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BRÄNNBART

GLAS

Papp, papper, plast (ej armerad),

Rena/blandade glasfraktioner

frigolit, trä och laminat.

(100 % ren från övrig kontaminering).

PLAST (MJUK)

PLAST (HÅRD)

Mjukplaster från förpackningar och emballage

Hårdplaster från förpackningar och emballage

armerad plast).

armerad plast).

(100 % ren från övrig kontaminering samt ej

(100 % ren från övrig kontaminering samt ej

TRÄ

RENT TRÄ

Trä med behandlad yta, målat, oljat eller

Trä utan behandling, ej målat, oljat etc. (100 %

trä från rivning. (Impregnerat virke får ej

ren från övrig kontaminering, impregnerat virke

INSTALLATIONSGIPS

ÅTERVUNNEN GIPS

Ren installationsspill

(100 % ren från övrig kontaminering)

Får ej innehålla annat material än gips
(får vara ytbehandlade).

WELLPAPP

ISOLERING

Ren wellpapp från förpackningar och emballage

Alla former och typer av isolermaterial så som

förekomma utan är en egen fraktion).

(100 % ren från övrig kontaminering).

får ej förekomma utan är en egen fraktion).

mineralull, stenull, perlit etc.
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BLANDAT AVFALL FÖR EFTERSORTERING

METALL

Blandade fraktioner (ej elavfall, farligt avfall

T.ex. armeringsjärn, diskbänkar, plåt, plåt-

plast, armerad plast, isolering, presenningar,

kopparrör, badkar, plåtreglar, stålbalkar,

eller hushållsavfall). T.ex. glas, tjärpapp, PVC-

band, takplåt, ventilationsrör, stålrör,

plastmattor, tätskiktsduk, tyg, gips, sanitets-

armaturer utan elektronik. (100 % ren från

BLANDAT AVFALL EXKL.
GIPS OCH FYLLNAD

FYLLNADSMATERIAL

porslin, minerit.

Blandade fraktioner (ej elavfall, farligt

avfall, hushållsavfall fyllnad eller gips). Till

exempel glas, tjärpapp, PVC-plast, armerad
plast, isolering, presenningar, plastmattor,
tätskiktsduk, tyg, sanitetsporslin, minerit.

övrig kontaminering).

1. Rena fyllnadsmassor (KM): Sand, grus,

sten, betongkross, lättbetong (endast rena
och separerade fraktioner, 100 % ren från
övrig kontaminering).

2. Mixade fyllnadsmassor (MKM): Betong,
kakel, klinkers, rena eller mixade med

varandra samt ”Rena fyllnadsmassor”
mixade med varandra. Max 5
volymprocent jordprodukter

(100 % ren från övrig kontaminering).

FARLIGT AVFALL
Kemikalier i fast eller flytande form, däck,

lösningsmedel, aerosoler, oljor, impregnerat trä,
asbest, ljuskällor, färg fast/flytande form, asfalt,
blåbetong. Vitvaror, datorer, skärmar, armaturer
med elektronik och elektriska handverktyg,

brandskadat mtrl, elmotorer, säkringsskåp m.m.
Samt alla typer av gasbehållare. Allt farligt avfall
ska hanteras separat och i godkända behållare.

3. Armerad betong: Max 30x30x30 cm (allt
över angiven storlek offereras).

4. Jord (ren): Schaktade jordmassor. Max 5
volymprocent växtlighet och lera

5. Jord (oren): Schaktade jordmassor. Max
25 volymprocent växtlighet och lera.

6. Asfalt: Tas emot efter provtagning.*

*

= Provtagningsdokument ska bifogas, alternativt
kan du köpa denna tjänst av Sortera. Tala med säljare
eller kundtjänst på 020–15 16 17.
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