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Taxa för återvinningscentraler, grovavfall och abonnemang 

för trädgårdsavfall för Varberg kommun 2023 
Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige 2022-11-15 att gälla fr.o.m. 1 januari, 2023. 

Avgifter enligt denna taxa betalas till Varberg Vatten AB. Drift av verksamheten utförs av Vatten 

& Miljö i Väst AB (Vivab) på uppdrag av Varberg Vatten AB. 

 

Återvinningskort  

Alla avfallslämnare, både privatpersoner och företag, behöver ett återvinningskort för att få 

tillträde till återvinningscentralerna. Ansökan om återvinningskort görs till Vivab, leveranstid 

cirka två veckor. Lägenhetsinnehavare kontaktar sin fastighetsägare.  

Återvinningskortet är giltigt på samtliga återvinningscentraler. Borttappat kort anmäls till 

Vivabs Kundservice. Ersättningskort kostar 125 kronor inkl. moms. 

 

Vid besöken gäller följande 

Följande fordon är tillåtna: personbil, personbil med släp, pick up och minibuss. Traktor med 

släp kan accepteras, följ anvisningar från personal. Bruttovikten får ej överstiga 3,5 ton. 

Allmänna bestämmelser på återvinningscentralerna ska följas enligt anvisningar på skyltar. 

 

Privatpersoner 

Privatpersoner får lämna mindre mängder (bil + släp, max tre kubikmeter) källsorterat avfall 

per gång.  

Antal fria besök som ingår i renhållningstaxan 2023 

– Helårsabonnemang 15 gånger per år. 

– Fritidsabonnemang 8 gånger per år. 

Lägenhetshushåll 8 gånger/år 

Besök som överstiger det tilldelade fria besöken faktureras med 250kr/besök inklusive moms. 

När besöken på ditt kort tagit slut accepterar du fakturering för kommande besök genom att 

trycka på knappen vid displayen. 

 

Företag 

Företag behöver återvinningskort för att lämna avfall. Ansökan om återvinningskort görs till 

Vivab. Återvinningskort för företag är giltigt på alla återvinningscentraler i Varbergs och 

Falkenbergs kommuner. Första kortet är kostnadsfritt därefter är kostnaden 100 kronor per 

kort exklusive moms.  
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Avgiften för företag 2023 är 200 kronor exkl. moms/besök. Den totala vikten får ej 

överstiga 3,5 ton eller tre kubikmeter per besök. Som företagare betalar du per besök genom att 

dra ditt återvinningskort och faktureras i efterhand. 

Farligt avfall, asbest, elektronik utan producentansvar samt entreprenaddäck (tex traktordäck, 

lastbilsdäck mm) tas inte emot. 

Vitvaror, kyl, frys och elektronik som omfattas av producentansvar kan lämnas utan 

kortdragning. 

Avlämning av större volymer 
Avlämning av större volymer kan endast ske efter överenskommelse med Vivabs arbetsledning. I 

dessa fall tillämpas en kubikmetertaxa. 

Avgifter 2022 
 

Exkl. moms 
 

Inkl. moms 
 

Tillämpning 
 

Besök 

 

200:- /gång 

 

250:- /gång 

 

För företag 

 

Maskin + förare 

 

1000:- /timme 

 

1250:- /timme 

 

Vid behov av hjälp 

 

Kontroll/ 

sorteringsavgift 

600:- /påbörjad 

timme 

 

750:- /påbörjad 

timme 

 

Vid överträdelse av  

allmänna 

bestämmelser kan 

kund stängas av, 

kontrollavgift utgår. 

 

Vid avlämning av material som är orent (ej tillräckligt sorterat) tas en kontrollavgift ut samt 

behandlingskostnad utifrån avfallstyp. 

 

Hämtning av grovavfall 
Som komplement till att lämna på återvinningscentralerna finns nu möjligheten att få hämtning 

av skrymmande grovavfall (t ex vitvaror och möbler) en gång per år. Möjligheten gäller för 

abonnenter som har villa- och fritidsabonnemang hos Vivab. För hämtning av grovavfall tas 

följande taxa ut: 

300 kronor inklusive moms per tillfälle och upp till två kubikmeter. Därefter kostar det 275 

kronor inklusive moms per kubikmeter extra. 

 

Hämtning sker under vecka 35 och ska beställas under vecka 32. Beställningen gör du via vår 

kundservice. Du kommer att bli uppringd ett par dagar innan det är dags för oss att hämta ditt 

avfall så tänk på att ange ett telefonnummer där vi kan nå dig. 

 

Abonnemang för trädgårdsavfall 

Grönavfallsabonnemanget kan beställas om du bor i Varbergs tätort. Då hämtas ditt 

trädgårdsavfall som läggs i avsett kärl. I taxan ingår 18 hämtningar per år under perioden mars - 

november. Taxan 2023 för grönavfallsabonnemang är 1125 kronor per år inklusive moms. 

 

Med reservation för eventuella ändringar. 


