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LÄS I SOPTIPS 2016

HÅLLBAR 
FRAMTID
Framtidens utmaning  
– minska avfallet.  
Laga, låna, återanvända!  
Tänk efter före.

HÄR FINNS SVAREN! 
Återbrukets öppettider, 
sophämtning, sortering, 
matavfall, farligt avfall.

EN BROSCHYR 
ATT SPARA

Din guide  till miljöbästa  avfalls- sorteringen!
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Hjälp till att minska avfallet

Vad gör VafabMiljö?

• VafabMiljö är ett kommunalför-
bund som består av kommunerna 
i Västmanlands län samt Enköping 
och Hebys kommuner.

• VafabMiljö arbetar med hållbar 
och miljöriktig avfallshantering. 
Det mest miljösmarta avfallet är 
det som inte uppstår. Det avfall 
som uppstår ska utnyttjas som 
en resurs så långt det går och 
farligt avfall ska tas omhand på 
ett miljö säkert sätt. 

• VafabMiljö är certifi erat enligt 
ISO 14001 och ISO 9001. Vi job-
bar med att ständigt förbättra 
miljö- och kvalitetsarbetet. 

Vad är Soptips?

Soptips delas ut av VafabMiljö 
och din kommun. Den innehål-
ler mycket fakta och tips kring 
avfallssortering och återvinning. 
Spara Soptips under året!

Vi reserverar oss mot feltryck och 
eventuella ändringar under året. 

Kommunal 
avfallshantering

Den kommunala avfallshante-
ringen regleras av Miljöbalken, 
kommunallagen och den lokala 
renhållningsordningen. Till ren-
hållningsordningen fi nns en 
avfallsplan med mål och hand-
lingsplan.

Kommunerna ansvarar för in-
samling och transport av hushålls-
avfallet eftersom hushållsavfall 
kan orsaka sanitära och miljö-
mässiga problem om det hamnar 
på fel ställe. 

För att täcka kostnaderna för 
hanteringen tar kommunerna ut 
en renhållningsavgift av fastig-
hetsägarna. Aktuella avgifter 
fi nns i renhållningstaxan som 
kommunfullmäktige lagt fast. 
Den kommunala avfallshante-
ringen får inte gå med vinst.  

Framtidens utmaning
I Sverige är vi riktigt bra och duktiga på 
att sortera och återvinna vårt avfall. Nu är 
det dags för nästa steg: att försöka minska 
mängden avfall som uppstår. 

Idag slänger en genomsnittlig svensk 
ca 500 kg sopor per år. Världsnaturfonden 
har räknat ut att om alla på jorden skulle 
leva som oss svenskar skulle det behövas 
över tre jordklot för att naturresurserna 
ska räcka till. Det är dags att börja 
minska vårt avfall! 

Minska avfallet – återanvänd!
•  Köp begagnat.
•  Byt saker med varandra.
•  Sälj eller ge bort istället för att slänga. 

Du kan ge till bekanta, till loppis eller 
någon annan insamling.

•  Reparera istället för att slänga.
•  Dela saker med grannarna.
•  Köp sådant som håller.
•  Köp re� ll när det � nns. 
•  Undvik engångsprodukter.
•  Laga mat på matrester.
•  Ge bort upplevelser eller tjänster 

istället för prylar.

Miljövinster med återvinning
När du väl måste slänga, återvinn så 
mycket som möjligt. Hur vi hanterar vårt 
avfall idag är en viktig fråga för fram-
tiden. När du sorterar bidrar du till tre 
stora miljövinster:
1. Du spar naturens resurser och energi.
2. Ditt matavfall blir miljövänlig 

fordonsgas.
3. Du skyddar miljön från farligt avfall. 

EU har tagit fram en avfallstrappa för att nå miljömålen. Trappan anger i vilken ordning olika metoder 
för att behandla avfall bör användas. Längst ned är deponering, det vill säga lägga avfall på soptipp, 
högst upp är att inget avfall uppstår. Illustration: Cecilia Kjellander
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Idag har alla hushåll i VafabMiljö-regionen 
möjlighet att sortera ut sitt bio-/matavfall i 
särskilda papperspåsar. 

Mat – bränsle för kropp och fordon
Ditt matavfall och lantbrukares vallgrödor 
blir tillsammans biogas och miljövänligt 
gödsel i VafabMiljös biogasanläggning i 
Västerås. Av en papperspåse med matav-
fall blir det biogas som räcker till 3 km 
körning med biogasbil. 

Det är viktigt att avfallet är rätt sorterat. 
Därför genomförs regelbundna kvalitets-
kontroller på matavfallet innan det samlas 
in och tas om hand.

Använd den speciella bruna 
papperspåsen 
Använd de bruna papperspåsarna och 
påshållaren till sortering av ditt matavfall. 
De bruna papperspåsarna är speciellt 
framtagna för insamling av matavfall och 
godkända att rötas i biogasanläggningen. 
Pappret är våtstarkt och ska tåla viss väta.

Tips för att få det att fungera!
•  Endast de papperspåsar som din 

kommun eller VafabMiljö delar ut får 
användas. 

•  Bioplastpåsar får inte användas för mat-
avfall. Dessa påsar är inte framtagna för 

Sortera ut matavfall

Hjälp sophämtarna 
med arbetsmiljön

Vi är tacksamma om du tänker 
på detta: 

• Kärlen får inte vara överfyllda. 
Locken på kärlen måste gå att 
stänga.

• Kärlen får inte vara för hårt 
packade eller fyllda med tungt 
avfall. Byt till större kärl om 
storleken inte räcker till.

• Sanda, skotta och håll rent. 
Gångvägarna ska vara minst 
1,2 meter breda. 

• Kärlen ska placeras på ett plant 
underlag och så att de inte 
fryser fast.

•  Hushåll som har sidlastarhämt-
ning och ställer ut två kärl 
samtidigt, ska placera det gröna 
kärlet till höger om det bruna 
kärlet. Tänk på att avståndet 
mellan de två kärlen ska vara 
minst 0,5 meter. 

•  Undvik att ställa kärlen/kärlet 
på gångbanan. Det hindrar de 
som behöver ta sig fram där. 
Lyftarmen på sidlastaren når 
1,6 meter.

Det här är bio-/matavfall!

Det här får du lämna i den bruna 
papperspåsen:

• Matrester, tillagade och råa, 
även av kött och fi sk, grönsaker 
och frukt, ris och pasta, bulgur 
och couscous.

• Fiskrens, skaldjursrester.

• Frukt- och grönsaksskal.

• Mögligt bröd, kakor och bullar.

• Kaffesump, kaffefi lter 
och te-påsar.

• Vissna blommor.

• Hushållspapper/servetter.

rötning och plasten ställer till problem 
i biogasanläggningen. Använd därför 
alltid den bruna papperspåsen för ditt 
matavfall.

•  Låt vått matavfall avfall rinna av 
ordentligt innan du lägger det i påsen. 
Påshållaren hjälper till att hålla avfal-
let så torrt som möjligt. Är matavfallet 
väldigt blött, lägg tidningspapper eller 
en bit äggkartong i botten på påsen. Det 
minskar även risken för fastfrysning 
vintertid. 

•  Lägg aldrig papperspåsen i en plastpåse. 
Plast förstör processen i biogasanlägg-
ningen.

•  Fyll påsarna till max 3/4-delar. Vik ihop 
dem ordentligt så att matavfallet inte 
ramlar ur påsen och gör kärlet kladdigt. 
Om kärlet är kladdigt kan det uppstå 
lukt och påsarna kan frysa fast i kärlet.

•  Villaägare kan tänka på att göra rent 
kärlet inför vintern och inför somma-
ren. Ställ gärna kärlet i skuggan under 
varma sommardagar. 

Hushållen är duktiga!
En undersökning av avfallet som gjorts 
visar att hushållen i vår region är duktiga 
och noggranna att sortera. Men under-
sökningen visade också att det � nns mer 
matavfall i restavfallet att sortera ut.

En påse matavfall 
blir biogas som 

räcker till ca 3 km 
bilkörning. 

Skölj ur kärlet regel-
bundet, speciellt under 
sommaren och inför 
vintern. Kladdiga kärl 
kan orsaka problem.

Vid sortering 
av matavfall, 
använd de bruna 
papperspåsarna 
som delas ut. 
Vik ihop dem 
ordentligt. 

Använd påshållaren
som delas ut. Den 
ingår i abonnemang 
Källsortering. Pås-
hållaren hjälper
till att hålla
påsen torr. 
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Hjälp till att minska avfallet

Vad gör VafabMiljö?

• VafabMiljö är ett kommunalför-
bund som består av kommunerna 
i Västmanlands län samt Enköping 
och Hebys kommuner.

• VafabMiljö arbetar med hållbar 
och miljöriktig avfallshantering. 
Det mest miljösmarta avfallet är 
det som inte uppstår. Det avfall 
som uppstår ska utnyttjas som 
en resurs så långt det går och 
farligt avfall ska tas omhand på 
ett miljö säkert sätt. 

• VafabMiljö är certifi erat enligt 
ISO 14001 och ISO 9001. Vi job-
bar med att ständigt förbättra 
miljö- och kvalitetsarbetet. 

Vad är Soptips?

Soptips delas ut av VafabMiljö 
och din kommun. Den innehål-
ler mycket fakta och tips kring 
avfallssortering och återvinning. 
Spara Soptips under året!

Vi reserverar oss mot feltryck och 
eventuella ändringar under året. 

Kommunal 
avfallshantering

Den kommunala avfallshante-
ringen regleras av Miljöbalken, 
kommunallagen och den lokala 
renhållningsordningen. Till ren-
hållningsordningen fi nns en 
avfallsplan med mål och hand-
lingsplan.

Kommunerna ansvarar för in-
samling och transport av hushålls-
avfallet eftersom hushållsavfall 
kan orsaka sanitära och miljö-
mässiga problem om det hamnar 
på fel ställe. 

För att täcka kostnaderna för 
hanteringen tar kommunerna ut 
en renhållningsavgift av fastig-
hetsägarna. Aktuella avgifter 
fi nns i renhållningstaxan som 
kommunfullmäktige lagt fast. 
Den kommunala avfallshante-
ringen får inte gå med vinst.  

Framtidens utmaning
I Sverige är vi riktigt bra och duktiga på 
att sortera och återvinna vårt avfall. Nu är 
det dags för nästa steg: att försöka minska 
mängden avfall som uppstår. 

Idag slänger en genomsnittlig svensk 
ca 500 kg sopor per år. Världsnaturfonden 
har räknat ut att om alla på jorden skulle 
leva som oss svenskar skulle det behövas 
över tre jordklot för att naturresurserna 
ska räcka till. Det är dags att börja 
minska vårt avfall! 

Minska avfallet – återanvänd!
•  Köp begagnat.
•  Byt saker med varandra.
•  Sälj eller ge bort istället för att slänga. 

Du kan ge till bekanta, till loppis eller 
någon annan insamling.

•  Reparera istället för att slänga.
•  Dela saker med grannarna.
•  Köp sådant som håller.
•  Köp re� ll när det � nns. 
•  Undvik engångsprodukter.
•  Laga mat på matrester.
•  Ge bort upplevelser eller tjänster 

istället för prylar.

Miljövinster med återvinning
När du väl måste slänga, återvinn så 
mycket som möjligt. Hur vi hanterar vårt 
avfall idag är en viktig fråga för fram-
tiden. När du sorterar bidrar du till tre 
stora miljövinster:
1. Du spar naturens resurser och energi.
2. Ditt matavfall blir miljövänlig 

fordonsgas.
3. Du skyddar miljön från farligt avfall. 

EU har tagit fram en avfallstrappa för att nå miljömålen. Trappan anger i vilken ordning olika metoder 
för att behandla avfall bör användas. Längst ned är deponering, det vill säga lägga avfall på soptipp, 
högst upp är att inget avfall uppstår. Illustration: Cecilia Kjellander
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Idag har alla hushåll i VafabMiljö-regionen 
möjlighet att sortera ut sitt bio-/matavfall i 
särskilda papperspåsar. 

Mat – bränsle för kropp och fordon
Ditt matavfall och lantbrukares vallgrödor 
blir tillsammans biogas och miljövänligt 
gödsel i VafabMiljös biogasanläggning i 
Västerås. Av en papperspåse med matav-
fall blir det biogas som räcker till 3 km 
körning med biogasbil. 

Det är viktigt att avfallet är rätt sorterat. 
Därför genomförs regelbundna kvalitets-
kontroller på matavfallet innan det samlas 
in och tas om hand.

Använd den speciella bruna 
papperspåsen 
Använd de bruna papperspåsarna och 
påshållaren till sortering av ditt matavfall. 
De bruna papperspåsarna är speciellt 
framtagna för insamling av matavfall och 
godkända att rötas i biogasanläggningen. 
Pappret är våtstarkt och ska tåla viss väta.

Tips för att få det att fungera!
•  Endast de papperspåsar som din 

kommun eller VafabMiljö delar ut får 
användas. 

•  Bioplastpåsar får inte användas för mat-
avfall. Dessa påsar är inte framtagna för 

Sortera ut matavfall

Hjälp sophämtarna 
med arbetsmiljön

Vi är tacksamma om du tänker 
på detta: 

• Kärlen får inte vara överfyllda. 
Locken på kärlen måste gå att 
stänga.

• Kärlen får inte vara för hårt 
packade eller fyllda med tungt 
avfall. Byt till större kärl om 
storleken inte räcker till.

• Sanda, skotta och håll rent. 
Gångvägarna ska vara minst 
1,2 meter breda. 

• Kärlen ska placeras på ett plant 
underlag och så att de inte 
fryser fast.

•  Hushåll som har sidlastarhämt-
ning och ställer ut två kärl 
samtidigt, ska placera det gröna 
kärlet till höger om det bruna 
kärlet. Tänk på att avståndet 
mellan de två kärlen ska vara 
minst 0,5 meter. 

•  Undvik att ställa kärlen/kärlet 
på gångbanan. Det hindrar de 
som behöver ta sig fram där. 
Lyftarmen på sidlastaren når 
1,6 meter.

Det här är bio-/matavfall!

Det här får du lämna i den bruna 
papperspåsen:

• Matrester, tillagade och råa, 
även av kött och fi sk, grönsaker 
och frukt, ris och pasta, bulgur 
och couscous.

• Fiskrens, skaldjursrester.

• Frukt- och grönsaksskal.

• Mögligt bröd, kakor och bullar.

• Kaffesump, kaffefi lter 
och te-påsar.

• Vissna blommor.

• Hushållspapper/servetter.

rötning och plasten ställer till problem 
i biogasanläggningen. Använd därför 
alltid den bruna papperspåsen för ditt 
matavfall.

•  Låt vått matavfall avfall rinna av 
ordentligt innan du lägger det i påsen. 
Påshållaren hjälper till att hålla avfal-
let så torrt som möjligt. Är matavfallet 
väldigt blött, lägg tidningspapper eller 
en bit äggkartong i botten på påsen. Det 
minskar även risken för fastfrysning 
vintertid. 

•  Lägg aldrig papperspåsen i en plastpåse. 
Plast förstör processen i biogasanlägg-
ningen.

•  Fyll påsarna till max 3/4-delar. Vik ihop 
dem ordentligt så att matavfallet inte 
ramlar ur påsen och gör kärlet kladdigt. 
Om kärlet är kladdigt kan det uppstå 
lukt och påsarna kan frysa fast i kärlet.

•  Villaägare kan tänka på att göra rent 
kärlet inför vintern och inför somma-
ren. Ställ gärna kärlet i skuggan under 
varma sommardagar. 

Hushållen är duktiga!
En undersökning av avfallet som gjorts 
visar att hushållen i vår region är duktiga 
och noggranna att sortera. Men under-
sökningen visade också att det � nns mer 
matavfall i restavfallet att sortera ut.

En påse matavfall 
blir biogas som 

räcker till ca 3 km 
bilkörning. 

Skölj ur kärlet regel-
bundet, speciellt under 
sommaren och inför 
vintern. Kladdiga kärl 
kan orsaka problem.

Vid sortering 
av matavfall, 
använd de bruna 
papperspåsarna 
som delas ut. 
Vik ihop dem 
ordentligt. 

Använd påshållaren
som delas ut. Den 
ingår i abonnemang 
Källsortering. Pås-
hållaren hjälper
till att hålla
påsen torr. 
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Kompostregler

Kompostering av bioavfall ska 
ske enligt följande regler:
• Kompostering ska ske utan risk 

för olägenhet för människa 
och miljö.

•  Kompostanläggningen bör 
bestå av minst två skadedjurs-
säkra behållare. Behållaren för 
s k efterkompostering kan vara 
oisolerad. 

• Behållarna bör vara tillräckligt 
stora, minst 50 liter/person.

• Behållarna bör placeras  
utomhus minst fyra meter  
från angränsande tomt om 
inte över enskommelse finns 
med berörd granne. Be hållaren 
kan även placeras i separat 
byggnad.

• Inget miljöskadligt eller hälso-
skadligt avfall som damm-
sugarpåsar, cigarettfimpar, 
kattsand eller kemikalier får 
läggas i komposten.

• Latrin får endast komposteras 
utanför tätbebyggt område.

I Fagersta kan du källsortera hushållsav-
fallet som bioavfall/matavfall och restavfall.
 
Avgifter 
Renhållningsavgiften består av en fast och 
en rörlig del. Varje villahushåll får en egen 
faktura. Avgiften för hushåll i flerbostads-
hus debiteras i de flesta fall fastighetsin-
nehavaren och inte det enskilda hushållet.

Fast årsavgift
I den fasta årsavgiften ingår kostnader 
som exempelvis administration, informa-
tion och utveckling, Återbruken, investe-
ringar i anläggningar för behandling av 
avfall och miljöskydd på avfallsstationer.

Rörlig årsavgift
Den rörliga avgiften kan du själv påverka 
genom val av abonnemang, storlek på 
kärl, hämtningsintervall och dragavstånd.

Betalning
Alla avgifter betalas av den som är lag-
faren ägare av fastigheten. Avgiften för 
sophämtning från permanentbostäder 
debiteras fyra gånger per år.

Abonnemang Hemkompostering
Abonnemang Hemkompostering innebär 
att du själv komposterar allt ditt matav-
fall. Abonnemanget förutsätter att kom-
posteringen sköts enligt kompostreglerna.

Villahushåll – normal avgift 
• 2 324 kr/år inkl. fast avgift 1 212 kr/år 
Abonnenten ställer själv ut ett 190 liters kärl 
för restavfall. Hämtning var 14:e dag.

Hushåll i flerbostadshus 
• fast avgift 425 kr/lägenhet  

Tillkommer en rörlig avgift som för hushåll  
i flerbostadshus varierar beroende på vald 
servicenivå, hämtningsförhållanden.

Fritidshus – normal avgift per säsong 
• 1 203 kr/säsong inkl. fast avgift  
785 kr/säsong 
Hämtningsförutsättningar se villahushåll ovan.

Abonnemang Källsortering
Abonnemang Källsortering innebär att 
du sorterar ditt matavfall och restavfall 
separat. Matavfallet lägger du i bruna 
papperspåsar som placeras i avsedd pås-
hållare för att hålla påsen torr. I abonne-
manget ingår bruna papperspåsar, påshål-
lare och två kärl. När papperspåsen är full 
läggs den i det bruna kärlet. Restavfallet 
lägger du i en soppåse, som läggs i det 
gröna kärlet. 

I de flesta flerbostadshus kan du hämta 
de bruna papperspåsarna i sophus eller 
andra gemensamma utrymmen. Fråga din 
hyresvärd om du inte vet hur det fungerar 
där du bor. 

Bor du i villa kan du hämta nya bruna 
papperspåsar för matavfall på flera platser. 
Se vänsterspalten. 

Villahushåll – normal avgift 
• 2 655 kr/år inkl. fast avgift 1 212 kr/år 
Abonnenten ställer själv ut ett 190 liters kärl för 
restavfall och ett 140 liters kärl för matavfallet. 

Hushåll i flerbostadshus  
• fast avgift 425 kr/lägenhet 
Tillkommer en rörlig avgift som för hushåll  
i flerbostadshus varierar beroende på vald 
servicenivå, hämtningsförhållanden etc.

Alla priser är inkl moms och avfallsskatt

Abonnemang och tjänster

•  ICA Fontänen
•  Coop Nära Norrby
•  Coop Extra
•  ICA Supermarket
•  Kommunhuset
•  Återbruket Sänkmossen
•  Norra Västmanlands Kommu-

nalförbund, NVK, Lövparksv.

Här kan du hämta  
bruna papperspåsar  
till matavfallet!

Viktigt sortera rätt

Det är viktigt att sortera rätt! 
Om avfallet inte sorteras enligt 
de regler som gäller för aktuellt 
abonnemang har renhållnings-
entreprenören rätt att klassa om 
avfallet. Sorteras stora delar av 
avfallet vid upprepade tillfällen 
fel debiteras taxa som motsvarar 
abonnemang Osorterat.

Av matavfallet i den bruna påsen 
blir det biogas och biogödsel. 
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Fritidshus - normal avgift per säsong 
• 1 313 kr/säsong inkl. fast avgift 785 kr/
säsong
Hämtningsförutsättningar se villahushåll ovan.

Abonnemang Osorterat
Abonnemang Osorterat är för dig som inte 
vill eller kan källsortera ditt hushållsav-
fall eller hemkompostera. Du lägger både 
rest- och matavfall i samma kärl.  

Villahushåll - normal avgift 
• 4 299 kr/år inkl. fast avgift 1 212 kr/år
Abonnenten ställer själv ut ett 190 liters kärl för 
osorterat avfall. Hämtning var 14:e dag.

Hushåll i flerbostadshus - normal avgift  
• fast avgift 425 kr/lägenhet 
Tillkommer en rörlig avgift som för hushåll i 
flerbostadshus varierar beroende på vald servi-
cenivå, hämtningsförhållanden etc.

Fritidshus - normal avgift per säsong 
• 1 796 kr/säsong inkl. fast avgift 785 kr/
säsong
Hämtningsförutsättningar se villahushåll med 
hämtning var 14:e dag ovan.

Hämtning från småhus
I de flesta småhusområden hämtas hus-
hållsavfallet med sidlastande fordon. En 
griparm lyfter och tömmer kärlet utan att 
föraren behöver kliva ur förarhytten. För 
mer information om hämtning, se spalten 
till höger.

Hämtning från fritidshus
Ägare till fritidshus väljer abonnemang 
för sitt matavfall på samma sätt som små-
husägare, se sidan 4. Från fritidshus som 
bara används under sommaren, hämtar vi 
under fem månader. 

Hämtningssäsongen för de som har 
jämn vecka är vecka 20-40 och för de som 
har udda vecka är vecka 19-39.

Rengöring av kärl

Håll vägen farbar!

Det är viktigt att abonnenten 
håller vägen farbar till hämt-
stället. Det ska vara plogat och 
sandat, inga fordon eller andra 
hinder får finnas. Det gäller även 
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blandas. 
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Fast avgift per år utöver hämtningsavgift
Hushåll i småhus/villa: 1 212 kr/hushåll och år
Hushåll i flerbostadshus: 425 kr/hushåll och år
Fritidshus:  785 kr/säsong

Villa Flerbostadshus Fritidshus
varannan vecka varje vecka sommarsäsong

HEMKOMPOSTERING KÄLLSORTERING HEMKOMPOSTERING
Restavfall (grönt kärl) Matavfall (brunt kärl) Restavfall (grönt kärl)
90 l 757 kr 140 l 986 kr 190 l 418 kr
190 l 1 112 kr 240 l 1 014 kr

Villa Restavfall (grönt kärl) Fritidshus
varannan vecka 190 l 2 388 kr sommarsäsong
  370 l 4 075 kr
KÄLLSORTERING 660 l 6 990 kr   KÄLLSORTERING
Matavfall (brunt kärl 140 l),       Matavfall (brunt kärl 140 l),
samt Restavfall (grönt kärl      samt Restavfall (grönt kärl 
190 l) 1 443 kr      190 l) 528 kr

Villa Flerbostadshus Fritidshus
varannan vecka varje vecka sommarsäsong

OSORTERAT OSORTERAT OSORTERAT
Osorterat avfall (grönt kärl Osorterat avfall (grönt kärl Osorterat avfall (grönt kärl
190 l) 3 087 kr 190 l) 9 555 kr    190 l) 1 011 kr
  370 l 16 299 kr
  660 l 27 961 kr

Komplett taxa finns på www.nvk.fagersta.se

Taxor Från 2016-01-01 inklusive moms

för hämtning av hushållsavfall 
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Dina förpackningar och tidningar kan bli 
nya produkter, bara du lämnar dem till 
återvinning. Genom att återvinna spar vi 
på naturens råvaror och energi. 

När återvunnet material används vid 
tillverkning går det åt mindre energi än 
om nya råvaror används. 

Tidningar och returpapper
Här kan du lämna: Dags- och vecko-
tidningar, tidskrifter, skrivpapper, 
reklambroschyrer. 
Lämna inte: Vanliga kuvert (läggs i 
restavfallet/brännbart), vadderade kuvert 
(läggs bland pappersförpackningar), pap-
perskassar (tillhör pappersförpackningar). 
Vad händer sedan? Materialet blir nya 
tidningar eller toalettpapper. 

Glasförpackningar
Här kan du lämna: Flaskor och burkar 
av glas. Skilj på färgat och ofärgat glas. 
Lämna inte: Lock och kapsyler (till metall- 
eller plast förpackningar). 
Vad händer sedan? Det insamlade glaset 
skickas till Svensk GlasÅtervinning AB, 
som ligger i Hammar. Där sorteras det yt-
terligare och krossas. Det krossade glaset 
blir nya glasförpackningar och glas� ber.

Metallförpackningar
Här kan du lämna: Konservburkar av plåt 
och aluminium, folieformar, aluminium-
folie, metalltuber (låt plastlocket vara på), 
kapsyler, lock, med mera. 
Lämna inte: Större burkar som du inte får 
in i inkasthålen (lämnas till Återbruket). 
Dryckesburkar med pant (till butiken).
Vad händer sedan? Metallerna separeras 
av en magnet. Därefter blir det ny metall. 
T ex kan kapsyler bli till järnvägsräls och 
aluminiumburkar bli nya förpackningar 
eller motordelar. Metall kan återvinnas 
om och om igen utan att det påverkar 
kvaliteten. Dessutom sparas i genomsnitt 
85 procent energi på att återvinna metall-
förpackningar. 

Pappersförpackningar
Här kan du lämna: Förpackningar för 
juice, mjölk och andra drycker (skruva 
gärna av lock av plast), corn� akespaket, 
pastapaket, tvättmedelspaket, äggkar-
tonger, papperskassar, vadderade kuvert. 
Lämna inte: Större förpackningar av t ex 
wellpapp som du inte får in i inkasthålen 
(lämnas till Återbruket), tidningar, kuvert.
Vad händer sedan? Insamlade pappers-
förpackningar blir till nya förpackningar 
eller papp utanpå gipsplattor.

Förpackningar och tidningar

Vem ansvarar? 

Skötsel och drift

Producentansvar på 
förpackningar

Idag fi nns ett producentansvar 
för förpackningar och tidningar. 
Det innebär att alla företag som 
tillverkar, importerar eller säljer 
en förpackning, förpackad vara 
eller tidning och som hamnar på 
den svenska marknaden, ansvarar 
för att de samlas in och återvinns 
på ett miljömässigt korrekt sätt 
efter konsumentens förbrukning. 
Detta beslutades av Sveriges 
Riksdag 1993. 

För varje förpackning som till-
verkas eller fylls, tas en avgift ut 
som används till återvinning. 

Avgifterna baseras på vikt. På 
så sätt stimuleras producenterna 
att använda så lite material som 
möjligt i förpackningarna.

Har du synpunkter på skötsel 
eller drift av återvinnings-
stationerna kan du ringa 
tfn 0200-88 03 11 eller mejla 
till: kommunnamn@ftiab.se 
(t ex fagersta@ftiab.se). 

Mer information om Förpack-
nings- och Tidningsinsamlingen 
fi nns på hemsidan: www.ftiab.se 

Förpacknings- och Tidningsinsam-
lingen ägs av de fem materialbo-
lagen Plastkretsen, MetallKret-
sen, Returkartong, Pressretur 
samt Svensk Glas Återvinning.

Insamlade förpackning blir till nytt material. Metall kan återvinnas om och om igen utan att kvaliteten 
försämras. Dessutom sparas i genomsnitt 85 procent energi jämfört med när ny råvara används. 
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PAPPERSFÖRPACKNINGAR

Plastförpackningar
Alla plastförpackningar läggs i samma 
behållare.
Här kan du lämna: Plastpåsar, plast-
folie och plast� lm, frigolit och plasttuber. 
Flaskor, dunkar, burkar och lock av plast. 
Ta av locket eller korken på alla förpack-
ningar och lägg löst i behållaren. Det 
underlättar eftersorteringen.  
Lämna inte: Större frigolit och förpack-
ningar, som inte går in i inkasthålen, 
lämnas till Återbruket. Produkter som 
inte är förpackning t ex plastleksaker 
och plastmöbler lämnas till Återbruket. 
Pant� askor lämnas till butiken. 
Vad händer sedan? Förpackningar från 
hushållen bli nya produkter. Man kan göra 

bullerplank, lastpallar, parkbänkar, 
plastbackar, kabelskydd, häststaket, 
sopsäckar, bärkassar med mera.

Var kan jag lämna förpackningar 
och tidningar?
De tomma förpackningar och tidningar 
som  du sorterar ut lämnar du till en 
återvinningsstation eller till Återbruket. 

Det � nns många � erfamiljshus och 
villaområden som har egna sophus eller 
miljöbodar där tidningar och förpack-
ningar kan lämnas. 

Fråga din hyresvärd om du är osäker 
på hur avfallshanteringen fungerar där 
du bor.

Återvinningsstationer 
Lämna de olika förpackningarna 
i respektive behållare. 

Tips!

Här fi nns sorteringslistor: 
www.ftiab.se
www.vafabmiljo.se
 
Om du har ont om plats för 
sortering i hemmet kan du samla 
alla förpackningar i samma kasse. 
Ta med kassen till återvinnings-
stationen när du t ex ska handla 
och sortera på plats. 

När du rengör förpackningarna 
behöver du inte diska dem med 
diskborste och diskmedel. Skölj 
enkelt ur dem med lite vatten 
– kanske som det sista du gör 
innan du tömmer ut diskvattnet. 

Insamlingsmål

Materialåtervinning
Metallförpackningar 70%
Glasförpackningar 70%
Förpackningar av 
papper/kartong/well 65%
Plastförpackningar 30%
Tidningar 75%

Svårt att veta?

Innan du lämnar!
Skölj ur matrester och liknande som luktar illa 
och låt förpackningarna torka. Vik gärna ihop 
och platta till om det går.

Består förpackningarna av olika 
material, sortera efter det ma-
terial som förpackningen består 
mest av. Om det går att separera 
materialet på ett enkelt sätt 
(t ex skruva av korkar och lock), 
underlättar det återvinningen.
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Latrinhämtning
VafabMiljö sköter latrinhämtning från 
fritidshus. Latrinet hämtas minst en gång 
per månad under veckorna 19 – 39 eller 
vecka 20 – 40. Latrinet komposteras och 
används till gödning på åkermark. Det är 
därför mycket viktigt att inget annat än 
latrin läggs i kärlen.

Avgifter
Avgiften för latrinhämtning från fritids-
hus är 699 kr/kärl. Latrinkärl får du från 
renhållningsentreprenören.

Slamtömning
Tömning av slamavskiljare för alla per-
manentboende i Fagersta kommun sker 
minst en gång per år. För beställning av 
abonnemang, ring tfn 0223-442 14.

Latrin- och slamhämtning
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Har du sluten tank, ring för budning till 
NVK:s entreprenör, när du vill ha tömning 
utförd, tfn 0226-597 70.

Avgifter
En tömning av slamavskiljare upp till  
3 m³ kostar 925 kr/hämtningsställe och 
tillfälle. För brunnar större än 3 m³ 
betalar du ett 1 390 kr/hämtningsställe 
och tillfälle. För brunnar större än 6 m³ 
betalar du 1 891 kr/hämtningsställe  
och tillfälle.

Extra tömning beställs direkt  
hos entreprenören. 

Avståndet från bilen till hämtningsställe 
ska vara högst 25 m, utöver det tillkom-
mer en extra kostnad.

Latrin komposteras och används som gödning på åkermark.



Extra tjänster och ändringar 

Ändring av abonnemang
Ändringar i abonnemang för avfalls-, 
latrin- eller slamhämtning ska meddelas 
skriftligt till NVK. 

Ändrade förhållanden
Om förhållandena för hämtning ändras 
måste du anmäla det skriftligt till NVK. 
Medför detta ändrad avgift görs en  
justering vid nästa debiteringstillfälle.

Uppehåll i hämtning
Om fastigheten är obebodd un der en  
sammanhängande period av minst tre 
månader kan du få uppehåll i hämtning. 
Om uppehåll beviljas blir du befriad från 
den rörliga avgiften och betalar enbart 
den fasta avgiften. Vid sommarabonne-
mang måste fastigheten vara obebodd 
hela säsongen. 

Ansökan måste göras minst en månad 
före det datum då uppehållet ska börja 
gälla. Uppehåll kan beviljas för maximalt 
två år. och kan sedan förlängas i ytterli-
gare två år i taget. Ansökan görs hos NVK.  

Övrigt 
Delad sopbehållare
Grannar som inte fyller sina soptunnor 
kan ansöka om gemensam behållare.

Vill du ha ansökningsblankett, beställ på 
tfn 0223-442 14 eller 442 00. Varje hus-
håll betalar en fast avgift på 1 212 kr/år 
samt taxa för gemensam hämtningsplats.

Förlängt hämtningsintervall
Har du mycket små mängder avfall  
och om fastigheten bebos av högst två 
personer kan du ansöka om förlängt 
hämtningsintervall. Hämtning sker då en 
gång varannan månad eller en gång per 
kvartal beroende på var fastigheten finns.

Förutsättningarna för att få förlängt 
hämtningsintervall är att fastighets- 
ägaren komposterar sitt matavfall eller 
har källsortering och att det inte finns 
risk för olägenheter ur hälso- och miljö-
skyddssynpunkt. 

Du ansöker om förlängt hämtnings- 
intervall hos NVK. Blankett finns NVKs 
hemsida www.nvk.fagersta.se
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Du kan ansöka om att dela kärl med din granne om du har lite sopor kvar i restavfallet.

Extra hämtning
Blir ditt kärl fullt innan ordina-
rie hämtningsdag, eller om du 
har extra mycket avfall kan du 
beställa extra hämtning. Ring tfn 
0223-442 14.

Extra tjänster

Blanketter för ändring av 
abonnemang, flytt eller andra 
ändrade förhållanden hittar du 
på www.nvk.fagersta.se. Du kan 
också beställa blanketter på tfn 
0223-442 14.

Blanketter

När du flyttar

Om fastigheten byter ägare, kom 
ihåg att anmäla ändringen till 
oss, tfn 0223- 442 14. 
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Lämna in farligt avfall!

Hemma har vi många saker som blir 
farligt avfall. Det kan vara en trasig 
lågenergilampa eller mobiltelefon, gamla 
batterier, ett gammalt strykjärn, en över-
bliven färgburk eller den gamla motor-
oljan. Den sortens avfall ska aldrig läggas
i soppåsen eller tömmas i avloppet. 

Gör en insats – 
samla in farligt avfall
Vi kan alla göra en insats för en bättre 
miljö genom att lämna farligt avfall 
till Återbruket.

Förra året samlades ca 8 200 ton in 
på våra Återbruk. 

Kontakta alltid personalen innan du 
lämnar ditt farliga avfall till Återbruket.

Hushållskemikalier
Sortera ut det du misstänker är farligt 
eller skadligt för miljön. Produkter märkta 
med varningstexter/symboler som 
”Brandfarligt”, ”Hälsovådligt” eller 
”Förvaras oåtkomligt för barn” inne håller 

oftast farliga ämnen. Om du är osäker 
på vad som är farligt avfall är det alltid 
bättre att lämna in för mycket än för lite. 

Märk upp förpackningen
Hjälp vår personal genom att lämna far-
ligt avfall i hela och rena förpackningar. 
Detta gäller alla kemikalier. Lock och 
kapsyler ska skruvas åt ordentligt. Torka 
av förpackningen om den är nedsmutsad 
eller lägg den i en plastpåse. Märk även 
förpackningen genom att skriva på ut-
sidan vad som � nns i den.

Vad händer sedan? 
Avfallet sorteras efter kemiska egenskaper 
och mellanlagras på Gryta avfallsstation 
i Västerås. Transport sker sedan till miljö-
riktig behandling, bl a till Ekokem. 

En del av det farliga avfallet förbränns 
under stränga miljökrav och med omfat-
tande rening av rökgaserna. Syror neutra-
liseras, olja kan renas och återvinnas. 
I vissa fall förekommer specialdeponering.

Det här är Farligt!

• Rester från renovering: 
Färg, lim, lack, spackel.

• Bränslen och lösningsmedel: 
Tändvätska, T-sprit, K-sprit, 
lampolja, bensin, fotogen, 
lacknafta, aceton, nagellack-
borttagningsmedel.

• Rengöringsmedel: 
Propplösare, klorin, kalkbort-
tagare, kalklösare, blekmedel, 
maskindiskmedel.

• Kemikalier från bilvård: 
Spillolja, oljefi lter, trassel 
som du sugit upp exempelvis 
olja med.

• Bekämpningsmedel.

• Poolkemikalier.

• Alla sprayfl askor: 
Färgspray, smörjspray och 
hårspray, som inte är tömda.

• Nagellack, smink.

• Kyl- och frysskåp, el-avfall, 
glödlampor, lågenergilampor, 
asbest, batterier, tryckimpreg-
nerat trä.

NYHET! Nya varningssymboler för 
kemikalier som gäller parallellt med 
de gamla fram till 1 juni 2015. På 
sikt kommer de nya symbolerna 
med röd ram gälla i hela världen.
Är förpackningen märkt med någon 
av dessa är det farligt avfall.

Nya varningssymboler

Gamla varningssymboler

Elavfall från hushållen.

Tvätt- och rengöringsmedel från hushållen.Hårspray, nagellack, nagellacksborttagningsmedel.
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Att behandla det farliga avfallet är 
kostsamt. Hushållens kostnader betalas 
genom renhållningstaxan. 

Kyl- och frysskåp
När du har lämnat in kyl- och frysskåp 
på Återbruket så transporteras de till en 
behandlingsanläggning där metall- och 
plastinnehållet återvinns samtidigt som 
miljöfarliga freoner förstörs på ett miljö-
säkert sätt.

Några kommuner erbjuder hjälp med 
hämtning och transport. Kontakta din 
kommun /kommunalförbund för mer 
information.

El-avfall
El-avfall omfattar alla produkter som har 
sladd eller drivs med batteri, samt ljus-
källor. Lampor, datorer, klockor, leksaker, 
tv, spisar, småapparater är exempel på 
el-avfall.

Nästan allt el-avfall innehåller något 
ämne eller någon komponent som är 
farligt för miljön. Det kan vara PCB, 
kadmium eller kvicksilver. Dessa måste 
plockas bort av kunnig och certi� erad 
personal och tas omhand på ett miljö-
riktigt sätt. Därefter kan stora delar av 
produkterna återvinnas. 

Allt el-avfall från hushållen kan läm-
nas till Återbruket. Sedan den 1 oktober 
2015, har elektronikbutikerna fått ett ökat 
ansvar att ta hand om el-avfallet. Vissa 
villkor måste dock vara uppfyllda. Fråga 
i din butik vilka villkor som gäller där. 

Batterier
Batterier ska lämnas in eftersom de 

innehåller tungmetaller och för att mycket 
material i batterierna går att återvinna.

I knappcellsbatterier � nns det ofta 
kvicksilver. Knappcellsbatterier � nns 
i klockor, kameror och annan små-
elektronik. 

Många produkter innehåller inbyggda 
batterier. Montera helst bort batterierna 
innan dessa lämnas in. Lämna annars 
hela produkten som el-avfall.

Batterier lämnas i batteriholk ar eller 
liknande som � nns vid � era av återvin-
ningsstationerna. Du kan också lämna 
batterier till Återbruken. En del butiker 
som säljer batterier tar också emot kas-
serade batterier. 

Bilbatterier
Bilbatterier innehåller bly och en frätande 
syra. Därför ska det alltid lämnas till 
Återbruket för att inte göra skada. Vissa 
bensinstationer tar emot gamla bilbatte-
rier i samband med inköp av nytt. 

Asbest
Av arbetsmiljöskäl tar Återbruket endast 
emot den mängd asbest som ryms i en 
bärkasse. Större mängder räknas inte 
som hushållsavfall och ska lämnas vid en 
avfallsstation till gällande taxa. 

Ta kontakt med VafabMiljös Kundser-
vice, tfn 021-39 35 20, för information 
om prisuppgifter och hur du ska hantera 
materialet.

Tryckimpregnerat trä
Tryckimpregnerat trä är farligt avfall och 
ska lämnas i separat container på Åter-
bruket.

Håll rent i avloppet!

Spola inte ner avfall i toaletten!
Allt du spolar ner i toaletten 

hamnar till slut på reningsverket. 
Det är speciellt viktigt att inte 

spola ned sånt som kan skapa 
miljöproblem, som kemikalier, 
mediciner, färg och lösnings-
medel. Dessa miljöfarliga ämnen 
kan inte tas bort utan de fort-
sätter ut i våra vattendrag som 
används till dricksvatten.

Läkemedel och kanyler 
till Apoteket

Gamla mediciner, läkemedel och 
kanyler ska lämnas till Apoteket. 
Det är viktigt efter som dessa 
material kan skada både män-
niskor och miljö om de hamnar 
på fel ställe. 

Kanylerna lämnas in i en spe-
ciell behållare som fi nns att 
hämta på Apoteket. Lämna in 
när den är full.

Lämna inbyggda batterier

Tänk på att vissa apparater kan 
innehålla inbyggda batterier, 
som talande mjukisdjur, blin-
kande gymnastikskor, snabbmat-
kedjornas leksaker, eltandborstar, 
borrmaskiner, spelande gratula-
tionskort och mobiltelefoner.

Lämna saker med inbyggda 
batterier till Återbruket. 

Farligt avfall lämnar 
du till Återbruket. 
Det sorteras efter 
kemiska egenskaper 
och mellanlagras på 
Gryta avfallsstation 
i Västerås. Transport 
sker sedan till en 
behandlingsanläggning, 
som destruerar avfallet 
på bästa miljömässiga 
sätt.
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Lämna in farligt avfall!

Hemma har vi många saker som blir 
farligt avfall. Det kan vara en trasig 
lågenergilampa eller mobiltelefon, gamla 
batterier, ett gammalt strykjärn, en över-
bliven färgburk eller den gamla motor-
oljan. Den sortens avfall ska aldrig läggas
i soppåsen eller tömmas i avloppet. 

Gör en insats – 
samla in farligt avfall
Vi kan alla göra en insats för en bättre 
miljö genom att lämna farligt avfall 
till Återbruket.

Förra året samlades ca 8 200 ton in 
på våra Återbruk. 

Kontakta alltid personalen innan du 
lämnar ditt farliga avfall till Återbruket.

Hushållskemikalier
Sortera ut det du misstänker är farligt 
eller skadligt för miljön. Produkter märkta 
med varningstexter/symboler som 
”Brandfarligt”, ”Hälsovådligt” eller 
”Förvaras oåtkomligt för barn” inne håller 

oftast farliga ämnen. Om du är osäker 
på vad som är farligt avfall är det alltid 
bättre att lämna in för mycket än för lite. 

Märk upp förpackningen
Hjälp vår personal genom att lämna far-
ligt avfall i hela och rena förpackningar. 
Detta gäller alla kemikalier. Lock och 
kapsyler ska skruvas åt ordentligt. Torka 
av förpackningen om den är nedsmutsad 
eller lägg den i en plastpåse. Märk även 
förpackningen genom att skriva på ut-
sidan vad som � nns i den.

Vad händer sedan? 
Avfallet sorteras efter kemiska egenskaper 
och mellanlagras på Gryta avfallsstation 
i Västerås. Transport sker sedan till miljö-
riktig behandling, bl a till Ekokem. 

En del av det farliga avfallet förbränns 
under stränga miljökrav och med omfat-
tande rening av rökgaserna. Syror neutra-
liseras, olja kan renas och återvinnas. 
I vissa fall förekommer specialdeponering.

Det här är Farligt!

• Rester från renovering: 
Färg, lim, lack, spackel.

• Bränslen och lösningsmedel: 
Tändvätska, T-sprit, K-sprit, 
lampolja, bensin, fotogen, 
lacknafta, aceton, nagellack-
borttagningsmedel.

• Rengöringsmedel: 
Propplösare, klorin, kalkbort-
tagare, kalklösare, blekmedel, 
maskindiskmedel.

• Kemikalier från bilvård: 
Spillolja, oljefi lter, trassel 
som du sugit upp exempelvis 
olja med.

• Bekämpningsmedel.

• Poolkemikalier.

• Alla sprayfl askor: 
Färgspray, smörjspray och 
hårspray, som inte är tömda.

• Nagellack, smink.

• Kyl- och frysskåp, el-avfall, 
glödlampor, lågenergilampor, 
asbest, batterier, tryckimpreg-
nerat trä.

NYHET! Nya varningssymboler för 
kemikalier som gäller parallellt med 
de gamla fram till 1 juni 2015. På 
sikt kommer de nya symbolerna 
med röd ram gälla i hela världen.
Är förpackningen märkt med någon 
av dessa är det farligt avfall.

Nya varningssymboler

Gamla varningssymboler

Elavfall från hushållen.

Tvätt- och rengöringsmedel från hushållen.Hårspray, nagellack, nagellacksborttagningsmedel.
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Att behandla det farliga avfallet är 
kostsamt. Hushållens kostnader betalas 
genom renhållningstaxan. 

Kyl- och frysskåp
När du har lämnat in kyl- och frysskåp 
på Återbruket så transporteras de till en 
behandlingsanläggning där metall- och 
plastinnehållet återvinns samtidigt som 
miljöfarliga freoner förstörs på ett miljö-
säkert sätt.

Några kommuner erbjuder hjälp med 
hämtning och transport. Kontakta din 
kommun /kommunalförbund för mer 
information.

El-avfall
El-avfall omfattar alla produkter som har 
sladd eller drivs med batteri, samt ljus-
källor. Lampor, datorer, klockor, leksaker, 
tv, spisar, småapparater är exempel på 
el-avfall.

Nästan allt el-avfall innehåller något 
ämne eller någon komponent som är 
farligt för miljön. Det kan vara PCB, 
kadmium eller kvicksilver. Dessa måste 
plockas bort av kunnig och certi� erad 
personal och tas omhand på ett miljö-
riktigt sätt. Därefter kan stora delar av 
produkterna återvinnas. 

Allt el-avfall från hushållen kan läm-
nas till Återbruket. Sedan den 1 oktober 
2015, har elektronikbutikerna fått ett ökat 
ansvar att ta hand om el-avfallet. Vissa 
villkor måste dock vara uppfyllda. Fråga 
i din butik vilka villkor som gäller där. 

Batterier
Batterier ska lämnas in eftersom de 

innehåller tungmetaller och för att mycket 
material i batterierna går att återvinna.

I knappcellsbatterier � nns det ofta 
kvicksilver. Knappcellsbatterier � nns 
i klockor, kameror och annan små-
elektronik. 

Många produkter innehåller inbyggda 
batterier. Montera helst bort batterierna 
innan dessa lämnas in. Lämna annars 
hela produkten som el-avfall.

Batterier lämnas i batteriholk ar eller 
liknande som � nns vid � era av återvin-
ningsstationerna. Du kan också lämna 
batterier till Återbruken. En del butiker 
som säljer batterier tar också emot kas-
serade batterier. 

Bilbatterier
Bilbatterier innehåller bly och en frätande 
syra. Därför ska det alltid lämnas till 
Återbruket för att inte göra skada. Vissa 
bensinstationer tar emot gamla bilbatte-
rier i samband med inköp av nytt. 

Asbest
Av arbetsmiljöskäl tar Återbruket endast 
emot den mängd asbest som ryms i en 
bärkasse. Större mängder räknas inte 
som hushållsavfall och ska lämnas vid en 
avfallsstation till gällande taxa. 

Ta kontakt med VafabMiljös Kundser-
vice, tfn 021-39 35 20, för information 
om prisuppgifter och hur du ska hantera 
materialet.

Tryckimpregnerat trä
Tryckimpregnerat trä är farligt avfall och 
ska lämnas i separat container på Åter-
bruket.

Håll rent i avloppet!

Spola inte ner avfall i toaletten!
Allt du spolar ner i toaletten 

hamnar till slut på reningsverket. 
Det är speciellt viktigt att inte 

spola ned sånt som kan skapa 
miljöproblem, som kemikalier, 
mediciner, färg och lösnings-
medel. Dessa miljöfarliga ämnen 
kan inte tas bort utan de fort-
sätter ut i våra vattendrag som 
används till dricksvatten.

Läkemedel och kanyler 
till Apoteket

Gamla mediciner, läkemedel och 
kanyler ska lämnas till Apoteket. 
Det är viktigt efter som dessa 
material kan skada både män-
niskor och miljö om de hamnar 
på fel ställe. 

Kanylerna lämnas in i en spe-
ciell behållare som fi nns att 
hämta på Apoteket. Lämna in 
när den är full.

Lämna inbyggda batterier

Tänk på att vissa apparater kan 
innehålla inbyggda batterier, 
som talande mjukisdjur, blin-
kande gymnastikskor, snabbmat-
kedjornas leksaker, eltandborstar, 
borrmaskiner, spelande gratula-
tionskort och mobiltelefoner.

Lämna saker med inbyggda 
batterier till Återbruket. 

Farligt avfall lämnar 
du till Återbruket. 
Det sorteras efter 
kemiska egenskaper 
och mellanlagras på 
Gryta avfallsstation 
i Västerås. Transport 
sker sedan till en 
behandlingsanläggning, 
som destruerar avfallet 
på bästa miljömässiga 
sätt.
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Sortera på Återbruket
Idag � nns det 18 Återbruk i VafabMiljö-
regionen. På Återbruken samlas grov avfall 
och farligt avfall in från hushållen. 

Hela 95 procent återvinns
På Återbruket kan du sortera olika sorters 
avfall. Det kostar inte något för hushåll att 
besöka Återbruket, den kostnaden tas ut 
via renhållningsavgiften. 

Omkring 95 procent av det grovavfall 
som hushållen lämnar återvinns, antingen 
som energi eller till nytt material.

Sorteringsanvisningar kan variera
Ibland genomför vi sorteringsförsök på 
några anläggningar för att få ut en speci-
ellt sorts avfall. Därför kan anvisningarna 
variera mellan Återbruken. Läs på skyl-
tarna eller fråga personalen.

Well
Här lägger du lådor av wellpapp. Materia-
let återvinns till ny wellpapp.

Plast
På många Återbruk � nns insamling av 
plast. Här kan du lägga stora förpack-
ningar av plast som plastsäckar, frigolit, 
dunkar och byggplast. Här läggs även 
plasttak, pulkor och plastmöbler. 

Materialet energiåtervinns för närva-
rande genom förbränning och blir el och 
värme. På sikt kan plast troligen material-
återvinnas. 

På Återbruk som inte har plastcontainer 
läggs materialet i containern för bränn-
bart. 

Trädgårdsavfall: ”Ris och grenar” 
och ”Gräs, löv och fallfrukt”
På många Återbruk delas trädgårds-

avfallet upp i ”Gräs, löv och fallfrukt” och 
”Ris och grenar”. Gräs, löv och fallfrukt 
komposteras på någon av VafabMiljös 
anläggningar. Ris och grenar eldas i 
förbränningsanläggningar som grön� is.

Bäst för miljön är om du kan och 
har möjlighet att kompostera trädgårds-
avfallet själv. 

Trä
Här kan du lämna lastpallar, brädor, 
möbler av trä (ej med metallresår) och 
dörrar. Träet mals till � is och kan 
användas som bränsle. 

Obs! Tryckimpregnerat trä är farligt av-
fall och ska läggas i en speciell container.

Metallskrot
Metallskrot är t ex cyklar, möbler av 
metall, badkar, kastruller och gräsklippare 
utan olja. Metallskrotet skickas till åter-
vinning, där metallerna sorteras, smälts 
ned och blir till nya produkter.

Brännbart/energiåtervinning
Material som är svåra att materialåter-
vinna kan bli energi i form av el och 
värme. Hit hör tapeter, böcker med hård 
pärm, läder, gummi. 

Resårmöbler/soffor och sängar
Hit hör madrasser, soffkuddar, mattor, 
möbler med metallresårer, spegelglas 
med ram. Avfallet krossas i en särskild typ 
av kross. Metallerna sorteras ut och kan 
återvinnas. Trä energiåtervinns.  

Återanvänd mer

Har du hela och rena kläder och 
skor som du tänker slänga? Tänk 
på att andra kan ha nytta av dem. 

Runt om i regionen fi nns 
insamlingscontainrar för kläder, 
skor, textil och andra saker som 
du inte längre behöver (läs på 
skylten vid containern vad som 
samlas in). Olika hjälporganisa-
tioner tar hand om materialet 
som går till välgörande ändamål.
I vissa fall kommer hjälporganisa-
tioner och hämtar kostnadsfritt.

På Återbruket i Enköping, 
Heby, Östervåla, Sala, Arboga, 
Köping, Kungsör, Surahammar, 
Återbruket Ängsgärdet, Återbru-
ket Stenby samt Återbruket Skul-
tuna i Västerås fi nns insamling 
för ”loppisprylar” och mindre 
möbler.

Fråga personalen på Återbruken 
om du undrar över något. 

Fråga personalen

På Återbruket lämnar hushållen sitt farliga 
avfall, trädgårdsavfall och sitt grovavfall. 
Frigolit läggs i container för Plast.

Återbrukskort
för företag

Återbruken är till för hushållens 
grovavfall och farliga avfall. Före-
tag som vill använda Återbruket 
måste ha ett Återbrukskort. 

Kontakta VafabMiljö på tfn 
021-39 35 20 för mer information.
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märkt Mat- och frityroljor. Oljan återvinns 
till biogas och biogödsel i biogasanlägg-
ningen på Gryta i Västerås.

Hushållens farliga avfall
Till Återbruken lämnar du också farligt 
avfall och el-avfall. Kontakta personalen 
om du har några frågor. Läs mer på sid 
10 –11.

Förpackningar och tidningar
På varje Återbruk � nns även möjlighet att 
lämna förpackningar och tidningar. Läs 
mer om detta på sid 6 –7.

Nyhet! Pantfl askor/burkar
Nu � nns möjligheten för våra kunder att 
lämna pant� askor/burkar på alla våra 18 
Återbruk i regionen. VafabMiljö har inlett 
ett samarbete med Returpack/Pantamera 
för att öka återvinningen av � askor och 
burkar. Burkarna och � askorna skänks 
av besökarna. Intäkten går till välgörande 
ändamål.

Detta lämnas inte 
till Återbruket!

• Medicin – lämnas till Apoteket.

• Brandsläckare och gasolfl askor 
– lämnas till återförsäljare.

• Kolsyrepatroner – lämnas till 
återförsäljare.

• Fyrverkeripjäser och ammuni-
tion – lämnas till polisen.

• Kanyler – hämta en speciell 
behållare på apoteket. När 
behållaren är fylld lämnar 
du den till Apoteket.

• Däck (bil-, traktor- och motor-
cykeldäck) - lämnas till gum-
miverkstad. 

• Hushållsavfall/vanliga sopor – 
läggs i kärlet där du bor. Har du 
mycket avfall vid något tillfälle 
kan du kontakta din kommun.

Miljötips!

•  Saker du vill bli av med som 
inte är trasiga kan du försöka  
sälja, ge bort till någon du 
känner eller lämna till någon 
insamling.

• Fyll bilen innan du åker till 
Återbruket så blir det inga 
onödiga transporter. 

• Om du bara ska lämna tid-
ningar eller förpackningar fi nns 
det nästan alltid insamling på 
närmare håll. Se listan över 
återvinningsstationer på sid 15.

• Tänk på att stänga av motorn 
när du är på Återbruket.

• Well

• Plast

• Trädgårdsavfall: ris och grenar/gräs, löv, fallfrukt

• Trä

• Resårmöbler/soffor och sängar

• Textilier

• Metallskrot

• Brännbart/energiåtervinning

• Gips, isolering

• Fyllnadsmassor

• Farligt avfall från hushåll

• El-avfall

• Kyl- och frysskåp från hushåll

• Vitvaror

• Tryckimpregnerat trä

• Förpackningar

• Pantfl askor/burkar

• Tidningar/returpapper

• Matolja

Det här kan du lämna på Återbruken:

För att minska mängden avfall måste vi börja ändra vårt beteende. 
Allt måste inte köpas nytt. Vi kan handla på second-hand, loppis 
och på auktion. På vissa Återbruk kan du lämna in saker som du 
inte längre har användning för men som andra kan ha nytta av. 

Gips och Isolering
Det � nns avfall som inte går att återvinna 
utan måste läggas på deponi (soptipp). 
Målet är att så lite som möjligt ska läggas 
här. Gips, isolering, avloppsrör, fönsterglas, 
bilrutor och spegelglas utan ram läggs här.

Fyllnadsmassor
Här kan du lägga jord, sten, schaktmassor, 
porslin, tegel, kakel och keramik. 

På vissa Återbruk sorteras tegel, kakel 
samt betong separerat från jord. Läs på 
skyltarna eller fråga personalen om du 
undrar.

Fyllnadsmassor används som täck-
material på deponin.

Matolja
Matolja, som olja till fritering och fondue, 
lämnas till Återbruket. Häll över oljan i en 
plast� aska. Du får lämna max 
2 liter olja per tillfälle. 

Personalen på Återbruket tar hand om 
oljan och häller över den i ett speciellt fat 

Nyhet 2016! 
Textilåtervinning på 
Återbruket

Nu fi nns en ny fraktion på 
Återbruket – Textilåtervinning. 
Myrorna har ett samarbete med 
Återbruken i Köping, Arboga, 
Kungsör och Surahammar. I 
kommunerna Skinnskatteberg, 
Fagersta, Norberg, Sala och Heby 
är det Human Bridge som står 
för textilinsamlingen. Övriga 
kommuner i VafabMiljö-regionen 
kommer få textilåtervinning i 
början av 2016.
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Sortera på Återbruket
Idag � nns det 18 Återbruk i VafabMiljö-
regionen. På Återbruken samlas grov avfall 
och farligt avfall in från hushållen. 

Hela 95 procent återvinns
På Återbruket kan du sortera olika sorters 
avfall. Det kostar inte något för hushåll att 
besöka Återbruket, den kostnaden tas ut 
via renhållningsavgiften. 

Omkring 95 procent av det grovavfall 
som hushållen lämnar återvinns, antingen 
som energi eller till nytt material.

Sorteringsanvisningar kan variera
Ibland genomför vi sorteringsförsök på 
några anläggningar för att få ut en speci-
ellt sorts avfall. Därför kan anvisningarna 
variera mellan Återbruken. Läs på skyl-
tarna eller fråga personalen.
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Här lägger du lådor av wellpapp. Materia-
let återvinns till ny wellpapp.
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På många Återbruk � nns insamling av 
plast. Här kan du lägga stora förpack-
ningar av plast som plastsäckar, frigolit, 
dunkar och byggplast. Här läggs även 
plasttak, pulkor och plastmöbler. 

Materialet energiåtervinns för närva-
rande genom förbränning och blir el och 
värme. På sikt kan plast troligen material-
återvinnas. 

På Återbruk som inte har plastcontainer 
läggs materialet i containern för bränn-
bart. 

Trädgårdsavfall: ”Ris och grenar” 
och ”Gräs, löv och fallfrukt”
På många Återbruk delas trädgårds-

avfallet upp i ”Gräs, löv och fallfrukt” och 
”Ris och grenar”. Gräs, löv och fallfrukt 
komposteras på någon av VafabMiljös 
anläggningar. Ris och grenar eldas i 
förbränningsanläggningar som grön� is.

Bäst för miljön är om du kan och 
har möjlighet att kompostera trädgårds-
avfallet själv. 

Trä
Här kan du lämna lastpallar, brädor, 
möbler av trä (ej med metallresår) och 
dörrar. Träet mals till � is och kan 
användas som bränsle. 

Obs! Tryckimpregnerat trä är farligt av-
fall och ska läggas i en speciell container.

Metallskrot
Metallskrot är t ex cyklar, möbler av 
metall, badkar, kastruller och gräsklippare 
utan olja. Metallskrotet skickas till åter-
vinning, där metallerna sorteras, smälts 
ned och blir till nya produkter.

Brännbart/energiåtervinning
Material som är svåra att materialåter-
vinna kan bli energi i form av el och 
värme. Hit hör tapeter, böcker med hård 
pärm, läder, gummi. 

Resårmöbler/soffor och sängar
Hit hör madrasser, soffkuddar, mattor, 
möbler med metallresårer, spegelglas 
med ram. Avfallet krossas i en särskild typ 
av kross. Metallerna sorteras ut och kan 
återvinnas. Trä energiåtervinns.  

Återanvänd mer

Har du hela och rena kläder och 
skor som du tänker slänga? Tänk 
på att andra kan ha nytta av dem. 

Runt om i regionen fi nns 
insamlingscontainrar för kläder, 
skor, textil och andra saker som 
du inte längre behöver (läs på 
skylten vid containern vad som 
samlas in). Olika hjälporganisa-
tioner tar hand om materialet 
som går till välgörande ändamål.
I vissa fall kommer hjälporganisa-
tioner och hämtar kostnadsfritt.

På Återbruket i Enköping, 
Heby, Östervåla, Sala, Arboga, 
Köping, Kungsör, Surahammar, 
Återbruket Ängsgärdet, Återbru-
ket Stenby samt Återbruket Skul-
tuna i Västerås fi nns insamling 
för ”loppisprylar” och mindre 
möbler.

Fråga personalen på Återbruken 
om du undrar över något. 

Fråga personalen

På Återbruket lämnar hushållen sitt farliga 
avfall, trädgårdsavfall och sitt grovavfall. 
Frigolit läggs i container för Plast.

Återbrukskort
för företag

Återbruken är till för hushållens 
grovavfall och farliga avfall. Före-
tag som vill använda Återbruket 
måste ha ett Återbrukskort. 

Kontakta VafabMiljö på tfn 
021-39 35 20 för mer information.
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märkt Mat- och frityroljor. Oljan återvinns 
till biogas och biogödsel i biogasanlägg-
ningen på Gryta i Västerås.

Hushållens farliga avfall
Till Återbruken lämnar du också farligt 
avfall och el-avfall. Kontakta personalen 
om du har några frågor. Läs mer på sid 
10 –11.

Förpackningar och tidningar
På varje Återbruk � nns även möjlighet att 
lämna förpackningar och tidningar. Läs 
mer om detta på sid 6 –7.

Nyhet! Pantfl askor/burkar
Nu � nns möjligheten för våra kunder att 
lämna pant� askor/burkar på alla våra 18 
Återbruk i regionen. VafabMiljö har inlett 
ett samarbete med Returpack/Pantamera 
för att öka återvinningen av � askor och 
burkar. Burkarna och � askorna skänks 
av besökarna. Intäkten går till välgörande 
ändamål.

Detta lämnas inte 
till Återbruket!

• Medicin – lämnas till Apoteket.

• Brandsläckare och gasolfl askor 
– lämnas till återförsäljare.

• Kolsyrepatroner – lämnas till 
återförsäljare.

• Fyrverkeripjäser och ammuni-
tion – lämnas till polisen.

• Kanyler – hämta en speciell 
behållare på apoteket. När 
behållaren är fylld lämnar 
du den till Apoteket.

• Däck (bil-, traktor- och motor-
cykeldäck) - lämnas till gum-
miverkstad. 

• Hushållsavfall/vanliga sopor – 
läggs i kärlet där du bor. Har du 
mycket avfall vid något tillfälle 
kan du kontakta din kommun.

Miljötips!

•  Saker du vill bli av med som 
inte är trasiga kan du försöka  
sälja, ge bort till någon du 
känner eller lämna till någon 
insamling.

• Fyll bilen innan du åker till 
Återbruket så blir det inga 
onödiga transporter. 

• Om du bara ska lämna tid-
ningar eller förpackningar fi nns 
det nästan alltid insamling på 
närmare håll. Se listan över 
återvinningsstationer på sid 15.

• Tänk på att stänga av motorn 
när du är på Återbruket.

• Well

• Plast

• Trädgårdsavfall: ris och grenar/gräs, löv, fallfrukt

• Trä

• Resårmöbler/soffor och sängar

• Textilier

• Metallskrot

• Brännbart/energiåtervinning

• Gips, isolering

• Fyllnadsmassor

• Farligt avfall från hushåll

• El-avfall

• Kyl- och frysskåp från hushåll

• Vitvaror

• Tryckimpregnerat trä

• Förpackningar

• Pantfl askor/burkar

• Tidningar/returpapper

• Matolja

Det här kan du lämna på Återbruken:

För att minska mängden avfall måste vi börja ändra vårt beteende. 
Allt måste inte köpas nytt. Vi kan handla på second-hand, loppis 
och på auktion. På vissa Återbruk kan du lämna in saker som du 
inte längre har användning för men som andra kan ha nytta av. 

Gips och Isolering
Det � nns avfall som inte går att återvinna 
utan måste läggas på deponi (soptipp). 
Målet är att så lite som möjligt ska läggas 
här. Gips, isolering, avloppsrör, fönsterglas, 
bilrutor och spegelglas utan ram läggs här.

Fyllnadsmassor
Här kan du lägga jord, sten, schaktmassor, 
porslin, tegel, kakel och keramik. 

På vissa Återbruk sorteras tegel, kakel 
samt betong separerat från jord. Läs på 
skyltarna eller fråga personalen om du 
undrar.

Fyllnadsmassor används som täck-
material på deponin.

Matolja
Matolja, som olja till fritering och fondue, 
lämnas till Återbruket. Häll över oljan i en 
plast� aska. Du får lämna max 
2 liter olja per tillfälle. 

Personalen på Återbruket tar hand om 
oljan och häller över den i ett speciellt fat 

Nyhet 2016! 
Textilåtervinning på 
Återbruket

Nu fi nns en ny fraktion på 
Återbruket – Textilåtervinning. 
Myrorna har ett samarbete med 
Återbruken i Köping, Arboga, 
Kungsör och Surahammar. I 
kommunerna Skinnskatteberg, 
Fagersta, Norberg, Sala och Heby 
är det Human Bridge som står 
för textilinsamlingen. Övriga 
kommuner i VafabMiljö-regionen 
kommer få textilåtervinning i 
början av 2016.
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Återbruket i din kommun
Adresser, telefonnummer och öppettider 2016.

Köping
Återbruket Köping
Himmetavägen 2
tfn 0221-294 88

Måndag-torsdag 10-19
Fredag 10-17
Lördag 10-15

Norberg
Återbruket Norberg
Svarvargatan 10 
tfn 0223-237 88

Måndag 10-13, 14-19
Tisdag, onsdag 14-19
Fredag 10-13 14-17
Lördag 10-15

Sala
Återbruket Returen
Skruvgatan 1
tfn 0224-74 79 81

Måndag-fredag 7-19
Lördag 9-15

Skinnskatteberg
Återbruket Skinnskatteberg
Klockargårdens industriområde 
Näsvägen 1
tfn 0222-108 69

Måndag och onsdag 8-12
Tisdag och torsdag 8-12, 15-19
Fredag 13-17
Lördag 9-14

Surahammar
Återbruket Surahammar
Stålvägen 12
tfn 0220-467 00

Måndag 13-16
Tisdag och fredag 8-17
Onsdag och tordag 8-18
Lördag 8-13
OBS! Dag före helgdag stänger Återbruket 
Surahammar kl 14.00.

Arboga
Återbruket Arboga
N. Ågatan
tfn 0589-120 43

Måndag 11-19
Onsdag, torsdag 10-19
Fredag 10-16
Lördag10-15

Enköping
Återbruket Enköping
Kaptensgatan 21
tfn 0171-387 45

Måndag-torsdag 7-19
Fredag 7-17
Lördag och söndag 10-15

Fagersta
Återbruket Sänkmossen 
tfn 0223-130 05

Måndag och onsdag 7-19
Tisdag, torsdag och fredag 7-16
Lördag 8-13

Hallstahammar
Återbruket Trångfors 
tfn 0220-151 63

Måndag och onsdag 7-19
Tisdag, torsdag, fredag 7-16
Lördag 8-13

Heby
Återbruket Heby
Industrivägen 11
tfn 0224-319 88

Måndag, tisdag, torsdag 10-14, 15-19
Söndag 10-15

Återbruket Östervåla
vid Zetterbergs
tfn 0292-716 50

Måndag, onsdag, torsdag 10-14, 15-19
Lördag 10-15

Kungsör
Återbruket Kungsör
Fredsgatan
tfn 0227-104 38

Måndag, tisdag, torsdag 10-14-, 15-19
Lördag 10-15

Västerås
Västerås tätort 
Återbruket Bäckby 
Bäckbyvägen/Hälleborgsvägen
tfn 021-39 81 43

Återbruket Hälla
Ringborregatan
tfn 021-39 06 59

Återbruket Gryta
Gryta avfallsstation
tfn 021-39 35 88

Återbruket Stenby
Kraftlinjegatan
tfn 021-39 35 43

Återbruket Ängsgärdet
Malmabergsgatan
tfn 021-39 06 58

Öppettider i Västerås tätort
Måndag-torsdag 7-19
Fredag 7-17
Lördag-söndag 10-15

Undantag Återbruket Gryta
Måndag-fredag 7-16

Skultuna 
Återbruket Skultuna
Tibblevägen
tfn 021-39 87 70

Måndag, tisdag och torsdag 10-14, 15-19
Lördag 10-15

Öppettider storhelger 2016
- samtliga Återbruk

Skärtorsdag, Trettondagsafton: Öppet ordinarie tid. 
Surahammar stänger kl 14.

Valborgsmässoafton: Öppet ordinarie tid. 
Åter bruket Heby har stängt.

Påskafton, Annandag Påsk, Kristi himmelsfärds dag, 
Pingstafton: Öppet som lördag. Heby har öppet 
som söndag. Surahammar har stängt samtliga dessa 
dagar. Norberg och Gryta har stängt Kristi him-
melsfärds dag.

Dag före julafton: öppet ordinarie tid.
Surahammar stänger kl. 14.00.
Stängt: Kungsör, Skultuna, Heby, Östervåla.

Stängt: Långfredag, Påskdagen, 1 maj, Pingstdagen, 
Nationaldagen 6 juni, Midsommarafton, Midsom-
mardagen, Alla Helgons Dag, Julafton, Juldagen, 
Annandagen, Nyårsafton, Nyårsdagen, Trettonde-
dag jul.
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Återvinningsstationer
På Återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar och tidningar.
Listan var aktuell 1 januari 2016. Ändringar kan komma under året.
För senast uppdaterad lista över Återvinningsstationer besök www.ftiab.se

Arboga
Asplunds Livs p-plats, Västermov 18
Medborgarhuset, Gråmunkegränd
Hällbacksvägen
Stiwemas p-plats, Stationsgatan 1
Tegelvretsvägen
Vilstahallen p-plats, Jädersvägen
Götlunda, Fårtallen, invid gamla E18 
Lunger, Lungers handel
Medåker, Hembygdsgård, Tåbyvägen 2 
Återbruket Arboga, Norra Ågatan

Enköping
Torggatan/Sandgatan
Vid värmeverket, Fabriksgatan
Fannagatan 23
Havsörnsgatan/Bodavägen
ICA Maxi, Lastbilsgatan 1
OKQ8, Gesällgatan 1/Sämskarbogatan
Fjärdhundra, Stora vägen 20
Grillby, Brunnsgatan/Bangatan 19
Hummelsta, Åsundavägen 7
Lillkyrka, Prästvägen 2
Skolsta, Grillbyvägen 27
Örsundsbro, Enköpingsvägen 9-11
Återbruket Enköping, Kaptensg 21

Fagersta
Coop Extra, Stationsvägen 18
Coop Nära, Norrbyvägen 11
ICA Supermarket, Järntorget 1
Stövargränd 2
Hedkärra, Oti vägskäl
Västanfors, ICA Fontänen, Centralv 5
Ängelsberg, Gamla banan 1
Återbruket Sänkmossen, Sänkmossv

Hallstahammar
Baldersplan, Baldersvägen 7
Videvägen 3
Hallstahem, Trädgårdsgatan 8
Prästgårdsgatan 1
Motionscenter, Gråstensv 2
Parkeringen, Surbrunnsvägen
Näs, infar Usterstavägen
Kolbäck, Bergsgatan 5
Kolbäck, Äggsjögatan
Strömsholm, Djursjukshusvägen
Återbruket Trångfors, Riksväg 252

Heby
Bangatan/Brog parkeringen
Stationsvägen
Harbo, Forsbovägen 
Huddunge, Lunda Handel
Morgongåva, Brunkullsvägen
Runhällen, f d järnvägsområdet
Tärnsjö, Stationsgatan 29
Vittinge, Ösbyvägen
Östervåla, Åbyvägen 5 

Östervåla, Ol-Jansvägen
Återbruket Heby, Industrivägen 11
Återbruket Östervåla, vid Zetterbergs

Kungsör
* Endast glas och tidningar

P-plats Hornsgatan 4 
P-plats Runnavägen/Kungsringen
Kungsringen, Torsgatan/Kungsringen
Skillingeaffären, Malmabergsv/Ängsv
Valskog Skolan, Skolgatan/Skolgränd
Återbruket Kungsör, Fredsgatan 38

Köping
Elunds skolan, Fridnäsvägen
Mälartorget, Kungsängen
Nibbletorget
Nygård, Nibblesbackevägen 1
P-plats Big Inn, Ringvägen
P-plats Byjorden, Scheelegatan
P-plats Folkets Park, Östanåsg
P-plats, Tunadal, Tunadalsg
Fylgiaplatsen, Västra Långgatan
Idrottsplats, Västeråsvägen
Ågärdsgatan/Bergslagsvägen
Kolsva, Dalavägen/Bergslagsvägen
Kolsva, P-plats Odensvivägen
Odensvi, Odensvigården
Återbruket Himmetavägen 2

Norberg
* Ej Metall och plastförpackningar.

Coop Konsum Engelbrektsgatan 60*
ICA Supermarket Engelbrektsgatan 52*
Kornettgatan 15-19
Rönningstorpsvägen/Fågelvägen
Ringvägen 8
Karbenning, Stationen
Kärrgruvan, Hedemoravägen 51
Återbruket Norberg, Svarvargatan 10

Sala
Vid en Omstart lämnar hushållen 
förpackningar, tidningar, bioavfall och 
restavfall.  
Karta över samtliga Omstarter fi nns på 
www.sala.se
* Ej pappersförpackningar och/eller 
tidningar.

Broddbo Omstart Norra 
Broddbo Omstart Södra, Broddbov
Gullvalla Omstart
Grällsta Omstart
Hedåker Omstart, Jordbrovägen
Jugansbo Omstart
Kila Omstart, Lindgårdsvägen
Kumla Omstart, Bivägen
Mårtsbo Omstart

Möklinta Norra Omstart, Sportvägen
Möklinta Södra Omstart, Bygdegårdsv.
Ransta Omstart Hebo, Hebovägen
Ransta Omstart Österby, Stationsvägen
Ransta Omstart Västerby*, länsv 726
Ransta Omstart Ranstaaffären, Kärr-
bäcksbovägen
Ransta Omstart Ranstaby*
Rosshyttan Omstart
Sala Omstart Aspen, Aspgatan
Sala Omstart Ekeby skolan 
Sala Omstart Emmylund, Emmylundsg.
Sala Omstart Färgaren, Gillegatan*
Sala Omstart Hagaberg Norra, Åshagsg.
Sala Omstart Hagaberg Södra, Bronäsg.
Sala Omstart Jakobsdal*, Myntgatan
Sala Omstart Kungsängen, Ö Thuleg
Sala Omstart Loftvägen*
Sala Omstart Malmrakan Västra*, Staafg.
Sala Omstart Malmrakan Östra, Nord-
stedtsgatan
Sala Omstart Mamre, Hyttv (g:a kiosken)
Sala Omstart Mamre, Smedjegatan*
Sala Omstart Måns Ols, Måns Olsvägen
Sala Omstart Norrberg, Långgatan
Sala Omstart Norrmalm N*, Spångatan
Sala Omstart Persdal, Ljunggatan
Sala Omstart Skuggan 1, Skugganvägen
Sala Omstart Skuggan 2, Floragatan
Sala Omstart Skuggan 3, Banelundsg.
Sala Omstart Sommarhagen*
Sala Omstart Stampers, Stampersvägen
Sala Omstart Turbo, Gruvvägen
Sala Omstart Ängshagen, Vintergatan
Sala Omstart Åkra, Berggatan
Saladamm Omstart, Åbyvägen
Salbohed Omstart, Kopparbergsvägen
Sala SJ:s parkering, Silogatan
Sätrabrunn Omstart, Kvarnbacksvägen
Varmsätra Omstart
Västerfärnebo Omstart, Norbergsvägen
Åkersbo Omstart

Endast förpackningar:
Sala Centrum, Coops parkering
Sala Centrum, Kungsg/Kålgårdsg*
Sala Centrum, Lillåstrand*
Sala Willys, Gymnasiegatan
Västerbykil*

Skinnskatteberg
Bernshammar, Affärsplan
Färna, Svinhuset, Fåfängans väg
Riddarhyttan, Liensvägen 12
Skinnskatteberg, Stationen, Centralv 12
Skinnskatteberg, Köpingsv 40
Återbruket Skinnskatteberg, Näsvägen

Surahammar
* Endast Pappersförpackningar och 
tidningar

Skogslundshallen,Borevägen 12

Torsgatan/Omvägen, Parkeringen
Eldonsvägen
Österängsvägen, Kvarteret Mården
Ramnäs, Coop Konsum, Hammarv 30
Ramnäs Nya, Sergeantvägen
Virsbo, Gammelby, Bergslagsv 668
Virsbo, Dynavägen
Virsbo, Jägargatan 37
Återbruket Surahammar, Stålvägen

Västerås
** Endast Pappersförpackningar
*** Ej Metall och plastförpackningar.

Barkarö, Norra infarten, Barkarö Bygata
Bjurhovda, Coop, Bjurhovdagatan 3
Bjurhovda, Benvägen 1-25
Blåsbo, Blåsboplan, Vasagatan
Brandthovda, Järnåldersg, bussvändpl 
Dingtuna, Häradsvägen, Tingslidens IP
Ekbacken-Enhagen, Cronstedtsv**  
Erikslund, ICA Maxi
Erikslund, IKEA, Domkraftsgatan 2
Gryta, ICA-Grytan, Grytavägen 1
Gryta, Gladiolgatan/Anemonvägen
Haga, ICA Supermarket, Hästhovsg***
Hammarby, Förvaltarg/Lantbrukarg**
Hammarby, Liegatan 19**
Hamre, Väderleksgatan
Hälla Köpcenter, Stockholmsvägen
Hökåsen, Klimatv/Åsenlundsv 
Irsta, vid Statoilmacken
Irsta, Asarnas väg** 
Klockartorpet, Statoilmacken, Knektg.
Kärsta Fycklinge, Kärstavägen
Malmaberg, Hemköp, Gunnilbogatan
Munga, Sjöbovägen/Glimmerv
Rönnby centrum, vändplan, Kulstötarg
Rönnby, Rönnbyvägen/Löpargatan**
Skallberget, Vattentornet, Nansengatan
Skälby, Kummelgårdsgatan, vändplan 
Skälby, Rösegårdsgatan, vändplan**
Skälby, Skönsbogatan, vändplan***
Stallhagen, Nedre Hyttvägen, Järvägen
(tas bort under perioden 1/2-30/4)

Stenby, Coop Forum, Stenbygatan 1 
Talltorp, Talltorpsgatan**
Tillberga, Kvarnbacksvägen 2
Tortuna, Johan Tornströmsväg
Återbruket-Bäckby, Bäckbyv/Hälleborgsv
Återbruket-Gryta, Returvägen 20
Återbruket-Hälla, Ringborregatan
Återbruket-Skultuna, Tibblevägen
Återbruket-Stenby, Kraftlinjegatan 10
Återbruket-Ängsgärdet, Malmabergsg

Telefonnummer till kundtjänst FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) är 0200-88 03 11, e-post: www.info@ftiab.se
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Återbruket i din kommun
Adresser, telefonnummer och öppettider 2016.

Köping
Återbruket Köping
Himmetavägen 2
tfn 0221-294 88

Måndag-torsdag 10-19
Fredag 10-17
Lördag 10-15

Norberg
Återbruket Norberg
Svarvargatan 10 
tfn 0223-237 88

Måndag 10-13, 14-19
Tisdag, onsdag 14-19
Fredag 10-13 14-17
Lördag 10-15

Sala
Återbruket Returen
Skruvgatan 1
tfn 0224-74 79 81

Måndag-fredag 7-19
Lördag 9-15

Skinnskatteberg
Återbruket Skinnskatteberg
Klockargårdens industriområde 
Näsvägen 1
tfn 0222-108 69

Måndag och onsdag 8-12
Tisdag och torsdag 8-12, 15-19
Fredag 13-17
Lördag 9-14

Surahammar
Återbruket Surahammar
Stålvägen 12
tfn 0220-467 00

Måndag 13-16
Tisdag och fredag 8-17
Onsdag och tordag 8-18
Lördag 8-13
OBS! Dag före helgdag stänger Återbruket 
Surahammar kl 14.00.

Arboga
Återbruket Arboga
N. Ågatan
tfn 0589-120 43

Måndag 11-19
Onsdag, torsdag 10-19
Fredag 10-16
Lördag10-15

Enköping
Återbruket Enköping
Kaptensgatan 21
tfn 0171-387 45

Måndag-torsdag 7-19
Fredag 7-17
Lördag och söndag 10-15

Fagersta
Återbruket Sänkmossen 
tfn 0223-130 05

Måndag och onsdag 7-19
Tisdag, torsdag och fredag 7-16
Lördag 8-13

Hallstahammar
Återbruket Trångfors 
tfn 0220-151 63

Måndag och onsdag 7-19
Tisdag, torsdag, fredag 7-16
Lördag 8-13

Heby
Återbruket Heby
Industrivägen 11
tfn 0224-319 88

Måndag, tisdag, torsdag 10-14, 15-19
Söndag 10-15

Återbruket Östervåla
vid Zetterbergs
tfn 0292-716 50

Måndag, onsdag, torsdag 10-14, 15-19
Lördag 10-15

Kungsör
Återbruket Kungsör
Fredsgatan
tfn 0227-104 38

Måndag, tisdag, torsdag 10-14-, 15-19
Lördag 10-15

Västerås
Västerås tätort 
Återbruket Bäckby 
Bäckbyvägen/Hälleborgsvägen
tfn 021-39 81 43

Återbruket Hälla
Ringborregatan
tfn 021-39 06 59

Återbruket Gryta
Gryta avfallsstation
tfn 021-39 35 88

Återbruket Stenby
Kraftlinjegatan
tfn 021-39 35 43

Återbruket Ängsgärdet
Malmabergsgatan
tfn 021-39 06 58

Öppettider i Västerås tätort
Måndag-torsdag 7-19
Fredag 7-17
Lördag-söndag 10-15

Undantag Återbruket Gryta
Måndag-fredag 7-16

Skultuna 
Återbruket Skultuna
Tibblevägen
tfn 021-39 87 70

Måndag, tisdag och torsdag 10-14, 15-19
Lördag 10-15

Öppettider storhelger 2016
- samtliga Återbruk

Skärtorsdag, Trettondagsafton: Öppet ordinarie tid. 
Surahammar stänger kl 14.

Valborgsmässoafton: Öppet ordinarie tid. 
Åter bruket Heby har stängt.

Påskafton, Annandag Påsk, Kristi himmelsfärds dag, 
Pingstafton: Öppet som lördag. Heby har öppet 
som söndag. Surahammar har stängt samtliga dessa 
dagar. Norberg och Gryta har stängt Kristi him-
melsfärds dag.

Dag före julafton: öppet ordinarie tid.
Surahammar stänger kl. 14.00.
Stängt: Kungsör, Skultuna, Heby, Östervåla.

Stängt: Långfredag, Påskdagen, 1 maj, Pingstdagen, 
Nationaldagen 6 juni, Midsommarafton, Midsom-
mardagen, Alla Helgons Dag, Julafton, Juldagen, 
Annandagen, Nyårsafton, Nyårsdagen, Trettonde-
dag jul.
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Återvinningsstationer
På Återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar och tidningar.
Listan var aktuell 1 januari 2016. Ändringar kan komma under året.
För senast uppdaterad lista över Återvinningsstationer besök www.ftiab.se

Arboga
Asplunds Livs p-plats, Västermov 18
Medborgarhuset, Gråmunkegränd
Hällbacksvägen
Stiwemas p-plats, Stationsgatan 1
Tegelvretsvägen
Vilstahallen p-plats, Jädersvägen
Götlunda, Fårtallen, invid gamla E18 
Lunger, Lungers handel
Medåker, Hembygdsgård, Tåbyvägen 2 
Återbruket Arboga, Norra Ågatan

Enköping
Torggatan/Sandgatan
Vid värmeverket, Fabriksgatan
Fannagatan 23
Havsörnsgatan/Bodavägen
ICA Maxi, Lastbilsgatan 1
OKQ8, Gesällgatan 1/Sämskarbogatan
Fjärdhundra, Stora vägen 20
Grillby, Brunnsgatan/Bangatan 19
Hummelsta, Åsundavägen 7
Lillkyrka, Prästvägen 2
Skolsta, Grillbyvägen 27
Örsundsbro, Enköpingsvägen 9-11
Återbruket Enköping, Kaptensg 21

Fagersta
Coop Extra, Stationsvägen 18
Coop Nära, Norrbyvägen 11
ICA Supermarket, Järntorget 1
Stövargränd 2
Hedkärra, Oti vägskäl
Västanfors, ICA Fontänen, Centralv 5
Ängelsberg, Gamla banan 1
Återbruket Sänkmossen, Sänkmossv

Hallstahammar
Baldersplan, Baldersvägen 7
Videvägen 3
Hallstahem, Trädgårdsgatan 8
Prästgårdsgatan 1
Motionscenter, Gråstensv 2
Parkeringen, Surbrunnsvägen
Näs, infar Usterstavägen
Kolbäck, Bergsgatan 5
Kolbäck, Äggsjögatan
Strömsholm, Djursjukshusvägen
Återbruket Trångfors, Riksväg 252

Heby
Bangatan/Brog parkeringen
Stationsvägen
Harbo, Forsbovägen 
Huddunge, Lunda Handel
Morgongåva, Brunkullsvägen
Runhällen, f d järnvägsområdet
Tärnsjö, Stationsgatan 29
Vittinge, Ösbyvägen
Östervåla, Åbyvägen 5 

Östervåla, Ol-Jansvägen
Återbruket Heby, Industrivägen 11
Återbruket Östervåla, vid Zetterbergs

Kungsör
* Endast glas och tidningar

P-plats Hornsgatan 4 
P-plats Runnavägen/Kungsringen
Kungsringen, Torsgatan/Kungsringen
Skillingeaffären, Malmabergsv/Ängsv
Valskog Skolan, Skolgatan/Skolgränd
Återbruket Kungsör, Fredsgatan 38

Köping
Elunds skolan, Fridnäsvägen
Mälartorget, Kungsängen
Nibbletorget
Nygård, Nibblesbackevägen 1
P-plats Big Inn, Ringvägen
P-plats Byjorden, Scheelegatan
P-plats Folkets Park, Östanåsg
P-plats, Tunadal, Tunadalsg
Fylgiaplatsen, Västra Långgatan
Idrottsplats, Västeråsvägen
Ågärdsgatan/Bergslagsvägen
Kolsva, Dalavägen/Bergslagsvägen
Kolsva, P-plats Odensvivägen
Odensvi, Odensvigården
Återbruket Himmetavägen 2

Norberg
* Ej Metall och plastförpackningar.

Coop Konsum Engelbrektsgatan 60*
ICA Supermarket Engelbrektsgatan 52*
Kornettgatan 15-19
Rönningstorpsvägen/Fågelvägen
Ringvägen 8
Karbenning, Stationen
Kärrgruvan, Hedemoravägen 51
Återbruket Norberg, Svarvargatan 10

Sala
Vid en Omstart lämnar hushållen 
förpackningar, tidningar, bioavfall och 
restavfall.  
Karta över samtliga Omstarter fi nns på 
www.sala.se
* Ej pappersförpackningar och/eller 
tidningar.

Broddbo Omstart Norra 
Broddbo Omstart Södra, Broddbov
Gullvalla Omstart
Grällsta Omstart
Hedåker Omstart, Jordbrovägen
Jugansbo Omstart
Kila Omstart, Lindgårdsvägen
Kumla Omstart, Bivägen
Mårtsbo Omstart

Möklinta Norra Omstart, Sportvägen
Möklinta Södra Omstart, Bygdegårdsv.
Ransta Omstart Hebo, Hebovägen
Ransta Omstart Österby, Stationsvägen
Ransta Omstart Västerby*, länsv 726
Ransta Omstart Ranstaaffären, Kärr-
bäcksbovägen
Ransta Omstart Ranstaby*
Rosshyttan Omstart
Sala Omstart Aspen, Aspgatan
Sala Omstart Ekeby skolan 
Sala Omstart Emmylund, Emmylundsg.
Sala Omstart Färgaren, Gillegatan*
Sala Omstart Hagaberg Norra, Åshagsg.
Sala Omstart Hagaberg Södra, Bronäsg.
Sala Omstart Jakobsdal*, Myntgatan
Sala Omstart Kungsängen, Ö Thuleg
Sala Omstart Loftvägen*
Sala Omstart Malmrakan Västra*, Staafg.
Sala Omstart Malmrakan Östra, Nord-
stedtsgatan
Sala Omstart Mamre, Hyttv (g:a kiosken)
Sala Omstart Mamre, Smedjegatan*
Sala Omstart Måns Ols, Måns Olsvägen
Sala Omstart Norrberg, Långgatan
Sala Omstart Norrmalm N*, Spångatan
Sala Omstart Persdal, Ljunggatan
Sala Omstart Skuggan 1, Skugganvägen
Sala Omstart Skuggan 2, Floragatan
Sala Omstart Skuggan 3, Banelundsg.
Sala Omstart Sommarhagen*
Sala Omstart Stampers, Stampersvägen
Sala Omstart Turbo, Gruvvägen
Sala Omstart Ängshagen, Vintergatan
Sala Omstart Åkra, Berggatan
Saladamm Omstart, Åbyvägen
Salbohed Omstart, Kopparbergsvägen
Sala SJ:s parkering, Silogatan
Sätrabrunn Omstart, Kvarnbacksvägen
Varmsätra Omstart
Västerfärnebo Omstart, Norbergsvägen
Åkersbo Omstart

Endast förpackningar:
Sala Centrum, Coops parkering
Sala Centrum, Kungsg/Kålgårdsg*
Sala Centrum, Lillåstrand*
Sala Willys, Gymnasiegatan
Västerbykil*

Skinnskatteberg
Bernshammar, Affärsplan
Färna, Svinhuset, Fåfängans väg
Riddarhyttan, Liensvägen 12
Skinnskatteberg, Stationen, Centralv 12
Skinnskatteberg, Köpingsv 40
Återbruket Skinnskatteberg, Näsvägen

Surahammar
* Endast Pappersförpackningar och 
tidningar

Skogslundshallen,Borevägen 12

Torsgatan/Omvägen, Parkeringen
Eldonsvägen
Österängsvägen, Kvarteret Mården
Ramnäs, Coop Konsum, Hammarv 30
Ramnäs Nya, Sergeantvägen
Virsbo, Gammelby, Bergslagsv 668
Virsbo, Dynavägen
Virsbo, Jägargatan 37
Återbruket Surahammar, Stålvägen

Västerås
** Endast Pappersförpackningar
*** Ej Metall och plastförpackningar.

Barkarö, Norra infarten, Barkarö Bygata
Bjurhovda, Coop, Bjurhovdagatan 3
Bjurhovda, Benvägen 1-25
Blåsbo, Blåsboplan, Vasagatan
Brandthovda, Järnåldersg, bussvändpl 
Dingtuna, Häradsvägen, Tingslidens IP
Ekbacken-Enhagen, Cronstedtsv**  
Erikslund, ICA Maxi
Erikslund, IKEA, Domkraftsgatan 2
Gryta, ICA-Grytan, Grytavägen 1
Gryta, Gladiolgatan/Anemonvägen
Haga, ICA Supermarket, Hästhovsg***
Hammarby, Förvaltarg/Lantbrukarg**
Hammarby, Liegatan 19**
Hamre, Väderleksgatan
Hälla Köpcenter, Stockholmsvägen
Hökåsen, Klimatv/Åsenlundsv 
Irsta, vid Statoilmacken
Irsta, Asarnas väg** 
Klockartorpet, Statoilmacken, Knektg.
Kärsta Fycklinge, Kärstavägen
Malmaberg, Hemköp, Gunnilbogatan
Munga, Sjöbovägen/Glimmerv
Rönnby centrum, vändplan, Kulstötarg
Rönnby, Rönnbyvägen/Löpargatan**
Skallberget, Vattentornet, Nansengatan
Skälby, Kummelgårdsgatan, vändplan 
Skälby, Rösegårdsgatan, vändplan**
Skälby, Skönsbogatan, vändplan***
Stallhagen, Nedre Hyttvägen, Järvägen
(tas bort under perioden 1/2-30/4)

Stenby, Coop Forum, Stenbygatan 1 
Talltorp, Talltorpsgatan**
Tillberga, Kvarnbacksvägen 2
Tortuna, Johan Tornströmsväg
Återbruket-Bäckby, Bäckbyv/Hälleborgsv
Återbruket-Gryta, Returvägen 20
Återbruket-Hälla, Ringborregatan
Återbruket-Skultuna, Tibblevägen
Återbruket-Stenby, Kraftlinjegatan 10
Återbruket-Ängsgärdet, Malmabergsg

Telefonnummer till kundtjänst FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) är 0200-88 03 11, e-post: www.info@ftiab.se
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Mer information
Norra Västmanlands kommunalförbund
Kontakta oss om du har frågor om exempelvis;  
ägarändringar, räkningar, beställningar, felanmälan 
och insamlingen av hushållsavfall.

Telefon:  0223-442 14 
Telefax:  0223-164 30
Öppettider: Måndag-fredag 08.00 –16.00
  Lunchstängt 12.00 –13.00
Stängt:   Lördagar, söndagar, helgaftnar  
  och helgdagar

Besöksadress:  Norbergsvägen 19, Fagersta
Postadress:  Norbergsvägen 19, 737 21 Fagersta
Växeltelefon:  0223-446 00
E-post:  nvk@nvk.fagersta.se

Mer information finns även på hemsidan  
www.nvk.fagersta.se

VafabMiljö

VafabMiljö svarar på frågor om Återbruket och  
hushållens farliga avfall på telefon: 0223-130 05. 

Huvudkontor:  Gryta avfallsstation, Västerås
Reception: 021-39 35 00
Telefax: 021-33 51 50
Postadress:  Returvägen 20, 721 37 Västerås
E-post:  info@vafabmiljo.se
Hemsida: www.vafabmiljo.se
Facebook: www.facebook.com/VafabMiljo

VafabMiljö erbjuder miljöinformation för skolor  
och vuxen-utbildningar. För bokning och mer  
information gå in på vår hemsida eller skicka  
ett mail till skolinfo@vafabmiljo.se.

Gruppförsändelse till samtliga hushåll
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