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Rubrikerna nedan motsvarar de avfallsslag som finns på återvinningscentra-
lerna. I denna guide listas exempel på vad som kan slängas. Kontakta gärna 
personal om du är osäker.

för att du tar dig tid 
att sortera ditt avfall!

Genom att återanvända olika material sparar vi energi och naturresurser. 
Sorteras vårt avfall rätt kan mycket av det tas tillvara och återvinnas.

Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) ansvarar för de bemannade återvin-
ningscentralerna i din kommun och för insamlingen av hushållsavfall som 
utförs på entreprenad.  Läs mer på www.vivab.info. Har du frågor som rör 
din faktura eller ditt abonnemang är du välkommen att kontakta VIVAB:s 
Kundtjänst: e-post: vivab@vivab.info, telefon: 0757-27 40 00.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinnings-
stationerna i ditt bostadsområde. Där kan du lämna förpackningar av mjuk- 
och hårdplast, metall, glas, papper, kartong och tidningar. För  frågor eller 
synpunkter kontakta FTI: telefon: 0200-88 03 11, www.ftiab.se.

*För att säkerställa 
korrekt sortering och 

säker arbetsmiljö för vår per-
sonal tar vi endast emot avfall i 
genomskinlig säck eller öppen 

behållare. Följs inte dessa instruk-
tioner blir du ombedd att packa om 
avfallet på avsedd  plats på återvin-

ningscentralen eller återkomma 
med korrekt paketerat avfall.  

Välkommen till oss!
Denna sorteringsguide innehåller anvisningar som underlättar för dig 
vid ditt besök på återvinningscentralerna i Falkenberg och Varberg.

För ett smidigare besök och för din och vår säkerhet ber vi dig att 
tänka på följande inför ditt besök hos oss: 
• Kör inte upp på rampen med fordon som väger mer än 3,5 ton
• Stäng alltid grind/luckan på ditt släp, även korta sträckor
• Följ skyltning och trafikregler
• Lämna inte barn utan uppsikt
• Ta med återvinningskortet (till Falkenbergs återvinningscentraler)
• Använd genomskinliga säckar*
• Fråga gärna personal på plats om du är osäker

Uppdaterad oktober 2015

Tack
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Asbest Batteri

• Småbatteri under tre kilo, utan 
syra kan du lägga i röd batterilåda

• Bilbatterier samt övriga batterier, 
med syra, lägger du i en separat 
behållare

• Frigolit
• Tjärpapp                                           
• Asfaboard                         
• Resväskor och kylväskor
• Mjukplast (Obs! Ej förpackningar)
• Böcker
• Färgburkar i plast
• Målarpenslar 
• Videoband och kasetter                              
• Tapeter
• Trasiga skor
• Täckpapp
• Halm (max 4 säckar i Falkenberg)

• Hushållsavfall som ska läggas i ditt 
kärl

• Hushållsförpackningar lämnas på 
återvinningsstation i ditt bostads-
område

• Katt- och hundmat samt använd 
kattsand slängs i ditt hushållskärl

• Hela och rena skor läggs i Textilier

Brännbart avfall

Däck med fälg
- från personbil
• Tas endast emot på Sandladan, 

Ullared och Östra Hamnvägen där 
man kan lämna max åtta däck med 
fälg per hushåll/år

Däck utan fälg
- från personbil

• Max 3 m3 däck.  Obs! Tas ej emot 
på Limabacka och Tvååker

Nej tack!

Ja tack!
• Som privatperson kan du slänga 

asbest på Sandladan i Falkenberg 
och Östra Hamnvägen i Varberg. 
Du måste plasta in den i plastsäck 
som är minst 0,2 mm tjock och 
som rymmer maximalt 160 liter. 
Säcken ska vara tätsluten med 
tejp, märkt med texten ”ASBEST” 
och måste visas upp för personal 
innan den läggs i containern. Du 
får lämna maximalt sex säckar per 
besök. Eftersom personalen på 
våra återvinningscentraler inte får 
lov att hantera asbest måste du 
själv kunna göra detta. 

• Pallar med asbest (se anvisning om 
mängd ovan) 

• Asbest från företag. Vissa åkerier 
och saneringsföretag tar emot 
asbest

Ja tack!

Nej tack!
• Batterier som heter Ni-Fe läggs i 

Farligt avfall
• Serverbatterier läggs i Elskrot

Ja tack!

Nej tack!

Ja tack!

• Cykeldäck och skottkärrehjul utan 
fälg läggs i Brännbart avfall

Nej tack!
• Vi tar inte emot entreprenaddäck 

såsom lastbilsdäck och traktor-
däck eller däck från företag

• Skottkärrehjul och cykelhjul med 
fälg läggs i Järnskrot

Nej tack!

Är du osäker?
Kontakta gärna 

personal på plats!



76

• Elskrot med batteri eller sladd (ta 
först ut batteri och ljuskällor) 

Elskrot
Ja tack!

Gips

• Rent gips och gips med tapet 
Ja tack!

Nej tack!
• Träreglar, kakel eller plastmatta 

som sitter på gipset tas bort och 
slängs på respektive plats

• Säck som gipset förvarats i ska 
efter att den tömts läggas i Bränn-
bart avfall

Fyllnadsmaterial

• Betong (utan säckar)
• Keramik, muggar och tallrikar
• Dricksglas
• Skålar 
• Vaser
• Tegelsten 
• Sten 
• Mineritskivor
• Toalettstolar (utan lock)
• Handfat
• Kakel och klinker
• Termos, plockas isär och sorteras 

efter olika material (många inne-
håller glas)

Ja tack!

Nej tack!
• För asfalt - kontakta en auktorise-

rad entreprenör som tar hand om 
asfalt

Farligt avfall

• Kemikalier
• Bilschampo
• Diskmedel 
• Bekämpningsmedel
• Spillolja (max 10 liter/besök förde-

lat i 5-litersbehållare)
• Oljefilter (maximalt 4 st)
• Färg
• Kvicksilver
• Glykol
• Gasolflaskor (engångsflaskor)
• Raketer och nödraketer tas bara 

emot på Östra Hamnvägen i Var-
berg och Sandladan i Falkenberg

Nej tack!
• Mediciner tas emot på apotek
• För explosivt avfall, vapen och am-

munition - kontakta Polisen: 114 14
• Gasolflaskor (flergångsflaskor) 

lämnas till återförsäljare
• För krockkuddar - vänd dig till din 

bilhandlare
• Farligt avfall från företag - kon-

takta en auktoriserad entreprenör 
som tar hand om farligt avfall

Ja tack!

• På Falkenbergs återvinningscen-
traler finns separat plats för TV-
apparater och bildskärmar

Nej tack!

Se till att 
förpackningarna 

är hela och det tyd-
ligt framgår vad de 

innehåller.
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Kompost

• Löv
• Krukväxter (utan kruka)
• Torv
• Blommor 
• Häckklipp
• Jord
• Gräs

Ja tack!

Nej tack!
• Ingen frukt eller annan mat

Matavfall ska läggas i ditt bruna kärl 
förpackat i matavfallspåse om du har 
abonnemanget Matavfall blir biogas 
eller i det gröna kärlet om du har 
abonnemanget Osorterat avfall.
Under höstmånaderna kan du lämna 
fallfrukt i avsedd behållare på flera av 
våra återvinningscentraler.

Järnskrot

• Kontorsstolar och bilstolar
• Varmvattenberedare
• Gräsklippare (tömd från olja och 

bensin)
• Cyklar 
• Elelement (ej oljefyllda)
• Manglar
• Motorer (tömda från olja och 
       bensin). Filter ska tas bort.
• Köksfläktar 
• Torkskåp
• Gjutjärnsrör 
• Elmotorer
• Tomma oljefat (plugg borttagen)

Ja tack!

Nej tack!

• Plasttak
• Leksaker i hårdplast
• Pulkor
• Takrännor
• Trädgårdsmöbler

Hårdplast

Nej tack!
• Färgburkar, lämnas i Farligt avfall
• Hushållsförpackningar lämnas på 

återvinningsstation i ditt bostads-
område

Följande läggs i Brännbart avfall:
• PVC-plast
• Trädgårdsslang
• Videoband, kassetter och cd-

skivor
• Plasthöljen från elskrot

Ja tack!

Är du osäker?
Kontakta gärna 

personal på plats!

Följande läggs i Farligt avfall:
• Oljefilter
• Sprayflaskor
• Fogskum
• Gasolflaskor
• Brandsläckare

Kyl & frys

• Ställ stora kylskåp och frysskåp 
respektive små kylskåp och frys-
skåp på avsedd plats

• Frysboxar ställs på separat plats
• Värmepumpar, industrikylar och 

industrifrysar

Ja tack!

Nej tack!
• Matvaror ska plockas ut från 

kylskåp och frysskåp innan de 
lämnas på återvinningscentralen
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Här kan du lägga ljuskällor såsom: 
• Glödlampor
• Lågenergilampor
• LED-lampor
• Bil- eller cykellampor
• Svängda lysrör

Ljuskällor
Ja tack!

Nej tack!
• Raka lysrör läggs i avsedd behål-

lare (se nedan)
• Emballage tas bort

Lysrör

• Raka lysrör
Ja tack!

Nej tack!
• Tejpade lysrör
• Emballage tas bort

Obrännbart avfall

• Isolering
• Gullfiber                                                    
• Frigolit med sten                                                                                   
• Betong- och cementpulver
• Spann med härdad cement 
• Kakel med gips
• Kassaskåp (mot avgift)
• Trä- och gipsskivor med kakel
• Träfiber blandat med cement 

(skiva)

Ja tack! Ja tack!

Nej tack!

Planglas

• Fönsterglas (utan ram)
• Spegelglas
• Duschkabiner
• Bilrutor
• Akvarium 

Sitter det aluminium tillsammans med 
glaset så kan allt läggas här. Fönster 
i träram kan slås ut på plats. Skydds-
glasögon och handskar finns att låna.

• Fönster med PCB-fogar, tillver-
kade mellan åren 1956 och 1973, 
hanteras som Farligt avfall

Ris

• Grövre ris och grenar
• Stockar upp till 45 cm i diameter 
• Stubbar Observera! Ta bort all 

sten och jord

Nej tack!

Ja tack!

• Sten läggs i Fyllnadsmaterial 
• Rötter och buskar med rötter - 

kontakta personal
Följande läggs i Kompost:
• Häckklipp med grenar tunnare än 

en penna
• Jord
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Tryckimpregnerat trä
Ja tack!

Textilier
Ja tack!

Nej tack!
Följande läggs i Brännbart avfall:
• Trasiga skor
• Mattor i syntetmaterial 
• Mattor med gummerade baksidor
• Stoppning till möbler
• Täcken och kuddar

• Aluminiumburkar
• Rostfria kastruller 
• Diskbänkar
• Duschkabiner med eller utan plast 

(Ej kabiner med glas som läggs i 
Planglas)

Rostfritt & aluminium
Ja tack!

Så här vet 
du att det är 

rostfritt/aluminium!  
Testa med en magnet. 
Rostfritt/aluminium är 

inte magnetiskt.

Textilier som inte kan återanvändas 
tas tillvara för nyproduktion av tyg. 
Delar av fibrerna blir då råvara för till 
exempel filtar och isolering. Här kan 
följande lämnas:
• Kläder
• Skor
• Dukar
• Gardiner
• Trasmattor
• Lakan och örngott, handdukar, 

filtar och andra hushållstextilier

Skrymmande avfall

• Tygklädda möbler
• Madrasser
• Långa PVC-rör
• Skidor och stavar om de inte är av 

metall
• Takboxar
• Glasfiber bl.a. båtar, takskivor
• Stora mattor
• Surfbrädor 
• Trä med tjärpapp (fåtal brädor)

Ja tack!

Nej tack!
Följande läggs i Järnskrot:
• Kontorsstolar
• Bilstolar

• Här slängs tryckimpregnerat trä, 
även telefonstolpar och slipers 

Så här vet du att 
det är impregnerat! 
Tälj lite i träet. Ofta 

har grön eller brunak-
tig färg trängt in en 

bit i trävirket.
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Lämna till 
återanvändning!
Har du prylar som kan komma till 
nytta?

På återvinningscentralerna Östra 
Hamnvägen i Varberg och Sandladan i 
Falkenberg tar vi emot:
• Hushållsartiklar och porslin
• Tavlor
• Möbler och madrasser
• Trädgårdsredskap

Allt ska vara helt och rent så att det 
kan säljas i second handbutik där 
försäljningen går till välgörande ända-
mål. Har du frågor är du välkommen 
att kontakta personal på plats.

Vitvaror

• Diskmaskiner 
• Torktumlare
• Tvättmaskiner
• Spisar
• Spisplattor 

• Wellpapp

Wellpapp

• Köksfläktar ställs i Metallcontainer
• Mikrovågsugnar ställs i Elskrot

Nej tack!

Ja tack!

• Matförpackningar såsom mjölk- 
förpackningar och äggkartonger 
med mera slängs som förpack-
ningsmaterial på återvinningssta-
tionen i ditt bostadsområde

Följande läggs i Brännbart avfall:
• Frigolit och plast
• Tjocka bruna papprör

Nej tack!

Ja tack!

Nej tack!

Ja tack!
• Obehandlat trävirke (även virke 

med tapet, färg och mindre me-
tallföremål såsom spik, skruv och 
handtag går bra att lämna här) 

Trä

• Större metallföremål får ej kastas 
bland trävirket

• Här ska inte tryckimpregnerat trä 
slängas. Är det rent trä blandat 
med tryckimpregnerat ska det 
sorteras som tryckimpregnerat 

• Glas i dörrar och fönster slås ut 
och läggs i Planglas (skyddsglasö-
gon och handskar finns att låna)

Så här vet du 
att det är wellpapp! 
Dela på pappen och 
leta efter den vågade 

luftspalten.

Foto: FTI
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Öppettider på Falkenbergs återvinningscentraler

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

7-16
7-19
10-16
7-16
7-16
9-15

7-16

13-19

9-13 jämn vecka

Tvååker

7-19

7-16

9-13 jämn vecka

Veddige
7-16

13-19

9-13 udda vecka

Limabacka Bösarp
7-16

9-13första helgfria  
lördagen i månaden

Östra 
Hamnv.

Öppettider på Varbergs återvinningscentraler

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

7-16
7-19
10-16
7-19
7-16
9-15

13-19

7-16
9-13 udda veckor

Sandladan Ullared

För helgdagar 
gäller andra tider!

Läs mer på 
www.vivab.info

för att du lämnar ditt 
avfall till återvinning!Tack


