
Företag på 
återvinningscentralen

Samtliga regler och anvisningar gäller på 
kommunernas tre återvinningscentraler om 
inget annat anges.

Återvinningscentraler

Tumberg återvinningscentral 
Återvinningsvägen 1
Vårgårda kommun
Tfn: 0322-60 08 48

Herrljunga återvinningscentral 
Tegelbruksvägen 9
Herrljunga kommun
Tfn: 0513-212 57

Annelunds återvinnningscentral 
Annelunds reningsverk 
Herrljunga kommun

Ordning och reda ger ökad trivsel
Ibland kan det bli köbildning. Respektera  
köordningen. Var försiktig och backa inte utan 
att ha noggrann uppsikt bakåt. 

Följ alltid personalens anvisningar. Sortera  
avfallet och lägg i rätt behållare. Är du osäker på 
var avfallet ska lämnas, fråga personalen. 

Det är inte tillåtet att ta med sig något  
avfall som lämnats av tidigare besökare. 

Städa runt platsen där du har lämnat avfall, 
använd de städredskap som finns.

Personalen har rätt att avvisa besökare som  
bryter mot ordningsreglerna eller inte följer 
personalens anvisningar.

Avfallsregistret
Från och med 1 november 2020 ska alla verk-
samheter som hanterar farligt avfall rapporte-
ra in antecknade uppgifter om avfallet till ett 
nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.  
Det innebär att våra kunder måste ha komplet-
ta handlingar för att återvinningscentralerna 
Tumberg, Herrljunga och Annelund ska kunna ta 
emot leveransen. 

Renhållningsavdelningen har tagit fram en blan-
kett för farligt avfall. Den finns på kommunens 
hemsida



Avgifter
Företag, verksamheter och föreningar  
debiteras enligt gällande taxa. Fråga gärna  
personalen eller läs på kommunens hemsida.

Varför kostar det?
Kostnaden för kommunens återvinnings- 
central bekostas av renhållningstaxans grund- 
avgift som alla hushåll betalar. Så är det inte för 
företag, verksamheter eller föreningar. Dessa 
betalar för det avfall som lämnas på återvin-
ningscentralen.

Allmänna regler och anvisningar
Alla företag, verksamheter och föreningar ska 
alltid söka kontakt med personal innan påbörjad 
avfallslämning.

Kunder som nyttjar fordon med företags- 
beteckning samt är boende i Herrljunga eller 
Vårgårda får slänga det egna hushålls- 
avfallet kostnadsfritt men ska söka kontakt med 
personal. 

Avfallet ska sorteras och läggas i avsedd behålla-
re eller på avsedd plats. Fråga gärna personalen 
som hjälper till med information.

Detta kan företag lämna på ÅVC
Avfall som omfattas av producentansvar lämnas  
kostnadsfritt på återvinningscentralen i mindre mängd. 
Med producentansvar menas att de företag som säljer 
eller tillverkar produkter är skyldiga att se till att de tas 
om hand när de ska slängas. 

Mot betalning
Trädgårdsavfall
Trä
Impregnerat trä*
Kemikalier och annat farligt avfall*
Energiåtervinning
Gips (för Herrljunga och Annelund läggs gips i 
sorterbar deponirest)
Ej återvinningsbart
Tegel och betong

Kostnadsfritt
Förpackningar (plast, papper, metall och glas 
samt returpapper och tidningspapper)
Vitvaror (diskmaskin, tvättmaskin och spis)**
Kyl och frys**
Ljuskällor**
Övrigt elavfall**
Metall

* Ska antecknas på mottagningsblankett
** Ska deklareras via el-kretsen

Farligt avfall
Företag kan lämna mindre mängder farligt avfall på 
kommunens återvinningscentral. Vid osäkerhet, kon-
takta personalen i förväg. I övrigt hänvisas verksamhe-
ter till annan godkänd mottagare.

Vid avlämnande av farligt avfall ska en mottagnings-
blankett lämnas till personal på ÅVC. Denna blankett 
ska innehålla information om avfallsslag samt mäng-
der. Blanketten finns att ladda ner på Vårgårda och 
Herrljunga kommuns hemsida. För att spara tid, fyll 
i dokumentet i förväg. Elektronikavfall deklareras på 
motsvarande sätt via El-kretsens app eller hemsida.

Detta kan företag inte lämna på ÅVC

Vi tar inte emot Gör så här istället
Asbest och eternit Lämna till annan  

godkänd mottagare
Bilar, bildelar eller bildäck Kontakta en bilskrots- 

firma eller däckfirma
Gasoltuber, dykartuber m m Lämna till återförsäljare
Sprängämnen och ammu-
nition

Lämna till Polisen 
(ring först)

Fyrverkerier Lämna till återförsäljare
Medicin, läkemedel Lämna till apotek

Alternativ mottagning på Tumberg
Möjligheten finns att lämna avfallet direkt till vår  
driftsentreprenör på Tumbergs avfallsanläggning. 
Denna hantering är vanligt förekommande vid större 
mängder avlämnat avfall men kan även användas vid 
andra tillfällen. 

Vid frågor, kontakta personalen. 


