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                             Internal Information 

KÄLLSORTERINGSGUIDE 
Sätra Centrum. 
 
Tack för ditt engagemang för en miljösmart och hållbar utveckling i 
samhället, som samtidigt innebär bästa ekonomi för alla hyresgäster. 

 
 
 

	

 

  

 PAPPERSFÖRPACKNINGAR 
 

Pappersförpackningar skiljs ut mot wellpapp genom att de saknar det vågiga mellanskiktet. 
Även toalett-och hushållspappershylsor, bärkassar, papperstallrikar och omslagspapper skall 
läggas här. 
 

Kretslopp: Ny pappersråvara för förpackningspapper som sedan används för produktion av  
nya förpackningar. 
 
 

 
 

  

 PLASTFÖRPACKNINGAR – HÅRDA OCH MJUKA 
 

Endast förpackningar, rena och torra. Dunkar, flaskor, rengjorda matbehållare och påsar. 
 

Kretslopp: Ny plastråvara för nya förpackningar, sopkärl, bullerplank, byggmaterial, 
blomkrukor. 
 
  

 

   

 GLASFÖRPACKNINGAR – sorteras i färgat respektive ofärgat 
 

Flaskor och burkar. OBS! Skilj noga mellan färgat och ofärgat. Kapsyler och metallock läggs i 
metallbehållaren. 
 

Kretslopp: Råvara till nya glasförpackningar, isolermaterial eller tillsatsmedel i betong. 
 
 

 
 

  

 METALLFÖRPACKNINGAR 
 

Konservburkar, kaviartuber, aluminiumfolie, lock av metall och kapsyler är exempel på 
metallförpackningar. 
OBS! Metallburkar med rester av färg eller lösningsmedel ska lämnas som farligt avfall. 
 

Kretslopp: Metallförpackningarna sorteras och processas för att sedan levereras till stål- 
och metallverk. 
 
 



PAPPERSFÖRPACKNINGAR &
WELL
Paper Packaging & Corrugated Board

Materialet avser pappersförpackningar, kartonger och wellpapp från hushåll. 
Förpackningarna skall vara rengjorda och hopvikta. Exempel på pappersförpackningar 
är pastapaket, äggkartonger, cornflakespaket, mjölk- och juiceförpackningar, 
sockerpåsar, hundmatsäckar, bärkassar, presentpapper, wellådor till TV, stereo, 
möbler, omslag till bokklubbsböcker.

Lådor, Kartonger, Kassar, Paket, Rullar, 
Emballage

Kontorspapper, Tidningar, Böcker, 
Pärmar, Kuvert, Broschyrer, Reklamblad

Materialåtervinning
Materialet samlas in och transporteras till materia-
låtervinning. Fibrerna i pappersförpackningar och 
wellpapp kan återvinnas upp till åtta gånger innan de 
är utslitna. Vid papperstillverkning av returmaterial 
sparas 15 procent av den energin som går åt vid pap-
perstillverkning med ny råvara.

RS Materialnummer 726602 EWC kod PAPPER

Farligt avfall NEJ

ADR / Farligt gods NEJ

UN nummer

Insamlingsmaterial JA

Avsättningmaterial NEJ
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PLASTFÖRPACKNINGAR,
HÅRDA & MJUKA
Hard & Soft Household plastics, mixed

Materialet avser en blandning av hårda respektive mjuka plaster. Med hårda 
platsförpackningar avses förpackningar som ofta består av hård polyeten (HDPE) 
eller polypropen (PP). Mjuka plaster är exempelvis frigolit, cellofan, plastband och 
plastpåsar.Samtliga materialet skall vara rena och torra. Korkar och lock ska vara 
avtagna och läggs löst med övrigt material. Ta bort handtag och detaljer av annat 
material. Materialet ska levereras löst, inte i säckar.  

Flaskor, Burkar, Backar, Dunkar, 
Frigolit, Bobiner 

Pulkor, Toaborstar, Blomlådor, Metall, 
Papper, Kartong, Wellpapp, Farligt Avfall

Materialåtervinning
Materialet samlas in, sorteras och transporteras sedan 
till material- eller energiutvinning. 

RS Materialnummer 737012 EWC kod PLAST

Farligt avfall NEJ

ADR / Farligt gods NEJ

UN nummer

Insamlingsmaterial JA

Avsättningmaterial NEJ

0771-88 88 88 · ragnsells.se
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GLASFÖRPACKNINGAR, FÄRGAT
Glas Packaging, Coloured

Materialet avser alla former av glasförpackningar med färgat glas. Lock och kapsyler 
sorteras som metallförpackning.

Burkar, Flaskor Porslin, glödlampor, keramik, kristall, 
bilrutor, ofärgat glas

Materialåtervinning
Materialet samlas in, rensas och krossas för att sedan 
transporteras till återvinningsstation.

RS Materialnummer 753460 EWC kod GLAS

Farligt avfall NEJ

ADR / Farligt gods NEJ

UN nummer

Insamlingsmaterial JA

Avsättningmaterial NEJ

0771-88 88 88 · ragnsells.se
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GLASFÖRPACKNINGAR,
OFÄRGAT
Glas Packaging, Uncoloured

Materialet avser alla former av glasförpackningar med ofärgat glas. Lock och kapsyler 
sorteras som metallförpackning.

Burkar, Flaskor Porslin, glödlampor, keramik, kristall, 
bilrutor, färgat glas

Materialåtervinning
Materialet samlas in, rensas och krossas för att sedan 
transporteras till återvinningsstation.

RS Materialnummer 753461 EWC kod GLAS

Farligt avfall NEJ

ADR / Farligt gods NEJ

UN nummer

Insamlingsmaterial JA

Avsättningmaterial NEJ

0771-88 88 88 · ragnsells.se
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METALLFÖRPACKNINGAR
Metal Containers

Materialet avser konservburkar, värmeljushållare, kaviartuber och aluminiumfolie. 
Även lock och kapsyler av metall är förpackningar, som med fördel kan återvinnas. 
(Glöm inte att peta loss vekhållaren från värmeljushållaren, annars sorteras den ut 
med järn och aluminiumet brinner upp i smältverket.) Metallburkar med rester av 
färg eller lösningsmedel ska lämnas som farligt avfall. Burkar som är helt urskrapade 
och torra kan läggas i behållare för metallförpackningar. Elektriska och elektroniska 
produkter i metall lämnas som elavfall. Metallföremål som inte är förpackningar, till 
exempel stekpannor, bestick och plåthinkar, lämnas till återvinningscentralen som 
grovavfall.

Konservburkar, Formar, Alu-folie, 
Värmeljus, Tuber, Lock, Kapsyler

Kastruller, Stekpannor, Bestick, Hinkar, 
Kärl, Elavfall 

Materialåtervinning
Metallförpackningarna levereras till återvinningsan-
läggning. Där sorteras och processas förpackningarna 
för att kunna levereras till stål- och metallverk.

RS Materialnummer 335164 EWC kod METALL

Farligt avfall NEJ

ADR / Farligt gods NEJ

UN nummer

Insamlingsmaterial JA

Avsättningmaterial NEJ

0771-88 88 88 · ragnsells.se
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