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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

3. Brännbart avfall

4. Hushållsavfall                                 

5. Biologiskt avfall                              

6. Kontorspapper

7. Wellpapp                                    

8. Mjukplast ( krymp & sträckfilm)

9. Träavfall

10. Bilglas

11. Blandat stålskrot

12. Katalysatorer

13. Blybatterier

14. Småbatterier

15. Elektronikskrot

16. El-avfall

17. Spillolja

18. Lösningsmedel

19. Aerosoler (sprayburkar)

20. Oljehaltiga trasor / absorbenter

21. Oljefilter

22. Lysrör

23. Lampor

24. Färg/limrester i mindre förpackningar

25. Isocyanater

26. Glykol

27. Hydraulslangar

28. Gips

29. Ej Brännbart avfall (Deponi)

30. Glasburkar 

31. Pet-flaskor / Glasflaskor

32. Aluminiumburkar
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Brännbart avfall (ej farligt avfall) samlas i utplacerade 

kärl/behållare på anläggningen. Dessa hämtas sedan in 

och töms i komprimator med tillhörande komprimatorflak, 

placerad vid återvinningsytan. Det fulla flaket 

transporteras vidare till godkänt avfallsvärmeverk för 

energiutvinning. 

Komprimatorflaket töms efter avrop av Stena Recycling. 

Nedsmutsade trasor

Arbetshandskar

Textil

Kaffemuggar av plast

Nedsmutsad frigolit 

Snusdosor

Nedsmutsad well/plast

Papper med plast

Pappershanddukar

OH-bilder

Städsopor 

Gummibitar

Plastförpackningar

Kuvert

Oljefilter

oljehaltiga trasor

Färgburkar med innehåll

Stålskrot

Wellpapp/papper

Mjukplast

Gips

Trä

 Avsedd behållare 

 Farligt avfall

 Farligt avfall 

 Avsedd behållare

 Avsedd behållare

 Avsedd behållare

 Separat hantering

 Avsedd behållare

BRÄNNBART AVFALL   
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Kommunala kretsloppshanteringen.

Detta avfall ska läggas i vita säckar.

Behöver ej avropas, tömning av behållaren ligger på fast 

hämtningsschema.

Observera att biologiskt avfall (kompost) hanteras separat i 

svarta säckar vid lunchrummen.

Tetraförpackningar

Kaffemuggar av plast

Kaffesump

Städsopor

Nedsmutsad well

Nedsmutsad plast

Snusdosor

Torkpapper

Pappershanddukar

Engångsmaterial

Ex. Kaffemuggar

Wellpapp

Trä

Matrester

 Avsedd behållare

 Avsedd behållare

 Separat hantering 

(kompost)

HUSHÅLLSAVFALL   

http://stenametnt3/Intranet/Marknad-forsaljning/bildarkiv/illustrationer/illustrationer/fraktioner/Hushållsavfall-blandat.jpg
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Detta avfall ska läggas i svarta säckar.

Behöver ej avropas, tömning av behållaren ligger på fast 

hämtningsschema.

Matrester

Tepåsar

Växter

Hushållsavfall

Metallförpackningar

Plast

Kaffesump

 Avsedd behållare

 Avsedd behållare

 Avsedd behållare

 Hushållsavfall

BIOLOGISKTS AVFALL   

http://instant/C11/Illustrationer/Illustrationer Picture Library/Forms/DispForm.aspx?ID=22
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Kontorspapper samlas i kärl/behållare utplacerade i 

anläggningen. Pappret transporteras vidare till 

returpappersanläggning där det kontrolleras, sorteras och 

balas före leverans till pappersbruk.

Kärlen töms var åttonde vecka av Stena Recycling

Dags/veckopress

Kopieringspapper

Faxpapper

Kataloger

Reklam

Arkivhandlingar

Datalistor

Wellpapp/kartong

Brunt omslagspapper 

Karbonpapper

Hårda pärmar

OH-bilder

Plastmappar

Plast/pappersmuggar

Dubbelkopierande papper

kuvert

Vaxat/plastat papper

Snusdosor

Arbetshandskar

Plast

 Wellpapp 

 Wellpapp

 Brännbart avfall

 Brännbart avfall

 Brännbart avfall

 Brännbart avfall

 Brännbart avfall

 Brännbart avfall

 Brännbart avfall

 Brännbart avfall

 Brännbart avfall

 Brännbart avfall

 Avsedd hantering

KONTORSPAPPER
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Wellpapp viks ihop och samlas i avsedda kärl alternativt i 

befintlig balpress.  Wellpappen töms sedan i en av de fyra 

baktömmande containrarna för vidare transport till 

returpappersanläggningar som pappersråvara till nytt 

papper. 

Metallklämmor och tejp i måttliga mängder kan medfölja. 

Tömning sker efter avrop till av Stena Recycling

Wellpapp/kartong

Wellådor

Mellanläggsskivor av well

Brunt omslagspapper

Tejpremsor

Träavfall

Kontorspapper

Vaxat papper

Plastat papper

Arbetshandskar

Plast/pappersmuggar

Plast

 Brännbart avfall

 Avsedd behållare

 Avsedd behållare

 Brännbart avfall

 Brännbart avfall

 Brännbart avfall

 Brännbart avfall

 Avsedd behållare

WELLPAPP
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Denna återvinningsfraktion läggs i säckställ för 

handkomprimering. För denna hantering används märkta 

perforerade säckar. De fulla säckarna läggs sedan i en större 

container märkt Mjukplast.

Materialet transporteras sedan till Stenas anläggning för 

behandling och kvalitetskontroll. Materialet användes som 

råvara vid tillverkning av ny plast. 

OBS! materialet skall hållas rent och torrt.

Enbart mjuk polyeten ”04”

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling

Transportfilm

Krympfilm

Sträckfilm

Bubbelfilm

Plastpåsar

Plastsäckar

Vit skyddsfilm

All plast märkt med

Brännbart avfall

Plastband

Plast/pappersmuggar

Skumplast

Pallhuvar

EPS-plast (frigolit)

Arbetshandskar

Papper

Snusdosor

Trä

 Avsedd behållare

 Brännbart avfall

 Brännbart avfall

 Brännbart avfall

 Brännbart avfall

 Avsedd behållare

 Brännbart avfall

 Avsedd hantering

 Brännbart avfall

 Avsedd behållare

MJUKPLAST (krymp/sträckfilm)
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Trasiga pallar och annat trämaterial samlas och läggs i 

containern vid återvinningsytan

Materialet transporteras sedan vidare till godkänd 

förbränningsanläggning för energiutvinning.

Volvo emballage i retur till Volvo Logistics

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling

Träemballage

Trasiga pallar

Trasiga pallkragar

Trasiga pallskivor

målat träavfall

Övrigt träavfall

Masonit

Volvoemballage

Tryckimpregnerat trä

Well

 Separat behandling

 Farligt avfall

 Avsedd hantering

TRÄAVFALL
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Bilglas

Strålkastare utan lampa och 

plast

BILGLAS
Bilglas hanteras i en separat container som när den är full 

transporteras vidare till godkänd återvinningsanläggning. 

Glaset blir sedan isolering i form av glasull m.m. Glaset 

används sedan som råvara vid framställning av bl. a.  

glasfiberisolering. 

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling

Färgburkar

Stålskrot

Brännbart avfall

Papper

Träavfall

Flaskglas

Lampa, Xenon

Strålkastar armatur 

”plast”

 Farligt avfall

 Avsedd container

 Avsedd container

 Avsedd behållare

 Avsedd container

 Kommunen hämta

 Farligt avfall

 Brännbart avfall



JA TACK NEJ TACK

©
 S

te
n

a
M

e
ta

ll
2

0
1

1

Stålskroten samlas i avsedda behållare, placerade 

inom Volvos områden. Därefter transporteras skrotet till 

Stena Recyclings anläggning där det kontrolleras, 

sorteras och bearbetas för att uppfylla stålverkens 

kvalité och inköpskrav. Skrotet används för att tillverka 

nya stål- och järnprodukter.

Tömning sker efter avropa till Stena Recycling 

Diverse järnskrot

Komplext skrot

Tomma och urskrapade 

(penseltorra) färgburkar

Plåtfat med 

tömningsförsäkran

Rattar med utlöst airbag

Bilstolar med utlöst airbag

Brännbart avfall

El-avfall

Ej brännbart avfall

Katalysatorer

Träavfall

Gips

Plast

Wellpapp/kontorspapper 

 Avsedd container

 Separat hantering

 Avsedd behållare

 Separat på pall

 Avsedd container

 Separat hantering

 Avsedd behållare

 Avsedd behållare

BLANDAT STÅLSKROT
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Katalysatorer

Partikelfällor

KATALYSATORER
Katalysatorer hanteras i separat container för transport till 

Stena Recyclings anläggning där det kontrolleras och 

bearbetas för vidare utvinning av metaller.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling  

Leverans sker i pall & krage.

Metallskrot

Brännbart avfall

El-avfall

Ej brännbart avfall

Träavfall

Gips

 Avsedd container

 Avsedd container

 Avsedd behållare

 Avsedd behållare

 Avsedd container

 Avsedd behållare
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Bilbatterier

Truckbatterier

Stationära batterier

Elektronik skrot

Småbatterier

BLYACKUMULATORER
Bilbatterier samlas i godkända rostfria boxar alt swedeboxar 

för transport till Stena Recyclings anläggning för mellanlager. 

Truckbatterier ställs på pall och bandas för att vid avrop 

transporteras till Stena Recyclings anläggning för 

mellanlagring.

Stationära batterier lägges i separata behållare.

Ackumulatormaterial återvinns och det farliga avfallet 

omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Är att betrakta som farligt 

gods.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling 

 Separat emballage

 Separat emballage

FARLIGT AVFALL
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Småbatterier

Knappcellsbatterier

Brunstensbatterier

Uppladdningsbara batterier

NiFe (Nickelkadmium)

Mobilbatterier

Alkaliska batterier

Blybatterier

Truckbatterier

Bilbatterier

SMÅBATTERIER
Småbatterier samlas i 200 L fat. 

Batterierna sorteras hos mottagaren, de olika sorterna 

batterier återvinns på olika sätt.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling 

 Blyackumulatorer

 Blyackumulatorer

 Blyackumulatorer

FARLIGT AVFALL
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Elektronikskrot samlas i en separata transportbur för vidare 

transport till Stena Technoworld där samtliga maskiner 

”saneras” genom manuell demontering och sortering.

En del detaljer kan återanvändas av t ex leksaksindustrin 

medan andra endast går att materialåtervinna. Tyvärr måste 

även en del gå till destruktion hos t ex SAKAB på grund av att 

de innehåller ämnen som PCB, PVC eller kvicksilver.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling

Elektronikboxar

Bildskärmar

Hårddiskar

Skrivare

Skrivmaskiner

Elektriska köksmaskiner

TV- och videoapparater

HiFi-utrustning

Miniräknare

Mikrovågsugnar

Lysrör

Glödlampor

Elmotorer

Knappcellsbatteri

 Avsett emballage

 Avsett emballage

 Avsedd behållare

 Avsedd behållare

ELEKTRONIKSKROT

FARLIGT AVFALL
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Avfall som innehåller elektriska- eller elektroniska komponenter 

skall saneras från miljöskadliga komponenter. Hit hör ex 

elmotorer, apparatskåp, styr- och reglerutrustning, brytare och 

annan fast elinstallation. El-avfallet samlas på uppmärkt pall med 

krage. Hanteras även i container på skrotplanen.

Avfallet hämtas in efter avrop och saneras av 

Stena Recycling

EL-AVFALL

Elmotorer

Apparatskåp

Styr- och reglerutrustning

Brytare

Övrig fast elinstallation

 Elektronikskrot

 Avsett emballage

 Avsedd behållare

 Avsedd behållare

Dataskrot

Lysrör

Knappcellsbatterier

Elektronikskrot

FARLIGT AVFALL
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Spillolja samlas i första hand upp i de fasta tankar som finns.

Den olja som inte går att hantera på detta vis, samlas i 200 liters 

sprundfat. 

Spillolja omhändertas på godkänd anläggning för energiutvinning 

alt. destruktion

Spillolja hämtas efter avrop av Stena Recycling

OBS! Faten måste märkas upp tydligt med vad de innehåller, 

JA TACK, nedan gäller för fathanteringen.

SPILLOLJA

Spillolja

Motorolja

Hydraulolja

Smörjolja

 Avsedd behållare

 Avsedd behållare

 Separat fraktion

 Avsedd behållare

 Separat hantering             

 Lösningsmedel

Glykol

Lösningsmedel

Oljefilter

Trasor & absorbenter

Emulsioner        

(oljeblandat vatten)

Bromsvätska

FARLIGT AVFALL

http://stenametnt3/Intranet/Marknad-forsaljning/bildarkiv/illustrationer/illustrationer/fraktioner/Spillolja.jpg
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Lösningsmedlet samlas i 200 liters sprundfat. Lösningsmedlet 

omhändertas på godkänd anläggning för destruktion.

OBS! Faten måste mäskas upp tydligt med vad de innehåller

Lösningsmedlet hämtas efter avrop av Stena Recycling

LÖSNINGSMEDEL

Lösningsmedel

Tinner

Aceton

Bensin

Etanol

Bromsvätska

 Avsedd behållare

 Separat hantering

Isocyanater/limpatroner

halogena lösningsmedel 

(klorerade/bromerade/fluorerande

FARLIGT AVFALL
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Sprayburkar Spillolja

Färgburkar

Oljefilter

Sprayburkar med 

bekämpningsmedel

Fat för spillolja

Separat hantering

Fat oljefilter

Separat emballage

SPRAYBURKAR
Förbrukade sprayburkar (trycksatta aerosoler) 

samlas upp i godkända emballage. Emballagen 

hämtas sedan av Stena Recycling som 

säkerställer att destruktion alternativt 

materialåtervinning sker. 

Sprayburkar är att betrakta som farligt gods och 

ska transporteras i godkända emballage.

Ventilationshål i locket är ett måste. 

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling

FARLIGT AVFALL
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Absorbenter är material som använts för att sanera eller torka 

upp oljespill t ex absol, snakes, sågspån och trasor. 

Absorbenterna samlas i godkänt emballage, som vid behov av 

tömning avhämtas av Stena Recycling för vidare transport till 

anläggning för destruktion eller energiutvinning. 

Absorbenter med olja, färg eller lösningsmedel är att betrakta 

som farligt avfall och ska transporteras i godkända emballage. 

Inget flytande får hällas i emballaget.

OBS! Faten/Behållaren måste märkas upp tydligt med vad 

den innehåller

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling

OLJEHALTIGA TRASOR/ ABSORBENTER

 Avsedd behållare

 Separat fraktion

 Separat fraktion

 Avsedd behållare

 Separat fraktion

 Avsedd behållare

 Avsedd behållare

 Avsedd behållare

Brännbart avfall

Hydraulslangar

Glykol

Spillolja

Oljefilter

Isocyanater/limpatroner

Färgburkar

Flytande avfall

Oljehaltiga tyger/papperstrasor

Absorberingsmattor

Absol

Oljekontaminerat småemballage

FARLIGT AVFALL
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Oljefilter samlas i godkända emballage (fat). Det hämtas av 

Stena Recycling för vidare transport till godkänd 

behandlingsanläggning där man skiljer på oljan, filtret och 

eventuella metalldelar. Oljefilter klassas som farligt avfall då de 

innehåller olja och tungmetaller.

Oljefilter kan klassas som farligt gods om de kommer från 

bensinbilar.

OBS! Faten måste mäskas upp tydligt med vad de innehåller

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling

OLJEFILTER

 Avsedd behållare

 Avsedd behållare

 Avsedd behållare

 Avsedd behållare

 Avsedd behållare

 Avsedd hantering

Glykol

Spillolja

Oljefilter

Isocyanater/limpatroner

Färgburkar

Flytande vätskor

Oljefilter

Bränslefilter

FARLIGT AVFALL

http://instant/C11/Illustrationer/Illustrationer Picture Library/Forms/DispForm.aspx?ID=67
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Lysrören samlas i speciellt framtagen lysrörslåda i well. Den 

fulla lådan hämtas in efter avrop av Stena Recycling för 

mellanlagring och därefter transport till godkänd 

behandlingsanläggning. Lysrör kan återvinnas till 97 %. 

Lysrörspulvret används vid nyproduktion och även glasmaterial 

bearbetas för nyproduktion. 

Hantera lysrören varsamt så att inte kvicksilvret frigörs.

Lysrören hämtas efter avrop av Stena Recycling

LYSRÖR

 Separat hantering

 Separat hantering

 Separat hantering

Lågenergilampor

Vanliga lampor

Kvicksilverlampor

Lysrör

FARLIGT AVFALL

http://stenametnt3/Intranet/Marknad-forsaljning/bildarkiv/illustrationer/illustrationer/fraktioner/Lysrör.jpg
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Lamporna samlas i utställda behållare. Efter avrop hämtas 

lamporna för transport till behandlingsanläggning.

Hantera lamporna varsamt så att skärskador undviks.

Hantera lågenergilamporna och xenon varsamt så att inte 

kvicksilvret frigörs.

Alla lampor samlas i samma kärl bortsett från lysrör. En ny teknik 

sorterar bort kvicksilver från övrigt avfall i lamporna, glaset blir 

nytt glas samt metallen går till metallåtervinning

LAMPOR

 LysrörLysrörGlödlampor

Lågenergilampor

Kvicksilverlampor

Xenonlampor

Gatubelysningslampor

FARLIGT AVFALL
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I denna fraktionen samlas ej rengjorda burkar och tuber i 

godkänt emballage.

Tuberna/burkarna omhändertas på godkänd anläggning för 

destruktion tex. manuell sortering o bearbetning. Burkarna 

och tuberna måste vara slutna, får ej slängas utan lock 

eller kork, de ska vara ordentligt fastsatta.

OBS! Boxen måste märkas upp tydligt med vad den 

innehåller

Avfallet hämtas efter avrop av Stena Recycling

FÄRG/LIMRESTER I      

MINDRE FÖRPACKNINGAR

 Avsedd behållare

 Avsedd hantering

 Separat hantering

Isocyanater

Flytande avfall

Starka syror/baser

Silikontuber

Limtuber

Färgburkar

Fettuber

Rengöringsmedel

Bilvaxburkar

Limpatroner utan isocyanater

FARLIGT AVFALL

http://stenametnt3/Intranet/Marknad-forsaljning/bildarkiv/illustrationer/illustrationer/fraktioner/Färg-o-lim.jpg
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Isocyanater samlas i godkänt emballage.  

Materialet omhändertas och destrueras på godkänd 

anläggning, där det tex. manuellt bearbetas och sorteras.

OBS! Boxen måste märkas upp tydligt med vad den 

innehåller

Hämtning sker  efter avrop av Stena Recycling

ISOCYANTER

Allt annat avfall.Isocyanater

Limpatroner innehållande 

isocyanater

FARLIGT AVFALL

 Avsedd hantering
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Glykol samlas i den fasta tanken som finns på anläggningen, 

(ligger vid PV), alternativt töms det i 200 liters fat.

Viktigt att det inte blandas med andra flytande vätskor.

Omhändertagning sker på godkänd anläggning.

Glykolen på fat hämtas efter avrop av Stena Recycling

OBS! Faten måste märkas upp tydligt med vad de 

innehåller

GLYKOL

Allt annat avfall.Glykol 

Både utspädd och outspädd

FARLIGT AVFALL

 Avsedd hantering
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Hydraulslangar samlas i 200 liters fat.

Hydraulslangar får inte blandas med annat avfall.

Slutdestruktion sker på godkänd anläggning.

OBS! Faten måste mäskas upp tydligt med vad 

de innehåller

Avfallet hämtas efter avrop av Stena Recycling

HYDRAULSLANGAR

Allt annat avfall.Hydraulslangar 

Både med och utan koppling

FARLIGT AVFALL

 Avsedd hantering
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Gips

GIPS
Gips som uppkommer vid rivningar och ombyggnationer 

skall hanteras separat. Vid förbränning avger gips svaveloxider 

vilket bidrar till försurning i marker och vattendrag. Gips 

återvinns och används som råvara vid framställning av nya 

gipsskivor. 

Container beställes vid behov

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling

Skrot

Brännbart avfall

Papper

Träavfall

Bilglas

Avsedd container

Avsedd container

Avsedd behållare

Avsedd container

Avsedd container
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EJ BRÄNNBART AVFALL

 Farligt avfall

 Farligt avfall

Avsedd container

Avsedd container

Avsedd behållare

Brännbart avfall

Avsedd behållare

Avsedd behållare

Avsedd hantering

Asbest

Färgburkar

Skrot

Brännbart avfall

Papper

Snusdosor

Gips

Bilglas

Trä

Material som varken kan återvinnas eller energiutvinnas.

Container beställes vid behov

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling

Betong

Tegel

Glasull

Stenull

Isolering

Porslin/dricksglas

Kakel
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GLASBURKAR

Deponi

Avsedd behållare

Avsedd container

Brännbart avfall

Porslin

Bilglas

Brännbart avfall

Snusdosor

Glasburkar som kommer från fikarum etc.

Samlas i kärl utanför restaurangen.

Glasburkar

Dricksglas

Flaskor utan pant
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PET-FLASKOR / GLASFLASKOR

PET-flaskor och glasflaskor till återvinning

Pet-flaskan blir efter behandling åter en flaska 

efter omsmältning.

Glasflaskan tvättas och återanvänds igen.

Samtliga flaskor märkta 

med returpacks cirkel

Godkända glasflaskor 

märkta med returpacks 

cirkel

Brännbart avfall

Utländska plastflaskor 

utan märkning

Övriga glasflaskor

Avsedd container

Brännbart avfall 

Ej brännbart                    

http://instant/C11/Illustrationer/Illustrationer Picture Library/Forms/DispForm.aspx?ID=49
http://www.returpack.se/news.asp
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ALUMINIUMBURKAR
Aluminiumburkar till återvinning

Aluminiumburken återvinns till 100% om den 

hamnar i returpacks flöden

Ca 86% av alla burkar återvinns i Sverige, 

vilket högsta procenten i hela världen.

Samtliga burkar märkta 

med returpacks cirkel

Avsedd container

Metallskrot

Brännbart avfall

Övriga plåtburkar

http://www.returpack.se/news.asp
javascript:ClickThumbnail(72)

