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Tack för att du sorterar ditt 
grovavfall
Avfall är en resurs. Genom att lämna in ditt grovavfall på Mölndal stads 
återvinningscentraler kan du vara säker på att materialet tas om hand på ett 
miljöriktigt sätt och kommer till användning i till exempel nya produkter. 

I den här broschyren hittar du information om återvinningscentralerna samt 
hantering av farligt avfall i Mölndals stad. 

Konsumera smart och minimera avfallet
Naturligtvis är det bästa avfallet det som aldrig blir till. Genom dina val i 
vardagen kan du hjälpa till att minska avfallsberget. När du står i läge att köpa 
något nytt eller kasta något gammalt, ta en stund och fundera:

• Går det att laga produkten?
• Kan jag sälja, skänka eller byta produkten?
• Kan jag låna eller hyra istället för att köpa en ny?
• Kan jag köpa en begagnad?
• Vilken kvalité har produkten, hur fort kommer den att bli avfall?
• Mer inspiration finns på raknatill10.se
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I Mölndal finns två återvinningscentraler, i Kikås och Lindome. Se karta över 
centralerna på sidan 10-11.

Kikås
Kikåsleden 5, Mölndal
Koordinater: 57.648492, 12.051004

Öppettider
Måndag – onsdag 08 – 19
Torsdag – fredag 08 – 16
Lördag   09 – 16
Söndag*  09 – 14
* Mars  - november

Dessa dagar är återvinningscentralen stängd
Alla helgdagar samt påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och  
nyårsafton. Dag före dessa dagar stänger återvinningscentralerna klockan 16.

Lindome
Smidesvägen 9, Lindome
Koordinater: 57.575707, 12.090304

Öppettider
Måndag – onsdag 09 – 19
Torsdag – fredag 09 – 16
Lördag  09 – 16
Söndag  Stängt

Dessa dagar är återvinningscentralen stängd
Alla helgdagar samt påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och 
nyårsafton. Dag före dessa dagar stänger återvinningscentralerna klockan 16.

Välkommen till våra 
återvinningscentraler

Kjell tipsar:”På vardagar från öppning fram till klockan 12 och 
mellan klockan 15 – 17 är det minst antal besökare, 
besök gärna återvinningscentralerna då.”
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För att komma in på 
återvinningscentralen 
behöver du ett ÅVC-kort

Ansöka om ÅVC-kort
• Det är fastighetsägaren, eller den som är ansvarig för renhållningsabonne-

manget som ansöker om ett ÅVC-kort på www.molndal.se eller genom att 
kontakta teknisk kundservice

• Bor du i hyresrätt, bostadsrätt eller i en samfällighet kontaktar du din hyres-
värd eller styrelse i bostadsrättsföreningen eller samfälligheten

Antal besök per år
Med ÅVC-kortet har du rätt till ett antal fria besök varje år. Besök utöver de fria 
kostar 100 kronor per gång och faktureras med den ordinarie renhållningsfakturan.  

Bor du i hyresrätt, bostadsrätt eller samfällighet kan kortet vara spärrat efter de  
fria besöken, kontakta din hyresvärd eller förening för mer information.

Så många besök har du per år
• Villa och radhus - tolv fria besök 
• Lägenhet - sex fria besök 
• Sommarabonnenter - fem fria besök

Ska du enbart lämna farligt avfall, vitvaror, förpackningar eller produkter till 
återanvändning dras inget besök från ditt kort. Ta kontakt med personalen och 
visa ditt kort för dem innan du kör in genom bommen.

Om du tappar ditt kort
Anmäl till teknisk kundservice, eller din hyresvärd/bostadsrättsförening om du bor  
i lägenhet, ifall du skulle tappa bort ditt kort. Det kostar 125 kronor att få ett nytt 
kort vid eventuell förlust av kort.

Återvinningscentraler i andra kommuner
Ditt ÅVC-kort ger dig även möjlighet att besöka återvinningscentralerna i Ale, 
Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum och Partille. Ett besök hos någon av 
dem tas från de fria besök du har eller kostar som ett besök utöver de fria om 
du har använt alla fria besök. 

Kontrollera öppettider och regler för den kommun som du tänker besöka, se 
respektive kommuns hemsida.
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Tänk på att:
• Allt som du lämnar ska sorteras i avsedd behållare enligt anvisningar

• Klipp ner grenar och ris, töm säckar med trädgårdsavfall

• Du är välkommen med fordon med eller utan släp och maxvikt 3,5 ton

• Låt husdjur och barn sitta kvar i bilen för att undvika olyckor

• Håll hastigheten och följ körriktningen

• Stäng av motorn när du lastar av

• Du får inte plocka med dig saker från återvinningscentralen

• Av arbetsmiljöskäl är inte personalen skyldig att bära tunga saker åt dig

• Backa inte intill containrarna. Visa hänsyn till andra besökare och parkera 

nära containrarna så att andra kommer förbi

• Respektera våra öppettider, kör inte in efter stängning
• Är du osäker på vad som ska lämnas var? Fråga personalen, de hjälper dig 

gärna!

Detta tar vi inte emot
Det går inte att lämna asbest på återvinningscentralerna i Mölndal. Ska du 
lämna asbest kan du göra det mot avgift på Renovas anläggning i Tagene, 
information och aktuell avgift får du på telefon 031-61 80 00.

• Läkemedel, det ska lämnas på apotek.
• Explosiva varor (raketer, nödbloss, ammunition med mera). Lämnas hos 

återförsäljare eller polisen
• Kanyler. Lämnas i speciell behållare på apotek
• Matavfall
• Farligt avfall från företag
• Stubbar från träd
• Icke tillslutna behållare med vätska. Behållare med vätska ska vara  

tydligt uppmärkta med innehåll

Begränsningar på våra återvinningscentraler
• Du kan lämna max åtta däck per besök. Däck kan bara lämnas på Kikås 

återvinningscentral
• Du får lämna max 4 slipers per besök
• Du får bara lämna 3 m3 grovavfall per tillfälle
• Fallfrukt kan lämnas augusti – oktober
• Max 25 kilo farligt avfall per besök (färg, spillolja, hushållskemikalier, spray-

burkar)
• Max 4 vitvaror per företag/besök
• Max 25 enheter av småelektronik per företag/besök

Företag
Företag får inte lämna farligt avfall på återvinningscentralerna utan ska anlita 
en verksamhet som är godkänd för att ta emot farligt avfall.

På Kikås avfallsanläggning kan företag lämna schaktmassor, bygg- och 
rivningsavfall. Priser finns på molndal.se
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Kikås återvinningscentral

Lindome återvinningscentral
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Hitta hit
Kikåsleden 5, Mölndal
031-87 78 93
Koordinater: 57.648492, 12.051004

Hitta hit
Smidesvägen 9, Lindome
031-99 54 81
Koordinater: 57.575707, 12.090304
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Där det är markerat med streckade linjer är det förbjudet att 
stanna. Närmast containrarna är det också förbjudet att backa.

Tänk på att det för vissa material finns flera containrar.

Obs!

Förteckning över vad som får 
slängas i vilken container finner 
du på  nästkommande sidor.
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sortera rätt på åvc

– följ skyltarna

Trä

2
Brännbart

4
Sten, tegel, betong

6

Trädgårdsavfall

1

Obrännbart

3
Metallskrot

5

Wellpapp

7

12 13

Trädgårdsris  
och grenar

8

Ren gips

10

Däck utan fälg

14

Hårdplast

18

Tryckimpregnerat 
trä

9

Däck med fälg

13

Stoppade möbler

17

Återanvändning

19

Till exempel: gräsklipp, löv, 
mossa, blommor. Töm säckarna!

Till exempel: ris, grenar
Trädgårdsavfall ska läggas i 
container 1.

Till exempel: trallvirke,slipers

Alla sorters däck med fälg.
Max 8 per besök, endast på 
Kikås.

Alla sorters däck utan fälg.
Max 8 per besök, endast på 
Kikås.

Till exempel: soffor, resår-
madrasser

Till exempel: virke, spånplattor, 
plywood, masonit, laminatgolv

Till exempel: mineralull, iso-
lering, fönster, speglar, rötter, 
porslin

Till exempel: leksaker, pulkor, 
plasthinkar, plaströr, trädgårds- 
möbler i plast, inte plastförpack-
ningar

Till exempel: husgeråd, pryd-
nadssaker, tavlor, leksaker, hela 
och trasiga trämöbler

Till exempel: skumgummi, 
mattor, skor, videokassetter, 
takpapp, plexiglas, cykeldäck

Till exempel: kakel, klinker, tak-
pannor, asfalt, lera, grus, jord

Vik kartongerna så tar de mindre 
plats. Frigolit ska läggas i contai-
ner för Plastförpackningar

Till exempel: värmepanna, varmvatten- 
beredare, kastruller, stekpannor, cyklar, 
stålmöbler, badkar, gräsklippare tömda på 
bensin och olja



Kyl och frys

20
Fallfrukt

21

Övriga vitvaror

22
Elektronik

23

Farligt avfall

24
Förpackningar 
och tidningar

25

TextilDäck utan fälg

26
Bilbatterier

27

Ska du göra en större renovering, bygga ut, göra om i trädgården eller 
bara har mycket grovavfall? Då kan du hyra en container eller storsäck av 
oss för att bli av med avfallet.

Vi har containrar i olika storlekar och du väljer hur länge du vill ha containern 
innan vi hämtar den med avfallet. Du betalar en hyra, utkörnings- och 
hämtningsavgift samt en avgift för vilken typ och mängd av avfall du har slängt. 
Prisuppgifter får du när du ringer till teknisk kundservice. Till tunga material 
väljer du en mindre container.

Hyr container och storsäck
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Alla typer av kyl och frys, med 
och utan freon.

Frukt från trädgårdar, augusti till 
oktober.

Till exempel: spisar, spishällar, 
ugnar, tvättmaskiner, disk- 
maskiner.

Till exempel: hushållsmaskiner, 
radio, TV, dator, ljusslingor.

Till exempel: ljuskällor, färg, lös-
ningsmedel, olja, syror och baser, 
kvicksilver, se sida 16.

Förpackningar av metall, plast, 
papper, ofärgat och färgat glas. 
Dags- och veckotidningar.

Till exempel: kläder, handdukar, 
sängkläder. Hela och trasiga.

Även MC och mopedbatterier



Farligt avfall
Det finns avfall som klassas som farligt. Det är avfall som innehåller  
ämnen som kan orsaka cancer, fosterskador och många andra problem 
och skador för människor, djur och natur. Det är viktigt att du lämnar 
farligt avfall på rätt ställe och inte slänger det i naturen, i det brännbara 
restavfallet eller häller ut det i avloppet.

Behållare med kemikalier måste märkas med vad de innehåller!

Exempel på farligt avfall du kan lämna på återvinningscentralerna:

Batterier
Knappcellsbatterier, små vanliga 
batterier, bilbatterier, alla sorters 
uppladdningsbara batterier

Elektronik
TV, dator, telefon, hushållsapparater 
och andra elektriska apparater, 
patroner från skrivare

Småelektronik
Mobiltelefoner, fjärrkontroller, laddare 
och liknande

Fotokemikalier
Oanvänd och använd fix, framkallare, 
blekblad, stoppblad, baskemikalier

Frätande ämnen
Ammoniak, kaustiksoda, saltsyra, 
ättiksyra

Färg, lack, lim
All sorts färg, lack och lim. 
Även vattenbaserade

Gifter, Bekämpningsmedel
Ogräsmedel, insektsmedel, råttgift, 
träskyddsmedel

Ljuskällor
Alla sorters glödlampor, lågenergi-
lampor och lysrör

Lösningsmedel
Aceton, fotogen, avfettningsmedel, 
tändvätska, glykol, lacknafta, thinner, 
metanol

Olja
Smörjolja, oljefilter, hydraulolja, 
bensin, diesel 

Vitvaror
Alla sorters kyl, frys, diskmaskin och 
tvättmaskin

Övriga kemikalier
Oanvänt tvätt- och diskmedel, ren-
göringsmedel, nagellack, hushålls-
kemikalier

Kjell sorterar tankarna:

inga dumma infall med 

ditt avfall, tack.
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Farligt avfall du ska lämna på andra platser
• Gamla eller oanvända läkemedel och kanyler - Lämnas in på ett apotek!
• Ammunition och sprängämnen - Lämnas till Polisen
• Fyrverkerier och nödbloss - Lämnas till återförsäljaren i första hand, i andra 

hand till polisen

Här kan du också lämna visst farligt avfall
Förutom på våra återvinningscentraler kan du lämna farligt avfall på dessa 
platser:

Miljöskåp
På Cirkle K Nedanvägsgatan och OKQ8 Ekenleden finns miljöskåp där du kan 
lämna farligt avfall. Ta kontakt med bensinstationens personal för att komma 
in i skåpen.
I Miljöskåpen kan du lämna ljuskällor, batterier, småelektronik och kemikalier.

Samlaren
Finns i följande butiker: Hemköp Pinnharvsgatan och Coop Kållered.
I Samlaren kan du lämna ljuskällor, batterier och småelektronik.

Gratis hämtning av vitvaror
Du som bor i villa eller radhus kan få dina vitvaror hämtade kostnadsfritt. 
Ring teknisk kundservice för att boka en tid.

Flerbostadshus
En del fastighetsägare har avtal om hämtning av farligt avfall. Kontakta din 
hyresvärd eller fastighetsägare för mer information.

När en varm lågenergilampa eller lysrör går sönder gör du så här:
• Vädra och lämna rummet i cirka 30 minuter följ sedan stegen för en 

kall lampa här nedan

När en kall lågenergilampa eller lysrör går sönder gör du så här:
• Samla upp lampresterna med exempelvis styvt papper eller kartong 

och torka golvet och andra ytor i närheten av den trasiga lampan med 
en fuktig trasa 

• Placera sedan lampresterna och trasan i en glasburk med lock och 
stäng burken 

• Tvätta händerna efteråt
• Märk burken med texten ”kan innehålla kvicksilver från en lågener-

gilampa/lysrör”. Lämna burken på Kikås eller Lindome Återvinnings-
centraler 

• Använd INTE dammsugare, det finns risk för att dammsugaren  
ytterligare förångar och sprider kvicksilvret i luften 
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Undrar du vad som händer med avfallet som du sorterar ut och 
lämnar på våra återvinningscentraler? Det du lämnar blir omhän-
dertaget och används till olika saker. För varje typ av material kan 
du nedan läsa vad det används till. 

Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall komposteras på Kikås avfallsanläggning. Det blir till 
exempel planterings- eller anläggningsjord som används på Kikås eller 
andra platser i Mölndal.

Metallskrot 
Körs till metallåtervinnare där det delas upp i olika metallslag, 
sönderdelas och separeras i olika steg till ny råvara. Därefter skickas 
metallen vidare till smältverk, stålverk och gjuterier där den smälts om 
och blir till nya metallprodukter eller till ny metallråvara.

Trä 
Flisas på Kikås avfallsanläggning och återvinns genom energiutvinning 
i fjärrvärmeverk och blir till värme och elektricitet.

Ris
Flisas på Kikås avfallsanläggning och eldas på Riskullaverket för 
fjärrvärme och el i Mölndal.

Hårdplast
Körs till plaståtervinnare där det sorteras, mals, smälts och blir till ny 
plastråvara som används i nya plastprodukter.

Tryckimpregnerat trä
Räknas som farligt avfall och destrueras i särskilda förbränningsan-
läggningar med mycket god rening, där det ger el och fjärrvärme.

Gips
Pappen på gipset tas bort och förbränns till fjärrvärme och el. Gipset 
återvinns, delvis till nya gipsprodukter.

Brännbart grovavfall 
Finsorteras på Kikås avfallsanläggning. Metall, trä, gips och 
kontaminerat trä plockas ut och går vidare i sina egna kretslopp. Det 
som blir över krossas, siktas och förbränns i Renovas anläggning och 
blir till el och fjärrvärme.

Obrännbart
Finsorteras på Kikås avfallsanläggning. Används som bland annat som 
konstruktionsmaterial.

Wellpapp
Materialet blir till ny pappersråvara som blir ny wellpapp.

Sten, tegel, betong och jord
Återanvänds till fyllnadsmassor, exempelvis konstruktionsmaterial och 
tillfälliga vägar.

Däck
Används om man lägger på nytt gummi på däck, så kallad regummering. 
Används även till gungor, sprängmattor och bullervallar eller som 
bränsle inom cementindustrin.

Farligt avfall 
Samlas in separat och skickas för specialbehandling. Det finns flera 
behandlingsmetoder, bland annat förbränning med energiutvinning  
i specialförbränningsverk.

Vad händer med avfallet?
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Elektronik
Skickas för behandling till certifierade elektronikåtervinnare. 
Elektronik, kretskort med mera plockas ut och återvinns. Metallen 
blir till ny råvara, plasten återvinns genom energiutvinning och farliga 
ämnen tas om hand som farligt avfall.

Kyl- och frys 
Kylsystemen töms på freon, ur isoleringen utvinns CFC och 
kompressoroljan töms. Det farliga avfallet behandlas i speciella 
anläggningar. Metallen återvinns som metallskrot och plasten 
återvinns genom energiutvinning.

Övriga vitvaror 
Skickas för behandling till certifierade elektronikåtervinnare. 
Metallen blir till ny råvara, plasten återvinns genom energiutvinning 
och farliga ämnen tas om hand som farligt avfall.

Textil
Hela textilier säljs i second-handbutiker. Trasiga textilier används 
till exempel som trasor inom industrin eller som stoppning och 
isoleringsmaterial.

Återanvändning
Säljs i second-handbutiker som drivs av frivilligorganisationer eller 
Mölndals stads social- och arbetsmarknadsförvaltning. En del 
repareras innan de säljs eller används för så kallad upcycling, där 
man hittar ett helt nytt användningsområde för gamla saker.

Tidningar
Lämnas i särskilda behållare för tidnings- och pappersåtervinning 
på återvinningsstationer, miljöhus eller i flerfackskärl. Går till 
pappersåtervinning för tillverkning av nytt papper.

Förpackningar 
Lämnas i särskilda behållare för förpackningsinsamling på 
återvinningsstationer, miljöhus eller i flerfackskärl. Går till 
materialåtervinning där plasten, metallen, glaset och pappret blir till 
ny råvara som används i nya produkter och förpackningar.
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Kjell sorterar tankarna:”Bli återfallsåtervinnare du också!”



Kontakta oss 
gärna, vi  finns 
för dig!

Teknisk kundservice 
031-315 15 80 kl. 8-12 och 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se
www.molndal.se

U
tg

iv
en

 a
v 

M
öl

nd
al

s 
st

ad
. S

en
as

t u
pp

da
te

ra
d 

ju
ni

 2
01

8.
 

So
rt

er
as

 s
om

 ti
dn

in
ga

r.


