
Imorgon
är idag



Vår vision är att vi ska 
ha världens bästa 
återvinningskunder.

Vi på Lundstams bygger hela vårt arbete på vår historia och 
framtid. Vi vill att våra kunder tillsammans med miljön ska 
tillhöra den vinnande sidan.



1. I första hand ska vi 

se till att skapa så lite 

avfall som möjligt. Det 

kan ske genom att 

varor produceras på ett 

resurssnålt sätt och 

genom att konsumera 

så lite varor som 

möjligt.

2. Ibland har vi inte längre 

användning för våra saker. 

Återanvänd dina prylar till 

exempel genom att ge 

dem till någon som 

behöver dem, lämna dem 

till second hand, göra om 

till något annat (kallas 

återbruk) eller sälja dem.

3. Om återanvändning 

inte är möjlig ska 

materialet i avfallet 

återvinnas. Det gör vi till 

exempel genom att 

sortera förpackningar 

(sopsortera), kompostera 

och panta burkar.

4. Om materialet inte 

kan återvinnas ska det 

förbrännas i ett 

kraftverk för att 

omvandla energin i 

avfallet till el och värme.

5. Deponera betyder att 

slänga avfallet på en 

soptipp (en deponi). Det 

är det sämsta 

alternativet och den 

sista lösningen som vi på 

alla sätt ska försöka 

undvika.



Indelning av avfall

Återvinning Brännbart

Industriavfall/Byggavfall Farligt avfall



Återvinning

Kontorspapper/Tidningar Glas Wellpapp

Plastförpackningar Pappersförpackningar Metallförpackningar



Ja tack Nej tack

Kontorspapper

Körs in till Lundstams där det balas och via järnväg eller lastbil transporteras till 

ett pappersbruk som återvinner till nytt kontorspapper.

Kontorspapper med sekretess. Körs in till Lundstams där det låses in tills 

destruktion sker (i form av tuggning) och senare balas och via järnväg eller 

lastbil transporteras till ett pappersbruk som återvinner till nytt kontorspapper.

• Datautskrifter

• Kopieringspapper

• Arkivhandlingar

• Kuvert

• Hårda pärmar

• Pappmuggar

• Wellpapp



Ja tack Nej tack

Tidningar

Körs in till Lundstams där det balas och via järnväg eller lastbil transporteras till ett 

pappersbruk som återvinner till nya tidningar och pappersförpackningar.

Cirka 80% av de tidningar vi läser i Sverige samlas in och återanvänds till nya 

tidningar. Pappersfibern kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten.

• Tidningar

• Magasin

• Kollegieblock

• Reklamblad

• Broschyrer

Du behöver inte ta bort häftklamrar och 
spiralen från kollegieblock.

• Kuvert

• Pappåsar

• Post it lappar



Ja tack Nej tack

Glas

Körs till Lundstams där glasen omlastas till lastbil som transporterar det vidare till 

Svensk Glasåtervinning som återvinner ofärgat glas och färgat glas som blir till nytt 

glas. Av färgat glas tillverkas också bland annat isolering. Glaskross blir 

glasförpackningar och fyllnadsmaterial för husgrunder och vägbyggen.

Glas kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.

• Flaskor och burkar av färgat 
och ofärgat glas.

Ofärgat och färgat glas 
sorteras och hämtas var 
för sig.

• Skruvkorkar och kapsyler av 
plast och metall 

(Sorteras istället i respektive 
insamlingsbehållare).



Ja tack Nej tack

Wellpapp

Wellpappen känns igen av den vågiga mellandelen i materialet.

Wellpapp är den vanligaste förpackningen av olika varor. 

Körs till Lundstams där det balas och via järnväg eller lastbil transporteras till ett 

pappersbruk som återvinner den till ny wellpapp och papper till bland annat 

gipsskivor.

• Kartonger

• Förpackningsmaterial

Du behöver inte ta bort tejp, 

fraktsedelfickor eller metallklammer. De 

avlägsnas i pappersbrukets process.



Ja tack Nej tack

Pappersförpackningar

Körs in till Lundstams där det balas och via järnväg eller lastbil transporteras till ett 

pappersbruk som återvinner till nya pappersförpackningar.

Var tredje pappersförpackning i din livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna 

pappersförpackningar. Massa- och papperstillverkningen av återvunna 

pappersförpackningar kräver mindre energi än ny produktion. Endast en tredjedel 

energi går åt jämfört med nyproduktion.

• Matförpackningar

• Vadderade kuvert

• Presentpapper

• Wellpapp

• Kuvert



Ja tack Nej tack

Plastförpackningar

Körs in till Lundstams där det balas och via järnväg eller lastbil transporteras till en 

materialanläggning där den sorteras och mals ner till granulat som sedan blir ny plast. 

Mjuka plastförpackningar återvinns bland annat till bärkassar, sopsäckar och 

kabelskydd.

När plastförpackningar återvinns istället för att förbrännas minskas utsläpp av giftiga 

ämnen.

• Rengjorda och torra flaskor, 

burkar, lådor och dunkar av 

hårdplast. Bobiner

• Bärkassar, påsar, plastfolie 

och frigolit.



Ja tack Nej tack

Metallförpackningar

Körs in till Lundstams där det omlastas till lastbil som transporterar det vidare till 

sorteringsanläggning där de delar på aluminium och järn som sedan går vidare till 

smältverk där det återvinns till ny aluminium och järn.

Skulle alla kapsyler lämnas till återvinning, motsvarar det lika mycket nytt stål som det 

behövs i 2 200 personbilar – om året.

• Rengjorda tomma 

metallförpackningar såsom 

konservburkar, tuber, kapsyler, 

burklock, värmeljuskoppar, och 

aluminiumfolie.

• Detaljer till tält och 
husvagnar



Ja tack

Brännbart

Sorterat, brännbart avfall är bra material för energiutvinning. Materialet förbränns och 

värmen kan bli fjärrvärme, vilket ger en rejäl besparing av miljön.

• Plastband

• Engångsartiklar

• Torkpapper 

• Kuvert (med eller utan 
fönster)

• Post-it lappar

• Kläder



Ja tack

Farligt avfall

Vi hjälper till med allt från identifikation av ditt behov till transport och 

omhändertagande av farligt avfall. Vi erbjuder tryggt expertstöd på området.

• Oljehaltigt avfall
= Absol-Oljiga trasor/papper

• Oljefilter

• Matfett

• Glykol/Glykolvatten

• Färgburkar

• Lim/Fog

• Lysrör

• Lampor/lågenergilampor

• Batterier osorterade

• Aerosoler / sprayburkar 

• Elektronikskrot



• Färgat glas

• Ofärgat glas

• Brännbart

• Plastförpackningar

• Metallförpackningar

• Pappersförpackingar

• Kontorspapper

• Tidningar

• Matavfall

• Ätliga Oljor & Fetter

Fjällgården

Här sorterar vi:

Miljöstationer

Lastkajen

Grytan

Här sorterar vi:

Soprum

• Brännbart

• Plastförpackningar

• Metallförpackningar

• Pappersförpackingar

Topsport

Här sorterar vi:

• Färgat glas

• Ofärgat glas

• Brännbart

• Plastförpackningar

• Metallförpackningar

• Pappersförpackingar

• Matavfall



Kärl och behållare

190 liters kärl 370 liters kärl 660 liters kärl

Fat IBC behållare FA box



Kärl och behållare

42 liters box FA ställ Lysrörskartong

FA kartong Riskavfallsbehållare Kontorspapper



Transportdokument

När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras 

inom Sverige ska den som lämnar avfallet (lämnaren) och den som tar 

emot avfallet (mottagaren) se till att det finns ett transportdokument. 

Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och 

avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare. 

Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren. Om 

transportdokumentet är elektroniskt, ska undertecknandet ske med 

lämnarens elektroniska signatur.

http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/att-soka-

tillstand/transport-av-avfall-och-farligt-avfall/Pages/index.aspx

http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/att-soka-tillstand/transport-av-avfall-och-farligt-avfall/Pages/index.aspx


Vid beställning av 
kärl/containers eller 
hämtning av avfall och 
farligt avfall, ring Lundstams 
Transportavdelning: 
063-57 60 60


