
CIRKULÄR  
ELEKTRONIK  
– FOKUS PÅ  
HÅLLBARHET



Cirkulär elektronik innebär en förlängd livslängd där återvinning får vänta till framtiden  
– ett kraftfullt hållbarhetsbudskap från dig och ditt företag. Tillsammans sparar vi 
orörda, begränsade naturresurser och minskar koldioxidutsläpp. Vi ger fortsatt liv till 
produkter som är i så bra skick att de kan användas igen. Dessutom ser vi till att använda 
komponenter i trasiga produkter – som minneskortet i mobilen eller skärmen i laptopen. 
Det som inte går att återanvända återvinner vi. Att vi har återbruk och återvinning på 
samma ställe är en stor fördel för din säkerhet och för miljön.

SÄKER DATARADERING
Alla databärande media förstörs fysiskt till mindre bitar vilket gör det omöjligt  
att rekonstruera media eller data.

CERTIFIERING OCH KRAV
Efter destruktion återvinner vi materialet på ett miljöriktigt sätt. Stena har ett miljölednings
system som är certifierat enligt ISO14001. Vi uppfyller kraven för yrkesmässig förbehandling 
enligt förordningen om producentansvar, SFS 2018:11 och avfallsförordningen, SFS 2020:614.

DIN IT-ELEKTRONIK BLIR MILJÖRIKTIGT OMHÄNDERTAGEN
Stena är en av Europas ledande återvinnare av elektronikavfall. Vi arbetar i linje med  
The European Committee of Domestic Equipment Manufacturers (CECED), WEEEdirektivet 
samt kraven som ställs av European Electronics Recyclers Association (EERA) när det gäller 
återvinning av elektronik. Vi har kapacitet att återvinna all din elektronik och med effektiva  
processer når vi en återvinningsgrad på 97 %. Farligt avfall avlägsnas och hamnar på så sätt  
inte i det återvunna materialet eller miljön.
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FRÅN ELAVFALL TILL VÄRDEFULLT MATERIAL
Elektronik innehåller en mängd ädelmetaller och material som kan användas till nya  
produkter efter kassering. Det är värdefulla resurser som utgör en viktig del i arbetet för  
ett hållbart samhälle. En fungerande materialåtervinning sparar både naturresurser
och energi, jämfört med när nytt material används.

Därför kan du lita på Stena Recycling
Stena är en av Europas ledande återvinnare av elektronikavfall (WEEEavfall). 

• Vi har kapacitet att återvinna all din elektronik och är transparenta genom hela processen. 
• Vi är specialister på att professionellt och säkert hjälpa dig i alla steg i processen  
 – en ledande aktör sedan 1992.
• Processer i egen regi och samarbeten med beprövade partners.
• Vi erbjuder full kontroll och transparens i hela kedjan – etik, sekretess och säkerhet.
• Vi är unika i erbjudandet med både återbruk och återvinning.
• När din elektronik tillslut ska demonteras och skrotas, har vi kompetensen att ta  
 hand om alla metaller och delar på bästa möjliga sätt.

Hör av dig till oss på cirkular.elektronik@stenarecycling.se.
Tillsammans ger vi din IT-elektronik fortsatt liv.


