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VÄLKOMMEN TILL 
RAGN-SELLS 
Ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö.

 



EN DEL AV DET SVENSKA 
KRETSLOPPET

Geografiskt heltäckande service

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag 
inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar, 
avgiftar och återvinner avfall och restprodukter från 
näringsliv, organisationer och hushåll. 

Vi utför uppdrag åt kunder över hela landet och finns 
på plats 24 timmar om dygnet, året runt. För många 
av våra kunder är våra tjänster avgörande för deras 
produktionsprocess, vilket ställer stora krav på oss att 
ha rätt kompetens och resurser för att möta kundernas 
behov.

Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 
1 500 i Sverige, och omsatte 2019 6,4 miljarder SEK.  

Verksamheten är organiserad i tre affärsområden:

• RECYCLING –  insamling och återvinning av material 
med etablerade avsättningar (t ex papper, plast, trä) 
samt farligt avfall (t ex aerosoler) 

• TREATMENT & DETOX – behandlar och avgiftar mer 
komplicerade avfallsströmmar och omhändertar och 
omvandlar dessa till nya råvaror (t ex aska, förorenade 
jordar/massor) 

• NEW VALUE CHAINS – utvecklar nya 
återvinningsflöden och affärsmodeller genom 
branschöverskridande och industriell samverkan
 
Ragn-Sells har närmare 100 anläggningar, varav ett 
60-tal i Sverige, med tillstånd att ta emot alla slags 
avfall (undantaget kärnavfall). Under 2019 behandlade 
Ragn-Sellskoncernen cirka 6 300 000 ton material. 
Det bearbetade materialet återförs till samhället som 
råmaterial, bränsle eller konstruktionsmaterial.



VISION
RAGN-SELLS

Att vara ett levande bevis på 
att omsorg om jorden och 
bra affärer går hand i hand.

AFFÄRSIDÉ
RAGN-SELLS

Att erbjuda nyskapande och 
effektiva lösningar för att 
minimera, ta hand om och 
omvandla avfall till resurser.



VI SER AVFALL SOM EN RESURS
Insamlat och behandlat material 2019

RAGNSELLSKONCERNEN HAR
2 300 MEDARBETARE



VI GÖR DET ENKELT

VI TAR ANSVAR

VI HAR EN HELHETSSYN

VI HAR FRAMÅTANDA

För de enkla lösningarna gör mest nytta, 
både för miljön och för ekonomin.

För att lösa våra kunders problem 
– och för miljön och kretsloppet.

För att lösa våra kunders problem genom 
smarta och hållbara lösningar.

För vi pratar inte bara om miljö- och 
klimatproblemen – vi gör något åt dem. 



Hållbarhetsarbetet – en del av 
vårt DNA  
Lösningar som är bra för livet på jorden är bra för 
affärerna, sa vår grundare Ragnar Sellberg för många 
år sedan. Idag är de orden mer aktuella än någonsin. 
Vi strävar efter att bidra till ett cirkulärt materialflöde 
där mer av det insamlade avfallet återvinns för ett 
effektivare resursutnyttjande och minskad klimat-
påverkan.

Vi arbetar även för att minska miljöpåverkan från vår 
egen verksamhet. Exempelvis genom miljö- 
förbättrande investeringar i våra anläggningar och 
satsningar på att hitta mer miljöanpassade bränslen 
till våra fordon.

Vår arbetsmiljöorganisation lägger stor vikt vid att 
riskinventera anläggningar och verksamheter. Det före- 
byggande arbetet är det viktigaste för att förhindra 
arbetsplatsrelaterade olyckor. Safety First är ett ledord 
som genomsyrar Ragn-Sells interna arbetssätt och om-
fattar alla medarbetare. Syftet är att alla ska ta ansvar 
för både sin egen och andras arbetsmiljö.

Ragn-Sells har ett aktivt engagemang i samhällsfrågor 
med anknytning till vår affär. Vi tar ställning i viktiga 
miljöfrågor och bidrar med framtidslösningar genom 
att påverka beslutsfattare, komma med nya, innova- 
tiva lösningar och vara aktiva i debatten.



Forskning, utveckling och 
samarbeten

Avfall är en värdefull resurs och inte en slutstation 
för vår konsumtion av varor och tjänster. Med den 
övertygelsen arbetar Ragn-Sells med att utveckla, 
genomföra och förbättra cirkulära flöden där avfallet 
blir till nya resurser som återanvänds om och om 
igen – allt för att undvika att vi förbrukar upp jordens 
jungfruliga resurser.

Vi gör detta i tät samverkan med universitet och 
högskolor, stiftelser, tillsammans med kunder och 
andra samhällsaktörer. Vi söker och utvecklar aktivt 
nya samarbeten genom industriell symbios med andra 
branscher. Våra anläggningar ger oss också goda 
möjligheter att utveckla och testa nya metoder och 
lösningar i praktiken vilket gör oss till en attraktiv 
forsknings- och utvecklingspartner.

1991 bildades Ragnar Sellbergs stiftelse. 
Där bedriver vi tillsammans med en rad 
institutioner forskningsprojekt inom avfalls- 
området. Mer information finns på ragnsells.se

RAGN-SELLS,
EN ATTRAKTIV PARTNER
FÖR FORSKNING 
OCH UTVECKLING



Våra tjänster 

Ragn-Sells erbjuder effektiva och miljöanpassade 
lösningar för avfallshantering, återvinning och san-
ering till näringsliv, organisation och offentlig verk-
samhet. Det kan handla om allt ifrån källsortering, 
slamsugning och renhållning till hjälp med förorenad 
mark. 

Vi har även lång erfarenhet och specialkunskap för 
hantering av farligt avfall. Det gör att våra kunder kan 

känna sig trygga med att vi hanterar, transporterar och 
behandlar avfallet på ett säkert och korrekt sätt. Våra 
kemister och säkerhetsrådgivare kan utbilda kunder-
nas personal på plats och hjälper till med att hålla 
reda på lagar och regler om farligt avfall, farligt gods 
och andra avfallsfrågor. Vi erbjuder även flera olika 
insamlingssystem, behållare och emballage.

Till våra kunder inom avfallshantering erbjuder vi en 
egen kundportal där kunden själv kan boka hämtning 
och hämta avfallsstatistik.

VI HAR LÅNG ERFARENHET 
OCH SPECIALKUNSKAP FÖR 
HANTERING AV AVFALL



 

ragnsells.se

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAGN-SELLS 
 
Miljöcertifikat:  ISO 14001:2015

Kvalitetscertifikat: ISO 9001:2015

Arbetsmiljöcertifikat: ISO 45001:2018

Huvudkontor: Väderholmens 
 gård, Sollentuna

Telefon: 0771-88 88 88

Växel: 010-723 00 00

RAGN-SELLS AFFÄRSOMRÅDEN 
 
Verksamheten är organiserad i tre affärsområden:

LÖSNINGAR SOM ÄR BRA FÖR LIVET PÅ JORDEN 
ÄR BRA FÖR AFFÄRERNA
Ragnar Sellberg


