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Dags att välja
För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus.

abonnemang för ditt hushållsavfall
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För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att ta tillvara på mat- 
avfallet. Snart börjar vi samla in matavfall i ditt område och därför behöver du nu välja vilket 
abonnemang du ska ha. Att delta i insamlingen av matavfall är frivilligt. Denna broschyr inne-
håller information om hur du ska gå tillväga när du väljer abonnemang. På sidorna 8-10 kan du 
läsa mer om de olika abonnemangen. 
 
Genom att återvinna matavfallet och ta tillvara på den energi och näring det innehåller får vi 
biogas och biogödsel. Biogasen kan sedan användas som bränsle till fordon och biogödseln 
kan användas som gödningsmedel i jordbruket. Genom att du sorterar ut ditt matavfall får vi 
en positivare utveckling av vår miljö.

Matavfall 

Visste du att ...
Fördelen med biogas framför fossila bränslen är att utsläppen av miljö- och hälsofarliga 
ämnen är betydligt lägre. 2 800 kg koldioxidutsläpp per år undviks om en bil drivs av biogas 
istället för bensin.

 – en värdefull resurs
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Det ska vara lätt
att sortera

Att sortera ut matavfall gör stor skillnad för miljön. Det är också mycket enkelt. Du får all  
utrustning du behöver: bruna papperspåsar speciellt avsedda för matavfall, en påshållare,  
ett extra sopkärl avsett för matavfall. 

Den bruna papperspåsen är konstruerad för att klara både torrt och fuktigt matavfall men det 
är viktigt att använda den medföljande påshållaren. Den gör så att luft cirkulerar runt påsen 
och håller den torr. 

När det är dags att börja sortera ut matavfallet får du tydliga instruktioner om hur utrustningen 
används. Du får även en sorteringsguide där du enkelt kan se vad som räknas som matavfall.

Visste du att ...
När dina påsar håller på att ta slut kan du enkelt och kostnadsfritt beställa nya genom att 
klämma fast en påse i ditt bruna kärl.
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Matavfallets väg
till biogas

Visste du att ...
Statistik visar att det slängs cirka 72 kilo matavfall per person och år. Istället för att  
matavfallet bränns upp kan det istället omvandlas till miljövänligt bränsle.

Ditt matavfall hämtas av en sopbil som har två fack, ett för 
brännbart hushållsavfall (grönt kärl) och ett för matavfall 
(brunt kärl). Matavfallet lastas sedan om och körs till en       
biogasanläggning där det rötas och blir till biogas. Den rest 
som blir över i omvandlingsprocessen är näringsrik och kan 
därför användas som gödsel. 

Jämfört med fossila bränslen, som exempelvis bensin, ger 
biogas betydligt lägre utsläpp av miljö- och hälsofarliga 
ämnen.
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Abonnemang 1 Abonnemang 2 

Matavfall blir biogas+ Egen varmkompost+

Villor, permanentboende, 26 tömningar/år
Storlek på kärl      Grundavgift per år   Avgift per kilo 
190 liter grönt kärl + 140 liter brunt kärl  645 kronor  2,85 kronor
370 liter grönt kärl + 140 liter brunt kärl  800 kronor  2,85 kronor

Fritidsboende, 13 tömningar/år (april – september)
Storlek på kärl      Grundavgift per år   Avgift per kilo 
190 liter grönt kärl + 140 liter brunt kärl  465 kronor  2,85 kronor
370 liter grönt kärl + 140 liter brunt kärl  620 kronor  2,85 kronor

Räkneexempel för en familj på fyra personer: Hushåll som slänger totalt 10 kg/tömning: 1 386 kr/år. Hushåll som 
slänger totalt 20 kg/tömning: 2 127 kr/år. Båda exemplen avser grönt 190 l kärl + brunt 140 l kärl.

Räkneexempel för en familj på fyra personer: Hushåll som slänger totalt 10 kg/tömning: 835,50 kr/år. Hushåll som 
slänger totalt 20 kg/tömning: 1 206 kr/år. Båda exemplen avser grönt 190 l kärl + brunt 140 l kärl.

Villor, permanentboende, 26 tömningar/år
Storlek på kärl      Grundavgift per år   Avgift per kilo 
190 liter grönt kärl (+ egen varmkompost)  735 kronor  4,50 kronor
370 liter grönt kärl (+ egen varmkompost)  1 245 kronor  4,50 kronor

Fritidsboende, 13 tömningar/år (april – september)
Storlek på kärl      Grundavgift per år   Avgift per kilo 
190 liter grönt kärl (+ egen varmkompost)  545 kronor  4,50 kronor
370 liter grönt kärl (+ egen varmkompost)  885 kronor  4,50 kronor

Räkneexempel för en familj på fyra personer: Hushåll som slänger totalt 6 kg/tömning: 1 437 kr/år. Hushåll som 
slänger totalt 12 kg/tömning: 2 139 kr/år. Båda exemplen avser grönt 190 l kärl.

Räkneexempel för en familj på fyra personer: Hushåll som slänger totalt 6 kg/tömning: 896 kr/år. Hushåll som slänger 
totalt 12 kg/tömning: 1 247 kr/år. Båda exemplen avser grönt 190 l kärl.

Alla avgifter nedan är inklusive moms. Alla avgifter nedan är inklusive moms.

Du behåller ditt gröna kärl och får ett brunt kärl avsett för matavfall. Du sorterar ut ditt matavfall 
i den papperspåse du fått av oss och som sedan slängs i det bruna matavfallskärlet. Båda dina kärl 
töms samtidigt av en sopbil med två separata fack, ett för brännbart hushållsavfall och ett för matav-
fall. I abonnemanget ingår också papperspåsar för matavfall och påshållare.

Du har en varmkompost och behåller ditt gröna kärl för brännbart hushållsavfall. Ditt matavfall 
lägger du i varmkomposten. Du står själv för skötslen och införskaffande av den. Tänk på att du 
måste anmäla varmkompost till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
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Abonnemang 3 Så väljer du
abonnemangOsorterat avfall

Villor, permanentboende, 26 tömningar/år
Storlek på kärl      Grundavgift per år   Avgift per kilo 
190 liter grönt kärl      1 200 kronor  5,50 kronor
370 liter grönt kärl      1 500 kronor  5,50 kronor
660 liter grönt kärl     1 975 kronor  5,50 kronor

Fritidsboende, 13 tömningar/år (april – september)
Storlek på kärl      Grundavgift per år   Avgift per kilo 
190 liter grönt kärl       880 kronor  5,50 kronor
370 liter grönt kärl      1 175 kronor  5,50 kronor
660 liter grönt kärl     1 995 kronor  5,50 kronor

Räkneexempel för en familj på fyra personer: Hushåll som slänger totalt 10 kg/tömning: 2 630 kr/år. Hushåll som slänger 
totalt 20 kg/tömning: 4 060 kr/år. Båda exemplen avser grönt 190 l kärl. 

Räkneexempel för en familj på fyra personer: Hushåll som slänger totalt 10 kg/tömning: 1 595 kr/år. Hushåll som 
slänger totalt 20 kg/tömning: 2 310 kr/år. Båda exemplen avser grönt 190 l kärl.

Alla avgifter nedan är inklusive moms.

Du behåller din nuvarande kärlstorlek oavsett vilket abonnemang du väljer. Önskar du byta 
kärlstorlek kontakta kundtjänst. Se kontaktuppgifter på sista sidan.
 
Internet
Gör ditt val på vår hemsida www.vivab.info

Post
Gör ditt val på bifogad blankett och posta talongen. Portot är redan betalt.

Vad händer sedan?
Du som valt abonnemang 1 – Matavfall till biogas – får all utrustning du behöver i samband med 
utsättningen av det bruna kärlet. Då kan du börja sortera ut ditt matavfall. 

Har du glömt göra ditt val? 
Efter några veckor skickar vi en påminnelse till alla som inte har gjort ett aktivt val. Gör du inget 
val vid detta tillfälle får du automatiskt abonnemang 3 – Osorterat avfall.

Ångrar du ditt val?
Om du efter valperiodens slut ångrat ditt val och vill ha en förändring av ditt abonnemang som 
innebär en kärlutsättning eller kärlhämtning tillkommer en avgift på 290 kronor inkl. moms.

Du behåller ditt gröna kärl. I det slänger du både ditt matavfall och ditt brännbara hushållsavfall.



Vatten & Miljö i Väst AB | telefon 0757-27 40 00 | www.vivab.info

Dina matrester
– gott för miljön

Har du frågor?
Kontakta Avfallsrådgivaren
E-post: matavfall@vivab.info
Tel:   0757-27 40 30

Kontakta Kundtjänst
E-post: vivab@vivab.info
Tel:   0757-27 40 00
Öppet

  
måndag till fredag 8–15

   lunchstängt 12–13

Postadress: Box 110, 311 22 Falkenberg 
Webb: www.vivab.info
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