Hur ser framtiden ut?
Det finns en klar samsyn kring miljöfrågor i västvärlden. Enskilda medborgare, politiker och näringsliv inser att det
krävs lagar och förordningar för att gå från ord till handling.
Det är således mot den bakgrunden den s k Kretsloppskalendern har växt fram. Den är en sammanställning av
de lagar och förordningar, som träder i kraft inom en snar framtid och kommer att ha stor påverkan på avfallshantering,
återvinning och eventuell återanvändning.
De punkter som är markerade med NV är förslag från Naturvårdsverket vilka man ännu inte tagit beslut om i
Sveriges Riksdag. Allt tyder dock på att de kommer att gälla. Siffrorna inom parentes anger lagens författningsnummer
och vilket år lagen träder i kraft.

KretsloppsKalendern
1 juli 2001
Nya återvinningsnivåer för förpackningar (1997:185).
Det betyder att ännu fler uttjänta förpackningar ska samlas in och återvinnas. Ansvariga är
producenterna av förpackningar.

1 juli 2001
Producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (2000:208).
Producentansvar innebär att producenten är skyldig att ta tillbaka en uttjänt produkt och se till att
den först efter förbehandling deponeras, förbränns eller fragmenteras. Gäller enbart de produkter
som är listade i producentansvaret. ”Med producent avses den som yrkesmässigt tillverkar, för in
till Sverige eller säljer elektriska eller elektroniska produkter”, enligt förordningen.
1 juli 2001
25§. Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter får först efter
förbehandling deponeras, förbrännas eller fragmenteras (1998:902, Renhållningsförordningen).
1 januari 2002
Brännbart avfall ska förvaras och transporteras skilt från annat avfall (1998:902).

1 januari 2002
Deponering av utsorterat brännbart avfall får inte ske (1998:902).

1 juli 2002
Flytande avfall får inte deponeras (NV-förslag).

1 januari 2003
Hela, begagnade däck får inte deponeras (NV-förslag enligt EU-direktiv).

1 januari 2005
Ingen deponering av organiskt avfall (1998:902).

Partnerskap
GreenBacks™ – konceptet bygger på ett intimt samarbete mellan er som kund och leverantörerna Ragn-Sells och
Sodexho.

- en systemlösning för städtjänster och restprodukthantering från Sodexho och Ragn-Sells.

Städning & Källsortering
i kombination

- en systemlösning för städtjänster och restprodukthantering från Sodexho och Ragn-Sells.

Ragn-Sells och Sodexho gör gemensam sak
Miljömedvetandet växer i vårt land. Vi tänker och handlar i termer av ”bra miljöval”. Vi källsorterar som aldrig
förr, framförallt i våra hem.
Många fler skulle vilja göra samma sak på sin arbetsplats om det fanns möjlighet. Allt fler vill känna sig
delaktiga i miljöarbetet och veta vad som händer med restprodukterna och bidra till att sopbergen blir mindre
och att restprodukterna kommer tillbaka in i kretsloppet.
Många företag, fastighetsägare och hyresgäster har sedan länge sökt efter en lösning, som svarar mot både
miljökrav och möjligheten att kunna deltaga i processen.
Mot den bakgrunden var det naturligt för och Sodexho och Ragn-Sells att göra gemensam sak. Två av marknadens
ledande miljöföretag kan nu presentera en helt ny systemlösning för restprodukthantering i kombination med
städtjänster.
Vi kallar tjänsten GreenBacks™, som kan bidra till att lösa miljöfrågor och minimera kostnaderna för
miljöarbetet.

Fördelar för er som kund
Minskade behandlingsavgifter och ökad materialersättning.
Ni kan styra och påverka avfallsvolymerna.
Återvinningsgaranti; allt källsorterat material och alla restprodukter återvinns på utlovat sätt.
En enda leverantörsrelation, som ger en totallösning, vilket gör det möjligt att uppfylla miljömålen.

Därför behövs en lösning som GreenBacks™
• Att nå miljömålen är en strategiskt viktig fråga.
• Miljöargumenten är en väsentlig del av marknadsföringen.
• Allt fler företag stärker sin miljöprofil genom att införa miljöledningssystem.
• Behovet av återrapportering, i form av statistik, ökar kraftigt.
• Samhället ställer allt större krav på miljövänlig avfallshantering vilket innebär nya regler, förordningar och kostnader.
• Att källsortera på arbetsplatsen och garantera vidareflöden av källsorterade restprodukter är en viktig del av
miljöprofileringen.

GreenBacks rollista
Ragn-Sells & Sodexho

Så här ser lösningen ut

Ragn-Sells är marknadsledande på den svenska
”kretsloppsmarknaden”.
Ragn-Sells har lång erfarenhet och beprövade
system/metoder av ServiceEntreprenader; en
tjänst speciellt utvecklad för företag som vill ha
en totallösning för källsortering och restproduktshantering.
Ragn-Sells är det enda företaget i Sverige som
idag kan garantera avsättningsmöjligheter för alla
typer av restprodukter och som hanterar alla typer
av avfall.

Inventering av fastighet med förslag på källsorteringslösning.

Ragn-Sells är verksamma i hela landet.

Sodexho
Sodexho AB ingår i Sodexho Alliance, som är
världsledande inom måltids – och supporttjänster.
Koncernen finns i ett 70-tal länder världen över.
I Sverige är Sodexho även ett av landets största
företag inom städbranschen.
Sodexho har lång erfarenhet av städning i olika
miljöer.

Regelbundna statistikrapporter.

Sodexho arbetar med att minska påverkan på
miljön genom effektivare metoder, som reducerar
mängden avfall, förbrukningsmaterial och transporter.
Sodexho skräddarsyr lösningar utifrån kundernas
individuella behov.
Sodexho utvecklar ständigt nya tjänster, metoder
och produkter i nära samarbete med branschspecialister och kunder.
Sodexho är verksamma i hela landet.

Återvinningsgaranti.
Kvalitetssäkring av systemlösningen.

Basutrustning och instruktioner för sortering, anpassad för varje
miljöpunkt och våningsplan.
Information/utbildning av kundens personal.

GreenBacks™ – Städning & Källsortering

Identifieringssystem/handator för
registrering av avfall/restprodukter.

Hämtning från återvinningsutrymme.

i kombination.

Transporter och behandling.

Från ett rent skrivbord till ett rent samvete!

Vi skapar utrymme för att
hantera restprodukterna
Arbetsplatsens restprodukter är oftast rent material.
Om fastigheten saknar ett särskilt återvinningsrum ansvarar GreenBacks™ för att skapa annan
fullgod lösning.

Så här kan miljöpunkten
se ut på en arbetsplats

BILD

Miljöpunkterna på arbetsplatser kan se mycket
olika ut beroende på vilka hänsyn man vill ta till
design, funktion och ekonomi.
De kan lätt anpassas för att smälta in i en
kontorsmiljö av vilken karaktär som helst, eller
utformas för att passa för en produktionslokal
eller verkstad. Tillsammans med er bestämmer
vi vad som passar bäst för era behov och lokaler.

