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Central uppsamlingsplats
Din fastighet är ansluten till en central uppsamlingsplats, det vill säga 
du och andra hushåll lämnar ert avfall på en gemensam plats. 

I sorteringskärlen eller behållarna sorterar du matavfall, förpackningar av metall, plast, färgat och 
ofärgat glas, papper, tidningar och returpapper samt restavfall. Kärlen eller behållarna är märkta 
med dekaler som visar var du ska lägga vad, så det blir lätt att göra rätt.

Vid den centrala uppsamlingsplatsen lämnar du:

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, tand- 
borstar, kuvert, damm- 
sugarpåsar och tops.

Metallförpackningar
Exempelvis konserv- 
burkar, tomma spray- 
burkar, tuber, kapsyler, 
lock och tomma färg- 
burkar.

Hårda och mjuka
plastförpackningar
Exempelvis flaskor,  
burkar, plastpåsar, 
refillpaket, plasttuber, 
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 
wellpapplådor.

Tidningar/returpapper
Exempelvis dags- och 
veckotidningar, kataloger, 
reklamblad, broschyrer 
samt skriv- och ritpapper.

Mer information
Vill du veta mer, kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90 eller via e-post info@wbab.se.

Priser abonnemang Central uppsamlingsplats 2022
Permanentbostad, helår: 2 811 kr/år
(Grundavgift 1 313 kr + hämtnings-  
och behandlingsavgift 1 498 kr.)

Fritidshus, säsong:  1 668 kr/år
(Grundavgift 919 kr + hämtnings-  
och behandlingsavgift 749 kr.)

Fritidshus, helår: 2 417 kr/år
(Grundavgift 919 kr + hämtnings-  
och behandlingsavgift 1 498 kr.)

Priserna är beslutade av kommunfullmäktige i Ludvika kommun.





0240–309 90
info@wbab.se
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