SORTERINGSGUIDE

Sundbergs Åkeri AB
RENT OCH OBEHANDLAT TRÄ
Här följer exempel på vad som är ok och INTE är ok att lägga i containern för att
hålla sig inom fraktionen:

OK

EJ OK

Engångspallar, pallkragar & trälådor
Formvirke (utan betongrester)
Masonit och limträ
Obehandlat och omålat trä*
Snickerier
Virke

Målat, lackat och behandlat trä
Papper
Plaster
Plåtar
Rester av betong eller lim.
Rester av gips eller isoleringsmaterial
Spånskivor

* Beslag och spik får förekomma
Felaktigt material kommer att omklassas enligt gällande taxor hos Sundbergs Åkeri AB.

Tips!
Har du flera hela och fina EUR-pallar som du vill bli av med kan du få ersättning för dessa. Ställ
dem separat och hör av dig till Sundbergs på 0513-310 10.

BEHANDLING, VAD HÄNDER MED UTSORTERAT TRÄ?
Efter flisning återvinns energi i värmeverk

FUNDERAR DU PÅ NÅGOT?
ring oss direkt på 0513-310 10

SORTERINGSGUIDE

Sundbergs Åkeri AB
BEHANDLAT TRÄ
Här följer exempel på vad som är ok och INTE är ok att lägga i containern för att
hålla sig inom fraktionen:

OK

EJ OK

Målat, lackat och behandlat trä*
Rena trämöbler
Spånskivor

Betongrester
Papper
Plaster
Plåtar
Rester av gips eller isoleringsmaterial
Tryckimpregnerat trä

*Beslag och spik får förekomma

Felaktigt material kommer att omklassas enligt gällande taxor hos Sundbergs Åkeri AB.

Tips!
Tänk på att det finns en egen fraktion för tryckimpregnerat trä.

BEHANDLING, VAD HÄNDER MED BEHANDLAT TRÄ?
Efter flisning återvinns energi i värmeverk

FUNDERAR DU PÅ NÅGOT?
ring oss direkt på 0513-310 10

SORTERINGSGUIDE

Sundbergs Åkeri AB
TRYCKIMPREGNERAT TRÄ
Här följer exempel på vad som är ok och INTE är ok att lägga i containern för att
hålla sig inom fraktionen:

OK

EJ OK

Tryckimpregnerat trä (olika klasser)*

Alla andra avfallsfraktioner

*Beslag och spik får förekomma

Felaktigt material kommer att omklassas enligt gällande taxor hos Sundbergs Åkeri AB.

BEHANDLING, VAD HÄNDER MED TRYCKIMPREGNERAT TRÄ?

Skickas till förbränning i en godkänd förbränningsanläggning med rökgasrening.

FUNDERAR DU PÅ NÅGOT?
ring oss direkt på 0513-310 10

SORTERINGSGUIDE

Sundbergs Åkeri AB
BRÄNNBART AVFALL
Här följer exempel på vad som är ok och INTE är ok att lägga i containern för att
hålla sig inom fraktionen:

OK

EJ OK

Dörrar
Formvirke
Frigolit
Karmar
Köksinredningar
Linoleummattor (mindre bitar)
Lister
Pallar
Papper
Plastburkar (tomma)
Plastemballage (ej armerad)
Plaströr
Plywood
PVC rörsspill
Skumplastemballage
Spånskivespill
Takpapp (ej hela rullar)
Tapetspill
Träemballage
Täckpapp
Täckplast och tejp
Wellpapp

Däck
Batterier Metaller
Elektronik
Farligt avfall
Flytande avfall
Hushållsavfall
Kvicksilverhaltiga lampor/lysrör
Matavfall

Felaktigt material kommer att omklassas enligt gällande taxor hos Sundbergs Åkeri AB.

Tips!
Brännbart avfall är det som blir kvar efter sortering och som brinner utan energitillskott.
För metaller finns fraktionen Skrot.
BEHANDLING, VAD HÄNDER MED BRÄNNBART AVFALL?
Sorterat brännbart avfall används som bränsle i värmeverk.

FUNDERAR DU PÅ NÅGOT?
ring oss direkt på 0513-310 10

SORTERINGSGUIDE

Sundbergs Åkeri AB
OSORTERAT AVFALL (DEPONI)
Här följer exempel på vad som är ok och INTE är ok att lägga i containern för att
hålla sig inom fraktionen:

OK

EJ OK

Gips
Glas
Golvsopor
Isolering
Möbler
Porslin
Produkter bestående av flera material
PVC material
Tryckimpregnerat trä i mindre mängder

Däck
Elektronik
Farligt avfall*
Flytande avfall
Kvicksilverhaltiga lampor/lysrör
Matavfall

* Exempel på farligt avfall är spillolja, oljefilter lysrör, kemikalierester, blybatterier, visst färg- och lackavfall.

Felaktigt material kommer att omklassas enligt gällande taxor hos Sundbergs Åkeri AB.

Tips!
Har du större mängder av en viss typ av avfall - beställ då hellre en extra separat container.
Det lönar sig i längden.

BEHANDLING, VAD HÄNDER MED OSORTERAT AVFALL?
Avfallet sorteras och återvinnings- samt brännbart material separeras från deponi avfall.
Deponi avfallet läggs på godkänd deponi.

FUNDERAR DU PÅ NÅGOT?
ring oss direkt på 0513-310 10

SORTERINGSGUIDE

Sundbergs Åkeri AB
WELLPAPP
Här följer exempel på vad som är ok och INTE är ok att lägga i containern för att
hålla sig inom fraktionen:

OK

EJ OK

Etiketter och tejp får medfölja
Kartonger typ spik- och skruvpaket
Mellanlägg av well
Wellpapplådor

Förorenad wellpapp/kartong
Förpackningsplast
Kontorspapper
Plastat papper/kartong
Plast- eller stålband
Vaxat papper/kartong

Felaktigt material kommer att omklassas enligt gällande taxor hos Sundbergs Åkeri AB.

Tips!
Stålband, förpackningsplast och kontorspapper hör till andra återvinningsfraktioner. Plastad
,vaxad och förorenad well & kartong lämnas i behållare för brännbart avfall.

BEHANDLING, VAD HÄNDER MED WELLPAPPEN?
Återvunnen wellpapp och kartong sorteras för materialåtervinning. Av återvunnen wellpapp och
kartong tillverkas nytt kraftpapper och förpackningsmaterial.

FUNDERAR DU PÅ NÅGOT?
ring oss direkt på 0513-310 10

SORTERINGSGUIDE

Sundbergs Åkeri AB
SORTERAT GIPS
Här följer exempel på vad som är ok och INTE är ok att lägga i containern för att
hålla sig inom fraktionen:

OK

EJ OK

Rent gips*

Alla andra avfallsfraktioner

* pappersklädd gips är ok.

Felaktigt material kommer att omklassas enligt gällande taxor hos Sundbergs Åkeri AB.

BEHANDLING, VAD HÄNDER MED GIPSET?
Återvunnen gips separeras från eventuellt papper och kan både återanvändas till nytillverkning,
blandas i andra produkter som bindmedel eller spridas på åkrar vid kalkning med mera.

FUNDERAR DU PÅ NÅGOT?
ring oss direkt på 0513-310 10

SORTERINGSGUIDE

Sundbergs Åkeri AB
FYLLNADSMASSOR DEPONI - oarmerad
Här följer exempel på vad som är ok och INTE är ok att lägga i containern för att
hålla sig inom fraktionen:

OK

EJ OK

Betong - oarmerad
Betongrester
Grus
Natursten
Taktegel
Tegelsten

Betong - armerad
Blåbetong
Enheter större än 0,7 x 0,7 x 1,0 meter
Gasbetong

Felaktigt material kommer att omklassas enligt gällande taxor hos Sundbergs Åkeri AB.

Tips!
Armerad betong samt båbetong/gasbetong är egna återvinningsfraktioner.
Om detta avfall förekommer kontakta Sundbergs på 0513-310 10 innan det läggs i container.

BEHANDLING, VAD HÄNDER MED BETONG OCH STEN?
Fraktionen krossas. Materialet används vid anläggnings- och vägbyggnation.

FUNDERAR DU PÅ NÅGOT?
ring oss direkt på 0513-310 10

SORTERINGSGUIDE

Sundbergs Åkeri AB
SKROT
Här följer exempel på vad som är ok och INTE är ok att lägga i containern för att
hålla sig inom fraktionen:

OK

EJ OK

Fraggskrot
Järn- och metallskrot
Klippskrot

Aluminium (se tips nedan)
Elektronik
Farligt avfall
Gummirester
Kabelrester
Metallspån
Vajer (se tips nedan)

Felaktigt material kommer att omklassas enligt gällande taxor hos Sundbergs Åkeri AB.

Tips!
Håll vajer separat om du ändå vill kasta den i skrotcontainern. Denna måste dock klippas i max
1,5 meters längder. Ersättning utgår ej om vajer läggs i container.
Det är ok att slänga Aluminium i skrotcontainern men tänk då på att ingen ersättning utgår för
avfallet

BEHANDLING, VAD HÄNDER MED SKROT?
Materialåtervinning.

FUNDERAR DU PÅ NÅGOT?
ring oss direkt på 0513-310 10

SORTERINGSGUIDE

Sundbergs Åkeri AB
ASFALT
Här följer exempel på vad som är ok och INTE är ok att lägga i containern för att
hålla sig inom fraktionen:

OK

EJ OK

Asfalt från gator & gårdsplaner mm

Jordmassor
Takpapp
Takasfalt
Övriga asfaltsmassor

Felaktigt material kommer att omklassas enligt gällande taxor hos Sundbergs Åkeri AB.

Tips!
Jordmassor är egen återvinningsfraktion. Takpapp, ej rullat läggs i container för brännbart
avfall. Takasfalt och övriga asfaltmassor klassas som farligt avfall.

BEHANDLING, VAD HÄNDER MED ASFALT?
Fraktionen krossas och används för framställning av ny asfalt.

FUNDERAR DU PÅ NÅGOT?
ring oss direkt på 0513-310 10

SORTERINGSGUIDE

Sundbergs Åkeri AB
JORDMASSOR
Här följer exempel på vad som är ok och INTE är ok att lägga i containern för att
hålla sig inom fraktionen:

OK

EJ OK

Grus
Sand
Morän
Schakt

Matjord
Lera
Torv
Asfalt
Stenar större än 100 mm

Felaktigt material kommer att omklassas enligt gällande taxor hos Sundbergs Åkeri AB.

Tips!
Matjord, asfalt och sten har egen återvinningsfraktion. För hantering av torv och lera tas
separata beslut.

BEHANDLING, VAD HÄNDER MED JORDMASSOR?
Fraktionen används som täckmassor

FUNDERAR DU PÅ NÅGOT?
ring oss direkt på 0513-310 10

SORTERINGSGUIDE

Sundbergs Åkeri AB
ASBEST
Här följer exempel på vad som är ok och INTE är ok att lägga i containern för att
hålla sig inom fraktionen:

OK

EJ OK

Rörisolering
Eternit
Fog- och fästmassor
Spackel
Avfallet skall levereras i förslutna säckar till samt förvaras i speciella behållare.
Felaktigt material kommer att omklassas enligt gällande taxor hos Sundbergs Åkeri AB.

Tips!
Asbestavfallet är klassat som farligt avfall. Hantering skall ske enligt riktlinjerna i AFS 1996:13

BEHANDLING, VAD HÄNDER MED ASBESTAVFALLET?
Avfallet tas omhand och deponeras på SITA i Skara.

FUNDERAR DU PÅ NÅGOT?
ring oss direkt på 0513-310 10

SORTERINGSGUIDE

Sundbergs Åkeri AB
FARLIGT AVFALL
Här följer exempel på vad som är ok och INTE är ok att lägga i containern för att
hålla sig inom fraktionen:

OK

EJ OK

Blybatterierr
Färgrester
Kemikalier
Lysrör
Lösningsmedel
Oljor
Oljefilter
Sprayburkar med innehåll
Tryckimpregnerat trä
Farligt avfall hanteras med försiktighet, läggs i separata kärl med lock som ska förslutas.
Felaktigt material kommer att omklassas enligt gällande taxor hos Sundbergs Åkeri AB.

Tips!
Kontakta ALLTID Sundbergs Åkeri om detta avfall förekommer och innan det slängs i
container.

BEHANDLING, VAD HÄNDER MED FARLIGT AVFALL?
Avfallet destrueras eller återvinns beroende på det farliga avfallets egenskaper.

FUNDERAR DU PÅ NÅGOT?
ring oss direkt på 0513-310 10

SORTERINGSGUIDE

Sundbergs Åkeri AB
TRÄDGÅRDSAVFALL
Här följer exempel på vad som är ok och INTE är ok att lägga i containern för att
hålla sig inom fraktionen:

OK

EJ OK

Blommor
Jord
Löv
Ris och ogräs
Små grenar och kvistar
Växter
Felaktigt material kommer att omklassas enligt gällande taxor hos Sundbergs Åkeri AB.

Tips!
Vid större grenar och stockar ta kontakt med Sundbergs Åkeri.

BEHANDLING, VAD HÄNDER MED TRÄDGÅRDSAVFALL?
Kompostering

FUNDERAR DU PÅ NÅGOT?
ring oss direkt på 0513-310 10

