
Vi inför 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 avfallshan-
teringen blir vi ännu bättre!

Sortera matavfall 
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. 

Få dina förpackningar och 
tidningar/returpapper hämtade hemma
Vi erbjuder dessutom hämtning av förpackningar samt tid- 
ningar och returpapper vid din fastighet. Vill du ha denna 
service kommer du att få två sorteringskärl som är uppdelade 
i flera fack, där varje avfallsslag har sin egen plats. Istället 
för att lagra förpackningsmaterialet hemma och åka iväg med 
det till en återvinningsstation, så lägger du det direkt i dina 
nya sorteringskärl. Allt avfall hämtas sedan av ett återvin-
ningsfordon som är utrustat med fack för varje avfallsslag så 
att inget blandas.

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 avfalls- 
hanteringen så att vi tillsammans kan göra skillnad och skapa 
ett mer hållbart Ludvika.

Startar 2019
Det nya avfallssystemet införs stegvis under 2019. Den här 
informationen ger en första inblick i hur det kommer att 
fungera och hur de olika abonnemangen ser ut.  

Sabine Dahlstedt | vd
WBAB

Smidigt för dig – bra för miljön!

Information till 
dig som har villa 

eller fritidshus
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 Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna  
 om det nya avfallssystemet. Se fler frågor och svar  
 på vår webbplats, www.wbab.se.

4	Vad händer om jag inte gör något abonnemangs- 
 val?
 Du som har villa eller fritidshus och inte gör något val  
 kommer automatiskt att få alternativ 1 – Standard. 
 Alternativet ger dig som kund en hög servicegrad 
 samtidigt som det är ekonomiskt fördelaktigt och bra  
 för miljön. 

4 Kan jag ångra mig och byta abonnemang senare?
 Ja, det kan du göra. Är du osäker på vilket alternativ 
 du ska välja, rekommenderar vi dig att prova alternativ  
 1 – Standard. Vill du sedan ändra abonnemang är det  
 bara att kontakta oss. 

4	Kan jag kompostera mitt matavfall hemma?
 Ja, du kan hemkompostera om du har en godkänd  
 kompost och har gjort en anmälan till Ludvika kommun, 
 myndighetsnämnden miljö och bygg. Däremot finns 
 det inget särskilt abonnemangsalternativ för detta 
 utan du väljer något av alternativen 1, 2 eller 3.

4	Vad händer med återvinningsstationerna?
 Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som an- 
 svarar för återvinningsstationerna har i nuläget inga 
  planer på att ta bort sina återvinningsstationer. Den 
  som väljer alternativ 2 – Mini kommer precis  som idag 
  fortsätta att lämna sitt förpackningsmaterial i behållarna 
 på återvinningsstationen. 

 Du som väljer alternativ 1 – Standard kan ibland även 
 behöva använda de större behållarna som finns på 
  återvinningsstationerna när det blir stora förpackningar 
 eller extra mycket förpackningsmaterial, exempelvis  
 vid jul och födelsedagar.

4 Jag har väldigt lite avfall eftersom jag bor själv. 
 Måste jag ändå ha två stora sorteringskärl?
 Alternativ 1 – Standard finns i en variant för villor och
  fritidshus. Om du har lite avfall i ditt sopkärl idag, så är
  du säkert duktig på att sortera ut förpackningsmaterial. 
 Tänk på att du nu också ska lägga alla förpackningar 
 samt tidningar och returpapper i de nya sorterings- 
 kärlen, vilket gör att mängden avfall kommer att öka. 
 Känner du ändå att det är för mycket med två sor- 
 teringskärl finns möjligheten att dela kärl med en 
 granne. Det kan vara en praktisk och billigare lösning 
 för dig som inte har så mycket avfall. 

4 Vi är en stor familj som idag har mycket avfall i  
 vårt sopkärl. Vad gör vi om utrymmet för rest- 
 avfall i sorteringskärlet inte räcker till för vårt  
 hushåll?
 Mängden restavfall kommer att minska när ni sorterar 
  ut matavfall. Vi rekommenderar att ni först provar hur  
 det fungerar med ert nya abonnemang. Behöver ni  
 komplettera med ett extra kärl för restavfall är det bara 
 att kontakta oss.

Frågor och svar

Vill du veta mer?
På vår webbplats, wbab.se, hittar du mer information om  
det nya avfallssystemet. Har du frågor eller funderingar är du 
välkommen att kontakta vår kundservice 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.

Nytt avfallssystem i Ludvika kommun
– Våra olika abonnemang



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 mat- 
avfallet från övriga kommuner i Dalarna. 

Av matavfallet produceras sedan biogas och biogödsel. Bio- 
gas 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.

Sorteringskärl 1 
Kärlet innehåller fack för plastförpackningar, pappersförpack-
ningar, metallförpackningar och förpackningar av ofärgat glas. 
Sorteringskärl 1 kommer att tömmas en gång per månad.

Alternativet innebär att du får ett sorteringskärl som 
är utrustat med två fack, det ena för matavfall och det 
andra för restavfall (det vill säga brännbart avfall som 
inte är förpackningar eller tidningar/returpapper). 
Sorteringskärlet rymmer 240 liter. Kärlet kommer att 
tömmas varannan vecka.

Du och en granne kan dela de två sorteringskärlen 
i alternativ 1 – Standard eller dela på ett kärl i  
alternativ 2 – Mini. Ni får varsin faktura. De angivna 
priserna gäller per fastighet.

Våra abonnemangsalternativ
WBAB erbjuder tre olika abonnemang för hushållsav-
fall för dig som har en villa eller ett fritidshus vid körbar 
väg. Alla priser är beslutade av kommunfullmäktige i 
Ludvika kommun.

Alternativ 2 – Mini

Alternativ 3 – Dela kärl

Sorteringskärl 2 
Kärlet innehåller fack för restavfall (det vill säga brännbart 
avfall som inte är förpackningar eller tidningar/returpapper), 
matavfall, tidningar och returpapper samt förpackningar 
av färgat glas. Sorteringskärl 2 kommer att tömmas varannan 
vecka.

Alternativ 1 – Standard

Alternativet innebär att du får två sorteringskärl som 
är utrustade med flera fack för olika avfallsslag. För att 
få plats med mer sorterat avfall är kärlen något större. 
Varje kärl rymmer 370 liter. Väljer du detta alternativ 
får du även en box för mindre elavfall. 

Pris för helårsboende är 2758 kr/år 
(Grundavgift 1049 kr + hämtnings- 
och behandlingsavgift 1709 kr.)

Pris för fritidsboende är 1588 kr/säsong 
(Grundavgift 734 kr + hämtnings- 
och behandlingsavgift 854 kr.)

PRIS

Pris för helårsboende är 3107 kr/år 
(Grundavgift 1049 kr + hämtnings- 
och behandlingsavgift 2058 kr.)

Pris för fritidsboende är 1763 kr/säsong 
(Grundavgift 734 kr + hämtnings- 
och behandlingsavgift 1029 kr.)

PRIS

Pris Alternativ 1 – Standard är 2245 kr/år 
(Grundavgift 1049 kr + hämtnings- 
och behandlingsavgift 1196 kr.)

Pris Alternativ 1 – Standard är 1332 kr/säsong 
(Grundavgift 734 kr + hämtnings-
och behandlingsavgift 598 kr.)

PRIS

PRIS

HELÅRSBOENDE:

HELÅRSBOENDE:

FRITIDSBOENDE:

FRITIDSBOENDE:

Väljer du detta alternativ innebär det att du även i fort- 
sättningen får åka med dina förpackningar samt tidningar 
och returpapper till en återvinningsstation. 
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ALTERNATIV 1 – STANDARD
TVÅ SORTERINGSKÄRL, 370 L STYCK
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ALTERNATIV 2 – MINI
ETT SORTERINGSKÄRL, 240 L

BREDD 58 CM

Pris Alternativ 2 – Mini är 2490 kr/år 
(Grundavgift 1049 kr + hämtnings- 
och behandlingsavgift 1441 kr.)

Pris Alternativ 2 – Mini är 1454 kr/säsong 
(Grundavgift 734 kr + hämtnings- 
och behandlingsavgift 720 kr.)
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Titta närmare på de olika sorteringskärlen vid våra åter- 
vinningscentraler i Björnhyttan och Fredriksberg samt på 
vårt ledningskontor på Frejgatan 5 i Smedjebacken. 

Ska sorteringskärlen stå bredvid varandra 
behöver uppställningsplatsen vara 180 cm 
bred och 100 cm djup. 

Sortera mera

De nya sorteringskärlen


