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SÄKER HANTERING AV FARLIGT AVFALL
Vi ger dig full kontroll på ditt farliga avfall. Med speciallösning-
ar, kompetens och alla nödvändiga tillstånd kan vi erbjuda 
dig en smidig hantering.

• Ta hjälp av vår kemist för att klassificera det avfall du har 
idag, eller rensa bland dåliga samveten

• Tillsammans bedömer vi hur den fortsatta hanteringen 
bör se ut

• Du får hjälp av oss med din dokumentation

• Om du inte har tid och möjlighet att sortera ditt farliga 
avfall ordnar vi det 

• Du kan lita på att alla typer av farligt avfall hämtas och tas 
om hand på ett miljöriktigt sätt

DET MESTA GÅR ATT ÅTERVINNA
Hos oss får du hjälp med en effektiv avfallshan-
tering och återvinning oavsett om du har stora 
mängder eller små. Vi ser till så att du får rätt 
containrar, kärl och annan utrustning och skyltar 
upp miljörum och containrar. Behövs det, kan vi 
också utbilda era medarbetare.  

Materialet kommer till bästa miljöriktiga återvin-
ning hos oss eller våra samarbetspartners.

Har ni inte möjlighet att sortera själva, kan 
vi ta hand om avfallet på någon av våra 
sorteringsanläggningar.

SMARTA LÖSNINGAR FÖR 
DIN VERKSAMHET
Renova Miljö erbjuder tjänster och produkter som förenklar, förebygger 
problem och säkerställer en trygg och miljöriktig avfallshantering.

Tillsammans går vi igenom flöden, avfallsslag, sorteringmöjligheter och 
utrustning för en optimal helhetslösning. 



SLAMSUGNING AV FLYTANDE AVFALL
Vi löser alla typer av uppdrag inom slamsugning och högtrycks-
spolning. Vi arbetar förebyggande med inspektion och service, 
och dygnet runt finns beredskap för akuta uppdrag. 

Några exempel på tjänster:
• Slamsugning av farligt avfall t ex från  oljeavskiljare, tvätt-

rännor och spolgropar

• Slamsugning  av lösningsmedel och andra flytande 
kemikalier 

• Återkommande besiktning av oljeavskiljare

• Slamsugning av pumpgropar

• Slamsugning av övrigt organiskt slam

• Torrsugning av t ex sand och säd

• Akuta uppdrag

KONTROLL OCH RENGÖRING 
AV TANKAR OCH CISTERNER
Renova Miljö är ackrediterade av Swedac för 
cisternkontroll. Vi utför:

• Kontroll vid installation och revision samt 
återkommande kontroller 

• Överflyttning av material från en cistern till 
en annan

• Rengöring, reparation och målning

• Avgasning av tankar

• Demontering av tankar

RENT I RÖR OCH MILJÖRUM
Har avloppet proppat igen? Behöver miljörum-
met fräschas upp?

Vi utför högtrycksspolning och rengöring, t ex:

• Högtrycksspolning av ledningsnät, 
husfasader och hängrännor

• Rengöring av garage och tvättrännor

• Rengöring av miljörum

• Vattenpåfyllning

VÄSSA MEDARBETARNA MED UTBILDNING
Vi erbjuder utbildnings paket i hantering av farligt avfall,  
miljösmart återvinning och grundutbildning inför miljödiplomering.

 
Givetvis går det också bra att skräddarsy en utbildning  
för just er verksamhet. 



 
Hela vårt utbud av kärl,  
containrar och annan 
utrustning hittar du på  
www.renova.se under  
Produkter och tjänster.

Besök www.renova.se för att se hela vårt utbud av tjänster.  
Du kan också kontakta vår kundsupport, kundservice@renova.se 
Tel 031-61 85 30, vardagar 07.00 – 16.30

Som kund hos oss får du tillgång till vår kundportal där du bland annat  
kan se dina behållare och när avfallet hämtas. Du får statistik över  
lämnat avfall och återvinningsmaterial, och dessutom miljösmarta tips!

ENKLARE AVFALLSHANTERING 
MED RÄTT UTRUSTNING
LOTS MILJÖSYSTEM FÖR 
VERKSTADENS AVFALL
LOTS miljösystem är ett utbytessystem – vi hämtar 
fulla behållare och ersätter med tomma.

LOTS har  typgodkända behållare för smidig 
hantering av farligt avfall. Systemet är lätt att 
anpassa efter olika behov och olika typer av avfall, 
t ex spillolja, färgrester och lösningsmedel eller 
tvättvätskor.

Behållarna finns i olika storlekar, för flytande och 
fast avfall samt bilbatterier. Tydlig märkning och 
skyltar i olika färger gör det lätt att sortera rätt. Se 
samtliga behållare på renova.se.

STORA ELLER SMÅ VOLYMER?

Multibehållare

En färg för varje 
avfallstyp – miljö-
systemet LOTS är 
enkelt att använda. 
Inte minst tack vare 
färgkoderna.

FA-skåp small

Balpress

FA-skåp medium Komprimator

Behållare för fast eller 
flytande avfall

FARLIGT AVFALL-SKÅP 
SMART, SMIDIGT OCH SÄKERT
Renova FA-skåp är diskreta, svarta, snygga 
och säkra skåp för förvaring av farligt avfall. 
Finns i storlek small och medium.

Skåpen är låsbara och vädertåliga. De har 
självutlösande brandsläckare och flexibel 
inredning med flyttbara hyllplan, gallerdurk, 
ramp, uppsamlingstråg i botten för eventuellt 
läckande behållare samt tät bottenplugg.  
Levereras utan behållare i standardutförande.

För mått m m se www.renova.se
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