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För riskminimering och tryggare arbetsförhållanden

Information till ÅVC 2022

Projekt Utsortering Batteriprodukter 

Flödet av elprodukter som lämnas in till återvinning förändras i och med nya 
trender och tekniska förutsättningar i produkterna. Hos Stena Recycling har  
man sett tydligt att det blir fler och fler sladdlösa produkter, som istället 
innehåller batterier. De batterier som ofta används i elektronikprodukter är  
Litiumjonbatterier, som vid kortslutning och kontaminering snabbt kan riskera  
att bli instabila och ge upphov till bränder.

Projektets syfte är att skapa tryggare arbetsförhållanden för alla som jobbar i 
kedjan; personal på ÅVC, transportörer och personal på förbehandlings- 
anläggningen.

Genom att lägga till en ny insamlingsform på ÅVC, kan batteriprodukter 
separeras från den vanliga elburen eller containern. Då kan batteriprodukter 
hanteras mer varsamt och riskerna koncentreras till färre burar. 

Den nya insamlingsformen har testats och skalats upp under två år till att 
innefatta totalt 12 stycken ÅVC:er. Under den här perioden kunde Stena få in 
tillräckligt med elburar - både vanliga och för batteriprodukter - för att kunna 
utvärdera flödet, säkerhet, och sorteringsprocessen; samt hur det fungerat 
för personal på ÅVC och deras besökare. 

Nu går vi vidare med projektet och erbjuder fler ÅVC:er inom Stenas  
område att testa den nya insamlingen för batteriprodukter.  
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Varje ÅVC får ett specialtillverkat lock som placeras på en vanlig elbur.  
El-Kretsen ser till att locket distribueras ut.  

Skyltar och annat sätt att infomera avlämnaren måste vara tydligt för att de ska kunna 
sortera rätt. El-Kretsen har tagit fram en ny skylt och informationsmaterial som alla  
ÅVC:er kan använda, se nästa sida.

När en batteripodukts-bur är full ska den taggas med en röd tag för ”Batteriprodukter”, 
och locket flyttas över till en tom elbur. Buren lagerrapporteras och ställs undan på 
samma sätt som övriga elburar.

Om projektet 
 
Detta är ett projekt med fokus på arbetsmiljöfrågor. Vi tror att vi kan skapa tryggare  
arbetsplatser bara genom relativt små förändringar i insamlingssystemet och rutinerna 
kring elavfall. Genom att sortera ut produkter som innehåller inbyggda batterier i ett eget 
kärl/bur, koncentreras riskerna för brand till färre burar, och man ser direkt vilka burar 
som kan innehålla batteriprodukter, som då kan hanteras på särskilt sätt av transportören, 
och hos förbehandlaren. 

När man ber avlämnaren lägga sin produkt som innehåller inbyggda batterier i ett speci-
ellt avsett kärl, kan man undvika att produkterna skadas i insamlingen. T ex laptops som 
går sönder när de slängs ned i en container, eller böjs av att andra tunga produkter läggs 
ovanpå. Det är också lättare att upptäcka brand och flytta på ett mindre kärl än en contai-
ner. 

Vi kommer bistå med lock, taggar, och informationsmaterial för den nya insamlingsdelen vi 
kallar; Batteriprodukter. 

Vad innebär det för insamlingen och rutiner på ÅVC?
 

Som tillägg till den ordinarie insamlingen för elavfall som ÅVC:n har idag, ställs en  
ytterligare elektronikbur bredvid/intill, som ska vara avsedd för batteriprodukter. 
Bilderna nedan visar exempel på hur ÅVC:er som ingått i testperioden gjort.  
 

Du har väl Insamlare-appen? 
Smidigt att lagerrapportera med! 

Psst! 
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Vi hoppas att du och din ÅVC vill hjälpa till att 
 skapa tryggare arbetsplatser!  

Har du några frågor? Kontakta El-Kretsen. 
www.el-kretsen.se

Projektet är ett samarbete mellan El-Kretsen och STENA Recycling AB

Skyltning och information till besökare
 

Vad ska sorteras i Batteriproduktsburen?
 

ÅVC får skylta och på annat sätt informera på det sätt som passar er ÅVC. Det  
viktigaste är att informationen är tydlig. En bra regel är att hellre uppmuntra om vad  
som ska göras än vad som inte ska göras. För mycket information är inte heller att  
föredra, få stannar upp och läser allt. 

El-Kretsens skylt liknar övriga skyltar  
från El-Kretsen men har en orange ram 
och svart text för att harmonisera med 
Avfall Sveriges nya skyltsystem.  
Skylten är 70x50 cm, som kan fästas på  
t ex en vägg eller på buren. 

Skylten kan kompletteras med en mindre 
affisch som följer med, som innehåller en 
förklaring till utsorteringen och hänvisar 
till mer information på El-Kretsens hem-
sida. 

Mindre, sladdlösa elprodukter
Produkter som innehåller inbyggda batterier; bärbara datorer, surfplattor,  
mobiler, eltandborstar, batteridrivna leksaker och handverktyg är exempel på 
det vi kallar Batteriprodukter. Det är främst mindre produkter som är sladdlösa 
helt enkelt. 

Vad som INTE ska läggas bland Batteriprodukterna 
Trasiga eller skadade batterier, de ska läggas i batteriboxen för Stora/skada-
de batterier. Produkter med sladdar ska inte läggas bland batteriprodukterna.
Andra produkter som innebär säkerhetsrisker, t ex explosiva eller smittförande 
ska inte heller läggas bland batteriprodukterna. 
 


