
Avfallstaxa för Ludvika kommun – prisbilaga 2020 
Antagen av kommunfullmäktige i Ludvika kommun den 11 november 2019, § 143. 
Gäller fr.o.m. den 1 januari 2020. 
Nya föreskrifter för avfallshantering kommer att antas under vintern 2019/2020. 

Abonnemangsavgifter 

Avfallstaxan är indelad i en grundavgift, samt en hämtnings- och behandlingsavgift. 
Grundavgiften är kopplad till boendeform: småhus, lägenhet, fritidshus eller verksamheter. 
Hämtnings- och behandlingsavgiften baseras på kärllösning, kärlstorlek samt hur ofta 
kärlet/kärlen töms.  

Grundavgift 
Kundkategori Grundavgift, kr/år (inkl. moms) 

Småhus 1080 

Fritidshus, säsong 756 

Lägenhet 648 

Verksamhet 648 

Verksamhet, säsong 324 

 

Hämtnings- och behandlingsavgift för småhus, fritidshus, flerfamiljshus, 
bostadsrättsföreningar, samfälligheter och verksamheter 

Abonnemang Standard 
Detta abonnemang innebär att du sorterar matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar i 
flerfackskärl. I abonnemanget ingår två kärl med vardera fyra fack, samt en box för mindre 
elavfall.  

Kärl 2 innehåller fack för restavfall, matavfall, färgade glasförpackningar och tidningar och töms 
varannan vecka.  

Kärl 1 innehåller fack för pappersförpackningar, plastförpackningar (hårda och mjuka), ofärgade 
glasförpackningar och metallförpackningar och töms var fjärde vecka.  

Tillhörande box för mindre elavfall hängs ut på kärlet vid ordinarie tömningstillfälle vid behov. 

Kärlstorlek Hämtningsfrekvens Avgift, kr/år (inkl. moms) 

370 + 370 liter Varannan vecka + var 
fjärde vecka 

Småhus: 1 760 



370 + 370 liter Varannan vecka + var 
fjärde vecka (under 
säsong) 

Fritidshus (säsong): 880 

370 + 370 liter Varannan vecka + var 
fjärde vecka 

Verksamhet (året runt): 1 760 

370 + 370 liter Varannan vecka + var 
fjärde vecka (under 
säsong) 

Verksamhet (säsong): 880 

370 + 370 liter Varannan vecka + var 
fjärde vecka 

Flerfamiljshus, 
bostadsrättsföreningar, 
samfälligheter: 1 760 

 

Abonnemang Mini 
I detta abonnemang ingår ett tvåfackskärl för sortering av matavfall och restavfall. Har du detta 
alternativ måste du även i fortsättningen lämna dina förpackningar och tidningar på en 
återvinningsstation. 

Kärlstorlek Hämtningsfrekvens Avgift, kr/år (inkl. 
moms) 

240 liter (uppdelat i 
två fack) 

Varannan vecka  Småhus: 2 120 

240 liter (uppdelat i 
två fack) 

Varannan vecka Fritidshus: 1 060 

 

Hemkompost för matavfall 

Godkänd hemkompost för matavfall ger ingen reducering av hämtningsfrekvens. Vid godkänd 
hemkompost kan abonnemangsalternativ Standard, Mini eller Dela kärl väljas. 

 
Abonnemang Dela kärl 
Detta abonnemang innebär att du delar flerfackskärl eller tvåfackskärl med en granne 
Två närliggande småhus, fritidshus och/eller verksamheter kan dela kärl. Kärl kan delas mellan: 
 

• Småhus + småhus 
• Småhus + fritidshus 
• Fritidshus + fritidshus 
• Verksamhet + verksamhet (verksamheter kan endast dela 370 l flerfackskärl) 
• Verksamhet + småhus 
• Verksamhet + fritidshus 



 
Faktura skickas separat till de som delar kärl. 
 
Kärlstorlek Hämtningsfrekvens Avgift, kr/år (inkl. moms) 

370 + 370 liter Varannan vecka + 
var fjärde vecka 

Småhus: 1 232 

370 + 370 liter Varannan vecka + 
var fjärde vecka 
(under säsong) 

Fritidshus (säsong): 616 

370 + 370 liter   Varannan vecka + 
var fjärde vecka 

Verksamhet (året runt): 1 232 

370 + 370 liter   Varannan vecka + 
var fjärde vecka 
(under säsong) 

Verksamhet (säsong): 616 

240 liter (uppdelat i 
två fack) 

Varannan vecka  Småhus: 1 484 

240 liter (uppdelat i 
två fack) 

Varannan vecka 
(under säsong) 

Fritidshus (säsong): 742 

240 liter (uppdelat i 
två fack)  

Varannan vecka Verksamhet (året runt): 1 484 

240 liter (uppdelat i 
två fack)  

Varannan vecka 
(under säsong) 

Verksamhet: (säsong): 742 

 

Abonnemang Central uppsamlingsplats (CUP) 
WBAB kan i samråd med fastighetsägare besluta om hämtning av hushållsavfall vid en så kallad 
central uppsamlingsplats (CUP). Detta abonnemang innebär att du lämnar ditt avfall och 
utsorterade förpackningar, tidningar och returpapper på en plats tillsammans med andra 
närliggande hushåll. WBAB anpassar val av kärl eller annan behållarlösning till platsens 
förutsättningar. Faktura skickas separat till samtliga hushåll/verksamheter som nyttjar den 
centrala uppsamlingsplatsen. 
 
Kundkategori Avgift, kr/år (inkl. moms) 

Småhus 1 232 

Fritidshus (säsong) 616 

Verksamhet (året runt)  1 232 

Verksamhet (säsong) 616 



 

 
Abonnemang Hänvisat hämtställe 
På grund av dålig framkomlighet eller annan orsak, kan WBAB anvisa till att man lämnar sitt 
avfall på ett så kallat hänvisat hämtställe.  
 

Kundkategori Avgift, kr/år (inkl. moms) 

Småhus 1 232 

Fritidshus (säsong) 616 

 

Abonnemang Osorterat avfall 
Abonnemanget innefattar hushållsavfall, som trots flera påpekanden inte sorteras rätt enligt 
kommunens föreskrifter.  

Kundkategori Kärlstorlek Hämtningsfrekvens Avgift, kr/år 
(inkl. moms) 

Småhus 140 liter Varannan vecka 4 238 

Verksamheter 140 liter Varannan vecka 4 238  

Fritidshus 
(säsong): 

140 liter Varannan vecka 1 759 

 

Hämtnings- och behandlingsavgift för flerfamiljshus, samfälligheter, 
bostadsrättsföreningar och verksamheter 

Kärl 
Avfallsfraktion Kärlstorlek Hämtningsintervall Avgift, kr/år 

(inkl. moms) 

Matavfall 140 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka 

973 

1 851 

3 702 

5 553 

Restavfall  140 liter Varannan vecka 836 

Restavfall 240 liter Varannan vecka 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

1 673 

3 344 

6 689 



3 gånger/vecka 10 032 

Restavfall  370 liter 1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka 

4 173 

8 225 

12 519 

Restavfall 660 liter 1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger/vecka 

6 023 

12 045 

18 068 

 

Dragväg, per kärl och tömning per påbörjat 10-
meters intervall 

25 kr 

Kärl i källare per kärl och år 324 kr 

 

Container, permanent uppställd för restavfall 

Hyreskostnad  

 

8 m3: 8 173 kr/år 

 

Hämtnings- och behandlingskostnad Upp till 8 m3: 1 252 kr/tömning 

 

Kubikabonnemang restavfall 

Hämtnings- och behandlingskostnad 157 kr/m3 

Lägsta debiterade avgift 157 kr/m3 

 

Mark- och underjordsbehållare  

Avfallsfraktion Volym, m3 Avgift, kr/tömning 

Restavfall 1-3  

3-5 

506 kr inklusive insatssäck 

830 kr inklusive insatssäck 

Matavfall 0,5-1 309 kr exklusive insatssäck 

 

Insatssäck av papper 
för matavfall  

0,5-1  93 kr/st 

  



Tilläggstjänster 

Kompletteringskärl för restavfall, 240 
liter. Hämtning varannan vecka 

836 kr/kärl och år 

Extra säck för restavfall (max 240 liter), 
hämtning inom ordinarie tur 

155 kr/säck 

Extra hämtning inom ordinarie tur 103 kr/kärl 
Framkörningsavgift, vid hämtning 
utanför ordinarie tur 

356 kr/gång 

Byte av kärl på kundens begäran  
Kärlkostnad tillkommer enligt prislista. 

Transportkostnad 972 kr/gång  

Oförutsedd tjänst, tjänst som inte 
prissätts i taxan på annan plats 

1 545 kr/gång 

Utökad service, hämtning av kärl på 
annan plats än vid tomtgräns 

2 575 kr/år 

 

Hämtning av grovavfall, trädgårdsavfall och mindre mängd farligt avfall med servicebil 
Tjänsterna erbjuds till privata hushåll. 
 
Hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall 972 kr/gång 
Grovavfall för extra man tillkommer 554 kr/gång 
Hämtning av farligt avfall 0 kr 

 

Slam och latrin 
Slam från slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar 

Ordinarie tur. 
Tömning minst en 
gång per år enligt 
körturlista. 

Tömningsavgift upp till 3,0 m3: 967 kr/tömning  

Tömningsavgift 3,1-6,0 m3: 1424 kr/tömning 

Tömningsavgift 6,1-10 m3: 1 884 kr/tömning               

Tömningsavgift 10,1 m3: 322 kr/m3                     

Tömningsavgift BDT-brunn i samband med tömning av 
sluten tank: 485 kr/tömning                                     

Tömningsavgift enbart BDT-brunn upp till 3,0 m3:  

967 kr/tömning                                                   

Minireningsverk Tömningsavgift: 1 176 kr/tömning                             

Spolning i samband med tömning av minireningsverk: 
1 030 kr/gång                                                                   

 



Fosforfällor Hämtning av förbrukat material från fosforfälla: 
2 575 kr/gång                                                             
 

Behandlingsavgift 
tillkommer vid 
tömning av alla 
typer av enskilda 
avlopp. 

188 kr/m3                                                                       

Budning/beställning 
utanför ordinarie 
tur, Tömningsavgift 
tillkommer. 

Vid budning, tömning inom tre arbetsdagar: 
851 kr/gång                                                                                                    
 

Akutavgift, 
Tömningsavgift 
tillkommer. 

Vid utryckning på icke ordinarie arbetstid, samt vid tömning 
samma dag som beställning: 2 189 kr/gång                 
 

Extra man För extra man tillkommer: 554 kr/gång                            
Bomkörning Tömning som inte kan utföras och som renhållaren inte råder 

över: 515 kr/gång                                                    
 

 
 
Latrin 

Latrin 
 

Behållare inklusive hämtning och behandling:  

728 kr/behållare                                                                

 
Latrin 
 

Behållare lämnad vid återvinningscentralerna Björnhyttan och 
Fredriksberg, inklusive behandling: 
275 kr/behållare                                                         
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