Kungsleden arbetar aktivt med miljöfrågor, bland annat genom utbildning av
personal och olika miljöanpassningsåtgärder. Vi har antagit en miljöpolicy och
sätter varje år upp nya mål för ett fortsatt miljöarbete. Vår vision är att bidra
med vad vi kan, i riktning mot ett hållbart samhälle. För att kunna göra detta
behöver vi samarbeta med er som är våra hyresgäster.
Vår övertygelse är att det bästa sättet att samla in återvinningsbara fraktioner
från kontor, t.ex. kontorspapper, förpackningar, elektronik mm, är att vända
sig mot källan, det vill säga sortera där avfallet uppstår.
I anslutning till detta har vi träffat avtal med Returab Sverige AB som
tillhandahåller de behållare och kärl till respektive hyresgäst som behövs för
en väl fungerande källsortering.
RETURAB-SYSTEMET
 Samordning: En bil hämtar samtliga fraktioner schemalagt. Bilen är
avstängd vid lastning och betjänas med elektrisk lyftanordnig. Att
besöka alla hyresgäster samtidigt ger stora fördelar både för miljön och
ekonomin.
 Funktion: Alla hyresgäster ska ha möjlighet att återvinna på rätt sätt och
veta vart de ska vända sig. Returab hämtar bort allt som ska återvinnas
direkt från ert kontor. Returab kan svara på frågor om återvinning och
hjälper givetvis även till med att ta bort udda fraktioner som tex
skrivbord mm.
 Ekonomi: Returab tömmer och tar endast betalt för de behållare som
behöver tömmas. Samtliga behållare som behövs för återvinning på
kontoret lånas ut kostnadsfritt. Väljer ni att använda Returab omfattas ni
av fastighetens avtal och erhåller förmånliga priser.
 Miljö: Returab minskar antalet fordon i ert närområde och forslar bort ert
återvinningsbara material med minsta möjliga miljöpåverkan Samtliga
hyresgäster och fastighetsägaren får komplett återvinnings-statistik.

Återvinningstjänster från RETURAB.
Pappersåtervinning
Tidningar, skrivpapper, reklambroschyrer, kuvert och även mindre mängder kartonger kan ni lägga i vår
returpappersbehållare. Vi tar ansvar för sorteringen. När behållaren är full, byts den ut mot en tom och ren
behållare. Vi byter behållaren från ert kontor, tyst och smidigt.
Pris: 212:- per hämtad behållare. (ordinarie pris 236:-) I priset ingår hyra och rengöring av behållare,
hämtning från ert kontor, samt transport till återvinningsanläggning. Inga extra kostnader tillkommer.

Sekretessgaranti
Alla företag hanterar känslig information i någon form, exempelvis offerter, avtal, ritningar och lönelistor
m.m. Denna information måste säkerhetsförmalas innan den kan återvinnas. Returab använder låsta
sekretessbehållare som vår säkerhetskontrollerade personal hämtar direkt från ert kontor. Informationen
transporteras sedan till godkänd sekretessanläggning för garanterad destruktion.
Pris: 424:-per hämtad behållare. (ordinarie pris 470:-) I priset ingår hyra och rengöring av behållare,
hämtning från ert kontor, transport till sekretessanläggning samt garanterad destruktion av materialet. Inga
extra kostnader tillkommer. Vi erbjuder även färdiga hanteringslösningar för sekretessinformation på
hårddiskar och andra digitala media.

Wellpapp och kartonger
Vi erbjuder kontorsanpassade rullvagnar för uppsamling av wellpapp och kartonger. Rullvagnen ryms i en
miljömöbel. (Se möbel på nästa sida).
Pris: 212:- per hämtad vagn (ordinarie pris 236:-) I priset ingår hyra av rullvagn, hämtning av rullvagn från
ert kontor och transport till återvinningsanläggning. Inga extra kostnader tillkommer.

Förpackningsinsamling
För återvinning av glas-, metall-, pappers- och plastförpackningar, finns flera funktionella helhetslösningar.
Vi erbjuder uthyrning av sorteringsmöbler i olika storlekar med plats för upp till sex fraktioner.
Pris: 236:- per hämtning av 190L uppsamlingskärl för förpackningsinsamling. (ordinarie pris 262:-)
I priset ingår hyra och rengörning av kärl, hämtning i uppsamlingsrum och transport till godkänd
återvinningsanläggning.

Farligt avfall
Batterier, lysrör, lågenergilampor och småelektronik är exempel på farligt avfall som finns på alla kontor.
Vi har färdiga hämtningssystem för samtliga kontor.
Pris: 236:- (ordinarie pris 262:-) per hämtad 42L box med batterier, småelektronik och ljuskällor.
I priset ingår hämtning från ert kontor och transport till återvinningsanläggning, lagstadgad dokumentation
samt alla avgifter för sluthantering. Inga extra kostnader tillkommer.

Tonerlåda
Alla sorters färgtoner och bläckpatroner kan ni lägga i vår tonerlåda. Vi tar ansvar för sorteringen. När lådan är
full, byts den ut mot en tom låda. Vi byter från ert kontor, tyst och smidigt
Pris: 236:- per hämtad tonerlåda.
*Samtliga ovanstående priser gäller vid exkl. moms och vid schemalagd hämtning.

Återvinningstjänster från RETURAB.
Möbler till återvinningsbehållare och källsortering av förpackningar
Om ni önskar möbler för er återvinningsutrustning erbjuder vi en serie skåp och hyllor i
olika material för köp eller uthyrning. Vi har möbler för både papperskärl och
förpackningsinsamling, som passar väl in i kontorsmiljö.

Elektronikskrot
Vid större mängder elektronikskrot (datorer, skrivare och liknande) tillhandahåller vi speciella vagnar framtagna
för kontor.
Pris: Hanteringskostnad: 212:- per hämtad vagn (ordinarie pris 236:-) behandlingsavgift: 5.40:- per hämtat
kilo. I priset ingår hämtning på våningsplan, transport, lagstadgad dokumentation samt alla avgifter för
sluthantering.

Grovhämtning / Utrensningar
Ibland behöver man rensa arkiven eller bli av med större saker, som exempelvis möbler. Vid utrensning
erbjuder vi en 660L behållare till fast pris, som kunden själv fyller och som sedan hämtas av oss. Om ni önskar
hjälp med utrensningen erbjuder vi personal som utför detta mot en timkostnad. Kontakta oss så ordnar vi med
hämtning och transport.
Fastpris: 721:- per behållare, inklusive utställning, behandlingsavgift, samt hämtning.
Rörligt pris: 655:- per timme. Om två personer krävs för att kunna hämta sakerna debiteras 329:- extra per
timme. Behandlingsavgifter tillkommer.

Statistik och miljöredovisning
Ni kan följa hur återvinningen utvecklas på ert företag. Vi redovisar vikt eller mängd av ert avfall. Informationen
kan ligga till underlag för miljöredovisning och certifiering.

Dokumentation
Datorer, elektronik, ljuskällor och batterier klassificeras som farligt avfall, och kräver lagstadgad dokumentation
för bortforsling. Denna dokumentation ansvarar vi för genom att äganderätten till restprodukterna övergår från
er till Returab när restprodukterna lämnar era lokaler.

Städsopor/hushållsavfall
Varje hyresgäst får ett eget kärl, med lås och företagsnamn. Kärlen står i ett
gemensamt soprum. Lämpligen ombesörjer städpersonal denna hantering.
Pris: 105:- , 187:- eller 246:- per hämtat kärl. I priset ingår hyra av kärl, hämtning
av kärl, rengörning av kärl samt transport och behandlingsavgift. Inga extra kostnader
tillkommer.
*Samtliga ovanstående priser gäller vid exkl. moms och vid schemalagd hämtning.
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