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PreZero är en del av det internationella 

miljöföretaget PreZero med huvudsäte i 

Tyskland och verksamhet i åtta länder. I 

Sverige finns vi på ca 60 platser, vi har drygt 

1 100 medarbetare, fler än 50 återvinnings- 

och mottagningsanläggningar, och vi 

sköter avfallshanteringen i ett 40-tal 

svenska kommuner. Vår verksamhet skapar 

inte bara värde för de kunder vi levererar 

återvinningstjänster till, utan även för 

tillverkningsindustrin och energisektorn 

genom att vi förädlar avfall till värdefull 

returråvara för nyproduktion. Tillsammans 

bidrar vi till den cirkulära ekonomin. 
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Återvinning för  
tillverkningsindustrin

en anpassad helhetslösning för alla delar i produktionen



En hållbar 
helhetslösning

En oplanerad avfallshantering är en utmaning när man 
vill att verksamheten ska bli mer hållbar. Vi förstår vad 
som krävs för att få återvinningen att fungera för såväl 
stora som små industrier. Tillsammans kan vi skapa 
smarta återvinningslösningar som både ni och miljön 
vinner på.

Förenklad källsortering 
Inom tillverkningsindustrin, som genererar stora 
mängder varierat avfall och som dessutom 
präglas av ett högt tempo och tydliga processer, är 
det extra viktigt att avfallshanteringen anpassas 
efter verksamheten. Ni får en återvinningslösning 
som hanterar alla typer av material och vi 
bistår med tydlig skyltning av utrustningen och 
pedagogisk information till de anställda. 

Effektiviserad återvinning
Vår helhetslösning är enkel att använda, 
den sänker även totalkostnaden för er 
avfallshantering och skapar effektivitet i era 
arbetsflöden. Tillsammans ser vi till att ni har 
rätt tömningsfrekvens och rätt placering av 
utrustningen för att minska driftstopp. Till er 
som ansvariga levererar vi även statistik på det 
insamlade materialet. 

Förbättrad hållbarhet 
Vi hämtar ert restmaterial och ser till att det 
hanteras på ett korrekt miljömässigt sätt. Allt som 
kan återvinnas återvinns. Utifrån vårt perspektiv är 
materialet en viktig resurs och råvara och med er 
som resursgivare gör vi tillsammans stor skillnad 
för en hållbar framtid. 

Kontakta oss gärna! Tillsammans kan vi 
effektivisera återvinningen och minska 
totalkostnaderna.
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Som kund hos PreZero får 
ni en rad digitala tjänster 
som underlättar ert 
återvinningsarbete:

•  MinaSidor - kundportal 
med tillgång till statistik, 
tömningsbeställningar, 
transportdokument,  
fakturor m.m.

•  MittPreZero - app för 
tömningsbeställning, 
hämtkalender, chaufförs-
avisering via pushnotiser, 
geotaggning av behållare 
m.m. 

•  InfoManager  - statistik-
verktyg för tydlig sorterings-
uppföljning & analys.

•  Källsortera - sorteringsguide 
för enkel hantering av alla 
typer av material. 

I tjänsten ingår vår arbetsprocess miljöcirkeln®  
som består av en femstegsmetod:

MILJÖ 01
02
03
04
05

Inventering och analys av
er avfallshantering

Optimering av ny, effektiv 
återvinningslösning

Sortering och riktlinjer för att säkra 
materialets kvalitet

Hantering och hållbar transport
av materialet till förädling

Rapportering, statistik och 
återkoppling om samarbetet


