
Snart inför vi ett nytt avfallssystem för att förenkla för 
dig som kund men också för att utöka och förbättra 
sorteringen av avfall. På så sätt kan vi återvinna och 
göra mer nyttigheter av avfallet jämfört med vad vi gör 
i nuläget. Redan idag sorterar vi och lämnar en del av 
vårt avfall till återvinning. Med den nya avfallshante-
ringen blir vi ännu bättre!

Sortera ut matavfall, förpackningar och
tidningar/returpapper
Alla hushåll, företag och verksamheter ska börja sortera ut 
sitt matavfall istället för att blanda det med restavfallet i den 
vanliga soppåsen. Först ut är du som bor i villa eller har ett 
fritidshus. Övriga grupper kommer vi att kontakta senare.

Dessutom erbjuder vi den som har en villa eller ett fritidshus 
vid en körbar väg att få sina förpackningar samt tidningar 
och returpapper hämtade hemma vid fastigheten.

Du som lämnar ditt avfall tillsammans med flera andra hus-
håll på en gemensam plats kommer att få tillgång till kärl 
eller behållare för matavfall, restavfall, förpackningar samt 
tidningar och returpapper.

Därför nytt avfallssystem
Ambitionen både i Sverige och inom EU är att lämna över ett
samhälle till nästa generation där våra stora miljöproblem är
lösta. Det handlar exempelvis om att utveckla en avfallshan-
tering som inte skadar vår hälsa och som sparar på jordens 
resurser. Samtidigt ökar konsumtionen i samhället, vilket i sin 
tur gör att även mängden avfall ökar. Därför är det viktigare 
än någonsin att ta tillvara på den resurs som avfallet utgör. Ju 
enklare det är att sortera och bli av med sitt avfall, desto mer 
får vi in och kan återvinna. Nu förbättrar vi därför avfallshan-
teringen så att vi tillsammans kan göra skillnad och skapa ett 
mer hållbart Ludvika.

Startar 2019
Det nya avfallssystemet införs stegvis under 2019. Innan starten 
kommer vi att göra i ordning platsen där du idag lämnar 
ditt avfall och utrusta den med kärl eller behållare för de 
olika avfalls- och förpackningsslagen. Fram till dess fungerar 
sophämtningen som vanligt. I samband med införandet får 
du ett startkit med bland annat papperspåsar att lägga ditt 
matavfall i, en behållare för matavfall att ha under diskbänken 
och utförlig information om hur du exempelvis sorterar och 
hanterar ditt avfall. 

Sabine Dahlstedt | vd
WBAB

Smidigt för dig – bra för miljön! Nytt avfallssystem i Ludvika kommun
– Så påverkas du!

Information till 
dig som har villa 

eller fritidshus

Vill du veta mer?
På vår webbplats, www.wbab.se, hittar du mer information
om det nya avfallssystemet. Har du frågor eller funderingar
är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via e-post
info@wbab.se eller telefon 0240-309 90.

Information in other languages
You will find information about the new waste system in
other languages on our website, www.wbab.se.
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Sortera mera! 
Nu blir det lätt 
att göra rätt.



Pris för helårsboende:

Pris för fritidsboende:

Central uppsamlingsplats: 2245 kr/år
(Grundavgift 1049 kr + hämtnings- 
och behandlingsavgift 1196 kr.)

Central uppsamlingsplats: 1332 kr/säsong
(Grundavgift 734 kr + hämtnings- 
och behandlingsavgift 598 kr.)

CENTRAL UPPSAMLINGSPLATS

Idag är i genomsnitt två tredjedelar av det som slängs i 
soppåsen sådant som istället borde lämnas till åter- 
vinning. Med det nya avfallssystemet kommer inne-
hållet i den vanliga soppåsen att minska när matavfall 
och mer förpackningsmaterial sorteras ut. Det betyder 
att mer går till återvinning och en mindre andel avfall 
går till förbränning, vilket är bättre för både miljön och 
ekonomin.

Matavfall
Det bästa är förstås att inte kasta bort någon mat alls. Men 
mat som ändå slängs är en värdefull resurs om den tas till-
vara på rätt sätt. I genomsnitt slänger varje person i Sverige 
cirka 80 kg matavfall om året. Redan idag sorterar över 200 
kommuner sitt matavfall. Nu är det vår tur i Ludvika kom-
mun att sätta i gång! 

Vårt utsorterade matavfall kommer att transporteras till en 
förbehandlingsanläggning i Borlänge, precis som matavfallet 
från övriga kommuner i Dalarna. 

Av matavfallet produceras sedan biogas och biogödsel. 
Biogas är ett miljösmart bränsle som inte bidrar till växthus-
effekten. När matavfall och annat organiskt avfall omvandlas 
till biogas bildas också biogödsel, en näringsrik produkt, som 
används till att gödsla åkrar. På så sätt nyttjas avfallets energi 
och näringsinnehåll optimalt.

Förpackningar samt tidningar och returpapper
Förpackningar samt tidningar och returpapper används som 
råvara vid tillverkning av nya produkter. När materialet tas 
tillvara sparar vi stora mängder råvaror och energi jämfört 
med att använda nya råvaror.

Restavfall
Vårt restavfall kommer att omhändertas i en förbrännings-
anläggning och energin tas till vara. För närvarande utförs 
detta i Avesta.

Det nya avfallssystemet innebär, förutom utökad sortering 
av avfallet, att vi inför nya abonnemang. För dig som har en 
villa eller ett fritidshus vid en väg som inte är körbar för våra 
fordon ersätter abonnemanget ”Central uppsamlingsplats” 
dagens abonnemang ”Gemensamt hämställe”.

Abonnemanget innebär att du får tillgång till kärl eller be- 
hållare för olika avfalls- och förpackningsslag där du idag 
lämnar ditt avfall.

Visste du att...
…en biogasbil kan köra nästan två  
kilometer på ett kilo matavfall? 

…glas, stål och aluminium går att 
återvinna hur många gånger som 
helst utan att kvaliteten försämras? 

…pappersfibrer kan återvinnas fem 
till sju gånger innan fibrerna är ut-
slitna?

Ny avfallstaxa
När det nya systemet har införts kommer priserna för avfalls-
hanteringen att förändras. Avfallstaxan är beslutad av kommun- 
fullmäktige i Ludvika kommun. De angivna priserna gäller per 
fastighet.

Sortera och gör en insats för miljön

Abonnemang Central uppsamlingsplats 

Var sak har sin plats
Vid din centrala uppsamlingsplats kommer du att kunna lämna:

Matavfall
Exempelvis skal från frukt och
grönsaker, rester av kött, fisk, 
skaldjur, bröd, pasta och ris. 
Kaffesump, kaffefilter, tesump 
och tepåsar sorteras också 
som matavfall.

Restavfall
Exempelvis disktrasor, blöjor,  
bindor, tandborstar, kuvert, 
dammsugarpåsar och tops.

Metallförpackningar
Exempelvis konservburkar, 
tomma sprayburkar, tuber, 
kapsyler, lock och tomma färg- 
burkar.

Hårda och mjuka
plastförpackningar
Exempelvis flaskor, burkar,  
plastpåsar, refillpaket, plast- 
tuber, chipspåsar och frigolit.

Glasförpackningar
av ofärgat glas
Exempelvis flaskor och burkar. 

Glasförpackningar
av färgat glas
Exempelvis flaskor och burkar. 

Pappersförpackningar
Exempelvis pasta-, mjölk- och
juicepaket, papperspåsar, sko-
kartonger, toarullar och well- 
papplådor.

Tidningar/returpapper
Exempelvis dags- och vecko-
tidningar, kataloger, reklam- 
blad, broschyrer samt skriv- 
och ritpapper.


