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Här kommer en summering av vad som har hänt 
hos oss på WBAB under det gångna året och hur 
planerna ser ut när vi blickar framåt.

Ett händelserikt 2020
En solig februaridag 2020 stod vår nya återvinningscentral 
Nytäppan klar i Smedjebacken. Många kom och firade 
med oss och landshövding Ylva Thörn klippte det gröna 
bandet vid invigningsceremonin. 

Vi genomförde undersökningar under året för att få veta 
hur sorteringen av avfall fungerar bland villahushållen och 
hos fritidshusägarna i Ludvika kommun. Resultatet visar 
att de flesta sorterar noggrant och att det bara blir lite 
restavfall kvar i den vanliga soppåsen. Snyggt jobbat! 

På landsbygden har vi satsat extra på att bygga ut för  
vatten och avlopp. Ombyggnaden av Bylandets renings-
verk i Smedjebacken är nu klar och anläggningen är redo 
för att möta framtidens krav på rening. Dessutom ger 
reningsprocessen värme som vi använder för uppvärm-
ning av bland annat vårt ledningskontor. 

Under året har vi också avvecklat Björsjö reningsverk 
för att effektivisera och förbättra reningsprocessen av 
avloppsvattnet. Vattnet pumpas nu istället till Bylandets 
reningsverk via Snöån och Hagge. 

Mycket på gång under 2021
Just nu pågår flera stora projekt hos oss för att trygga en 
hållbar vatten- och avfallshantering i Ludvika och Smedje-
backens kommuner. 

I samverkan med LudvikaHem, bostadsrättsföreningar 
och privata fastighetsägare till flerbostadshus inför vi 
utsortering av matavfall hos boende i lägenheter och 
bostadsrätter. Vi arbetar också vidare med sortering hos 
företag och verksamheter.

Vi kommer att införa ett självservicesystem på  
Nytäppans återvinningscentral. Det innebär att du som 

kund kommer att få möjlighet att lämna saker även 
utanför återvinningscentralens ordinarie öppettider.

Den pågående ombyggnaden av Gonäs reningsverk i 
Ludvika kommer att bli klar i början av året. Reningsverket 
står då väl rustat för att klara de tuffa krav som ställs på 
reningsprocessen.

Under hösten har vi haft driftproblem vid vattenverket i 
Söderbärke. Vi kommer därför att anlägga en ny brunn 
under 2021. Parallellt börjar vi även undersöka möjlig- 
heterna att koppla ihop vattentäkterna i Vad och  
Söderbärke för att säkra vattenförsörjningen för dig bor i 
området och har kommunalt vatten.

Det stora infrastrukturprojektet Väg 50/66, genomfart 
Ludvika, är påbörjat och det möjliggör för oss att byta ut 
gamla vatten- och avloppsledningar. Vi kommer att göra 
allt för att du som kund ska påverkas i så liten utsträck-
ning som möjligt.  

Vi håller också på att byta ut de gamla vattenmätarna och 
ersätta dem med fjärravlästa mätare. Arbetet sker i nära 
samarbete med de lokala energibolagen. Fördelen med 
de nya vattenmätarna är dels att vi kan avläsa förbruk-
ningen digitalt, dels att vi med hjälp av dem kan se läckor. 

Håll i, håll ut
Jag vill påminna dig som besöker våra återvinnings-
centraler att hålla avstånd till andra besökare och 
personalen på plats, så länge coronapandemin pågår. 

Håll i, håll ut och var rädda om varandra.  

Mina medarbetare och jag önskar dig ett gott nytt  
miljöår 2021! 

Sabine Dahlstedt | vd på WBAB

Vi finns till för dig!



Varsågod! 
Här får du vår miljökalender som 
innehåller användbar informa-
tion om vatten, avlopp, avfall 
och återvinning. Bläddra igenom 
kalendern redan nu och häng 
sedan upp den, exempelvis i 
städskåpet eller på väggen, så har 
du uppgifterna tillgängliga när du 
behöver dem. 

Framsidebilden: Skördeglädje, lokalodlat från Grangärde. 
Foto: Linda Nyquist
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Tack för alla underbara bilder! 
Ett stort tack till alla er som deltog i vår fototävling 
och skickade in bilder till årets miljökalender. 
Tävlingen överträffade våra förväntningar än en 
gång och vi fick in över 350 bidrag. Tack för all 
kreativitet och allt engagemang!

Årets fototävling
Vi efterlyser redan nu bilder från  
alla årstider till miljökalendern 2022. 
Bilderna ska vara fotograferade  
någonstans i Ludvika eller Smedje-
backens kommuner med miljön i 
fokus. Gärna bilder på människor  
och djur.

Mer information om fototävlingen 
2022 hittar du på vår webbplats 
wbab.se.  Vi väntar på ditt tävlings-
bidrag!



Januari 2021
Vintrig vy över sjön Väsman. 
Foto: Henrik Axelsson



Återvinn din julgran!
När julen dansats ut kan du lämna julgranen 
till en av våra återvinningscentraler. Om du vill 
bli av med din plastgran och den är hel, lämna 
den till en lokal second handbutik, något av 
våra återbruk på Björnhyttans eller Nytäppans 
återvinningscentraler, ge bort den eller sälj  
granen på loppis. Då kommer den till nytta och 
kan återanvändas av någon annan samtidigt 
som du sparar på jordens resurser.
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Förintelsens 
minnesdag
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Kom ihåg: 



Februari 2021
Sparkåkning i trakterna av Skräddartorp.
Foto: Birgitta Nyström



Meddela ägarbyte
Kom ihåg att anmäla ägarbyte till oss om 
du säljer din fastighet så att vi kan göra en 
slutfaktura. Vi behöver också veta vem som 
ska ta över fastigheten och därmed även 
abonnemangen för vatten, avlopp och 
avfallshantering.

Kontakta kundservice
Telefon: 0240-309 90 
E-post: info@wbab.se
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Kom ihåg: 



Mars 2021
Fruset vatten i Vibberbo. 
Foto: Fenne Kustermans
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Ester
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Gunborg
Gunvor

Tora
Tove
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Adriana
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Elvira
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Ernst
Erna
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Siv
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Edla
Ada

Edvin  
Egon
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Maud
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Kristoffer
Christel

Gertrud Josef
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Joakim  
Kim

Herbert
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Kennet
Kent
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Rudolf
Ralf

Gerda
Gerd

Sommartid  
börjar
Malkolm
Morgan

Gabriel
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Våffeldagen  
Marie  
bebådelsedag

Jonas  
Jens 

Internationella vattendagen 
den 22 mars
Internationella vattendagen instiftades av FN:s 
generalförsamling 1992. Den sker den 22 mars 
varje år för att lyfta fram vattenfrågor i alla dess 
former. Det en viktig dag att uppmärksamma 
vattnet som en av våra viktigaste naturresurser.

Kranvatten är mer ekonomiskt
Lokalproducerat färskt vatten levererat direkt 
till din kran är 250 gånger billigare än en flaska 
vatten i butik. Kostnaden är räknad på det  
billigaste literpriset, köpt i en vanlig mataffär.

Kranvatten är bättre för miljön
Kranvatten är mycket bättre än förpackat vatten. 
Förpackat vatten kräver tillverkning och tunga 
transporter och orsakar onödiga utsläpp och 
avfall. Kranvatten är alltid lokalproducerat och 
distribueras i ledningar, vilket är mycket energi-
snålt. Att producera och leverera en liter förpackat 
vatten kräver minst 300 gånger mer energi än att 
tappa upp en liter vatten från kranen.

Kom ihåg: 



April 2021
Påsktuppen och en liten påskgumma  
i Ludvika önskar glad påsk!
Foto: Marie Bergkvist
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Patrik
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Artur
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Teresia
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Olaus
Ola

Amalia 
Amelie
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Tyko

Georg
Göran
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mässoafton
Förbud att  
använda dubbdäck
Mariana

MarkusVegaAnneli
Annika

Ture
Tyra

Engelbrekt

Undvik att farliga ämnen från 
biltvätten sprids i naturen
24-25 april infaller Stora biltvättarhelgen för att 
upplysa om riskerna med att tvätta bilen hemma 
på uppfarten. 

Biltvättning på garageuppfarten eller gatan kan 
leda till att olja, giftiga tungmetaller och asfalts-
rester rinner rakt ut i våra vattendrag och sjöar. 
Ämnen som är skadliga för både människa och 
miljö och svåra för naturen att bryta ner. 

På en biltvätt renas vattnet och alla farliga ämnen 
tas om hand på rätt sätt. Väljer du en miljömärkt 
biltvätt minskar utsläpp av skadliga ämnen med 
upp till 90 procent.

Du kan också åka till en gör-det-själv-hall och 
tvätta bilen själv. Spillvattnet tas om hand på 
samma sätt som på biltvätten.

Om du ändå tvättar bilen hemma ställ den på 
gräs eller grus och använd vanligt diskmedel eller 
miljömärkta bilvårdsprodukter.

Stora biltvättarhelgen

Kom ihåg: 



Stolt sommarstugeägare i Backbyn.
Foto: Britta Johansson

Maj 2021



Extra öppet på  
återvinningscentralerna!
På våren brukar det vara dags för städning 
i trädgård, garage, källare och förråd. Vi har 
därför förlängda öppettider på Björnhyttans 
återvinningscentral och Nytäppans 
återvinningscentral. Välkommen!

Björnhyttans återvinningscentral
Vecka 20, 17-23 maj:  
Måndag till fredag  kl. 09-19  
Lördag till söndag  kl. 09-15

Nytäppans återvinningscentral
Vecka 21, 24-30 maj:  
Måndag till fredag  kl. 09-19  
Lördag till söndag  kl. 09-15
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Kristi himmel-
färdsdag
Linnea  
Linn
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Ronald
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Esbjörn
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Hemming
Henning
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Desideria
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Ruben
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Ingeborg
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Veronika 
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Jeanette
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Ivan
Vanja
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Kom ihåg: 



Liten tös firar midsommar i Hillbo.
Foto: Carina Lundberg 

Juni 2021
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Robin
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Gunnel
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Birger
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Roger
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Boris
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Gudmar
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Bertil
Berthold

Solbritt
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Håkan
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Alf  
Alvar

Axel
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Linda Björn
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Peter  
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Kom ihåg: 

   

   

Banta soppåsen!
Hur ser det ut i din soppåse för restavfall? Händer 
det att du slänger förpackningar där? Genom att 
sortera ut det som inte hör hemma i restavfalls-
påsen kan du minska mängden avfall rejält.  
Prova får du se! 

Restavfall är exempelvis kuvert, blöjor, stearinljus, 
trasiga plastleksaker, tuggummi, tandborstar, 
disktrasor, tobak och bomullstussar.



Juli 2021
Två dansande flickor i Nyhammar.
Foto: Erteine Muco
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Rosa
Rosita
 

Aurora Ulrika
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Jasmine
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Botvid
Seved

Helena 
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Drick kranvatten!
Dricksvattnet i kranen är gott som det är, men 
vill du piffa upp det kan du prova att smaksätta 
det. Testa exempelvis körsbär och apelsin, gurka 
och citron, jordgubbar och lime, rabarber och 
kanel eller hallon och mynta.

Gör så här:
1.  Välj de frukter, bär, grönsaker, örter eller  

kryddor som du vill använda till ditt vatten. 
Skölj dem noga. Skiva eller tärna frukterna 
och grönsakerna i mindre bitar.

2.  Lägg dem i en kanna och fyll på med vatten. 
Ställ in i kylskåpet och låt stå ett par timmar så 
att vattnet hinner ta till sig smak, doft och färg.

3.  Drick och njut!

Laila
Ritva
 

Klas Jörgen
Örjan  

André  
Andrea       

Eleonora
Ellinor
 

Esaias
Jessika
 

Kjell

Herman
Hermine         
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Margareta
Greta
 

Kom ihåg: 



Skejtare i Jägarnäs.
Foto: Martin Wennberg

Augusti 2021



Kom ihåg: 
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Rolf
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Leila

Bartolomeus Lovisa
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Östen

Tips för att undvika fluglarver 
och dålig lukt
Placera om möjligt kärlet i skugga. Håll mat-
avfallet så torrt som möjligt. Då luktar det 
mindre och lockar inte flugorna lika mycket. 
Det är viktigt att inte fylla påsen med för mycket 
matavfall och att vara noggrann med att vika 
ihop den. Detta gör att flugorna inte kommer åt 
matavfallet och kan lägga sina ägg. 

För att undvika flugor och dålig lukt kan du 
passa på att tvätta ur kärlet när det är tömt. Du 
kan även spraya lite ättika på kanten och botten 
av kärlet. Det tycker flugorna inte om.



Lycka är att hitta ett kantarellställe.  
Hemlig plats i Ludvika.
Foto: Sören SimonssonSeptember 2021



Kom ihåg: 

Skänk dina äpplen!
Om du inte kan ta rätt på all din frukt själv och 
dina vänner fått allt de kan plocka, kan du 
exempelvis ställa ut kassar vid postlådan eller 
bjuda in till självplock i ditt Facebook-flöde.
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Mikael
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Oktober 2021
Hallå, hallå, herr Potatis i potatislandet nära 
Kåsenkorset vid sjön Hällsjön.
Foto: Kirsti Bertilsson



Kom ihåg: 

  

 

  

 

Glöm inte de dolda  
batterierna! 
Allt som lyser eller låter kan innehålla batterier, 
exempelvis eltandborstar, leksaker och verktyg. 
Lämna apparater med dolda batterier i en butik 
som säljer sådana produkter eller på någon av 
våra återvinningscentraler.
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November 2021
Höstmorgon vid sjön Djupgäsen i Smedjebacken.
Foto: Hanna Kohlsgården



Världstoalettdagen 
den 19 november
Världstoalettdagen instiftades 2013 och är en 
dag för att bryta tabun, prata om toaletter och 
uppmärksamma människor som lever utan 
toaletter och värdig hygien.

Tillgång till toaletter – ett av FN:s hållbarhetsmål
Att säkerställa att alla människor i världen har 
tillgången till toaletter är det sjätte av FN:s  
17 globala mål för hållbar utveckling som ska 
förändra världen till år 2030.
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Leopold

Ingegerd
Ingela       

Hubert 
Hugo 

Eugen  
Eugenia

Allhelgonadagen Alla helgons dag
Gustav  
Adolfsdagen
Gustav Adolf

Tobias

Vendela
        

Teodor
Teodora

Mårtensafton 
Martin
Martina

Konrad 
Kurt

Sverker

Kristian 
Krister

Fars dag 
Emil
Emilia

Mårten

Världstoalett-
dagen 
Elisabet
Lisbet 

Pontus
Marina

Vibeke
Viveka
 

Helga
Olga

Naemi
Naima

Lillemor
Moa

Cecilia
Sissela

Linus Astrid 
Asta

Klemens 1:a advent
Malte

Gudrun
Rune

Katarina
Katja

Sune Anders
Andreas 

Visst du att:
42,4 miljarder människor i världen saknar 

toalett.

4Ett gram mänskligt avfall (kiss och bajs)  
innehåller en miljon bakterier.

4Varje dag dör nästan 1000 barn av diarré- 
sjukdomar orsakat av förorenat vatten.

Kom ihåg: 



God Jul i skogen i Perhindersbo.
Foto: Fenne Kustermans

December 2021
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Sortera julen!

Luciadagen
Lucia

Nikolaus
Niklas

Israel
Moses

2:a advent
Sven

Krav på vinterdäck
Oskar  
Ossian

Beata  
Beatrice

Lydia Barbara
Barbro

Angela
Angelika

Virginia Nobeldagen
Malin
Malena

Daniel
Daniela

3:e advent
Alexander 
Alexis 

Anna

Stig AbrahamSten
Sixten

4:e advent
Isak

Gottfrid Assar

Julafton
Eva

JuldagenVintersolstånd
Tomas

Annandag jul
Stefan
Staffan 

Natanael
Jonatan

Drottningens 
födelsedag
Adam

Johannes 
Johan

Nyårsafton
Sylvester

Värnlösa barns dag
Benjamin

Natalia
Natalie
 

Abel
Set

Kom ihåg: 

4Värmeljushållare i metall lämnar du på åter-
vinningscentralen i behållaren för metallskrot.

4Stearinljus och värmeljusbehållare i plast lägger 
du i soppåsen för restavfall.

4Utbrända marschaller lämnar du på återvinnings-
centralen i behållaren för metallskrot.

4Julklappspapper lämnar du på återvinnings- 
stationen i behållaren för pappersförpackningar.

4Snören lägger du i soppåsen för restavfall.

4Frigolit lämnar du på återvinningsstationen  
i behållaren för plastförpackningar.

4Wellpapp lämnar du på återvinningsstationen  
i behållaren för pappersförpackningar.

4Trasiga elljusstakar och ljusslingor lämnar du på 
återvinningscentralen i behållaren för elavfall.

Bor du i Ludvika kommun och har abonnemang 
Standard eller Dela standard, lägger du förpack-
ningar i respektive fack i sorteringskärlen hemma. 
Är du ansluten till en central uppsamlingsplats 
lämnar du ditt förpackningsmaterial där.

Fler sorteringsfrågor? Svar hittar du snabbt och 
lätt i DalaAvfalls sorteringsguide på dalaavfall.se.



I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person 
och dygn.

460 liter för personlig hygien

430 liter för toalettspolning

415 liter för disk

415 liter för tvätt

410 liter för mat och dryck

410 liter övrigt

Fördelning dricksvatten

Vårt vatten 
Vatten är vårt viktigaste och billigaste livsmedel. Du har till-
gång till färskt, gott och lokalproducerat dricksvatten i din kran 
dygnet runt. Det är så naturligt för oss som bor i Sverige att vi 
sällan tänker på hur det skulle vara att inte ha ständig tillgång 
till vatten. Men det är ingen självklarhet för alla, nästan var 
tionde person av världens befolkning saknar rent vatten idag.

Det kommunala dricksvattnet är ett av våra mest kontrollerade 
livsmedel, både vad gäller smak, utseende och kvalitet. Inga 
skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen får finnas i vattnet 
och vi tar löpande prover för att säkerställa kvaliteten.

Vattnet går runt i ett evigt kretslopp och det tillkommer inte 
något nytt. Därför är det viktigt att vi är rädda om det vatten 
som finns och inte förorenar det. Det kommunala dricks- 
vattnet som du använt transporteras via ledningssystem till ett 
av våra reningsverk där det renas i flera steg innan det släpps 
ut i naturen igen, i ett närliggande vattendrag eller en sjö.

Källa: Svenskt Vatten

Tvätt
Följ doseringsanvisningarna på tvättmedels- 
förpackningen när du tvättar. Mängden tvätt-
medel som du behöver styrs av hur mycket tvätt 
du har i maskinen, hur smutsig tvätten är och 
vattnets hårdhet. Vattnets hårdhet uttrycks i så 
kallade tyska grader, °dH. Vattnet kallas hårt om 
det innehåller mycket kalcium eller magnesium. 
Välj gärna miljömärkta tvättmedel så tvättar du 
inte bara rent dina kläder, utan hjälper även till 
att hålla din närmiljö ren. 

Hårdhetsgrad
Mjukt vatten 0-6 °dH 
Björsjö   3,1°dH
Blötberget   4,0°dH
Ludvika   4,0°dH
Fredriksberg   2,7°dH
Gräsberg   4,0°dH
Gonäs   4,0°dH
Grängesberg   3,7°dH
Gubbo   4,0°dH
Hagge   4,0 dH
Harnäs, Smedjebacken 4,0°dH
Håksberg   4,0°dH
Malingsbo   2,5°dH
Nyhammar   2,5°dH
Persbo   4,0°dH
Saxdalen   4,0°dH
Silfhyttan   4,0°dH
Smedjebacken   4,0°dH
Snöån   4,0°dH
Sunnansjö   4,4°dH
Sörvik   4,0°dH
Östanbo   4,0°dH

Medelhårt vatten 7-13 °dH 
Söderbärke   8,6°dH
Sörbo   7,3°dH
Tolvsbo   8,6°dH
Vad   7,3°dH

28
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Ställ in en papperskorg i badrummet 
Har du ännu ingen avfalls- eller pedalhink i ditt badrum 
är det en bra idé att skaffa en. Det blir enklare att undvika 
att den lilla snusprillan eller topsen hamnar i toaletten. Du 
bidrar på så sätt till att minska mängden skräp som spolas 
ner i avloppet varje år.

Fett
Matolja och fett hör till vid matlag-
ning, men spola inte ner det i 
avloppet. Vill det sig riktigt illa kan 
det orsaka stopp i både dina och 
kommunens avloppsrör.

Torka ur stekpannan med papper 
när den har svalnat och släng  
papperet i påsen för matavfall.

Mindre mängder matolja, ex-
empelvis oljan från burken med 
inlagd fetaost, häller du i en plast-
flaska eller plastburk och lägger i 
soppåsen med restavfall. 

Större mängder fett lämnar du på 
återvinningscentralen.

Sortera i badrummet! 
4Bomullstussar, tamponger, våtservetter, tops, kondomer, 

fimpar, bindor, hår, snus, plåster och tandtråd hör 
hemma i soppåsen för restavfall.

4Nagellack, målarfärg och andra kemikalier lämnar du på 
en återvinningscentral.

4Överblivna mediciner lämnar du till apoteket.

Tack för  
att du inte bidrar 
till fettproppar 
i våra rör!

Annat kan orsaka stopp i avloppsrör  
och pumpar. Kemikalier och läkemedel 
är svåra att rena och kan gå direkt ut i 
våra sjöar och vattendrag.

Spola ner 
kiss, bajs och

toalettpapper.
Inget annat!

29
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Sortera mera i  
Ludvika kommun
Tack för din insats!  
Nu har det gått drygt ett år sedan det nya avfallssystemet 
infördes hos dig som bor i villa eller har ett fritidshus i Ludvika 
kommun. Resultatet visar att de flesta sorterar noggrant och 
det blir bara lite restavfall kvar. 

Sortering i flerbostadshus
Tillsammans med LudvikaHem, bostadsrättsföreningar och 
privata fastighetsägare till flerbostadshus arbetar vi nu med  
att få igång matavfallssorteringen för dig som bor i lägenhet 
eller bostadsrätt, ett arbete som pågår även under 2021.  
Införandet av matavfallssorteringen genomförs områdesvis  
tills alla sorterar i hela kommunen. 

Vi arbetar också vidare med sortering hos företag och  
verksamheter.

Spara plats – använd en  
plastkomprimerare! 
Att sortera plastförpackningar och mjukplast 
hemma tar mycket plats. Du som har 
abonnemang Standard, Dela standard eller  
hör till en central uppsamlingsplats har fått  
en  plastkomprimerare av oss.

Med den kan du enkelt minska volymen 
på dina mjuka plastförpackningar. Sätt i en 
använd plastpåse i komprimeraren och lägg 
sedan i olika sorters mjuka plastförpackningar 
för att packa ihop dem så blir de mer 
komprimerade. Du sparar därmed transporter 
och materialåtervinningen ökar vilket är jättebra 
för miljön!

Tänk på att låsa sorteringskärlen
Du som har kärl med ett låsvred ovanpå locket, se till att låsa 
vredet när du sorterat ditt avfall. Du förbättrar vår personals 
arbetsmiljö och locket riskerar inte att slås sönder vid tömning 
eller när det blåser.
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Matavfall Restavfall Förpackningar, 
tidningar och 
returpapper

Grovavfall Elavfall Farligt avfall Användbara 
saker

Läkemedel

Exempelvis skal och 
rester från grönsaker, 
frukt och rotsaker, 
äggskal, kött-, fisk- och 
skaldjursrens, mat- 
rester, kaffe- och 
tesump, kaffefilter och 
tepåsar.

Exempelvis blöjor, 
hundbajspåsar, tugg-
gummi, glasspinnar, 
plåster, bindor, kuvert, 
kattsand, tandborstar,  
disktrasor, snus, 
cigarettfimpar, trasiga 
plastleksaker och  
engångshyvlar.

Exempelvis flaskor 
och burkar av färgat 
och ofärgat glas, 
påsar och burkar av 
plast, konservburkar, 
metalltuber, kartonger 
och påsar av papper, 
dagstidningar och 
reklamblad.

Exempelvis trasiga 
möbler, metallskrot, 
porslin, keramik, kakel, 
klinkers, virke och 
trädgårdsavfall..

Exempelvis datorer,  
tv-apparater, vitvaror, 
hushållsmaskiner,  
lysrör, glödlampor  
och produkter med  
inbyggda batterier.

Exempelvis olja, 
färg, lösningsmedel, 
kemikalier och 
bekämpningsmedel.

Exempelvis husgeråd, 
möbler, leksaker, 
kläder, textilier och 
barnvagnar.

Utgångna och över-
blivna mediciner.

Papperspåsen för 
matavfall
Införandet av mat- 
avfallssortering pågår  
i Ludvika kommun

Hemkomposten

Matavfallskvarnen
Endast i Smedjebackens 
kommun.

Vanliga soppåsen för 
restavfall

Återvinningsstationerna
Sorteringskärlen  
eller behållarna
Gäller dig i Ludvika kom-
mun med abonnemang 
Standard, Dela standard 
eller Central uppsam-
lingsplats.

Återvinningscentralerna
• Björnhyttan
• Fredriksberg 
• Nytäppan
• Nor

Återvinningscentralerna
• Björnhyttan
• Fredriksberg 
• Nytäppan
• Nor

Återvinningscentralerna
• Björnhyttan
• Fredriksberg 
• Nytäppan
• Nor

Välgörenhet
Second hand
Björnhyttans  
återvinningscentral 
Nytäppans  
återvinningscentral

Lokala apotek

Tänk på 
Ta bort eventuell plast 
och andra förpack-
ningar runt matavfallet 
innan du lägger det 
i påsen för matavfall. 
Använd bara pappers-
påsar avsedda för mat- 
avfall och vik ihop dem 
ordentligt innan du 
lägger dem i kärlet eller 
behållaren.

Tänk på 
Lägg alltid ditt rest- 
avfall i en plastpåse.  
Knyt ihop påsen 
ordentligt innan du 
lägger den i kärlet eller 
behållaren.

Tänk på  
Töm förpackningarna 
och skölj gärna ur dem 
vid behov. För att spara 
plats, platta till, vik 
ihop och lägg mindre 
förpackningar i större.

Tänk på 
Lägg rätt sak på rätt 
plats så att vi kan 
återvinna så mycket 
som möjligt. Fråga 
personalen på plats om 
du är osäker på hur du 
ska sortera.

Tänk på  
Har du en elbox är 
det viktigt att du bara 
hänger ut den på ett 
av kärlen när boxen 
är full och i behov av 
tömning. Boxen får inte 
hänga ute på kärlet hela 
tiden då det försvårar 
arbetet för personalen 
som tömmer dina 
sorteringskärl.

Tänk på 
Lämna gärna avfallet 
i originalförpackning 
eller förpacka det 
ordentligt. Märk 
förpackningen med 
vad den innehåller eller 
”okänt”.

Tänk på 
Genom att skänka, byta 
eller sälja dina saker 
istället för att kasta 
dem, kommer de till 
nytta för någon annan. 
Samtidigt hushåller du 
med jordens resurser.

Tänk på  
Använd apotekets  
returpåse eller lägg 
dina läkemedel i en 
egen påse och lämna 
in till apoteket. Huvud-
saken är att påsen är 
genomskinlig så att 
apotekspersonalen kan 
se vad som finns i den.

Så här sorterar du ditt avfall
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4Ge bort upplevelser i stället för vanliga paket.

4Låna eller hyr saker du bara behöver vid enstaka  
tillfällen som till exempel en släpvagn.

4Köp bara det du verkligen behöver.

4Ta med egen tygkasse till affären eller använd  
plastkassen flera gånger.

4Lämna in saker som du inte längre behöver till  
återanvändning via loppisar eller butiker för  
second hand, eller sälj det via exempelvis Blocket.

4Drick kranvatten istället för vatten på flaska eller burk.

4Sätt upp en nej-tack-till-reklam-skylt på postlådan.

4Reparera saker som gått sönder.

4Köp refill när det är möjligt.

Avfallstrappan
– en ordning för hur vi tillsammans ska hantera avfallet

Några tips på hur du kan 
minska avfallsmängden

FÖREBYGGA/ 
MINIMERA
I första hand ska vi 
se till att det skapa 
så lite avfall som 
möjligt. Handla 
smart och hållbart.

ÅTERVINNA 
ENERGI
Om avfallet inte kan 
materialåtervinnas 
ska energin i avfallet 
utvinnas genom 
förbränning.

DEPONERA
I sista hand är det fråga 
om deponering på en 
soptipp. Materialet 
tas då ur kretsloppet 
och försvinner som en 
tillgänglig resurs för 
oss människor. 

ÅTERANVÄNDA
Det avfall som faktiskt 
finns ska vi försöka 
återanvända, t. ex. 
genom att skänka 
bort gamla saker 
eller lämna dem till 
second hand.

ÅTERVINNA  
MATERIAL
När återanvändning 
inte är möjligt ska vi 
återvinna materialet. 

Deponering

Energi-
återvinning

Material-
återvinning

Åter-
användning

Före-
byggande

©
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Avfallstrappan gäller inom hela EU och beskriver 
hur vi bäst ska ta hand om vårt avfall. 

I Sverige är vi bra på att återvinna, och vi blir 
allt bättre! Samtidigt ökar konsumtionen, 
vilket gör att mer och mer avfall produceras. 
Därför räcker det inte bara med att återvinna, 

vi behöver sikta uppåt i trappan vilket innebär 
att återanvända och minimera mängden avfall 
genom att minska konsumtionen av varor.

Genom att förebygga och begränsa avfall så 
mycket som möjligt minskar vi användningen 
av jordens resurser och dess påverkan på 

miljön. Ur ett miljöperspektiv är alltså det bästa 
avfallet det som inte uppkommer. Särskilt viktigt 
är det att minimera mängden farligt avfall.
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Återbruka mera! 
Det bästa för miljön är egentligen om inget avfall alls uppstår. 
Att minska mängden avfall kan vara klurigt, men ett bra steg 
på vägen är att återbruka mer. 

Återbruk är när en sak används igen, till exempel när du lämnar 
saker till second hand eller en välgörenhetsorganisation, säljer 
något på loppis eller på nätet, ger bort kläder till en vän eller 
när du lagar något som du annars skulle ha slängt. Lämna in 
möbler, leksaker, husgeråd och annat användbart till återbruk 
till en lokal second hand-butik, Björnhyttans återvinnings-
central eller Nytäppans återvinningscentral, så kan dina saker 
komma till nytta igen och återanvändas av någon annan.

Tänk nytt – köp begagnat
Att shoppa har blivit en del av vår livsstil. Men shoppingen 
har ett pris, klimatpåverkan. Allt nytt som produceras tär 
på jordens resurser. Det finns ett sätt att shoppa med gott 
samvete och det är att handla något som redan är använt.  
Så tänk nytt, köp något begagnat!

Textilinsamling 
Släng inte dina gamla kläder och textilier. Någon annan kan 
ta över de kläder du inte behöver och på så sätt förlängs livet 
för plaggen. Kläder och textilier i gott skick kan du skänka 
till olika välgörenhetsorganisationer eller lämna till en lokal 
second hand-butik. Vissa klädkedjor har också insamling av 
kläder i sina butiker. Att återanvända textilier innebär en stor 
vinst för miljön och sparar på jordens resurser som vatten och 
energi och det minskar även kemikalieanvändningen.

Klädinsamling på  
återvinningsstationerna 
På vissa av återvinningsstationerna och på våra återvinnings-
centraler finns biståndsorganisationen Human Bridges 
behållare. Här kan du lämna begagnade kläder, skor och 
hushållstextilier. 

Det här kan du lämna till  
Human Bridge 
Både hela och trasiga begagnade kläder, under-
kläder, sängkläder, handdukar och hushållstextilier. 
Endast hela skor (om möjligt i par och hopknutna) 
hattar, filtar, handväskor, bälten och accessoarer.

Human Bridge tar inte emot
Mattor, madrasser, blöta eller väldigt nedsmutsade 
textilier, trasiga skor, små tygrester, trasiga  
paraplyn, trasiga regnkläder (består av plast-
material) eller trasiga skinnkläder (organisk hud), 
resväskor, korgar, kuddar, täcken och förpack-
ningsmaterial.

Vill du veta mer om Human Bridge?
På Human Bridges webbplats, humanbridge.se, 
kan du läsa mer om deras arbete och vad som 
händer med de insamlade textilierna.
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Minska matsvinnet
– gör en insats för miljön

Varje år slänger hushållen i Sverige cirka 19 kilo fullt ätbar mat 
per person och 26 kilo mat och dryck hälls ut i vasken. Mycket 
av maten slängs för att den inte äts upp i tid – vi köper för 
mycket, lockas av extrapriser och storpack, glömmer den 
längst in i kylskåpet och kastar överbliven mat istället för  
att äta upp resterna. Det är slöseri med både resurser, miljö 
och pengar. Det bästa är att äta upp den mat du köper. 

Ett hushåll beräknas kunna spara minst 3 000-6 000 kronor 
per år på att minska sitt matsvinn. Men matsvinnet kostar inte 
bara pengar, det förstör också för miljön. Att producera mat 
orsakar bland annat växthusgaser som påverkar klimatet och 
bidrar även till övergödning. Allt detta sker i onödan om vi 
sedan slänger bort maten. 

Det matavfall som trots allt blir över vill vi ta hand om och 
göra biogas och biogödsel av. För att det ska fungera är det 
viktigt att sortera matavfallet och hantera det rätt. I påsen för 
matavfall lägger du exempelvis avfall från grönsaker och frukt, 
matrester, äggskal, hushållspapper, kaffesump och tepåsar.

Vad händer sedan med matavfallet?
Matavfallet från både Ludvika och Smedjebacken 
transporteras till en förbehandlingsanläggning i Borlänge.  
Av matavfallet produceras sedan biogas och biogödsel. 
Biogas är ett miljösmart bränsle som inte bidrar till 
växthuseffekten. När matavfall och annat organiskt avfall 
omvandlas till biogas bildas också biogödsel. Den är väldigt 
näringsrik och används som gödningsmedel inom jordbruket.

Det här kan du göra för att minska matsvinnet 
4Gör en shoppinglista. Planera dina inköp 

och köp inte mer än du gör av med.

4Inventera kylen varje vecka så att du har  
koll på vad du har och vad som behöver 
ätas upp.

4Släng inte maten bara för att den passerat 
bäst före-datum, ofta håller den mycket 
längre. Titta, lukta och smaka!

4Gå regelbundet igenom vad som finns i 
frysen och planera för att äta upp maten i 
tid. Märk maten med datum och innehåll 
när du fryser in den.

4Ta med matrester som matlåda till jobbet.

Visste du att matrester innehåller mycket energi?
En påse med matavfall som väger ett kilo räcker till att köra en 
biogasbil nästan två kilometer. 
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Gör så här
1.  Använd bara papperspåsar som är 

avsedda för matavfallet. 
2.  Veckla ut matavfallspåsen och sätt den 

i hållaren. Vik ned en kant upptill, så du 
har en torr del att tillsluta den med. 

3.  Ta bort eventuell plast och andra 
förpackningar runt matavfallet innan du 
lägger det i påsen.

4.  Låt blöta matrester rinna av innan du 
lägger dem i påsen. Med en slaskskrapa 
kan du lätt ta upp skal och annat mat-
avfall från vasken.

5. Fyll max upp till markeringen som finns 
på insidan av matavfallspåsen. Då är det 
lätt att stänga den.

6.  Byt påse efter två till tre dagar även om 
den inte är full.

7.  Vik ihop påsen ordentligt innan du läg-
ger den i facket, kärlet eller behållaren 
för matavfall.

4	Tips!
 Lägg gärna använt hushållspapper i papperspåsen för matavfall. 

Pappret suger upp vätska och hjälper till att hålla påsen torr.

Matavfall endast i papperspåsar
Packa aldrig matavfallet i plastpåsar, inte ens så kallade ned-
brytbara plastpåsar. Lägg inte heller matavfallet löst i facket, 
kärlet eller behållaren för matavfall.

Kattsand av både papper och kisel sorteras som 
restavfall, det vill säga den vanliga soppåsen.  
Häll kattsanden i en plastpåse och förslut den 
ordentligt innan du slänger den.

Rätt papperspåsar för matavfall 
Vi har särskilda papperspåsar för matavfallet. Dessa är extra 
tåliga mot fukt och fungerar även bra i nästa steg när mat-
avfallet ska tas om hand. Påsarna är tillverkade i ett naturligt 
material så att de kan brytas ned. De är anpassade för fuktigt 
matavfall och blir inte genomblöta så lätt, samtidigt som de 
torkar snabbt.

Även om matavfallspåsarna är väldigt tåliga mot fukt behöver 
de ordentligt med luft för att inte gå sönder. Använd därför 
hållaren som du har fått av oss. Den är tillverkad för att passa 
de särskilda matavfallspåsarna. Hållaren ger påsen möjlighet 
att luftas och på så sätt blir det mindre lukt. 

Nya påsar 
Nya matavfallspåsar finns att hämta på våra återvinnings- 
centraler och i de flesta livsmedelsbutiker. Påsarna är gratis. 
På vår webbplats, wbab.se, finns en lista över alla butiker som 
tillhandahåller matavfallspåsarna.

Mataffärerna har också egna papperspåsar för frukt och 
grönsaker. De flesta av dessa påsar är godkända för att även 
användas till matavfall. Det brukar stå på påsen om den kan 
användas som matavfallspåse. Men det förekommer också 
papperspåsar som enbart fungerar som emballage till frukt 
och grönsaker. Dessa påsar är för tunna för att användas som 
matavfallspåsar.

Restavfall
Restavfall ska vara absolut det minsta avfall man 
lämnar ifrån sig. Restavfall är det som blir kvar när 
du har sorterat ut matavfall, olika förpackningar, 
tidningar och returpapper samt farligt avfall.

Exempel på restavfall är blöjor, tamponger,  
bindor, kattsand, hundbajspåsar, diskborstar, 
tops, snus, kuvert, dammsugarpåsar och tops. 

Lägg alltid restavfallet i en påse och inte löst 
i facket, kärlet eller behållaren. Förslut påsen 
ordentligt.

Vad händer sedan  med restavfallet?
Restavfallet transporteras till en förbrännings-
anläggning där det blir värme och el. 
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Plastförpackningar
Exempelvis ketchup- och  
schampoflaskor, plastpåsar från 
frukt och grönsaker, refillpaket, 
tuber i plast, innerpåsar från  
müslipaket, chipspåsar och 
frigolit. 

Pappersförpackningar
Exempelvis pasta-, mjölk- och 
juicepaket, papperspåsar, 
skokartonger, toalettrullar och 
wellpapplådor.

Ofärgade glasförpackningar 
Exempelvis saftflaskor, syltburkar 
och barnmatsburkar av ofärgat 
glas.
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Återvinn dina  
förpackningar  

Gör så här
Töm
Förpackningarna ska vara tömda på sitt innehåll. 
De behöver inte vara rengjorda, men gärna 
ursköljda.

Separera
Består förpackningen av mer än ett material ska 
du, om det är möjligt, skilja dem åt. En glasburk 
med metallock är enkelt att ta isär, medan spray-
burkens pump brukar vara svår att få bort. Låt den 
då sitta kvar. Låt även korken på metalltuben sitta 
kvar. Plastkorken förbränns när metallen smälts 
ner. Om en förpackning består av flera material 
som inte går att separera, sorterar du den efter 
det viktmässigt dominerande materialet.

Underlätta återvinningen
Böj in vassa lock på konservburken och platta 
gärna till. Se till att sprayflaskor är helt tömda. 
Packa mindre pappersförpackningar i större, så 
tar det mindre plats.

Sortera 
Ett enkelt och utrymmesbesparande sätt att 
sortera är att samla alla förpackningarna i samma 
kasse eller hink. Du sorterar sedan på återvinnings-
stationen, den centrala uppsamlingsplatsen eller i 
sorteringskärlen och lägger rätt förpackning i rätt 
behållare eller fack.

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

Metallförpackningar
Exempelvis konservburkar, tuber 
i metall, tomma sprayflaskor i 
metall, kapsyler och lock.

Färgade glasförpackningar 
Exempelvis flaskor för grillolja, 
hudvårdsburkar och buljong-
flaskor i färgat glas.

Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning 
händer något stort. Då bidrar du till att materialen från förpackningarna 
samt tidningarna och returpappret stannar kvar i kretsloppet. Naturens 
råvaror används igen och massor med energi sparas. Du lämnar dina 
använda pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar 
och returpapper på en återvinningsstation. 

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen, förkortat FTI, som 
ansvarar för de obemannade stationerna.

Du som bor i villa eller har ett fritidshus i Ludvika kommun och har 
abonnemang Standard eller Dela standard sorterar dina förpackningar 
direkt i sorteringskärlen hemma. Är ditt hushåll anslutet till en central 
uppsamlingsplats lämnar du ditt förpackningsmaterial där.



Återvinningsstationer 
– här lämnar du förpackningar samt tidningar och returpapper

Ludvika kommun
Ludvika Axvägen Björnhyttan Björnhyttans återvinningscentral •
Ludvika Sporthallen, Prästgårdsgatan • Fredriksberg Brandstationen, Stationsbacken •
Ludvika Dianavägen/Jägarnäsvägen • Fredriksberg Fredriksbergs återvinningscentral •
Ludvika Elljusspåret, Högbergsgatan • Grangärde Gärdsvedsvägen vid f.d. OKQ8

Ludvika Grottvägen • Grängesberg GIA, Kopparbergsvägen •
Ludvika Hillängens IP, Grågåsvägen • Grängesberg Gruvfogdevägen

Ludvika Håksberg, Uppfartsvägen • Grängesberg Parkeringsplats Grängesvallen, Björkallén •
Ludvika Knutsbovägen • Nyhammar Torget, Nyhammar •
Ludvika Magnetbacken, Grottvägen • Saxdalen Oxbrovägen

Ludvika Ställviksberget, Hammarbacksvägen • Sunnansjö Botbergsvägen vid Coop Nära •
Ludvika Golan/Östansbo/Turbinvägen • Sörvik Digervålavägen

Smedjebacken ICA Pilen • Malingsbo Vid f.d. skolan

Smedjebacken Coop Morgårdshammar Hagbacken, Möllers väg

Smedjebacken Moga • Morgårdshammar Korsningen Källängsvägen/Gubbovägen •
Smedjebacken Nytäppans återvinningscentral • Nyfors Vägskälet, Nyfors Handel

Björsjö Vid busshållplatsen Söderbärke Vid kiosken •
Gubbo Vid skolan Söderbärke Vid f.d. brandstationen

Harnäs Vid busshållsplatsen Söderbärke Nors återvinningscentral •
Jobsbo Vid skolan Vad Vid järnvägsstationen

Smedjebackens kommun

• Human Bridge har behållare för insamling av textilier, kläder och skor.

• Human Bridge har behållare för insamling av textilier, kläder och skor.

Tänk på 
4Metallprodukter som inte är förpackningar, 

burkar som innehåller färg- och limrester, 
utbrunna värmeljus och marschaller lämnar 
du på en återvinningscentral. 

4Kuvert lägger du i soppåsen för restavfall.

4Porslin, keramik, dricks- och fönsterglas 
lämnar du på en återvinningscentral.

4Ta bort plastomslag och kuvert runt reklam 
och tidningar.
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Återvinningsstationerna är obemannade och placerade 
på allmänna platser, vanligtvis vid butiker, drivmedels-
stationer och i bostadsområden.

Det är FTI som sköter insamlingen av förpackningar 
samt tidningar och returpapper på återvinnings- 
stationerna. De ansvarar även för stationernas skötsel. 

På ftiab.se kan du se var din närmaste återvinnings- 
station finns och anmäla behov av städning eller  
tömning med mera. 

Överfullt i behållarna eller  
stökigt på återvinningsstationen?
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Återvinnings- 
centraler
– här lämnar du grovavfall, elavfall  
och farligt avfall

Rätt sak på rätt plats
Grovavfall är avfall som är för stort eller tungt för att läggas i 
soppåsen. På återvinningscentralerna lämnar du även träd-
gårdsavfall, elavfall och farligt avfall. Det finns också behållare 
för förpackningar, tidningar och returpapper samt textilier.

För att vi ska kunna återvinna så mycket som möjligt är det 
viktigt att du lägger rätt sak på rätt plats. Vi hjälper gärna till och 
berättar hur du ska sortera och var olika saker hör hemma, men 
du får själv lasta av och slänga ditt avfall.

Exempel på avfall som du ska  
lämna på en återvinningscentral
4Träavfall, exempelvis virke, pallar, spånskivor  

och stockar.
4Brännbart avfall, exempelvis skumgummi-

madrasser och möbeldynor.
4Metallskrot, exempelvis takrännor, cyklar och 

barnvagnar.
4Ej återvinningsbart avfall, exempelvis kakel, klin-

kers, porslin, tegel, keramik och betong.
4Tryckimpregnerat virke, exempelvis impregnerat 

plank, reglar och slipers.
4Trädgårdsavfall, exempelvis gräsklipp, fallfrukt, löv 

och grenar.
4Elavfall, exempelvis datorer, tv-apparater, vitvaror, 

hushållsmaskiner, lysrör, glödlampor och produk-
ter med inbyggda batterier.

4Farligt avfall, exempelvis olja, färg, lösningsmedel, 
kemikalier och bekämpningsmedel.
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Mobila återvinnings-
centralen 
– information med anledning av  
coronapandemin

Öppettider 

På Nytäppans återvinnings-
central kan du även lämna 
möbler, husgeråd, leksaker  
och andra användbara saker  
till återbruk.

För att minska smittspridningen ställs vårens turné för den 
mobila återvinningscentralen in. Vi tycker naturligtvis att det är 
jättetråkigt eftersom vår mobila återvinningscentral är mycket 
uppskattad och det är många som har långt till våra fasta åter-
vinningscentraler.

Hur det ser ut med höstens turné beror bland annat på hur 
coronapandemin utvecklas. Vi håller vår webbplats wbab.se 
uppdaterad med aktuell information och kommer även i god tid 
att annonsera hur det blir med den mobila återvinningscentralen 
till hösten 2021.

Björnhyttan 

Saxdalsvägen 60, Ludvika

Öppet 
Måndag kl. 09-19
Tisdag kl. 09-19
Onsdag kl. 09-19
Torsdag kl. 09-16
Fredag kl. 09-16
Lördag  kl. 09-13

Fredriksberg 

Tyforsvägen 20, Fredriksberg

Öppet 
Torsdag kl. 13-18

Lördagsöppet 
Lördagsöppet första helgfria lördagen varje månad 
kl. 09-13 med undantag för perioden 15 maj till 15 
september då återvinningscentralen har öppet alla 
helgfria lördagar jämna veckor kl. 09-13.

Nytäppan

Industrivägen 8, Smedjebacken

Öppet 
Måndag  kl. 09-19
Tisdag kl. 09-19
Onsdag kl. 09-16
Torsdag kl. 09-16
Fredag kl. 09-16
Lördag kl. 09-13

Nor  

Hemshyttevägen, Söderbärke

Öppet 
Onsdag kl. 10-19

Lördagsöppet 
Lördagsöppet andra helgfria lördagen varje månad 
kl. 09-13 med undantag för perioden 15 maj till 15 
september då återvinningscentralen har öppet alla 
helgfria lördagar ojämna veckor kl. 09-13.

Avvikande öppettider
      I samband med storhelger och röda dagar ändras  
öppettiderna. Våra återvinningscentraler är stängda  
alla helgdagar (röda dagar) samt nyårsafton, påskafton, 
midsommarafton och julafton.

Dag före röd dag samt 24 juni, 23 december och den 
30 december stänger återvinningscentralerna klockan 15.  

Om dag före röd dag, 24 juni, 23 december eller den 
30 december inträffar på en lördag stänger återvinnings-
centralerna klockan 13.

Våra öppettider kan ändras under året. Är du osäker,  
ring vår kundservice på telefon 0240-309 90 för besked eller 
gå in på vår webbplats wbab.se.

På Björnhyttans återvinnings-
central kan du även lämna 
möbler, husgeråd, leksaker  
och andra användbara saker  
till återbruk.
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Farligt avfall
Allt avfall som är farligt för oss människor och vår miljö klassas som 
”farligt avfall” och ska aldrig läggas i soppåsen för restavfall eller hällas ut 
i avloppet. Sortera ut sådant som du misstänker är farligt eller skadligt 
och lämna det på en återvinningscentral. Avfallet tas om hand och 
förstörs, återvinns eller förvaras på ett sätt så att det inte orsakar skador. 
Farligt avfall är olika kemikalier, gifter och andra skadliga ämnen som du 
inte längre har användning för, exempelvis färger, lösningsmedel, oljor, 
bekämpningsmedel och rengöringsmedel.

Så här gör du
4Blanda aldrig olika sorters farligt avfall.
4Lämna gärna avfallet i originalförpackningen eller förpacka det väl.
4Märk förpackningen tydligt med vad den innehåller, alternativt ”okänt”.

Vi tar inte emot 
4Ammunition, fyrverkerier, dynamit och andra explosiva varor.  

Ta kontakt med polisen.

Elavfall
Elavfall är lampor och alla apparater med sladd eller batteri, 
exempelvis lysrör, lågenergilampor, glödlampor, eltandborstar, 
sladdar, mobiltelefoner, tv-apparater och datorer. Det kan 
finnas inbyggda batterier i många produkter. Hela produkten 
ska då lämnas in. Elavfall innehåller material som kan bli till 
nya produkter. Metallerna kan exempelvis återvinnas hur 
många gånger som helst utan att de tappar kvalitet. Avfallet 
kan också innehålla miljöfarliga ämnen. Lämna ditt elavfall på 
någon av återvinningscentralerna. Butiker som säljer elprylar 
tar också emot elavfall. El kretsen ansvarar för återvinningen av 
elektronik.

Batterier och ljuskällor
Småbatterier som knappcellsbatterier, brunstensbatterier 
och kvicksilverbatterier kan du lämna i särskilda behållare på 
livsmedelsaffärerna i Ludvika och Smedjebackens kommuner. 
Här finns också möjlighet att lämna olika typer av ljuskällor 
som exempelvis glödlampor, lågenergilampor, LED-lampor 
och halogenlampor.

Du som har en elbox
Har du avfallsabonnemang Standard eller Dela standard i  
Ludvika kommun har du fått en elbox för ljuskällor, mindre 
elavfall och batterier. Du förvarar boxen inomhus tills du  
behöver få den tömd. Då hänger du den på valfritt sorterings-
kärl när det är dags sophämtning. 

Viktigt! Ta in boxen när den har blivit tömd, elboxen får inte 
hänga kvar på sorteringskärlet.

Läkemedel
Lämna alltid tillbaka dina utgångna och överblivna 
mediciner till ditt apotek. Använd deras returpåse eller 
lägg dina läkemedel i en egen påse. Huvudsaken är 
att den är genomskinlig så att apotekspersonalen kan 
se vad som finns i den. Kanyler stoppar du i en särskild 
sticksäker behållare som du får från apoteket. När du fyllt 
behållaren lämnar du den till ditt lokala apotek. Läke- 
medelsavfallet skickas vidare för destruktion så att det 
inte skadar vår miljö eller vårt dricksvatten.

Tomma läkemedelsförpackningar sorterar du precis 
som alla andra förpackningar. Du lämnar dem på åter-
vinningsstationen, den centrala uppsamlingsplatsen 
eller i sorteringskärlen och lägger rätt förpackning i rätt 
behållare eller fack.
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Sophämtning
Som fastighetsägare är det ditt ansvar att se till så att vi kan 
hämta ditt avfall. Du väljer själv var du placerar dina kärl eller 
ditt kärl mellan tömningsdagarna, men inför tömning ber vi dig 
tänka på några saker för att sophämtningen ska fungera bra.

På hämtningsdagen gäller följande
4Ställ fram kärlet eller kärlen som ska tömmas senast klockan 

6 på morgonen.

4Placera kärlet eller kärlen vid tomtgränsen eller i anslutning 
till hämtningsvägen.

4Kärlet eller kärlen ska stå på en hårdgjord yta.

4Överfyll inte kärlet eller kärlen, locken ska vara stängda.

4Se till att inget står i vägen för kärlet när det ska tömmas.

Sophämtning i samband med helgdagar
Ställ ut ditt kärl eller dina kärl som vanligt. Vi hämtar avfallet 
på ordinarie hämtningsdag, även om det är en afton eller en 
röd dag, om du inte får information om annat.

Så här sköter du dina kärl eller ditt kärl
Spola ur kärlen eller kärlet när det behövs, om något läckt ut 
eller om kärlen eller kärlet luktar illa. 

Underlätta för avfallshämtarna
På vintern kan du hjälpa oss genom att ta bort snövallar, 
skotta och sanda vid dina kärl eller ditt kärl. 

På sommaren ber vi dig ta bort högt gräs och annan växtlighet 
runt kärlen eller kärlet. 

Tänk också på att dra in dina kärl innanför tomtgränsen när du 
inte har sophämtning. Då blir det enklare för de som jobbar 
med snöröjning och sandupptagning.

Handtaget utåt  – du som bor i Ludvika 
Med flera fack i sorteringskärlen hålls materialen 
skilda – hela vägen. Fordonen som tömmer kärlen har 
olika fack i bilen så att allt hamnar på rätt plats direkt 
vid tömningen. 

Vår personal hämtar dina utställda kärl manuellt och 
drar dem till baksidan av fordonet där de töms. Att 
dra sorteringskärl är ett tungt arbete. Genom att du 
ställer dina kärl på rätt sätt underlättar du vår personals 
arbetsmiljö. Det är därför viktigt att kärlet eller kärlen 
står med handtagen ut mot vägen.

Handtaget inåt – du som bor i Smedjebacken
Bor du i Smedjebacken hämtas dina avfallskärl med 
ett sidolastande renhållningsfordon. En arm på 
fordonet lyfter kärlen och tömmer dem i två olika fack 
uppe på bilen. För att underlätta för vår personal ska 
kärlen därför ställas vid tomtgränsen med handtaget 
och hjulen in mot fastigheten. 

Tack för hjälpen!

4Tips för att undvika fastfrusna  
matavfallspåsar 
Håll matavfallspåsen så torr som 
möjligt. Låt blött matavfall rinna av 
ordentligt innan du lägger det i påsen.

Lägg använt hushållspapper i mat- 
avfallspåsen. Det absorberar eventuell 
vätska och håller påsen torrare. Vik 
ihop påsen noga så att matavfallet 
inte ramlar ut. 

Om möjligt, ställ ut påsen för att frysa 
till innan du lägger den i kärlet. Sätt 
en hink ovanpå för att inte locka fåglar 
eller andra djur. 

Blir det några påsar kvar efter tömning 
lossnar de när det tinar och följer med 
vid nästa tömning.
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Slamtömning
I Ludvika och Smedjebackens kommuner är det WBAB som tar 
hand om slamtömningen av enskilda avloppsanläggningar.  
Vi anlitar i vår tur en entreprenör, för närvarande Relita, för att 
utföra tömningsarbetet. 

Du som fastighetsägare ansvarar för skötsel och underhåll av 
din avloppsanläggning samt att den är tillgänglig när det är 
dags för tömning. Anläggningen behöver tömmas regel-
bundet för att den ska fungera bra och inte belasta miljön i 
onödan. Hur ofta du behöver tömning beror bland annat på 
ditt behov och vilket system du har. 

Förbeställd tömning
Du kan ha tömningen inlagd på turlista, det vill säga för-
beställd, och få tömt automatiskt. Vi har delat upp månaden  
i två tömningsperioder, period 1 (dag 1-15) och period 2  
(dag 16-31). Det betyder att du får din ordinarie slamtömning 
utförd antingen första eller andra delen av månaden beroende 
på vilken period din tömning ligger inlagd på. 

Budad tömning
Det går också att beställa tömning efter behov, så kallad 
budad tömning.

Få sms-avisering om slamtömning
Vi erbjuder dig med enskild avloppsanläggning kostnadsfri 
sms-avisering inför slamtömning. Ett sms skickas till din mobil-
telefon cirka en vecka före din tömningsperiod. Vi kan däremot 
inte meddela exakt vilken dag vi kommer. Har du en fast tele-
fon får du istället ett inspelat talmeddelande. Vi skickar bara sms 
inom Sverige. På vår webbplats, wbab.se, finns instruktioner hur 
du registrerar dig. Du kan även kontakta kundservice, så hjälper 
vi till med att lägga in ditt telefonnummer.

Byt ut ditt tunga brunnslock och ersätt med ett lättviktslock 
Exempel på företag som säljer lättviktslock är Svenska Brunns-
lock och Malmberg Miljöhantering.

Tänk på
4Se till att husnumret syns tydligt 

och att brunnen är synlig och 
lättåtkomlig.

4Markera slamanläggningens läge 
på tomten så att den syns även 
när det är snö.

4Röj sly runt brunnen eller tanken.

4Ta bort eventuella prydnadsväxter, 
krukor och trädgårdsfigurer innan 
tömning.

4Byt ut brunnslocket om det 
är tungt och ersätt det med 
ett barnsäkert lock av lättare 
material. Locket ska ligga över 
markytan och kunna öppnas av 
en person. 

4Kontrollera anläggningen regel-
bundet.

Latrin
Det finns latrinkärl till försäljning på våra återvinnings-
centraler för dig som har utedass eller torrklosett och 
inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet. 

När latrinkärlet är fullt lämnar du det på någon av våra 
återvinningscentraler. Fråga personalen på plats om 
hjälp. Det går även bra att beställa hämtning av kärlet, 
kontakta vår kundservice. 

Vi hämtar inte längre latrinkärl i samband med den 
vanliga sophämtningen.

Kundservice hjälper dig! 
Frågor, ändringar, beställningar, akuta tömningar, 
budning av slamtömning och hämtning av latrin-
kärl kontakta kundservice på telefon 0240-309 90.
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Kontakta oss
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor 
om vatten, avlopp, avfall, återvinning, slamtömning, fakturor,  
ägarbyte eller någonting annat.

Kundservice
Öppet: Måndag till fredag kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.30

Telefon: 0240-309 90 
E-post: info@wbab.se 
Webbplats: wbab.se

Besöksadress och postadress 
Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken

Felanmälan dygnet runt 
för vatten och avlopp
Telefon: 0240-309 90

Björnhyttans återvinningscentral
Telefon: 0240-309 70

Nytäppans återvinningscentral
Telefon: 0240-309 60

Förpacknings- och  
tidningsinsamlingen
Frågor
Telefon: 0200-88 03 10

Felanmälan
Telefon: 0200-88 03 11

E-post: kontakt@ftiab.se 
Webbplats: ftiab.se

Vill du veta mer? 
Besök följande webbplatser:
svensktvatten.se 
naturvardsverket.se
avloppsguiden.se
dalaavfall.se
avfallsplandalarna.se  
avfallsverige.se  
sopor.nu   
hsr.se
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Webbplats: wbab.se

Information
för dig i Ludvika
och Smedjebacken
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