Sorteringsguide 2020
Enligt krav och riktlinjer från Naturvårdsverket

Skrot & Metaller

Trä

Gips

Metaller, skrot, armeringsspill, plåtreglar

Trä, virke

Gipsspill, rivningsgips, gipsskivor med

takplåt, rör, gjutjärnsrör inkl. blydiktning,

Målat och omålat, mindre beslag och

ytbeläggning

diskbänkar m,m

spik får förekomma
EJ fibergips, cement-baserad

EJ isolerade detaljer,

EJ Impregnerat trä, ris,

gips, rester av kakelfix, kakel

osanerade fat/cisterner,

stubbar och stockar

reglar

Brandsläckare, el-avfall

Plast
Hårdplast och mjukplast

Mineraliska massor

Glas

Schaktmassor, tegel, betong, lättbetong,

Alla kvaliteter av planglas , armerat,

minerit, mur-/putsbruk, kakel, klinker,

laminerat, härdat, spegelglas, färgat glas,

leca, porslin

bilrutor

EJ armerad plast, band av plast och metall,

EJ Blåbetong, förorenad betong,

EJ glaskeramik (spishällar,

tejp, PVC, Papper

eternit, plasthinkar, säckar

ugsnluckor m.m). Isolerrutor med PCB, lysrör

Blandat Avfall
Avfall som inte sorteras på arbetsplatsen

Brännbart

Deponi

Trä, virke, papper, wellpapp, kartong,

Mineralull, träullsplatta, fibergips,

emballageplast, plastförpackningar

cementbaserad gips, produkter

cellplast och täckpapp

sammansatta av olika material

EJ hushållsavfall, farligt avfall,
däck

EJ Impregnerat trä, ris,
stubbar och stockar
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Sorteringsguide 2020
Övriga fraktioner för utökad sortering

Betong

Tegel

Schaktmassor

Ren betong, rivningsbetong med armering

Tegelstenar och takpannor (Mur- och

Sten, grus, sand och gjord

Provtagen och analysresultat inom MRR

fasadtegel, sandstenstegel, eldfast tegel,

Provtagen och analysresultat inom MRR

mexitegel, skiffertak
EJ blåbetong, förorenad betong,

EJ fogmassa, mur- och putsbruk,

EJ större sten och betong-block,

eternit, plasthinkar, säckar

kakel, klinker

förorenade massor och stubbar

Kabel
Alla slags el- och telekablar, utan kontakter

El-Avfall

Asbest

Ljuskällor, lysrör, armaturer, kyl/frys, vitvaror Utsorterad asbest
elektriska verktyg, datorer,
hushållsapparater m.m

EJ kabel som innehåller

Varje fraktion ska sorteras ut

Säker förvaring, emballerade/inplastad

bly, olja eller tjära, el-avfall

separat, varsam hantering

och tydligt uppmärkt

säker förvaring

Papper
Antecknins- och kopieringspapper, ritningar,

Wellpapp
Kartonger och emballage av Wellpapp
EJ vaxad eller plastbelagd

EJ övriga färger EPS cellplast, XPS, PUR,
mjukplast, cellplast med CFC

blanketter, broschyrer, reklablad,tidningar
EJ Kuvert, post-it lappar,

Cellplast
Vit EPS-cellplast (även kallad skumplast eller
frigolit)

kartong, cellplast, plastband

plastat eller smutsigt papper,
wellpapp, pärmar

Isolering

Farligt Avfall
Impregnerat trä, aerosoler, batterier,

Sten- och glasull från nyproduktion och

färg, lim, fogmassa, iso-cyanater, olja

rivning

lösningsmedel m.m.

Blåbetong
Utsorterad blåbetong

Varje fraktion ska sorteras ut
EJ andra material, säckar

separat, krav på invallning &
säker förvaring
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