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Wessman Vatten & Återvinning AB har på uppdrag av kommunfullmäktige i Ludvika ansvar 
för den kommunala renhållningsskyldigheten och verksamheten utförs genom det med 
Smedjebacken samägda driftbolaget WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB  
(fortsättningsvis benämnt WBAB).

Abonnemangsavgifter

Grundavgift

Kundkategori Grundavgift kronor/år (inkl. moms)

Småhus 1 313

Fritidshus 919

Lägenhet helår 787

Lägenhet säsong 394

Verksamhet helår 787

Verksamhet säsong 394

Hämtnings- och behandlingsavgift för småhus och fritidshus 

Alternativ 1 – Standard: 
Detta abonnemang innebär sortering av matavfall, restavfall, förpackningar och retur- 
papper 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 returpapper 
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 Hämtningsintervall Avgift kronor/år (inkl. moms)

370 + 370 liter Varannan vecka + var fjärde vecka Småhus: 2 139

370 + 370 liter Varannan vecka + var fjärde vecka Fritidshus säsong: 1 069

370 + 370 liter Varannan vecka + var fjärde vecka Fritidshus helår 2 139

Alternativ 2 – Mini: 
I detta abonnemang ingår ett tvåfackskärl för sortering av matavfall och restavfall. För  
detta alternativ måste förpackningar och returpapper lämnas på en återvinningsstation.

Kärlstorlek Hämtningsintervall Avgift kronor/år (inkl. moms)

240 liter (uppdelat i två fack) Varannan vecka Småhus: 2 576

240 liter (uppdelat i två fack) Varannan vecka Fritidshus säsong: 1 289

240 liter (uppdelat i två fack) Varannan vecka Fritidshus helår: 2 576
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Alternativ 3 – Dela kärl 
Två närliggande småhus, fritidshus och verksamheter kan dela kärl. 

Kärl kan delas mellan:

• småhus + småhus 

• småhus + fritidshus 

• fritidshus + fritidshus 

• verksamhet + verksamhet (kan endast dela flerfackskärl på 370 l) 

• verksamhet + småhus 

• verksamhet + fritidshus.

Fakturan skickas separat till de som delar kärl.

Kärlstorlek Hämtningsintervall Avgift kronor/år (inkl. moms)

370 + 370 liter Varannan vecka + var 
fjärde vecka

Småhus: 1 498

370 + 370 liter Varannan vecka + var 
fjärde vecka

Fritidshus säsong: 749

370 + 370 liter Varannan vecka + var 
fjärde vecka

Fritidshus helår: 1 498

240 liter (uppdelat i två fack) Varannan vecka Småhus: 1 804

240 liter (uppdelat i två fack) Varannan vecka Fritidshus säsong: 901

240 liter (uppdelat i två fack) Varannan vecka Fritidshus helår: 1 804

Hemkompost för matavfall
Godkänd hemkompost för matavfall ger ingen reducering av hämtningsintervall. Vid god-
känd hemkompost kan abonnemangsalternativen Standard, Mini eller Dela kärl väljas. 

Alternativ 4 – Central uppsamlingsplats 
WBAB kan i samråd med fastighetsägare besluta om hämtning av kommunalt avfall vid 
central uppsamlingsplats. WBAB anpassar val av kärl eller annan behållarlösning till  
platsens förutsättningar. Sorteringsmöjligheten vid central uppsamlingsplats kan se olika 
ut i och med att införande av separat matavfallsinsamling och hämtning av förpackningar 
och returpapper pågår. WBAB beslutar om sorteringslösning. 

Faktura skickas separat till samtliga hushåll och verksamheter som nyttjar den centrala 
uppsamlingsplatsen.
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Central uppsamlingsplats med sortering av matavfall, restavfall, förpackningar och retur-
papper

Kundkategori Avgift kronor/år (inkl. moms)

Småhus 1 498

Fritidshus säsong 749

Fritidshus helår 1 498

Central uppsamlingsplats med sortering av mat- och restavfall där matavfallsinsamling är 
införd men inte hämtning av förpackningar och returpapper

Kundkategori Avgift kronor/år (inkl. moms)

Småhus 1 498

Fritidshus säsong 749

Fritidshus helår 1 498

Central uppsamlingplats med hämtning av blandat mat- och restavfall där separat mat- 
avfallsinsamling och hämtning av förpackningar och returpapper inte är införd

Kundkategori Avgift kronor/år (inkl. moms)

Småhus 1 498

Fritidshus säsong 749

Fritidshus helår 1 498

Alternativ 5 – Hänvisat hämtställe
WBAB kan anvisa ett hämtställe på grund av dålig framkomlighet eller annan orsak. 

Kundkategori Avgift kronor/år (inkl. moms)

Småhus 1 498

Fritidshus säsong 749

Fritidshus helår 1 498

Omklassat abonnemang osorterat avfall
Om avfallet inte är sorterat i enlighet med de regler som gäller för ordinarie  
abonnemang kan WBAB efter flera påpekande till fastighetsägaren om felsortering  
ändra abonnemanget till osorterat avfall. Abonnemanget är inte valbart.

Kundkategori Kärlstorlek Hämtningsintervall Avgift kronor/år (inkl. moms)

Småhus 240 liter Varannan vecka 5 150

Fritidshus säsong 240 liter Varannan vecka 2 575

Fritidshus helår 240 liter Varannan vecka 5 150
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Hämtnings- och behandlingsavgift för flerfamiljshus,  
samfälligheter och bostadsrättsföreningar

Helårshämtning – kärl där separat matavfallsinsamling är införd

Avfallsfraktion Kärlstorlek Hämtningsintervall Avgift kronor/år (inkl. moms)

Matavfall 140 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

1 149

2 298

4 711

Restavfall 140 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

1 187

2 373

4 865

Restavfall 240 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

2 033

4 066

8 336

Restavfall 370 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

3 gånger/vecka*

2 536

5 072

10 397

17 751*

Restavfall 660 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

3 gånger/vecka*

3 661

7 321

15 008

25 624*

*Inte möjligt att teckna nya abonnemang med hämtning tre gånger/vecka
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Helårshämtning – kärl där blandat mat- och restavfall där separat matavfallsin-
samling inte är införd

Avfallsfraktion Kärlstorlek Hämtningsintervall Avgift kronor/år (inkl. moms)

Blandat mat-  
och restavfall 

140 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

1 187

2 373

4 865

Blandat mat-  
och restavfall 

240 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

2 033

4 066

8 336

Blandat mat-  
och restavfall

370 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

3 gånger/vecka*

2 536

5 072

10 397

17 751*

Blandat mat-  
och restavfall 

660 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

3 gånger/vecka*

3 661

7 321

15 008

25 624*

*Inte möjligt att teckna nya abonnemang med hämtning tre gånger/vecka

Säsonghämtning

Säsongshämtning – kärl där separat matavfallsinsamling är införd

Avfallsfraktion Kärlstorlek Hämtningsintervall Avgift kronor/år (inkl. moms)

Matavfall 140 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

575

1 150

Restavfall 140 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

593

1 187

Restavfall 240 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

1 017

2 033

Restavfall 370 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

1 268

2 536

Restavfall 660 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

1 830

3 661
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Säsonghämtning – kärl där blandat mat- och restavfall där separat matavfalls- 
insamling inte är införd

Avfallsfraktion Kärlstorlek Hämtningsintervall Avgift kronor/år (inkl. moms)

Blandat mat-  
och restavfall 

140 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

593

1 187

Blandat mat-  
och restavfall 

240 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

1 017

2 033

Blandat mat-  
och restavfall 

370 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

1 268

2 536

Blandat mat-  
och restavfall 

660 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

1 830

3 661

Tilläggstjänster

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

30 kronor (inkl. moms)

Kärl i källare eller annat utrymme som 
medför trappsteg, per kärl och år

394 kronor (inkl. moms)

Standard: 
Detta abonnemang innebär sortering av matavfall, restavfall, förpackningar och  
returpapper i flerfackskärl. I abonnemanget ingår två kärl med vardera fyra fack.

Kärl 2 innehåller fack för restavfall, matavfall, färgade glasförpackningar och retur- 
papper och töms varannan vecka.

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

Kärlstorlek Hämtningsintervall Avgift kronor/år (inkl. moms)

370 + 370 liter Varannan vecka + var fjärde 
vecka, helår

Flerfamiljshus, bostadsrätts- 
föreningar, samfälligheter,  
helår: 2 139

370 + 370 liter Varannan vecka + var fjärde 
vecka, säsong

Flerfamiljshus, bostadsrätts- 
föreningar, samfälligheter,  
säsong: 1 069



8

Hämtnings- och behandlingsavgift för företag och verksamheter 

Helårshämtning – kärl där separat matavfallsinsamling är införd

Avfallsfraktion Kärlstorlek Hämtningsintervall Avgift kronor/år (inkl. moms)

Matavfall 140 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

1 149

2 298

4 711

Restavfall 140 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

1 187

2 373

4 865

Restavfall 240 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

2 033

4 066

8 336

Restavfall 370 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

3 gånger/vecka*

2 536

5 072

10 397

17 751*

Restavfall 660 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

3 gånger/vecka*

3 661

7 321

15 008

25 624*

*Inte möjligt att teckna nya abonnemang med hämtning tre gånger/vecka
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Helårshämtning – kärl där blandat mat- och restavfall där separat matavfalls- 
insamling inte är införd

Avfallsfraktion Kärlstorlek Hämtningsintervall Avgift kronor/år (inkl. moms)

Blandat mat-  
och restavfall 

140 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

1 187

2 373

4 865

Blandat mat-  
och restavfall

240 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

2 033

4 066

8 336

Blandat mat-  
och restavfall 

370 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

3 gånger/vecka*

2 536

5 072

10 397

17 751*

Blandat mat-  
och restavfall 

660 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

3 gånger/vecka*

3 661

7 321

15 008

25 624*

*Inte möjligt att teckna nya abonnemang med hämtning tre gånger/vecka
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Säsongshämtning

Säsongshämtning – kärl där separat matavfallsinsamling är införd

Avfallsfraktion Kärlstorlek Hämtningsintervall Avgift kronor/år (inkl. moms)

Matavfall 140 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

575

1 150

2 358

Restavfall 140 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

593

1 187

2 433

Restavfall 240 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

1 017

2 033

4 168

Restavfall 370 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

3 gånger/vecka*

1 268

2 536

5 198

8 876*

Restavfall 660 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

3 gånger/vecka*

1 830

3 661

7 505

12 812*

*Inte möjligt att teckna nya abonnemang med hämtning tre gånger/vecka
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Säsongshämtning – kärl där blandat mat- och restavfall där separat matavfalls- 
insamling inte är införd

Avfallsfraktion Kärlstorlek Hämtningsintervall Avgift kronor/år (inkl. moms)

Blandat mat-  
och restavfall 

140 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

593

1 187

2 433

Blandat mat-  
och restavfall

240 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

1 017

2 033

4 168

Blandat mat-  
och restavfall 

370 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

3 gånger/vecka*

1 268

2 536

5 198

8 876*

Blandat mat-  
och restavfall 

660 liter Varannan vecka

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

3 gånger/vecka*

1 830

3 661

7 505

12 812*

*Inte möjligt att teckna nya abonnemang med hämtning tre gånger/vecka

Tilläggstjänster

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

30 kronor (inkl. moms)

Kärl i källare eller annat utrymme som 
medför trappsteg, per kärl och år

394 kronor (inkl. moms)

Standard: 
Detta abonnemang innebär sortering av matavfall, restavfall, förpackningar och retur- 
papper i flerfackskärl. I abonnemanget ingår två kärl med vardera fyra fack.

Kärl 2 innehåller fack för restavfall, matavfall, färgade glasförpackningar och retur- 
papper och töms varannan vecka.

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

Kärlstorlek Hämtningsintervall Avgift kronor/år (inkl. moms)

370 + 370 liter Varannan vecka + var fjärde 
vecka, helår

Verksamhet, helår: 2 139

370 + 370 liter Varannan vecka + var fjärde 
vecka, säsong

Verksamhet, säsong: 1 069
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Gemensamma kärl, flerfackskärl eller tvåfackskärl
En verksamhet kan dela kärl med ett närliggande småhus eller fritidshus eller en annan 
verksamhet. 

Kärl kan delas mellan:

• verksamhet + småhus

• verksamhet + fritidshus

• verksamhet + verksamhet (kan endast dela flerfackskärl på 370 l)

• småhus + småhus

• småhus + fritidshus

• fritidshus + fritidshus.

Faktura skickas separat till de som delar kärl.

Kärlstorlek Hämtningsintervall Avgift kronor/år (inkl. moms)

370 + 370 liter  Varannan vecka + var fjärde 
vecka, helår

Verksamhet, helår: 1 498

370 + 370 liter  Varannan vecka + var fjärde 
vecka, säsong

Verksamhet, säsong: 749

240 liter  
(uppdelat i två fack) 

Varannan vecka, helår Verksamhet, helår: 1 804

240 liter  
(uppdelat i två fack) 

Varannan vecka, säsong Verksamhet, säsong: 901 

Abonnemang Central uppsamlingsplats
WBAB kan i samråd med fastighetsägare besluta om hämtning av kommunalt avfall vid 
central uppsamlingsplats. WBAB anpassar val av kärl eller annan behållarlösning till  
platsens förutsättningar. Sorteringsmöjligheten vid central uppsamlingsplats kan se olika 
ut i och med att införande av separat matavfallsinsamling och hämtning av förpackningar 
och returpapper pågår. WBAB beslutar om sorteringslösning. 

Faktura skickas separat till samtliga hushåll / verksamheter som nyttjar den centrala upp-
samlingsplatsen.

Central uppsamlingsplats med sortering av matavfall, restavfall, förpackningar  
och returpapper

Kundkategori Avgift kronor/år (inkl. moms)

Verksamhet helår 1 498

Verksamhet säsong 749
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Central uppsamlingsplats med sortering av mat- och restavfall där matavfalls- 
insamling är införd men inte hämtning av förpackningar och returpapper 

Kundkategori Avgift kronor/år (inkl. moms)

Verksamhet helår 1 498

Verksamhet säsong 749

Central uppsamlingsplats med hämtning av blandat mat- och restavfall där  
separat matavfallsinsamling inte är införd

Kundkategori Avgift kronor/år (inkl. moms)

Verksamhet helår 1 498

Verksamhet säsong 749

Hämtnings- och behandlingsavgift för flerfamiljshus, samfälligheter,  
bostadsrättsföreningar, företag och verksamheter – annan  
behållarlösning än kärl

Krantömmande mark- och underjordsbehållare 

Avfallsfraktion Volym, m3 Avgift kronor/tömning (inkl. moms)

Restavfall 0,2-1

1,1-3

3,1-5

308 (exkl. insatssäck)

615 (exkl. insatssäck)

1 009 (exkl. insatssäck)

Matavfall 0,2-0,5

0,51-1

188 (exkl. insatssäck)

376 (exkl. insatssäck

Container

Avfallsfraktion Volym, m3 Avgift kronor/tömning (inkl. moms)

Restavfall Upp till 8 1 522

Matavfall 1-5

5,1-10 

1 880

3 760

Kubikabonnemang restavfall  

Hämtnings- och behandlingskostnad 191 kronor/m3 (inkl. moms)

Lägsta debiterade avgift 191 kronor/m3 (inkl. moms)
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Tilläggstjänster

Kompletteringskärl för restavfall med hel-
årshämtning, 240 liter. Hämtning varannan 
vecka.

1 017 kronor/kärl och år (inkl. moms)

Kompletteringskärl för restavfall med 
säsongshämtning, 240 liter. Hämtning 
varannan vecka.

509 kronor/kärl och säsong (inkl. moms)

Extra säck för restavfall (upp till 240 liter), 
hämtning inom ordinarie tur.

187 kronor/säck (inkl. moms)

Extra hämtning inom ordinarie tur. 126 kronor/kärl (inkl. moms)

Framkörningsavgift, vid hämtning utanför 
ordinarie tur.

434 kronor/gång (inkl. moms)

Byte av kärl på kundens begäran.  
Transportkostnad. Kärlkostnad tillkommer 
enligt prislista.

1 181 kronor/gång (inkl. moms)

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

1 878 kronor/gång (inkl. moms)

Utökad service, hämtning av kärl på annan 
plats än vid tomtgräns. Gäller kärltyper för 
abonnemang Standard och Mini.

3 130 kronor/år (inkl. moms)

Hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall med servicebil
Tjänsterna erbjuds till privata hushåll.

Hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall 1 181 kronor/gång (inkl. moms)

Grovavfall för extra man tillkommer 674 kronor/gång (inkl. moms)
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Slam och latrin

Slam från slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar

Slamavskiljare

Ordinarie tur

Tömning minst en gång per 
år enligt körturlista

Tömnings- och behandlingsavgift upp till 3,0 m3:  
1 577 kronor/tömning (inkl. moms)

Tömnings- och behandlingsavgift 3,1-6,0 m3:  
2 629 kronor/tömning (inkl. moms)

Tömnings- och behandlingsavgift 6,1-10 m3:  
3 877 kronor/tömning (inkl. moms)

Tömnings- och behandlingsavgift 10,1 m3: 
525 kronor/m3 (inkl. moms)

Tömnings- och behandlingsavgift BDT-brunn i samband 
med tömning av sluten tank: 1 080 kronor/tömning  
(inkl. moms)

Tömnings- och behandlingsavgift enbart BDT-brunn  
upp till 3,0 m3: 1 577 kronor/tömning (inkl. moms)

Slutna tankar

Ordinarie tur

Tömning vid behov men 
minst vartannat år enligt 
körturlista

Tömnings- och behandlingsavgift upp till 3,0 m3:  
1 577 kronor/tömning (inkl. moms)

Tömnings- och behandlingsavgift 3,1-6,0 m3:  
1 619 kronor/tömning (inkl. moms)

Tömnings- och behandlingsavgift 6,1-10 m3:  
3 877 kronor/tömning (inkl. moms)

Tömnings- och behandlingsavgift 10,1 m3:  
525 kronor/m3 (inkl. moms)

Minireningsverk Tömnings- och behandlingsavgift upp till 3,0 m3:  
1 792 kronor/tömning (inkl. moms)

Tömnings- och behandlingsavgift 3,1-6,0 m3: 
2 373 kronor/tömning (inkl. moms)

Spolning i samband med tömning av minireningsverk:  
1 061 kronor/gång (inkl. moms)       

Fosforfällor Hämtning av förbrukat material från fosforfälla:  
2 652 kronor/gång (inkl. moms)                              

Budning/beställning utanför 
ordinarie tur

Tömningsavgift tillkommer

Tillägg

Vid budning, tömning inom tre arbetsdagar:  
877 kronor/gång (inkl. moms)

Akutavgift

Tömningsavgift tillkommer

Tillägg

Vid utryckning på icke ordinarie arbetstid, samt vid 
tömning samma dag som beställning: 2 255 kronor/gång 
(inkl. moms)

För extra man tillkommer 571 kronor/gång (inkl. moms)

Bomkörning Tömning som inte kan utföras och som renhållaren inte 
råder över: 530 kronor/gång (inkl. moms)
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Latrin

Latrin Behållare inklusive hämtning och behandling:  
750 kronor/behållare (inkl. moms)                                                                 

Latrin Behållare lämnad vid återvinningscentralerna  
Björnhyttan och Fredriksberg, inklusive behandling:  
283 kronor/behållare (inkl. moms)    
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