
basnivå

Alwex guide för   
avfallssortering

Denna guide är upp-
byggt enligt Krets-
loppsrådets riktlinjer 
för avfallshantering vid 
byggande och rivning. 
Färgkoder finns på tio 
basnivåer av avfallsslag, 
vilka i sin tur kan delas 
upp i olika delfraktioner. 
För vissa delfraktioner 
finns egna färgkoder för 
vissa inte. Försök alltid 
att sortera ert avfall i 
så många delfraktioner 
som möjligt – 

bra för både 

miljön och 

plånboken!

PlAst för 
återvinning
Delfraktioner: 
Plaströr, plastgolv, våt-
rumstapeter, plastprofi-
ler, cellplast, skumplast, 
takmembranduk av plast, 
pallemballage, hårda 
plastförpackningar, EPS-
förpackningar. 

trä
Virke, engångspallar, 
limträ, masonit, parkett, 
plywood, spånskivor, må-
lat trä, trämöbler, även 
trä med mindre beslag 
(som kan avskiljas med 
magnet).  
OBS! Ej tryckimpregnerat 
trä.

skrot och metAll
Delfraktioner: 
Skrot, koppar, alumini-
um, rostfritt stål, kablar, 
kablar med blymantel 
eller blyskärm, bly. 

giPs
Delfraktioner: 
Gipsspill och riven gips. 
OBS! Ej målade gipsskivor 
eller med ytbeläggning, 
kakelrester, kakelfix.

BrännBArt
Delfraktioner: 
Papper, wellpapp, pap-
persförpackningar, plast 
(ej PVC), trä och övrigt 
brännbart. 

WellPAPP

delfraktion 
brännbart 

DePoni
Delfraktioner: Planglas, 
glasull spill, glasull riven, 
stenull spill, stenull riven.

el-AvfAll
Delfraktioner: 
Ljuskällor, (OBS! lysrör 
och lågenergilampor han-
teras som farligt avfall), 
vitvaror, diverse elektro-
nik. 

fArligt AvfAll
ska sorteras ut och hante-
ras separat, t.ex. asbest-
haltiga material, färg och 
limrester, isolering med 
CFC (freon), kvicksilver-
haltigt material, lysrör, 
lösningsmedel, PCB-hal-
tigt avfall.

Nära.
Mångsidiga.
Engagerade.
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Avfallssorterings-
guide enligt 

Kretsloppsrådets 
riktlinjer.

fyllnADsmAssor
Delfraktioner: 
Mineraliska massor, ren 
jord, schaktmassor. 

rent trä
Rent virke och spill. 
OBS! Ej målat eller an-
nat behandlat trä.

delfraktion trä
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AsBest

delfraktion 
farl igt avfall

imPregnerAt trä
PlAnglAs
Alla kvaliteter av 
planglas, glasrutor 
utan bågar och tät-
ningslister, härdat 
glas, isolerrutor, lami-
nerat glas.

delfraktion deponi

minerAlull

BlAnDAt AvfAll – 
för eftersortering
Det som ej kan källsor-
teras. Papper, wellpapp, 
trä och plast som inte är 
förpackningar, blandat 
skrot, textilier, fönster-
bågar med glas (ej iso-
lerglas) och annat icke 
brännbart material.
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minerAliskA 
mAssor
Sten, tegel, betong, 
rivningsbetong, lättbe-
tong, övriga minera-
liska massor. 

delfraktion 
fyllnadsmassor

schAktmAssor
Sten, grus och jord.

sten och tegel

Betong

delfraktion 
mineral iska 
massor



Varför ska man sortera?

Genom att sortera hjälps vi åt att minska 
mängden avfall som går till deponi/tipp 
samtidigt som mindre råvara behövs för 
att producera nya produkter. 

Samhällets mål är att avfallsmängden 
som helhet ska minskas och att farligt 
avfall ska tas omhand på ett betryggande 
sätt. Den grundläggande tanken är att 
det avfall som uppstår ska hanteras i 
följande prioriteringsordning: 

1. återanvändning
Materialet eller produkten återanvänds i 
befintligt skick. 

2. återvinning
Materialet bearbetas till ny produkt.

3. energiutvinning
Materialet förbränns i värmeverk. 

4. Deponering
Materialet läggs på tipp.

liftdumpercontainer
En liftdumpercontainer rymmer mellan 8 
och 10 m3 och hämtas in med en liftdum-
perbil. Containern transporteras med in 
till anläggningen som tar emot avfallet. 
Därefter ställs containern åter förutsatt 
att kunden ska ha containern kvar. 

låsbar liftdumper (kista)
Våra låsbara liftdumpercontainers rym-
mer mellan 8 och 10 m3 och hanteras 
såsom en vanlig liftdumper. Den används 
när containern behöver vara låsbar för 
att undanröja problem med att obehöriga 
använder containern.  

Liftdumper – byggflak
Byggflak finns i två storlekar, 7 och 10 
m3, och de har öppningsbara luckor bak. 
De passar till tyngre material som man 
lastar med skopa eller skotkärra. De 
hämtas med liftdumperbil och transporte-
ras till respektive återvinningscentral och 
körs tillbaka till kund om så önskas.

lyftöglecontainer
Lyftöglecontainer är en öppen container, 
likt en vanlig liftdumpercontainer med 
skillnaden att den är försedd med lyftög-
lor godkända för tyngre lyft. Den rymmer 
7–8 m3 och kan då hanteras via kranlyft. 
Används annars som vanlig liftdumper-
container, dvs. tömning sker genom att 
en liftdumperbil transporterar containern 
in till avfallsanläggning för att sedan 
transporteras åter, förutsatt att kunden 
ska ha containern kvar. 

lastväxlarcontainer
Ett lastväxlarflak är en container för 
större mängder material och de finns i 
olika storlekar, de flesta mellan 20 och 30 
m3. Lastväxlarflaket, som har öppnings-
bara dörrar baktill, töms med lastväxlar-
bil. Containern transporteras med in till 
anläggningen som tar emot avfallet. 
Därefter ställs containern åter förutsatt 
att kunden ska ha containern kvar.   

storsäck
Som ett alternativ erbju-
der vi avfallshantering 
med storsäck. Storsäcks-
hantering kan vara lämp-
lig om man vill sortera 
ut olika avfall högt upp 
på ett bygge, t.ex. på en 
balkong. Om man inte får plats med flera 
containers kan storsäck vara ett alterna-
tiv. Säckarna, som finns i olika storlekar, 
hämtas av kunden hos oss. Kunden kan 
använda storsäck till de flesta typer av 
avfall, dock inte farligt avfall. Inhämtning 
sker med kranbil och materialet trans-
porteras till anläggning för omhändertag-
ning. 

övriga kärl
Utöver olika typer av container finns det 
mängder av olika kärl, säckställ m.m. 
som är viktiga för en väl fungerande av-
fallshantering. Ni kan välja att ha interna 
kärl som ni tömmer i en container som 
hämtas av oss. Det kan även vara ett 
kärl som töms direkt av oss. ALWEX kan 
alltså erbjuda ett stort antal olika kärl för 
att avfallshanteringen ska passa just er.

vippcontainer
En vippcontainer rymmer mellan 7 och 9 
m3 och töms på plats med en s.k. kom-
primatorbil. Containern ställs direkt till-
baka och fordonet åker till anläggningen 
som tar emot avfallet. En vippcontainer 
används med fördel hos kunder som har 
flera små behållare inomhus med t.ex. 
osorterat, som kunden sedan tömmer i 
vippcontainern som står utomhus. Den 
brukar användas till wellpapp, kartonger, 
tidningar eller kontorspapper. Det går 
även med brännbart och osorterat om 
det inte är tyngre material, men läm-
par sig inte för träavfall o.d. med större 
bitar/delar.




