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ANVISNINGAR
KÄLLSORTERINGSHANDBOK 

Etiketterna skall printas stående A4, plastas in och 
därefter monteras på avsett avfallskärl.

Om ingen annan överenskommelse skett är resp  
avdelning ansvarig att tillse att korrekt sortering sker.

Under rubrik JA TACK betyder detta nedanstående kan 
blandas i avsett kärl. Rubrik NEJ TACK skall vägleda 
dig om vad som inte får slängas i kärlet.

Genom att aktivt källsortera bidrar du till att vi når 
våra uppsatta miljömål.

Gällande sortering av FARLIGT AVFALL, är vi ansvariga 
som avfallslämnare, att allt är korrekt märkt och eti-
ketterat, ansvaret gäller hela vägen till mottagaren.



JA TACK NEJ TACK

FARLIGT AVFALL

710-009-B1
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ABSORBENTER

Oljebemängda absorbenter

Oljebemängda torktrasor

Använd absol

Oljekuddar 

Trasor med färgavfall

Spolarvätska

Oljekontaminerade småemballage

Den mest vanliga varianten av absorbent är de gröna 
dukarna som används i produktion.

Avfallet ska hanteras i Recybehållare, som är  
en blå plastbehållare med lock, finns i 2 storlekar.  
När behållaren är full kontaktas gruppledare COOR  
på tfn 070 9253891

Hantering, märkning av farligt avfall sker via  
rutin 710-009.
Materialet destrueras eller energiåtervinns genom 
förbränning. 

OBS! Inga flytande ämnen  
får tömmas/hällas ut  
i absorbenter.

Spillolja

Flytande ämnen

Självantändande kemikalier

Annat övrigt avfall

Glykol
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FARLIGT AVFALL
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ABSORBENTER
INNEHÅLLANDE LÖSNINGSMEDEL

Trasor/tyger innehållande  
lösningsmedel

Brännbart avfall

Hydraulslangar

Glykol

Spillolja

Oljefilter

Isocyanater/limpatroner

Färgburkar

Flytande avfall

UN 3175

AVFALLSKOD: 750202*
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JA TACK NEJ TACK

ALUMINIUMSKROT

Aluminiumskrotet hanteras separat. 

När behållaren är full kontaktas gruppledare COOR  
på tfn 070 9253891

Aluminum smälts ner till alminiumtackor och blir  
ny råvara.

Aluminiumbrickor från motorfästen sorteras separat  
i pall med krage.

OBS, endast ren aluminium.

Aluminiumskrot Järnskrot

Annat avfall
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JA TACK NEJ TACK

BILGLAS

Bilglas

Rent fönsterglas utan karmar

Kasserade bilrutor läggs i avsedd blå tippbehållare,  
Vid full behållare kontaktas Gruppledare Coor  
tel. 070 9253891

Glaset återvinns genom ingjutning i betong.

Asbest

Färgburkar

Metaller

Brännbart avfall

Papper

Träavfall

Flaskglas

Strålkastare utan lampa

Ljuskällor
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JA TACK NEJ TACK

BLANDKABEL

Kabel innehållande koppar  
eller aluminium

Måttliga mänger kontaktdon 
på kabeln är ok.

Kabel hanteras i öppen tippbehållare 300 L.  
När behållaren är full kontaktas gruppledare COOR  
på tfn 070 9253891

Kabeln samlas i container på miljögården.

Kabeln skickas för granulering, där koppar, aluminium, 
järn och höljen separeras.  Metallerna går därefter till 
återvinning.  

Elektronik

El-avfall

Hydraulslang

Oljekabel sorteras som farligt avfall

Fet oljekabel, sorteras som  
farligt avfall

Blymantlad kabel 
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JA TACK NEJ TACK

BLANDSKROT

Diverse järnskrot

Komplext skrot

Emballageplåt

Stålband

Plåtfat med tömnings-
försäkran

- Droppfria lockfat i plåt

- Droppfria sprundfat i plåt

Blandskrot kontrolleras, sorteras och bearbetas för 
att uppfylla stålverkens och gjuteriernas kvalité och 
inköpskrav. 

Skrotet används för att tillverka nya stål- och  
järnprodukter.

Spånor

Farligt avfall

Oljefilter

Brännbart avfall

El-avfall

Deponirest

Täta tryckkärl

Ej tömda plåtfat

Aluminiumskrot

Konstruktionsmaterial
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FARLIGT AVFALL
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BILBATTERIER (BLY, Pb)

Bilbatterier (bly)

Bilbatterier hela och rena, får hanteras på pall med krage. 
Pallen ska lastsäkras innan den får transporteras.  
Vid flera på höjd skall någon form av mellanlägg använ-
das. Misstänks det att batterier är trasiga/läcker, ska 
godkänt emballage användas tex swedebox. Ta kontakt 
med färgförrådet.

När behållaren är full kontaktas gruppledare COOR  
på tfn 070 9253891

Hantering, märkning av farligt avfall sker via  
rutin 710-009.

Truckbatterier

Stationära batterier

Sprayburkar

Småbatterier

Ni-Cd batterier

Ni-Fe batterier

Andra typer av uppladdnings-
bara batterier

UN 2794
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FARLIGT AVFALL

710-009-B1
22-09-06

TRUCKBATTERIER (BLY, Pb)

Truckbatterier (bly)

Truckbatterier ställs på pall och bandas för lastsäkring.

Hantering, märkning av farligt avfall sker via  
rutin 710-009.
När bandat truckbatteri ska hämtas, kontaktas grupp-
ledare COOR på tfn 070 9253891

Hanteras via färgförrådet .

Detta gäller även externa entreprenörer

Bilbatterier

Stationära batterier

Sprayburkar

Småbatterier

Ni-Cd batterier

Ni-Fe batterier

Andra typer av  
uppladdningsbara batterier

UN 2794
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FARLIGT AVFALL
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BLYACKUMULATORER

Stationära batterier (bly)

Exempel på stationära batterier är backupstationer, 
dessa hanteras som bilbatterier.

När behållaren är full kontaktas gruppledare COOR på  
tfn  070 9253891.

Hantering, märkning av farligt avfall sker via  
rutin 710-009.
Hanteras via färgförrådet och skickas som farligt gods.

Bilbatterier

Truckbatterier

Sprayburkar

Småbatterier

Ni-Cd batterier

Ni-Fe batterier

Andra typer av uppladdnings-
bara batterier

UN 2794



Allt avfall som inte du kan källsortera går som bränn-
bart avfall. Avfallet sorteras i genomskinlig plastsäck. 
Detta avfall generar mycket kostnader. Tuve fabriken 
följer upp detta avfall som KPI och målbilden är max 
15 kg per producerad CBU/CKD produkt

Tömning sker via COOR. 

Återvinns genom energiåtervinning 

BRÄNNBART AVFALL

Foamplast 
Textil
Gummibitar
Torktrasor, ej absorbent
Arbetshandskar
Kaffemuggar
Nedsmutsad well
Nedsmutsad plast
Snusdosor
Pappershanddukar
Vaxat papper
Plastat papper
Gummislang

Stripes (bandklammor) PA66 
återvinns i separat fraktion
Träavfall
Gröna absorbentdukar
Kontorspapper/tidningar
PET-flaskor, dessa återvinns via 
barncancerfonden.
Glasflaskor
Enh.  överstigande  100 c m 
Kemikalierester   
Färgburkar med innehåll
Metaller
Betong, tegel etc.
Gipsskivor
Kaffemuggar av porslin
PA-rör återvinns i separat fraktion

710-009-B1
2021-01-01

JA TACK NEJ TACK
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FARLIGT AVFALL
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ELEKTRONIKSKROT

Datorer & Laptops
Mobiltelefoner
Bildskärmar
Hårddiskar
Skrivare, skrivmaskiner
Elektriska köksmaskiner
Tv, video, DVD, modem m.m.
Tv-spelskonsoler
Kameror
Telefoner samt tillbehör
Hifi-utrustning
Leksaker – elektriska
Verktyg – elektriska 
Armaturer

Elektronikskrot  kan innehålla ämnen såsom PCB, PVC 
eller kvicksilver som är skadliga för vår miljö. 

När behållaren är full kontaktas gruppledare COOR på 
tfn 070 9253891.

Hantering, märkning av farligt avfall sker via  
rutin 710-009.
Hanteras via färgförrådet och skickas som farligt gods.

Lysrör
Glödlampor
Elmotorer
Knappcellsbatterier
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FARLIGT AVFALL
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FÄRG-, LACK- OCH LIMAVFALL,
LÖSNINGSMEDELSBASERAT

Färgavfall

Lösningsmedel

Lack- och limrester

Fettrester

Tömda ej rengjorda  
konsumentförpackningar

Färg-, lack- och limrester i burk samlas in i avsett  
emballage, tomfat eller Recybehållare och skickas till 
godkänd anläggning för energiutvinning.

När behållaren är full kontaktas gruppledare COOR på 
tfn 070 9253891.

Hantering, märkning av farligt avfall sker via  
rutin 710-009.

Spillolja

Emulsion

Ljuskällor

Flytande vätskor

Syror

Baser

Reaktiva kemikalier

UN 1263
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JA TACK NEJ TACK

FÄRGAT GLAS

Färgade glasflaskor

Färgade glasburkar

Sorteras i valfritt kärl, återvinning av färgat returglas 
sker via matsal, övrigt färgat glasavfall samlas  
i valfritt kärl.

När behållaren är full kontaktas gruppledare COOR på 
tfn 070 9253891.

Fönsterglas

Spegelglas

Glaskross
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FARLIGT AVFALL
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ISOCYANATER

Härdare innehållande MDI

Härdare innehållande TDI

Komponenter innehållande 
ohärdad isocyanat.

Limpatroner

Härdare och del av tvåkomponents system som innehåller 
isocyanater. Avfallet ska hanteras i Recybehållare som är 
en blå plastbehållare med lock, finns i två storlekar.

När behållaren är full kontaktas gruppledare COOR på 
tfn 070 9253891.

Hantering, märkning av farligt avfall sker via  
rutin 710-009. 
Obs! Inget flytande får hällas i emballaget.

Isocyanater skickas till godkänd destruktionsanläggning.

Aminhärdare

Syrahärdare

Peroxidhärdare

Andra reaktiva ämnen

UN 2206
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JA TACK NEJ TACK

KONTORSPAPPER/TIDNINGAR

Sprintunderlag 

Kopieringspapper

Broschyrer

Tidningar

Kuvert

Arkivhandlingar

Kontorspapper och tidningar läggs i vit plastbehållare .  
När behållaren är full kontaktas gruppledare COOR  
på tfn 070 9253891

Pappret kontrolleras, sorteras och balas på en retur-
pappers anläggning. Därefter leverans balarna till 
pappersbruk där de används som råvara i pappers-
tillverkningen. 

Returpapper kan återvinnas upp till 7 gånger och ett 
ton returpapper motsvarar 14 träd.

Wellpapp

Pappmuggar

Papptallrikar
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JA TACK NEJ TACK

KOPPARSKROT

Kopparskrotet kontrolleras, sorteras och bearbetas för 
att uppfylla kopparsmältverkens kvalité och inköpskrav.

Vid full behållare transporteras denna till Miljögård.

Kopparskrot Övrigt metallskrot
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FARLIGT AVFALL

710-009-B1
22-09-06

LJUSKÄLLOR

Alla typer av ljuskällor <60 cm

Alla typer av ljuskällor, <60 cm, samlas i avsett  
emballage.

Hantera ljuskällorna varsamt så att inte kvicksilvret 
frigörs och så att skärskador undviks. Ljuskällorna 
skickas för återvinning till godkänd anläggning.  
När behållaren är full kontaktas gruppledare COOR  
på tfn 070 9253891.

Hantering, märkning av farligt avfall sker via 
rutin 710-009.
Hanteras via färgförrådet och skickas som farligt gods.

Lysrör >60 cm
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FARLIGT AVFALL
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LYSRÖR

Lysrör >60 cm

Alla typer av lysrör, >60 cm, samlas i avsett  
emballage.

Hantera lysrören varsamt så att inte kvicksilvret 
frigörs och så att skärskador undviks. lysrören skickas 
för återvinning till godkänd anläggning.  
När behållaren är full kontaktas gruppledare COOR  
på tfn 070 9253891.

Hantering, märkning av farligt avfall sker via 
rutin 710-009.
Hanteras via färgförrådet och skickas som farligt gods.

Alla typer av ljuskällor <60 cm
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JA TACK NEJ TACK

METALLSKROT

Diverse järnskrot

Komplext skrot

Tomma och urskrapade  
(penseltorra) färgburkar

Plåtfat med tömningsförsäkran

Popnitar

Metallskrot samlas i avsedd container placerad inom  
Volvos  områden. Därefter transporteras skrotet till  
Stenas anläggning där det kontrolleras, sorteras och  
bearbetas för att uppfylla stålverkens kvalité och  
inköpskrav. Skrotet används för att tillverka nya stål-  
och järnprodukter.

Rent aluminiumskrot

Sprayburkar

Svetsslagg

Farligt avfall

Brännbart avfall

El-avfall/elektronik

Ej brännbart avfall

Katalysatorer

Träavfall

Gips

Plast

Wellpapp/papper  
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JA TACK NEJ TACK

MJUKPLAST LDPE  
(TRANSPARENT) 

Transportfilm

Krympfilm

Sträckfilm

Bubbelfilm

Plastpåsar

Plastsäckar

Mjuk emballageplast samlas i plastsäckar märkta 
Returplast som är avsedda för plastsortering.

Tömning sker via COOR. Mjukplasten förbereds för 
bearbetning till nya plastprodukter.

Plasten skall hållas ren och torr.

Det finns över 900 olika sorters plaster i världen. För 
att kunna återvinna dessa som resurser behöver de 
sorteras utifrån sort av plast. Denna plast kan i teorin 
återvinnas hur många gånger som helst. Genom att 
återvinna 1 kg plast minskar vi koldioxidutsläppen med 
ca 3 kg.

Plastband

Skumlakan (foam)

Frigolit

Hårda plastförpackningar

Plastmuggar

Strips 

Snus, tuggummi
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JA TACK NEJ TACK

MJUKPLAST LDPE  
(LITE FÄRGAD) 

Transportfilm

Krympfilm

Sträckfilm

Bubbelfilm

Plastpåsar

Plastsäckar

Mjuk emballageplast samlas i plastsäckar märkta 
Returplast som är avsedda för plastsortering.

Tömning sker via COOR. Mjukplasten förbereds för 
bearbetning till nya plastprodukter.

Plasten skall hållas ren och torr.

Observera att den inte får vara märkt med VCI – det 
betyder att den innehåller andra ämnen som gör att 
den behöver gå som brännbart.

Det finns över 900 olika sorters plaster i världen. För att 
kunna återvinna dessa som resurser behöver de sorte-
ras utifrån sort av plast. Denna plast kan i teorin återvin-
nas hur många gånger som helst. Genom att återvinna 1 
kg plast minskar vi koldioxidutsläppen med ca 3 kg.

Plastband

Skumlakan (foam)

Frigolit

Hårda plastförpackningar

Plastmuggar

Strips 

Snus, tuggummi
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JA TACK NEJ TACK

OFÄRGAT FÖRPACKNINGSGLAS

Ofärgade glasflaskor

Ofärgade glasburkar

Sorteras i valfritt kärl, återvinning av returglas sker  
via matsal, övrigt glasavfall samlas i valfritt kärl.

När behållaren är full kontaktas gruppledare COOR  
på tfn 070 9253891.

Återvinns som förpackningsglas eller isolering.

Fönsterglas

Spegelglas

Glaskross

Keramik/porslin

Laminatglas

Spegelglas

Konstglas
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FARLIGT AVFALL

710-009-B1
22-09-06

OLJEFILTER

Oljefilter

Oljefilter samlas i avsett godkänt emballage.  
Avfallet skickas till mottagare där man skiljer på oljan,  
filtret och eventuella metalldelar.

Spillolja

Sprayburkar

Oljiga absorbenter

Bensinfilter

Luftfilter
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JA TACK NEJ TACK

ROSTFRITT SKROT

Det rostfria skrotet kontrolleras, sorteras och  
bearbetas för att uppfylla de rostfria stålverkens  
kvalité- och inköpskrav. 

Rostfritt styckeskrot Blandskrot
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FARLIGT AVFALL
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SMÅBATTERIER

Knappcellsbatterier

Brunstensbatterier

Alkaliska batterier

Uppladdningsbara batterier

Inbyggda batterier

Batterier kan innehålla de giftiga tungmetallerna 
kadmium, kvicksilver och bly. För att förhindra att 
dessa ämnen kommer ut i miljön är det viktigt att lösa 
och uppladdningsbara batterier tas omhand.

Batterier <3 kg läggs i röda batteriholkar.  
När behållaren är full kontaktas gruppledare COOR  
på tfn 070 9253891.

Hantering, märkning av farligt avfall sker via  
rutin 710-009.
Hanteras via färgförrådet och skickas som farligt gods.

Sprayburkar

Batterier >3kg

Bilbatterier
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FARLIGT AVFALL
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SMÖRJFETT

Smörjfett

Smörjfett samlas i avsett tomfat.

Avfallet skickas till godkänd anläggning  
för energiåtervinning.

Absorbenter

Spillolja

Flytande ämnen

Självantändande kemikalier

Trasor
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PP-RÖR SVARTA 

PP-rör svarta

Plast av polypropen PP.

Det finns över 900 olika sorters plaster i världen. 
För att kunna återvinna dessa som resurser behöver 
de sorteras utifrån sort av plast. Denna plast kan 
återvinnas 7 gånger och har ett stort värde att åter-
vinna för miljöns skull. Genom att återvinna 1 kg plast 
minskar vi koldioxidutsläppen med ca 3 kg.
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SPILLOLJA

Spillolja

Hydraulolja

Motorolja

Transmissionsolja

Spillolja samlas i UN-godkänt emballage.

Spilloljan transporteras till mottagare för energi- eller 
materialåtervinning.

Lösningsmedel

Färgrester

Emulsion

Smörjolja

Glykol

Bromsvätska

UN 3295
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SPOLARVÄTSKA

Spolarvätska

Överbliven spolarvätska från produktion.

Avfallet skickas för energiåtervinning till godkänd 
anläggning.

Glykol

Spillolja

Oljeemulsioner

Bromsvätska

UN 1993
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SPRAYBURKAR (AEROSOLER)

Sprayburkar med färg

Sprayburkar med smörjmedel

Förbrukade sprayburkar samlas upp. Avfallet skall 
hanteras Recybehållare som är en blå plastbehållare 
med lock, finns i två storlekar. 

När behållaren är full kontaktas gruppledare COOR på 
tfn  070 9253891.

Hantering, märkning av farligt avfall sker via  
rutin 710-009.
Avfallet transporteras till godkänd anläggning för 
destruktion alternativt materialåtervinning.

Hanteras via färgförrådet och skickas som farligt gods.

Spillolja

Oljefilter

Sprayburkar med bekämpningsmedel

UN 1950
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Stripes (bandklammor) PA66

Stripes (bandklammor) PA66
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JA TACK NEJ TACK

STÅLBAND

Stålband

Stålband samlas i avsedd tippcontainer.

När behållaren är full kontaktas gruppledare COOR på 
tfn 070 9253891.

Stålbanden kontrolleras och bearbetas för att uppfylla 
stålverkens kvalité- och inköpskrav. 

Plastband

Allt annat avfall
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JA TACK NEJ TACK

TRÄAVFALL

Träavfall samlas i avsedd behållare

När behållaren är full kontaktas gruppledare COOR på 
tfn 070 9253891.

Träavfall återvinns genom energiåtervinning för att 
skapa fjärrvärme.

Färgat träavfall

Målat trä

Spånskivor

Masonit

Board 

Engångspallar

V-EMB 

Brännbart

Wellpapp

Annat avfall
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WELLPAPP

Wellpapp

Wellpappsförpackningar

Metallklämmor och tejp i måttliga 
mängder kan medfölja

Wellpapp utmärks av det vågiga mellanskiktet.  
Wellpappen kontrolleras, sorteras och balas på en 
returpappersanläggning. Därefter levereras balarna  
till pappersbruk för tillverkning av ny wellpapp.

Wellpapp sorteras i gula plastsäcker eller i avsedda  
behållare. Säckarna  byts av Coor  medan när kärlet är 
fyllt kontaktas gruppledare COOR på tfn 070 9253891.

Större kartonger viks ihop innan de läggs i avsedd 
behållare.

Wellpappsförpackningar innehållande 
rester av livsmedel, färg, oljor eller 
andra föroreningar

Vaxbelagd well

Plastbelagd well till brännbart

Kontorspapper
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WELLPLAST SVART OCH GRÅ 

Svart eller grå wellplast

Plast av polypropen PP som ser ut som wellpapp.

Det finns över 900 olika sorters plaster i världen. 
För att kunna återvinna dessa som resurser behöver 
de sorteras utifrån sort av plast. Denna plast kan 
återvinnas 7 gånger och har ett stort värde att åter-
vinna för miljöns skull. Genom att återvinna 1 kg plast 
minskar vi koldioxidutsläppen med ca 3 kg.
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WELLPLAST VIT 

Vit wellplast

Plast av polypropen PP som ser ut som wellpapp.

Det finns över 900 olika sorters plaster i världen. 
För att kunna återvinna dessa som resurser behöver 
de sorteras utifrån sort av plast. Denna plast kan 
återvinnas 7 gånger och har ett stort värde att åter-
vinna för miljöns skull. Genom att återvinna 1 kg plast 
minskar vi koldioxidutsläppen med ca 3 kg.
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HÅRDPLAST,  
TRANSPORTSKYDD (PE) VIT

Det finns över 900 olika sorters plaster i världen. 
För att kunna återvinna dessa som resurser 
behöver de sorteras utifrån sort av plast. Genom 
att återvinna 1 kg plast minskar vi koldioxidutsläp-
pen med ca 3 kg.

Transportskydd PE

Hattar från  
krängningshämmare 

Allt annat avfall

MATERIALÅTERVINNS
Genom att vi väljer att återvinna dessa, så tar vi  
tillvara på våra förnyelsebara resurser samt minskar 
Volvo Group Trucks kostnader.
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HÅRDPLAST,  
TRANSPORTSKYDD (PE) FÄRGAD

Det finns över 900 olika sorters plaster i världen. 
För att kunna återvinna dessa som resurser 
behöver de sorteras utifrån sort av plast. Genom 
att återvinna 1 kg plast minskar vi koldioxidutsläp-
pen med ca 3 kg.

Transportskydd PE

Hattar från  
krängningshämmare 

Allt annat avfall

MATERIALÅTERVINNS
Genom att vi väljer att återvinna dessa, så tar vi  
tillvara på våra förnyelsebara resurser samt minskar 
Volvo Group Trucks kostnader.
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HÅRDPLAST,  
TRANSPORTSKYDD (PP)

Det finns över 900 olika sorters plaster i världen. 
För att kunna återvinna dessa som resurser 
behöver de sorteras utifrån sort av plast. Genom 
att återvinna 1 kg plast minskar vi koldioxidutsläp-
pen med ca 3 kg.

Transportskydd PP

Hattar från  
krängningshämmare

Transportskydd PE

Allt annat avfall

MATERIALÅTERVINNS
Genom att vi väljer att återvinna dessa, så tar vi  
tillvara på våra förnyelsebara resurser samt minskar 
Volvo Group Trucks kostnader.
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UTFÖRDA FÖRÄNDRINGAR

• 190704 Adderat texten ”LDPE” i rubriken på fraktionen ”MJUKPLAST” sid 22.  
   Texten ”LDPE” adderad även i innehållsförteckning sid 2.

• 220906 Bytt ut rubriken ”PA-RÖR SVARTA” till ”PP-RÖR SVARTA” sid 31. 
   Samma rubrik är även korrierad i innehållsförteckning sid 2.

• 220906 Adderat fraktionen ”Stripes (bandklammor) PA66” sid 34. 
   Samma fraktion är även tillagd i innehållsförteckning sid 2.


