
Smedjebacken juli 2019

Till villa- och fritidshusägare i Ludvika kommun

Hej!

Som vi tidigare har informerat om så är vi på gång att förändra avfallshanteringen i                 
Ludvika kommun. Du har därför tidigare fått välja ett nytt abonnemang – de allra flesta villa- 
och fritidshusägare gjorde sitt abonnemangsval i oktober förra året, medan andra fick göra 
det i mars i år och några har nyligen gjort sitt val. Denna information gäller dig som har valt 
abonnemang ”Mini” eller ”Dela mini”. 

Snart kommer vi att leverera ditt nya sorteringskärl och tillsammans med det får du också 
ett startpaket med det du behöver för att komma igång med att sortera. Din sophämtning 
fungerar som vanligt fram till dess att du har fått ditt nya kärl.

Leverans av ditt nya sorteringskärl 
I ditt nya avfallsabonnemang ingår ett sorteringskärl. Du kommer att få det någon gång   
mellan vecka 32 och 40. Har du valt abonnemang ”Dela mini” kommer kärlet att levereras 
till den fastighet som du och din granne uppgav i ansökan då ni gjorde ert abonnemangsval. 
Då det är många kärl som ska köras ut kan vi inte säga exakt när just du får ditt sorterings-
kärl. Vi har anlitat företaget PWS Nordic för utkörningen av de nya kärlen. 

Låt ditt gamla sopkärl stå framme
I samband med att vi levererar ditt nya sorteringskärl, hämtar vi också ditt gamla sopkärl. Vi 
ber dig därför att låta kärlet stå framme väl synligt under augusti och september så att vi lätt 
hittar det och kan ta det med oss. Ditt gamla sopkärl kommer vi sedan att skicka till återvin-
ning. Kärlet kommer att bli råvara till nya kärl.

Startpaket 
I sorteringskärlet hittar du en papperskasse som innehåller följande:
•  En bunt med särskilda papperspåsar för matavfall.
•  En hållare för matavfallspåsen och en skena om du vill hänga upp hållaren.
•  En slaskskrapa för att ta upp matavfall från diskhon.
•  Information om ditt nya avfallsabonnemang och hur du sorterar ditt avfall.

Har du valt abonnemang ”Dela mini” så kommer det att finnas två startpaket i kärlet, ett till 
dig och ett till din granne. 

När ska du börja sortera?
Så snart du fått sorteringskärlet levererat till din fastighet börjar du att sortera och lägga  
avfallet i respektive fack i sorteringskärlet. Vi hämtar sedan ditt hushållsavfall med ett av 
våra nya återvinningsfordon för sorterat avfall. Det är därför viktigt att du börja sortera ditt 
hushållsavfall med en gång.

Hur ofta är det sophämtning?
Ditt sorteringskärl med utsorterat matavfall och restavfall töms varannan vecka. 

Ny sophämtningsdag
När du har fått ditt nya sorteringskärl får du också en ny sophämtningsdag. Med 
detta utskick har du fått information om vilken veckodag ditt hushåll har sophämtning.
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Observera – senare sophämtning första gången
Vi ber dig vara uppmärksam på att den allra första gången ditt sorteringskärl ska tömmas, 
d.v.s. efter två veckor, kommer sophämtningen vara någon dag eller några dagar fördröjd. 
Ställ ändå ut ditt sorteringskärl på din nya sophämtningsdag och invänta tömning.  

Förseningen beror på att övergången till det nya avfallssystemet sker successivt i kommunen. 
Under en övergångsperiod hämtar vi hushållsavfall via det nuvarande systemet och det nya 
parallellt. Det innebär att de kunder som fortfarande har sitt gamla sopkärl kvar får hushålls-
avfallet hämtat med våra gamla renhållningsfordon, medan de hushåll som har fått sina nya 
sorteringskärl har sophämtning med våra nya återvinningsfordon.

Rörigt under en period – men övergående
Vi hoppas att du har tålamod och förståelse för att det kommer att ta lite tid innan den nya 
avfallshanteringen fungerar tillfredsställande. Räkna med att det i samband med införandet 
kommer att vara rörigt. Det är övergående, så snart alla villa- och fritidshusägare har fått sina 
nya sorteringskärl och den nya sophämtningen har kommit igång överallt kommer det att 
fungera bättre. 

Längre fram kan det bli aktuellt med byte av sophämtningsdagar för att göra de nya sop-
hämtningsturerna så optimala som möjligt. Om det blir aktuellt för dig att byta sophämt-
ningsdag kommer du självklart att få information före en sådan förändring.

Pris och faktura
Den nya avfallstaxan kommer att börja gälla från och med oktober. Avfallstaxan har           
beslutats av kommunfullmäktige i Ludvika kommun och är miljöstyrande. Detta innebär att 
det billigaste abonnemangsalternativet är det som bäst gynnar vår miljö. Det ska helt enkelt 
löna sig att du sorterar ditt avfall till återbruk och materialåtervinning. Din renhållnings-
avgift består av en grundavgift och en hämtnings- och behandlingsavgift. 

Eftersom vi tillämpar kvartalsvis fakturering så kommer du att få den första fakturan med 
den nya avfallstaxan i december 2019. Detta gäller enbart dig som bor i villa, har du fritids-
hus kommer din första faktura nästa år istället. Aktuella priser för de olika abonnemangs-
alternativen hittar du på vår webbplats wbab.se. 

Byte av abonnemang
Avfallssystemet med sorteringskärlen är nytt för oss alla och vi behöver tid för att få allt       
att fungera smidigt. Det innebär att byte av abonnemang inte är möjligt under de första 
månaderna. Vill du byta ditt abonnemang går det bra att göra detta från och med 1 januari 
2020, kontakta kundservice.

Vill du veta mer?
Du hittar information om den nya avfallshanteringen på vår webbplats, wbab.se. Har du 
frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post info@wbab.se eller telefon 0240-309 90.

Med vänliga hälsningar 
WBAB (WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning)
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