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Kundservice 
E-post: vivab@vivab.info, telefon 0757-27 40 00 
För aktuella öppettider se www.vivab.info 

Din faktura 
Vår kundservice svarar på dina frågor om vatten- och avloppsfakturor. Ha ditt kundnummer 
eller din senaste faktura till hands när du kontaktar oss. Du kan med fördel betala din faktura 
med e-faktura och/eller autogiro, mer information finns på www.vivab.info. Betalning av faktura 
ska vara oss tillhanda senast på förfallodagen, därefter debiteras påminnelse-avgift och 
eventuellt dröjsmålsränta.  

Byte av kärlstorlek 
Om du önskar en annan storlek på ditt kärl kontaktar du vår kundservice. Utebliven hämtning 

eller extra tömning. Om du behöver extra tömning eller om din tömning blivit missad kontaktar 
du vår kundservice.  

Flytt eller försäljning av fastighet 
Om du flyttar eller säljer en fastighet måste du anmäla detta till oss senast 15 dagar före flytten. 
Vi behöver då fullständiga uppgifter om ny ägare. Du kan göra din flyttanmälan på 
www.vivab.info 

Mina sidor på www.vivab.info 
På vår hemsida finns Mina sidor där du som äger din fastighet kan se dina fakturor, lämna 
vattenmätarställning och göra beställningar av till exempel matavfallspåsar. Du loggar in med 
ditt kundnummer och personnummer.  Du som är hyresgäst eller äger en bostadsrätt har inte 
tillgång till Mina sidor. Vid frågor om abonnemang eller tjänster kontakta vår kundservice. På 
vår hemsida finns mer information om vår verksamhet. Här kan du exempelvis anmäla flytt 
online och läsa mer om olika betalningssätt. 

 

Kontaktuppgifter till entreprenörer   
Ohlssons, hämtning av hushållsavfall Petterssons Miljöåkeri, entreprenör för slamtömning   
Telefon: 010-450 02 00  Telefon: 035-260 42 00   
E-post: info@ohlssons.se  E-post: info@petterssonsmiljo.se   
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Avfallstaxa 2022 för verksamheter i Falkenberg 
Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2022. Angivna avgifter är fastställda av kommunfullmäktige i 
Falkenberg 2021-11-30. Taxan gäller för fastigheter inom kommunen som regleras enligt den 

kommunala renhållningsordningen. Avgifter enligt denna taxa betalas till Falkenbergs Vatten & 
Renhållnings AB (Favrab). Drift av verksamheten utförs av Vatten & Miljö i Väst AB (Vivab) på 
uppdrag av Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (Favrab). Verksamheter betalar ingen 
grundavgift och måste betala per gång vid nyttjandet av våra återvinningscentraler. 

 

Helårsabonnemang 

 

 

Hämtningsavgift  

(kr/kärl och år) 

Viktavgift  

(kr/kg) 

exkl. moms inkl. moms exkl. moms inkl. moms 

Matavfall blir biogas (brunt kärl för matavfall + grönt kärl för restavfall) 

14-dagarshämtning (26 ggr/år) 

Brunt 140-l kärl 76:- 95:- 3,44:- 4,30:- 

Grönt 190-l kärl 100:-  125:- 3,44:- 4,30:- 

Grönt 370-l kärl 156:- 195:- 3,44:- 4,30:- 

Grönt 660-l kärl  228:- 285:- 3,44:- 4,30:- 

Veckohämtning (52 ggr/år) 

Brunt 140-1 kärl 164:- 205:- 3,44:- 4,30:- 

Grönt 370-l kärl  324:- 405:- 3,44:- 4,30:- 

Grönt 660-l kärl  480:- 600:- 3,44:- 4,30:- 

Hämtning två gånger i veckan (104 ggr/år)   

Brunt 140-l kärl 504:- 630:- 3,44:- 4,30:- 

Grönt 660-l kärl 1076:- 1345:- 3,44:- 4,30:- 

Osorterat (endast grönt kärl för både matavfall och restavfall) 

14-dagarshämtning (26 ggr/år) 



   
 

4 
Avfallstaxa för verksamheter Falkenberg 2022 

Grönt 190-l kärl  192:- 240:- 6,60:- 8,250:- 

Grönt 370-l kärl  256:- 320:- 6,60:- 8,250:- 

Grönt 660-l kärl  372:- 465:- 6,60:- 8,250:- 

Veckohämtning (52 ggr/år) 

Grönt 370-l kärl  680:- 850:- 6,60:- 8,250:- 

Grönt 660-l kärl  760:- 950:- 6,60:- 8,250:- 

Hämtning två gånger i veckan (104 ggr/år) 

Grönt 660-l kärl  2040:- 2550:- 6,60:- 8,250:- 
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Sommarabonnemang med hämtning vecka 14-39 

 

 

Hämtningsavgift  

(kr/kärl och år) 

Viktavgift  

(kr/kg) 

exkl. moms inkl. moms exkl. moms inkl. moms 

Matavfall blir biogas (brunt kärl för matavfall + grönt kärl för restavfall) 

14 dagarshämtning (13 ggr/år) 

Brunt 140-l kärl  64:- 80:- 3,44:- 4,30:- 

Grönt 190-l kärl  68:- 85:- 3,44:- 4,30:- 

Grönt 370-l kärl  116:- 145:- 3,44:- 4,30:- 

Grönt 660-l kärl  192:- 240:- 3,44:- 4,30:- 

Veckohämtning (26 ggr/år) 

Brunt 140-l kärl 228:- 285:- 3,44:- 4,30:- 

Grönt 370-l kärl 252:- 315:- 3,44:- 4,30:- 

Grönt 660-l kärl 504:- 630:- 3,44:- 4,30:- 

Hämtning två gånger i veckan (52 ggr/år) 

Brunt 140-l kärl  352:- 440:- 3,44:- 4,30:- 

Grönt 660-l kärl  1104:- 1380:- 3,44:- 4,30:- 

Osorterat (endast grönt kärl för både matavfall och restavfall) 

14-dagarshämtning (13 ggr/år) 

Grönt 190-l kärl 124:- 155:- 6,60:- 8,25:- 

Grönt 370-l kärl 200:- 250:- 6,60:- 8,25:- 

Grönt 660-l kärl 304:- 380:- 6,60:- 8,25:- 

Veckohämtning (26 ggr/år) 
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Grönt 370-l kärl 424:- 530:- 6,60:- 8,25:- 

Grönt 660-l kärl 724:- 905:-  6,60:- 8,25:- 

Hämtning två gånger i veckan (52 ggr/år) 

Grönt 660-l kärl 1744:- 2180:- 6,60:- 8,25:- 
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Säsongstaxa för helårsabonnemang 

 

Hämtningsavgift  

(kr/kärl och år) 

Viktavgift  

(kr/kg) 

exkl. moms 
inkl. 
moms exkl. moms inkl. moms 

Matavfall blir biogas (brunt kärl för matavfall + grönt kärl för restavfall) 

14-dagarshämtning, veckohämtning v. 27-34  

Brunt 140-l kärl 312:- 390:- 3,44:- 4,30:- 

Grönt 370-l kärl 436:- 545:- 3,44:- 4,30:- 

Grönt 660-l kärl 504:- 630:- 3,44:- 4,30:- 

14-dagarshämtning, veckohämtning v. 14-39, 2 ggr/vecka v. 27-34  

Brunt 140-l kärl 356:- 445:- 3,44:- 4,30:- 

Grönt 660-l kärl 756:-  945:- 3,44:- 4,30:- 

Veckohämtning, 2 ggr i veckan v. 27-34) 

Brunt 140-l kärl 644:- 805:- 3,44:- 4,30:- 

Grönt 660-l kärl 1072:- 1340:- 3,44:- 4,30:- 

Osorterat (endast grönt kärl för både matavfall och restavfall) 

14-dagarshämtning, veckohämtning v. 27-34  

Grönt 370-l kärl 804:- 1005:- 6.60:- 8,25:- 

Grönt 660-l kärl, 1092:- 1365:- 6.60:- 8,25:- 

14-dagars hämtning, veckohämtning v. 14-39, 2 ggr vecka v 27-34  

Grönt 660-l kärl 1412:- 1765:- 6.60:- 8,25:- 

Veckohämtning med 2 ggr i veckan v. 27-34  

Grönt 660-l kärl 1788:- 2235:- 6.60:- 8,25:- 
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Säsongstaxa för sommarabonnemang 

 

Hämtningsavgift  

(kr/kärl och år) 

Viktavgift  

(kr/kg) 

exkl. moms inkl. moms 
exkl. 
moms inkl. moms 

Matavfall blir biogas (brunt kärl för matavfall + grönt kärl för restavfall) 

14-dagarshämtning v. 14-39, veckohämtning v. 27-34 (18 ggr/år) 

Brunt 140-l kärl 248:- 310:- 3,44:- 4,30:- 

Grönt 370-l kärl 304:- 380:- 3,44:- 4,30:- 

Grönt 660-l kärl 556:- 695:- 3,44:- 4,30:- 

Veckohämtning v. 14-39, 2ggr i veckan v. 27-34 (34 ggr/år) 

Brunt 140-l kärl 304:- 380:- 3,44:- 4,30:- 

Grönt 370-l kärl 456:- 570:- 3,44:- 4,30:- 

Grönt 660-l kärl 684:- 855:- 3,44:- 4,30:- 

Osorterat (endast grönt kärl för både matavfall och restavfall) 

14-dagarshämtning v. 14-39, veckohämtning v. 27-34 (18 ggr/år) 

Grönt 370-l kärl 500:- 625:- 6,60:- 8,25:- 

Grönt 660-l kärl 1036:- 1295:- 6,60:- 8,25:- 

Veckohämtning v. 14-39, 2ggr i veckan v. 27-34 (34 ggr/år) 

Grönt 370-l kärl 604:- 755:- 6,60:- 8,25:- 

Grönt 660-l kärl 964:- 1205:- 6,60:- 8,25:- 

 
Extra hämtning av hushållsavfall vid fast abonnemang 

Extrahämtning sker efter beställning inom tre (3) arbetsdagar och mot en extra kostnad.  

Viktavgift enligt abonnemangets taxa tillkommer. Vid återkommande extrahämtning eller 
säckar, bör Vivab kontaktas för att se över abonnemanget. 
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Typ av hämtning  
kr/gång 

exkl. 
moms 

kr/gång 

inkl. 
moms 

Extrahämtning av kärl  304:-/st 380:-/st 

Hämtning av extra säck ej i samband med ordinarie hämtning   304:-/st 380:-/st 

Hämtning av extra säck i samband med ordinarie hämtning 72:-/st 90:-/st 

 

I hämtningsavgiften ingår delar av transport, administrativ hantering, information, utveckling 
och kärlhyra. Viktavgiften finansierar insamling, transport och behandling av avfallet. 

Containrar 

 

 

Hyra 

per månad 

Hämtningsavgift  

kr/tömning 

Viktavgift 

kr/ton 

exkl. 
moms 

inkl. 
moms 

exkl. 
moms 

inkl. 
moms 

exkl. 
moms 

inkl. 
moms 

4-6 m³ hushållsavfall 

(med separat matavfallskärl) 
356:- 445:- 328:- 410:- 976:- 1220:- 

4-6 m³ osorterat 356:- 445:- 328:- 410:- 1496:- 1870:- 

4-6 m³ matavfall 356:- 445:- 328:- 410:- 976:- 1220:- 

7-10 m³ hushållsavfall  

(med separat matavfallskärl) 
416:- 520:- 416:- 520:- 976:- 1220:- 

7-10 m³ osorterat 416:- 520:- 416:- 520:- 1496:- 1870:- 

10 m³ hushållsavfall 

(med separat matavfallskärl) 
476:- 595:- 416:- 520:- 976:- 1220:- 

10 m³ osorterat 476:- 595:- 416:- 520:- 1496:- 1870:- 

15 m³ hushållsavfall  

(med separat matavfallskärl) 
592:- 740:- 592:- 740:- 976:- 1220:- 

15 m³ osorterat 592:- 740:- 592:- 740:- 1496:- 1870:- 
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20 m³ hushållsavfall 

(med separat matavfallskärl) 
648:- 810:- 1180:- 1475:- 976:- 1220:- 

20 m³ osorterat 648:- 810:- 1180:- 1475:- 1496:- 1870:- 

Komprimator 10 m³ hushållsavfall  

(med separat matavfallskärl) 
772:- 965:- 1652:- 2065:- 976:- 1220:- 

Komprimator 10 m³ osorterat 772:- 965:- 1652:- 2065:- 1496:- 1870:- 

Komprimator 15 m³ hushållsavfall  

(med separat matavfallskärl) 
920:- 1150:- 1652:- 2065:- 976:- 1220:- 

Komprimator 15 m³ osorterat 920:- 1150:- 1652:- 2065:- 1496:- 1870:- 

Komprimator 20 m³ hushållsavfall  

(med separat matavfallskärl) 
1076:- 1345:- 2480:- 3100:- 976:- 1220:- 

Komprimator 20 m³ osorterat 1076:- 1345:- 2480:- 3100:- 1496:- 1870:- 

 

Hämtning/tömning sker efter beställning.  

Vid tillfälliga arrangemang: 
Utsättning 612:- exkl. moms 765:- inkl. moms 
Hemtagning 612:- exkl. moms 765:- inkl. moms 

Dygnshyra utgår med 10% av månadshyra 
Tömningskostnad och viktavgift tillkommer enligt gällande taxa.  
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Markbehållare 

 

Hämtningsavgift  

(kr/gång) 

Viktavgift 

(kr/ton) 

exkl. moms inkl. moms 
exkl. 
moms 

inkl. moms 

Matavfall blir biogas (matavfall sorteras ut separat) 

1 m³, matavfall  564:- 705:- 976:-:- 1220:- 

3 m³, 26 tömningar/år övrigt 
brännbart 

772:- 965:- 976:-:- 1220:- 

5 m³, 26 tömningar/år övrigt 
brännbart 

772:- 965:- 976:-:- 1220:- 

Osorterat (matavfall och övrigt brännbart i samma behållare) 

3 m³, 26 tömningar/år osorterat 772:- 965:- 1496:- 1870:- 

5 m ³  ,26 tömningar/år  osorterat 772:- 965:- 1496:- 1870:- 

3 m3, 52 tömningar/år osorterat 888:- 1110:- 1496:- 1870:- 

Budad tömning (vid behov av extra hämtning, 
markbehållare ska normalt ligga på schemalagd 
tömning) 

   

Vid budad tömning utgår en framkörningsavgift per hämtningsställe, samt en tömningsavgift 
per behållare. Tömning sker inom tre arbetsdagar från beställning.  

Framkörningsavgift (per 
hämtningsställe) 

1100:-    

Tömningsavgift  1 m³ matavfall 
280:-
/behållare 

   

Tömningsavgift 3-5 kbm 
300:-
/behållare 

   

Viktavgift tillkommer med 1496:-/ton för osorterat och 976:-/ton för sorterat (exkl. moms)  

 

Hämtning skall i första hand ske var 14:de dag alternativt som veckohämtning. För 
verksamheter med säsongsvariationer kan anpassningar av hämtningsintervallet göras efter 
överenskommelse med Vivab. 
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Tillägg kostnader 
 

Gångavstånd 
På de fastigheter där gångavståndstillägg tillämpas är taxan 1,15 kr/meter (inkl. moms) och 
hämtningstillfälle. 

Definition av gångavstånd 
Gångavstånd räknas som enkel väg från sopkärlets uppställningsplats till tomtgräns mot gata. 
Där begreppet tomtgräns mot gata inte kan tillämpas (exempelvis pga. att vändplats saknas eller 
att vägen inte är framkomlig) räknas gångavståndet från sopkärlets uppställningsplats till 
baksidan av sopbilens angöringsplats. 

Inget gångavståndstillägg 
Inget gångavståndstillägg utgår för hämtning vid tomtgräns. Sopkärlet får stå max 5 meter in 
från tomtgränsen förutsatt att tomtgräns gränsar till framkomlig väg från plats där sopbilen kan 
stanna på säkert sätt. Efter tömning placeras sopkärlet där det hämtades. 

Enkelt gångavståndstillägg 
Enkelt gångavståndstillägg utgår när sopkärlet hämtas vid en uppställningsplats som är längre 
än 5 meter från tomtgräns från plats där sopbilen kan stanna på ett säkert sätt.  Efter tömning 
placeras sopkärlet vid tomtgräns eller där sopbilen normalt stannar. 

Dubbelt gångavståndstillägg 
Dubbelt gångavståndstillägg utgår när sopkärlet hämtas vid en uppställningsplats som är längre 
än 5 meter från tomtgräns och då återplacering sker vid samma plats. 

Hinder 
Hinder omräknas till meter gångavstånd om sopkärlets placering överstiger 5 m från tomtgräns 
enligt följande: 

Olåst dörr eller grind = tre (3) meter/hämtställe 

Låst dörr eller grind = åtta (8) meter/hämtställe 

Vid hämtning av sopkärl placerade maximalt 5 meter från plats där sopbilen kan stanna på ett 

säkert sätt utgår inga hinder i hämtningsvägen förutsatt att tomten gränsar till sopbilens 
angöringsplats. 

Byte av kärl 
Kärlbyte ska anmälas till Vivab senast 15 dagar före bytet ska ske. Vid byte av kärlstorlek utgår 
en kostnad med 264 kr exkl. moms (330 kr inkl. moms) /kärlbyte. Är kärlet inte rengjort vid 
bytet utgår en rengöringsavgift på 152 kr exkl. moms (190 kr inkl. moms) /kärl och hämtning. 
För utkörning av kärl, som inte sker i samband med uppstart av abonnemang, eller inom 3 
månader från ägarbyte utgår kostnad för utsättning av kärl med 264 kr exkl. moms, 330 kr inkl. 
moms. 

Tungt kärl 
Vid kärl som är extremt tunga utgår inte viktavgift utan en fast tömningskostnad.  

För kärl med volym från 130-l till 370-l med vikt över 150 kg utgår en avgift på 840 kr exkl. 
moms, 1050 inkl. moms per kärl och hämtning. För 660-l kärl med vikt över 250 kg utgår en 
avgift på 1248 kr exkl. moms, 1560 kr inkl. moms per kärl och hämtning.  
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Dispenstaxa 

För verksamheter som av praktiska skäl inte har möjlighet att sortera ut matavfall finns 
möjligheten att få dispens från kravet att välja abonnemang. Taxan kan tillämpas för sopkärl 
placerade på allmänna platser, såsom badplatser och för anläggningar som endast har rent 
verksamhetsavfall. Beslutet om dispenstaxa tas av Vivab. 

Reservtaxa 

Om identifieringsbrickan som finns på kärlet gått sönder eller saknas alternativt om sopbilens 
vågutrustning är ur funktion tillämpas en reservtaxa. De senaste fem registrerade vikterna hos 
den enskilde abonnenten bildar då ett medelvärde som utgör underlag för viktdebiteringen.  

 

Allmänna bestämmelser  

Tillämpning 
Frågor gällande tillämpning och tolkning av renhållningstaxan avgörs av ansvarig för 
avfallshanteringen vid Vatten och Miljö i Väst AB (Vivab). 

Avgiftsskyldighet 
Fastighetsägaren ska betala avgifter enligt denna taxa till Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB, 
FAVRAB. Drift av verksamheten utförs av Vatten & Miljö i Väst AB, Vivab, på uppdrag av FAVRAB. 

Avgiften kan tas ut i förskott. Fastighetsägaren är slutligt betalningsansvarig. Vid tillfällen då 
sopkärlet inte har använts sedan föregående hämtningstillfälle och tömning därför inte behövs 
vid ordinarie hämtningstillfälle anses hämtningsskyldighet fullgjord. Detsamma gäller om 

sopkärlet inte är tillgängligt för hämtning vid ordinariehämtningstillfälle. Vid gemensam 
hämtning utgår grundavgift för varje hushåll. 

 

Fastighetsägarens skyldigheter 

Sopkärlet 
Sopkärlet ägs och distribueras av Vivab. Fastighetsägaren ansvarar för rengöring av sopkärlet. 
Det får inte fyllas mer än att det kan hållas stängt även vid borttransport och inför tömning. 
Sopkärl som är överfullt, för tungt för att kunna hanteras eller innehåller otillräckligt emballerat 
avfall töms inte. Fastighetsägaren meddelas om detta och ska före nästkommande ordinarie 
hämtningstillfälle se till att behållaren uppfyller kraven för tömning. 

Framkomlighet 
Fastighetsägaren ansvarar för att hålla framkomlig bilväg till uppställningsplatsen för sopbilen. 
Buskar, nedhängande grenar och liknande får inte hindra hämtningen. Sopkärl får inte blockeras 
av parkerade bilar, cyklar, trädgårdsredskap och liknande. Vägar och tillfarter ska vara 
buskröjda med en minsta bredd av 3,5 meter och en minsta höjd av 4,7 meter.  

Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri. Det ska vara möjligt för sopbilen att vända. 

Placering av sopkärl 
Sopkärlet ska placeras max 5 meter in från tomtgränsen förutsatt att tomtgräns gränsar till 
framkomlig väg från plats där sopbilen kan stanna på säkert sätt. Sopkärlet ska ställas ut senast 
kl. 06.00 på hämtningsdagen med handtag och hjul vända mot gatan. Efter tömning placeras 
sopkärlet vid hämtningsplats. Vid helgdag kan ordinarie hämtningsdag förändras. 
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Klagomål 
Klagomål angående hämtning ska, för att kunna beaktas, anmälas till Vivab eller berörd 
entreprenör omedelbart efter det att missförhållandet upptäckts. 

Ägarbyte 
Ägarbyte eller andra ändringar ska, för att kunna beaktas, anmälas senast 15 dagar före gällande 
datum. 

Uppehåll i hämtning 
Uppehåll i hämtningen medges när fastigheten inte används för övernattning. För 

permanentboende ska uppehållet vara minst sex (6) månader och för fritidshus under hela 
hämtningssäsongen. Ansökan görs till Vivab.  

Förändring av kostnader 
Om kostnader för Vivab skulle öka genom särskild skatt eller avgift äger bolaget rätt att ta ut ett 
tillägg till avgifterna som motsvarar de ökade kostnaderna. 

Övrigt 
I övrigt hänvisas till Falkenbergs kommuns föreskrifter om avfallshantering. 

 

Med reservation för eventuella ändringar. 


