SORTERINGSGUIDE

EMBALLASJE
AV GLASS OG
METALL
I den nye containeren leveres
kun emballasje av glass og
metall. Annet glass- og metallavfall skal fortsatt leveres på
gjenvinningsstasjonen. Mindre
mengder annet glass kan
kastes i restavfallscontaineren.

NY AVFALLSCONTAINER
FOR EMBALLASJE AV
GLASS OG METALL

Syltetøyglass o.l.,
glassflasker

Nå er vi i gang med å sette ut nye containere for glassog metallemballasje i borettslag, sameier og andre områder
der flere husholdninger deler på felles avfallscontainere.
Vi vet at mange av dere har ventet lenge på dette!

Hermetikkbokser

Dere som benytter bunntømte containere som står oppå bakken vil derfor
få en ekstra container om ikke lenge. Størrelsen på denne vil være tilpasset
antall abonnenter og arealet som er tilgjengelig på stedet. Enkelte steder
der vi vet at det er utfordringer med å ha nok areal tar vi direkte kontakt med
borettslaget/sameiet for å se på mulige løsninger.
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Spørsmål rundt selve plasseringen, det praktiske ved utkjøring eller
abonnementsavtalen mellom borettslaget/sameiet og Innherred Renovasjon
Glass og
ber vi om at dere tar via borettslagsleder, vaktmester ellerBleier
andreRestavfall
som kan
metallemballasje
gjøre det på vegne av alle beboerne. Leder/ansvarlig må sørge for å
videreformidle nødvendig informasjon til alle beboere.

Små ELapparater

Øvrig informasjon om den nye ordningen finner dere på ir.nt.no/glassmetall.
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Ordningen er obligatorisk og kan ikke velges bort. Det koster ikke noe ekstra å
få den nye containeren. Når alle har fått egen container/beholder vil vi fjerne
Bleier Restavfall
Små ELFarlig
og
de offentlige returpunktene for glass- og metallemballasje
somGlass
er plassert
metall- apparater avfall
emballasje
omkring i kommunene.
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KONTAKTINFO
Innherred Renovasjon, Russervegen 10, 7652 Verdal
Åpningstider, kundesenter: man-fre 07.30-15.00
Telefon 74 02 88 40 post@ir.nt.no www.ir.nt.no
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