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JA TACK NEJ TACK

BRÄNNBART AVFALL

Brännbart avfall (får ej vara farligt avfall) samlas i 
de behållare som finns placerade i anläggningen.

Denna fraktion töms sedan i en container som är 
placerad utomhus. Materialet transporteras vid 
hämtning till godkänt avfallsvärmeverk för energi-
utvinning. Lokala förutsättningar på storlek och 
vikt kan gälla.

Tömning avropas till Stena Recycling AB. Tömning 
sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

Textil
Gummibitar
Torktrasor, ej absorbent
Arbetshandskar
Kaffemuggar av plast
Städsopor
Nedsmutsad well
Nedsmutsad plast
Snusdosor
Trä

Kemikalierester
Färgburkar
Metaller
Glasull
Betong, tegel etc.
Gipsskivor
Kaffemuggar av porslin
Impregnerat trä

 Farligt avfall
 Farligt avfall
 Skrotåtervinning
 Absorbenter
 Deponirest
 Deponirest
 Deponirest
 Deponirest
 Separat fraktion
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JA TACK NEJ TACK

Material som varken kan återvinnas eller energi-
utvinnas läggs i avsedd container. Materialet läggs 
i behållare märkta med ”Deponirest”. 

Avfallet transporteras till godkänd deponi.

Tömning avropas till Stena Recycling AB. Tömning 
sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

DEPONIREST

Betong
Tegel
Glasull
Glas
Porslin
Gips
Slipskivor

Asbest
Färgburkar
Metaller
Häng kedjor
Brännbart avfall
Papper/well

 Farligt avfall
 Farligt avfall
 Skrotåtervinning
 Skrotåtervinning
 Avsedd container
 Avsedd behållare
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JA TACK NEJ TACK

Betong kan samlas in i lastväxlarflak och kan 
användas som fyllnadsmassor eller som täck-
massor på deponi. Lokala förhållanden gäller. 
Kontakta Er lokala kontaktperson.

Tömning avropas till Stena Recycling AB. Tömning 
sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

BETONG

Ren betong
Betong med armeringsjärn

Asfalt
Betong med 
järnkonstruktioner

 Separat behållare
 Separeras
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JA TACK NEJ TACK

Asfalt kan samlas in i lastväxlarflak och kan 
användas som fyllnadsmassor eller återanvändas. 
Lokala förhållanden gäller. Kontakta Er lokala 
kontaktperson.

Tömmes enligt kommunens hämtningsschema.

ASFALT

Ren asfalt Betong
Asfalt med 
stenkolstjära

 Separat behållare
 Endast deponi
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JA TACK NEJ TACK

Matrester och annat avfall från kök och fikarum 
som är bemängt med organiskt material tömmes 
i en behållare märkt med ”Hushållsavfall”. Hushåll-
savfall, organiskt avfall och matrester lyder under 
kommunalt monopol. Plastkärl finns utställt från 
den kommunala renhållningsentreprenören för 
detta avfall.

Tömmes enligt kommunens hämtningsschema.

HUSHÅLLSAVFALL

Matrester
Tepåsar
Kaffesump
Växter

Kontorspapper
Hårda 
plastförpackningar
Farligt avfall
Brännbart avfall
Deponirest

 Avsedd behållare
 Avsedd behållare 

 Avsedd behållare
 Separat container
 Separat container
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JA TACK NEJ TACK

Kontorspapper samlas i lådor, typ ”Papperspelle”, 
som är placerade på golvet vid varje kontors-
arbetsplats. Dessa töms av personalen i plastkärl. 
I produktionslokalen kastas kontorspappret direkt 
i plastkärlen. Pappret transporteras till en retur-
pappersanläggning där det kontrolleras, sorteras och 
balas för leverans till pappersbruk.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB. 
Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

KONTORSPAPPER

Datalistor
Kopieringspapper
Faxpapper
Kataloger
Reklam
Dags/veckopress
Arkivhandlingar

Karbonpapper
Hårda pärmar
OH-bilder
Plastmappar
Pappersmuggar
Dubbelkopierande 
papper

 Brännbart avfall
 Brännbart avfall
 Brännbart avfall
 Brännbart avfall
 Brännbart avfall
 Brännbart avfall
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JA TACK NEJ TACK

Wellpapp utmärks av det vågiga mellanskiktet sk. 
fluting. Wellpappen viks ihop och samlas i avsedda 
behållare. Wellpappen hämtas av en returpappersbil 
för transport till returpappersanläggning för balning. 
Balarna transporteras till bruk för tillverkning av ny 
wellkartong.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB. 
Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

WELLPAPP

Wellkartong
Wellådor
Mellanläggsskivor av well

Oljebemängd well
Tejpremsor
Plast
Trä
Kontorspapper
Wellpapp med plast-
beläggning

 Brännbart avfall
 Brännbart avfall
 Avsedd behållare
 Träavfall
 Avsett kärl
 Brännbart avfall
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JA TACK NEJ TACK

Blandskrot samlas i avsedda behållare som tippas i 
container placerad på gården. 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 avrop till Stena Recycling AB. 
Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

BLANDAT STÅLSKROT

Diverse järnskrot
Komplext skrot
Kontaktrör i koppar
Häng kedjor av porslin/glas
Stålband
Plåtfat med tömnings-
försäkran

Aerosoler
Farligt avfall
Oljefilter
Brännbart avfall
Elmotorer
Snusdosor
Pappers- och plast-
muggar

 Avsedd behållare
 Avsedd behållare
 Fat för oljefilter
 Avsedd behållare
 El-avfall
 Brännbart avfall
 Brännbart avfall
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JA TACK NEJ TACK

Vajer 
Hanteras i väl sammanbundna ringar i containers eller 
pallar med kragar. Vajern får ej innehålla fiber-eller 
hampakärna. Vajern materialåtervinns på stålverk. Vajer 
med fiber eller hampakärna sorteras som deponirest.

Staglina 
Hanteras i väl sammanbundna ringar i containers eller 
pallar medkragar. Linan materialåtervinns på stålverk.

Fraktionerna hanteras var för sig i separata lastbärare.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB.

VAJER OCH STAGLINA

Vajer utan kärna
staglina

Vajer med fiber
Vajer med hampakärna

 Deponi
 Deponi
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Cu-Kabel, 40% Cu 
Samlas i containers eller pallar med kragar. Kabel 
behandlas på granuleringsanläggning, där man skiljer 
på metallen och andra föroreningar. Kopparn materi-
alåtervinns på metallsmältverk.

ren Cu-lina 
Ren kopparlina hanteras i väl sammanbundna ringar 
i containers eller pallar med kragar. Linan materialå-
tervinns på metallsmältverk. Fraktionerna hanteras 
var för sig i separata lastbärare.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB. 
Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

CU-KABEL OCH REN CU-LINA

CU-kabel
Ren CU-lina

Hydraulslang
Oljekabel
Fet oljekabel
Övrig fast elinstalla-
tion

 Avsedd behållare
 Avsedd behållare
 Avsedd behållare
 El-avfall
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JA TACK NEJ TACK

Feal-lina, 67% al, hanteras i väl sammanbundna ringar 
eller påtrumma i containers eller pallar med kragar. Linan 
materialåtervinns på metallsmältverk.

al-Kabel, 40% al, samlas i containers eller pallar med 
kragar. Kabeln granuleras och man skiljer på metallen och 
andra föroreningar. Metallen återvinns på metallsmältverk.

ren al-lina, olegeraD, hanteras i väl sammanbundna 
ringar i containers eller pallar med kragar. Linan material-
återvinns på aluminiumsmältverk.

Fraktionerna hanteras var för sig i separata lastbärare.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB. Tömning 
sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

FEAL-LINA, AL-KABEL & REN AL-LINA

FeAl-lina
Al-kabel
Ren Al-lina
Blandad aluminium

Hydraulslang
Oljekabel
Fet oljekabel
Övrig fast elinstalla-
tion

 Avsedd behållare
 Avsedd behållare
 Avsedd behållare
 El-avfall
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FARLIGT AVFALL

UTGÅVA 1 – 2016

Elmätare samlas upp i pall med kragar alternativ 
container vid stora revisions byten. Containern trans-
porteras till Stena Gotthard där materialet sorteras för 
vidare transport till godkänd anläggning för sanering 
och materialåtervinning.

Elmätare kan innehålla kvicksilver och bromerade 
flamskyddsmedel och saneras av Stena Recycling AB.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB. 
Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall

Elmätare:
- Analoga plåt
- Analoga plast
- Digitala

Styr- och regler- 
utrustning
Elmotorer
Brytare
Kompressorer
Pumpar

 Avsedd behållare
 

 Avsedd behållare
 Avsedd behållare
 Avsedd behållare
 Avsedd behållare

 ELMÄTARE
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FARLIGT AVFALL
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Avfall som innehåller elektriska-eller elektroniska kompo-
nenter skall saneras från miljöskadliga komponenter. Hit 
hör ex apparatskåp, styr-och reglerutrustning, brytare 
och annan fast elinstallation. El-avfall samlas 
på uppmärktpall med kragar.

OBS. Skåp och höljen som är rena från farliga ämnen och 
komponenter, samt saknar elektrisk utrustning kan hållas 
isär från övrigt El-avfall och hanteras då i Blandat stål-
skrot.

Avfallet saneras av Stena Recycling AB

Tömning avropas till Stena Recycling AB. Tömning sker 
enligt uppgjort hämtningsintervall.

Elmotorer
Apparatskåp
Styr- och regler utrustning
Brytare
Övrig fast elinstallation

Lysrör
Knappcellsbatterier
Elektronikskrot

 Avsett emballage
 Grön station
 Avsedd behållare

 ELAVFALL
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FARLIGT AVFALL
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Elektronikskrot samlas i en speciell transportbur för vidare 
transport till Stena Technoworld. Samtliga maskiner 
”saneras” genom manuell demontering och sortering i ett 
antal fraktioner där man skiljer på återanvändningsbara, 
återvinningsbara och miljöskadliga restprodukter.

Vissa detaljer kan återanvändas av t ex leksaksindustrin 
medan andra endast går att material-återvinna. Tyvärr 
måste även en del gå till destruktion hos t ex SAKAB 
pågrund av att de innehåller ämnen som PCB, PVC eller 
kvicksilver.

Tömning avropas till Stena Recycling AB. Tömning sker 
enligt uppgjort hämtningsintervall.

Bildskärmar
Hårddiskar
Skrivare
Skrivmaskiner
Elektriska köksmaskiner
TV- och videoapparater
HiFi-utrustning
Miniräknare

Lysrör
Glödlampor
Elmotorer
Knappcellsbatterier

 Avsett emballage
 Avsett emballage
 Avsedd behållare
 Grön station

ELEKTRONIKSKROT BRUNVAROR
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FARLIGT AVFALL
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Armaturerna samlas in i pall med krage altenativ 
container. Containern transporteras till Stena Gotthard 
där materialet sorteras för vidare transport till godkänd 
anläggning för sanering och materialtervinning.

Kondensatorerna i armaturen kan innehålla PCB. Tänk på 
att alltid ta ut lampan innan du kastar armaturen. Kåpan 
ska vara borttagen.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB. 
Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

Gatubelysningsarmaturer Gatubelysningslampan
Belysningsstolpe
Plastkåpor

 Avsedd behållare
 Blandskrot
 Brännbart avfall

GATUBELYSNINGSARMATURER
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FARLIGT AVFALL
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Lysrören samlas i lockfat. Efter avrop hämtas lysrören 
för transport till godkänd behandlingsanläggning. På 
vissa anläggningar kan ca 97% av lysröret återvinnas. 
Lysrörspulvret används vid nyproduktion och även glas-
material bearbetas för nyproduktion.

Hantera lysrören varsamt så att inte kvicksilvret frigörs 
och så att skärskador undviks.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB. 
Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

Lysrör sorteras:
-Över 80 cm
- Under 60 cm

Gatubelysningslampor
Lågenergilampor
Glödlampor

 Avsedd behållare
 Avsedd behållare
 Avsedd behållare

LYSRÖR
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FARLIGT AVFALL
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Gatubelysningslamporna samlas i lockfat eller av 
Elkretsen anvisade emballage. Ljuskällorna som inne-
håller kvicksilver transporteras till destruktion för 
omhändertagande av kvicksilver och andra miljöskadliga 
komponenter.

Hantera lamporna varsamt så att inte kvicksilvret frigörs 
och så att skärskador undviks.

Gatubelysningslampor som innehåller natrium ska 
sorteras för sig.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB. 
Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

Gatubelysningslampor Lysrör
Glödlampor
Kvicksilverlampor

 Avsedd behållare
 Avsedd behållare
 Avsedd behållare

GATUBELYSNINGSLAMPOR
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Kvicksilverlamporna samlas i lockfat eller av Elkretsen anvisade embalage. 
Ljuskällorna som innehåller kvicksilver transporteras till destruktion för 
omhändertagande av kvicksilver och andra miljöskadliga komponenter.

Hantera lamporna varsamt så att inte kvicksilvret frigörs och så att skärskador 
undviks.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB. Tömning sker enligt uppgjort 
hämtningsintervall.

Kvicksilverlampor Lysrör
Glödlampor
Gatubelysningslampor

 Avsedd behållare
 Avsedd behållare
 Avsedd behållare

KVICKSILVERLAMPOR



JA TACK NEJ TACK

FARLIGT AVFALL

UTGÅVA 1 – 2016

En ”Grön Station” har placerats ut och där kastas 
restprodukter från kontoret som är miljöstörande 
eller farliga. Miljöboxen, innerlådan, hämtas av Stena 
Recycling som transporterar den till en sorterings-
depå där innehållet sorteras för hand. Efter sortering 
skickas de olika fraktionerna för återvinning eller 
destruktion på godkända anläggningar.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB. 
Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

Sprayburkar
Färg,- lack,- och limrester
Lösningsmedel
Bekämpningsmedel
Tusch, märkpennor
Stämpeldynor
Disketter, cd-skivor
Småbatterier
Mobiltelefonbatterier
Termometrar i separat kärl
Brandvarnare, en per box
Vassa föremål från kontoret
Glödlampor, kompaktlysrör

Syror och baser
Självantändande 
ämnen
Oxiderande ämnen
Cyanider
Ämnen innehållande: 
antimon, arsenik, 
beryllium, kadmium, 
tallium eller icke- 
metalliskt kvicksilver
Ämnen som avger 
brandfarlig gas vid 
kontakt med vatten

 Farligt avfall, ska 
   hanteras separat

GRÖN STATION
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Absorbenter använts för att sanera eller torka upp 
oljespill t ex absol, snakes, sågspån och trasor. 
Absorbenterna samlas i godkända 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 gods och ska transporteras 
i godkända emballage. Inget flytande får hällas 
i emballaget.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB. 
Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

Oljebemängda absorbenter
Oljebemängda torktrasor
Använd absol
Oljekuddar och ’snakes’
Trasor med färgavfall

Torktrasor, ej olja
Spillolja
Flytande ämnen
Självantändande 
kemikalier

 Brännbart avfall
 Fat för spillolja
 Avsedd behållare
 Farligt avfall

ABSORBENTER
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brunStenSbatteri (typ ficklampsbatteri) 
Ej uppladdningsbara batterier samlas i avsett emballage.

KnappCellSbatterier (typ armbandsur) 
Kan innehålla kvicksilver. Dessa samlas i Grön Station.

upplaDDningSbara batterier (typ mobiltelefon, 
borrmaskin etc.) Samlas i avsett emballage eller Grön 
Station.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB. 
Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

Brunstensbatterier
Knappcellsbatterier
Uppladdningsbara batterier

Sprayburkar  Separat emballage

SMÅBATTERIER



JA TACK NEJ TACK
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bilbatterier samlas i godkända plastbehållare för 
transport till Stenas anläggningar för mellanlager. 
Behållaren beställs vid behov.

truCKbatterier ställs på pall och bandas för att 
vid avrop transporteras till Stenas anläggningar för 
mellanlagring.

Stationära batterier behandlas som bilbatterier.
Ackumulatormaterial återvinns och det farliga avfallet 
omhändertas på ett miljöriktigt sätt.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB. 
Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

Bilbatterier
Truckbatterier
Stationära batterier

Sprayburkar
Småbatterier

 Separat emballage
 Separat emballage

BILBATTERIER (BLYACKUMULATORER)
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Förbrukade sprayburkar (trycksatta aerosoler) samlas 
upp i godkända emballage. Emballagen hämtas sedan 
av Stena Recycling som transporterar dem till godkänd 
anläggning för mellanlagring innan säker destruktion 
alternativt materialåtervinning sker.

Sprayburkar är att betrakta som farligt gods och ska 
transporteras i godkända emballage.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB. 
Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

Sprayburkar med färg
Sprayburkar med smörjmedel

Spillolja
Oljefilter
Sprayburkar med 
bekämpningsmedel

 Fat för spillolja
 Fat oljefilter
 Grön station eller      

    separat emballage

SPRAYBURKAR
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Asbest samlas i avsedda täta emballage. 
När dessa är fulla hämtas de av Stena Miljöför vidare 
transport för säkert omhändertagande på godkänd 
anläggning.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB. 
Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

Asbest Övrigt avfall  Separata emballage

ASBEST
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Ej helt rengjorda emballage samlas i godkända behållare 
som hämtas av Stena Miljö. Här kan läggas emballage 
i plåt och plast som har innehållit oljor (ej PCB), färg, 
lösningsmedel mm.

Avfallet transportas till godkänd behandlings-anläggning 
för säkert omhändertagande och metallåtervinning.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB. 
Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

Ej rengjorda emballage Färgburkar med 
innehåll
Sprayburkar
Absorbenter

 Farligt avfall 

 Separata emballage
 Separata emballage

EN RENGJORDA EMBALLAGE
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Spillolja, som är garanterad PCB-fri, samlas i sprundfat 
som efter avrop avhämtas av Stena Recycling. Spilloljan 
transporteras till godkänd anläggning för energiutvinning 
alternativt återvinning.

För säkerställande av att oljan är PCB-fri tages ett test. 
Provlåda beställs från Stena Recycling, tfn 010-445 65 
50 eller från er lokala kontaktperson.

Spillolja är att betrakta som farligt gods och ska trans-
porteras i godkända emballage.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB. 
Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

Testad isolerolja, PCB-fri
Smörolja
Hydraulolja
Transmissionsolja
Motorolja

Lösningsmedel
Färgrester
Emulsion

 Fat för läsningsmedel
 Fat för färgrester
 Tank för emulsioner

SPILLOLJA, PCB-FRI
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Spillolja, som är garanterad PCB-fri, samlas i sprundfat 
som efter avrop avhämtas av Stena Recycling. Spilloljan 
transporteras till godkänd anläggning för energiutvinning 
alternativt återvinning.

För säkerställande av att oljan är PCB-fri tages ett test. 
Provlåda beställs från Stena Recycling, tfn 010-445 65 
50 eller från er lokala kontaktperson.

Spillolja är att betrakta som farligt gods och ska trans-
porteras i godkända emballage.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB. 
Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

PCB-testad olja PCB-fri olja
Lösningsmedel
Färgrester
Emulsion

 Fat för spillolja
 Fat för lösningsmedel
 Fat för färgrester
 Tank för emulsioner

PCB-HALTIG OLJA
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Uttjänta transformatorer lagras inom täta och invallade ytor. 
Före hämtning ska varje transformator testas för eventuell 
förekomst av PCB. Provlåda beställs från Stena Recycling på 
tfn 010-445 65 50 eller från er lokala kontaktperson.

Analysrapporten returneras till avsändaren med en identitets-
bricka som ska fästas på den uttjänta transformatorn. Denna 
identitet följer med under hela återvinningsprocessen.

Stena Recycling tillser att transport och behandling utförs enligt 
gällande regler och krav från myndigheter. Speciella säkerhets-
containers kan användas för att säkerställa transporten.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB. Tömning sker 
enligt uppgjort hämtningsintervall.

Testade transformatorer Otestad utrustning
El-avfall
Övrig elkraftteknisk 
utrustning med olja

 Beställ provlåda
 Avsedd behållare
 Avsedd plats

TRANSFORMATORER
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PCB-testad olja PCB-fri olja
Lösningsmedel
Färgrester
Emulsion

 Fat för spillolja
 Fat för lösningsmedel
 Fat för färgrester
 Tank för emulsioner

ÖVRIG ELKRAFTTEKNISK UTRUSTNING

Övrig elkraftteknisk utrusning med olja lagras inom täta och 
invallade ytor. Före leverans ska varje transformator testas 
för eventuell förekomst av PCB. Provlåda beställs från Stena 
Recycling på tfn 010-445 65 50 eller från er lokala kontakt-
person.

Analysrapporten returneras till avsändaren med en identitets-
bricka som ska fästas på den uttjänta transformatorn. Denna 
identitet följer med under hela återvinningsprocessen.

Stena Recycling tillser att transport och behandling utförs 
enligt gällande regler och krav från myndigheter. Speciella 
säkerhetscontainers kan användas för att säkerställa trans-
porten.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB. Tömning 
sker enligt uppgjort hämtningsintervall.
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Vid omhändertagande av fet oljig kabel, oljekabel och 
isolatorer som innehåller olja skall test först göras för att 
säkerställa eventuell förekomst av PCB i oljan. Provlåda 
beställs från Stena Recycling på tfn 010-445 65 50 eller 
från er lokala kontaktperson.

Stena Recycling tillser att transport och behandling 
utförs enligt gällande regler och krav från myndigeter. 
Speciella säkerhetscontainers och boxar kan användas 
för att säkerställa transporten.

Kontakta Stena för vidare hanteringsrutiner.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB. 
Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

Testad fet oljig kabel
Testad oljekabel
Testade isolatorer med olja

Otestad utrustning  Beställ provlåda

FET/OLJIG KABEL/ISOLATORER
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Impregnerade trästolpar och slipers läggs i container. 
Containern transporteras sedan till Stena Recycling för 
omlastning och vidare transport till säker destruktion 
och energiutvinning.

Impregnerade stolpar kan innehålla arsenik och kreosot 
och båda ämnena är farligt avfall.

Om möjligt rensa stolparna från järn och metall.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB. 
Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

Stolpar i containerlängd
Stolpkubbar (stolpänden)
Stolptoppar
Stolpspån
Slipers

Oimpregnerad virke
Järn och metall
Betong

 Träavfall/brännbart
 Skrotåtervinning
 Deponi

IMPREGNERADE STOLPAR & SLIPERS
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Blandkabel samlas i separata containrar på gården.

Vid tömning transporteras blandkabeln till någon av

Stena Recyclings anläggningar för kabelgranulering.

På granuleringsanläggningen sorteras kabeln innan

den går in i granuleringsmaskinen där koppar, aluminium, 
järn och höljen separeras. Metallerna går därefter till 
återvinning.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB 
Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

Kabel innehållande
Koppar eller aluminium

Hydraulslang
Oljekabel
Fet oljekabel
Övrig fast 
elinstallation

 Avsedd behållare
 Avsedd behållare
 Avsedd behållare
 El-avfall

BLANDKABEL
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