FÅR DU ALLA 10 PUNKTER RÄTT?

TESTA DINA
KUNSKAPER!
1

Hur många burkar, plastflaskor, glasflaskor och återfyllbara glasflaskor
returneras i genomsnitt...
a) I sekunden?
b) Och i timmen?
Skriv ner svaret för varje förpackningsform (burk, glasflaska, plastflaska och återfyllbar
glasflaska) separat.

2

Hur stor del av burkarna och flaskorna som säljs under ett år returneras tillbaka
till cirkulationen?
a) 50–60 %
b) över 90 %
c) 70–80 %

3

4

Vilka faser hör till burkarnas och flaskornas kretslopp? Nämn fyra.
Kombinera rätt dryckesförpackning med rätt slutprodukt från återvinningskedjan.
Glasflaska
Plastflaska
Återfyllbar glasflaska
Burk

Återfyllbar glasflaska
Ny burk
Ny glasflaska
Ny plastflaska

Glasull
Ryggsäck
Paraply
Tröja

5

Hur kan den som köper drycken veta om burken eller flaskan är pantförsedd?

6

Vart skulle du returnera följande icke-pantförsedda förpackningar? Kombinera rätt alternativ.
Plastflaska
Burk
Glasflaska
Blandavfall

Returautomat
Glasinsamling
Energiavfall
Metallinsamling

7

Hur vet returautomaten att flaskan eller burken är pantförsedd?

8

a) Varför ska flaskor och burkar vara tomma då de returneras?
b) Och varför ska flaskor och burkar och deras etiketter vara hela?

9

Var kan felet finnas om returautomaten inte fungerar? Nämn tre saker.

10

Mitt i pantmärket står pantens värde. Vilka olika pantvärden finns det i Finland?

SVAR:
1) a) Burkar: 41, Plastflaskor: 16, Glasflaskor: 4 och återfyllbara glasflaskor: under 1 st. i sekunden. b) Burkar: 148 000, Plastflaskor: 56 100, Glasflaskor: 15 700 och
återfyllbara glasflaskor: 1 600 st. i timmen. 2) Över 90 % 3) Returnering, packning, transport, vidare behandling. 4) Glasflaska: ny glasflaska, glasull. Plastflaska: ny
plastflaska, ryggsäck, paraply, tröja. Burk: ny burk. Återfyllbar glasflaska: återfyllbar glasflaska. 5) På burken eller flaskan finns det ett pantmärke.På vilka glasflaskor
finns det inget pantmärke. Då kan du kontrollera panten på prislappen i butiken eller på kvittot. 6) Plastflaska: energiavfall, blandavfall. Burk: returautomat,
metallinsamling. Glasflaska: glasinsamling. 7) På formen och streckkoden. 8) a) Vätskor och skräp på botten av burkar och flaskor kan göra så att returautomaten
börjar fungera dåligt. b) Om burken är skrynklad eller flaskans etikett trasig kan förpackningen inte identifieras som en pantbelagd förpackning. 9) 1. Automatens
behållare kan vara fulla. 2. Kvittorullen kan vara slut. 3. Vätskor eller skräp kan ha smutsat ner automatens insida. 10) 10, 15, 20 eller 40 cent.

