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Kundservice 

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

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.se. Betalning av 
faktura ska vara oss tillhanda senast på förfallodagen, därefter debiteras påminnelseavgift 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 en extra tömning eller om din tömning blivit missad kontaktar du vår 
kundservice. 
 

Slamtömning 

För bokning av slamtömning, ombokning eller uppehåll i tömning, samt fakturafrågor eller vid 
anläggningsförändringar kontakta vår kundservice.  
 
Vid behov av akut tömning, efter Vivabs ordinarie öppettider, kontakta Petterssons Miljöåkeri 
AB. 
 

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.se. 
 

Mina sidor på www.vivab. se 

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 2023 för Varbergs kommun 
Taxan gäller från och med 1 januari 2023. Angivna avgifter är fastställda av kommunfullmäktige 
2022-11-15. Taxan gäller för fastigheter inom Varbergs kommun som regleras enligt den  
kommunala renhållningsordningen. 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. 
 

Villor och permanentboende - 26 hämtningar per år 

Helårsabonnemang 

 
Abonnemangsform 
 

Grundavgift per hushåll 
(kr/år) 

Viktavgift  
(kr/kg) 

exkl. moms 

 
inkl. moms 

 
exkl. moms 

 
inkl. moms 

 
Matavfall blir biogas (brunt kärl för matavfall + grönt kärl för restavfall) 
 
Brunt 140-l + grönt 
190-l kärl  

952:- 
 

1190:- 
 

3,44  
 

4,30  
 

Brunt 140-l + grönt 
370-l kärl 

1184:- 
 

1480:- 
 

3,44  
 

4,30  
 

Varmkompost (egen kompost + grönt kärl för restavfall)  
 
Egen kompost + 
grönt 190-l kärl 
 

1088:- 1360:- 
 

5,36  
 

6,70  
 

Egen kompost + 
grönt 370-l kärl 

1844:- 
 

2305:- 
 

5,36  
 

6,70  
 

Osorterat (endast grönt kärl för både matavfall och restavfall) 
 
Grönt 190-l kärl 
 

1772:- 
 

2215:-  
 

6,60  
 

8,25  
 

Grönt 370-l kärl 
 

2212:- 
 

2765:- 
 

6,60  
 

8,25  
 

Grönt 660-l kärl 2924:-  
 

3655:- 
 

6,60  
 

8,25  
 

     

 

Grundavgift vid dispens eller totalbefrielse från 
hämtning (kr/år) 952:-  1190:- 

 

Antal besök på återvinningscentralen som ingår i grundavgiften 

För hushåll med helårsabonnemang ingår det femton fria besök per år i grundavgiften. 
Privatpersoner med abonnemang för hushållsavfall får lämna mindre mängder 
(bil + släp, max tre kubikmeter) källsorterat avfall per gång. Besök som överstiger de tilldelade 
fria besöken faktureras med 250 kronor per besök inklusive moms.  



-4- 
Avfallstaxa för Varbergs kommun 

Fritidshus - 13 hämtningar per år  

Fritidsabonnemang, hämtning v 14–39 

 
Abonnemangsform 
 

Grundavgift per 
hushåll 
(kr/år) 

Viktavgift  
(kr/kg) 

exkl. 
moms 

 

inkl. moms 

 
exkl. moms 

 
inkl. moms 

 

Matavfall blir biogas (brunt kärl för matavfall + grönt kärl för restavfall) 
 
Brunt 140-l + grönt 190-l 
kärl  

636:- 795:- 

 
3,44  4,30  

Brunt 140-l + grönt 370-l 
kärl 

848:- 1060:- 3,44  4,30  
 

Varmkompost (egen kompost + grönt kärl för restavfall)  
Egen kompost + grönt 190-l 
kärl 
 

744:- 

 
930:- 

 
5,36  
 

6,70  
 

Egen kompost + grönt 370-l 
kärl 

1216:- 

 
1520:- 

 
5,36  
 

6,70  
 

Osorterat (endast grönt kärl för både matavfall och restavfall) 
Grönt 190-l kärl 1200:- 1500:- 

 
6,60  
 

8,25  
 

Grönt 370-l kärl 
 

1600:- 

 
2000:- 

 
6,60  
 

8,25  
 

Grönt 660-l kärl 2564:- 

 
3205:- 

 
6,60  
 

8,25  
 

 

Grundavgift vid dispens eller totalbefrielse från 
hämtning (kr/år) 636:- 795:- 

 

Antal besök på återvinningscentralen som ingår i grundavgiften 

För hushåll med fritidsabonnemang ingår det åtta fria besök per år i grundavgiften. 
Privatpersoner med abonnemang för hushållsavfall får lämna mindre mängder 
(bil + släp, max tre kubikmeter) källsorterat avfall per gång. Besök som överstiger de tilldelade 
fria besöken faktureras med 250 kronor per besök inklusive moms. 
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Flerfamiljsfastigheter 

 
Abonnemangsform 
 

Hämtningsavgift 
(kr/år) 

Viktavgift  
(kr/kg) 

exkl. moms 
 

inkl. 
moms 
 

exkl. moms 
 

inkl. moms 
 

14-dagars hämtning (26 gånger/år) 
Brunt 140-l kärl 88:- 

 
110:- 
 

3,44 
 

4,30 
 

Grönt 190-l kärl 116:- 
 

145:- 
 

3,44 
 

4,30 
 

Grönt 370-l kärl 176:- 220:- 3,44 
 

4,30 
 

Grönt 660-l kärl 260:- 325:- 3,44 
 

4,30 
 

Veckohämtning (52 gånger/år) 
Brunt 140-l kärl  184:- 

 
230:- 
 

3,44 
 

4,30 
 

Grönt 190-l kärl 376:- 
 

470:- 
 

3,44 
 

4,30 
 

Grönt 660-l kärl 552:- 
 

690:- 3,44 
 

4,30 
 

Hämtning två gånger i veckan (104 gånger/år) 
Brunt 140-l kärl 576:- 720:- 3,44 

 
4,30 
 

Grönt 660-l kärl  1244:- 
 

1555:- 
 

3,44 
 

4,30 
 

Osorterat (endast grönt kärl för både matavfall och restavfall) 
14-dagars hämtning (26 gånger/år) 
Grönt 190-l kärl  
 

224:- 
 

280:- 
 

6,60 
 

8,25 
 

Grönt 370-l kärl  
 

296:- 
 

370:- 
 

6,60 
 

8,25 
 

Grönt 660-l kärl  
 

428:- 
 

535:- 
 

6,60 
 

8,25 
 

Veckohämtning (52 gånger/år) 
Grönt 370-l kärl  
 

596:- 
 

745:- 
 

6,60 
 

8,25 
 

Grönt 660-l kärl  
 

876:- 
 

1095:- 
 

6,60 
 

8,25 
 

Hämtning två gånger i veckan (104 gånger/år) 
Grönt 660-l kärl  
 

2336:- 
 

2920:- 
 

6,60 
 

8,25 
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Grundavgift per lägenhet 

Kr/lgh/år 
exkl. moms  

Utbyggd källsortering av förpackningar, tidningar och batterier 
saknas 
 

632:- 
 

790:- 
 

Utbyggd källsortering av förpackningar, tidningar och batterier 
finns 
 

396:- 
 

495:- 
 

   

 

Antal besök på återvinningscentralen som ingår i grundavgiften 

Per lägenhet ingår det åtta fria besök per år i grundavgiften. Om du som lägenhetsinnehavare 
inte har ett återvinningskort kontaktar du din fastighetsägare som ansvarar för korten till 
lägenheterna. 
 
Privatpersoner får lämna mindre mängder (bil + släp, max tre kubikmeter) källsorterat avfall 
per gång. Besök som överstiger de tilldelade fria besöken faktureras med 250 kronor per besök 
inklusive moms. 

 

Friliggande enbostadshus med gemensamt avfallsabonnemang  

(t ex. samfällighet) 

Helårsabonnemang 

Grundavgift per hushåll 
Kr/år  
exkl. moms 

Kr/år  
inkl. moms 

Utsortering av förpackningar och tidningar saknas 788:- 985:- 

Vid utsortering av förpackningar och tidningar 668:- 835:- 

 
Per bostad ingår det 15 fria besök per år till återvinningscentralen i grundavgiften. Hämtningsavgift 
tillkommer enligt gällande taxa (se under taxa för flerfamiljsfastigheter).  
 

Markbehållare 

 
 

Hämtningsavgift  
(kr/gång) 

Viktavgift  
(kr/ton) 

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

Matavfall blir biogas (matavfall sorteras ut separat) 

14-dagars hämtning (26 gånger/år) 

1 m³ matavfall  596:- 745:- 976:- 1220:- 

3 m³ övrigt restavfall 812:- 1015:- 976:- 1220:- 

5 m³ övrigt restavfall 812:- 1015:- 976:- 1220:- 
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Veckohämtning (52 gånger/år) 

1 m³ matavfall 596:- 745:- 976:- 1220:- 

3 m³ övrigt restavfall 936:- 1170:- 976:- 1220:- 

5 m³ övrigt restavfall 936:- 1170:- 976:- 1220:- 
Osorterat 

14-dagars hämtning (26 gånger/år) 

3 m³ osorterat 812:- 1015:- 1496:- 1870:- 

5 m³ osorterat 812:- 1015:- 1496:- 1870:- 

Veckohämtning (52 gånger/år) 

3 m³ osorterat 936:- 1170:- 1496:- 1870:- 
5 m³ osorterat 936:- 1170:- 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:- exkl. 
moms 

   

Tömningsavgift  1 m³ 
matavfall 

280:- exkl. 
moms/behållare 

   

Tömningsavgift 3-5 
kbm 

300:-exkl. 
moms/behållare 

   

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

Stugområden med sommarhämtning - 13 hämtningar  
Som stugförening kan man ha gemensam hämtning av avfallet, det innebär att man har en 
kostnad för kärl (hämtningsavgift per år) och en grundavgift per stuga och år. Viktavgift 
tillkommer. 

 
 

Hämtningsavgift  
(kr/kärloch år) 

Viktavgift  
(kr/ton) 

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

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

14-dagars hämtning (26 gånger/år) 

Brunt 140-l kärl 72:- 90:- 3,44 4,30 

Grönt 190-l kärl 76:- 95:- 3,44 4,30 

Grönt 370-l kärl 132:- 165:- 3,44 4,30 

Grönt 660-l kärl  220:- 275:- 3,44 4,30 

Osorterat (endast grönt kärl för både matavfall och restavfall) 
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Grönt 190-l kärl  144:- 180:- 6,60 8,25 

Grönt 370-l kärl  232:- 290:- 6,60 8,25 

Grönt 660-l kärl 348:- 435:- 6,60 8,25 

 

Grundavgift per stuga med sommarhämtning Kr/stuga/år 
exkl. moms 

Kr/ stuga/år 
inkl. moms 

Utbyggd källsortering av förpackningar, 
tidningar och batterier saknas  

472:- 590:- 

Utbyggd källsortering av förpackningar, 
tidningar och batterier finns  

340:- 425:-  

 

Antal besök på återvinningscentralen som ingår i grundavgiften 

Per stuga ingår det sex fria besök per år i grundavgiften vid sommarhämtning. Om du som 
stugägare inte har ett återvinningskort kontaktar du din stugförening som ansvarar för 
återvinningskorten. 
Privatpersoner med abonnemang för hushållsavfall får lämna mindre mängder (bil + släp, max 
tre kubikmeter) källsorterat avfall per gång. Besök som överstiger det tilldelade fria besöken 
faktureras med 250 kronor per besök inklusive moms. 
 

Stugområden med helårsabonnemang 
För aktuell kostnad per kärl se sida fem, Flerfamiljsfastigheter.  

Grundavgift per stuga med helårshämtning 
 

Kr/stuga/år 
exkl. moms 

Kr/stuga/år 
inkl. moms 

Utbyggd källsortering av förpackningar, 
tidningar och batterier saknas  

700:- 875:- 

Utbyggd källsortering av förpackningar, 
tidningar och batterier finns  

556:- 695:- 

 

Antal besök på återvinningscentralen som ingår i grundavgiften 

Per stuga ingår det åtta fria besök per år i grundavgiften vid helårshämtning. Om du som 
stugägare inte har ett återvinningskort kontaktar du din stugförening som ansvarar för 
återvinningskorten. 
 
Privatpersoner med abonnemang för hushållsavfall får lämna mindre mängder 
(bil + släp, max tre kubikmeter) källsorterat avfall per gång. Besök som överstiger de tilldelade 
fria besöken faktureras med 250 kronor per besök inklusive moms. 
 

Extra hämtning av hushållsavfall vid fast abonnemang 

Extrahämtning sker efter beställning inom tre arbetsdagar och mot en extra kostnad. Viktavgift 
enligt abonnemangets taxa tillkommer. Vid återkommande extrahämtning eller säckar, bör 
Vivab kontaktas för att se över abonnemanget. 

Typ av hämtning  Kr/gång 
exkl. moms 

Kr/gång 
exkl. moms 

Extrahämtning av kärl 304:-/st 380-/st 
Hämtning av extra säck ej i samband med ordinarie tömning  304:-/st 380:-/st 

Hämtning av extra säck i samband med ordinarie tömning 72:-/st 90:-/st 
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Containrar vid flerfamiljsfastigheter och stugområden 

 
 

Hyra 
/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) 

396:- 495:- 384:- 480:- 976:- 1220:- 

4-6 m³ osorterat 396:- 495:- 384:- 480:- 1496:- 1870:- 

7-8 m³ hushållsavfall  
(med separat matavfallskärl) 

464:- 580:- 484:- 605:- 976:- 1220:- 

7-8 m³ osorterat 464:- 580:- 484:- 605:- 1496:- 1870:- 

10-15 m³ hushållsavfall  
(med separat matavfallskärl) 

668:- 835:- 696:- 870:- 976:- 1220:- 

10-15 m³ osorterat 668:- 835:- 696:- 870:- 1496:- 1870:- 

20 m³ hushållsavfall 
(med separat matavfallskärl) 

736:- 920:- 1384:- 1730:- 976:- 1220:- 

20 m³ osorterat 736:- 920:- 1384:- 1730:- 1496:- 1870:- 

Komprimator 10 m³ 
hushållsavfall  
(med separat matavfallskärl) 

880:- 1100:- 1940:- 2425:- 976:- 1220:- 

Komprimator 10 m³ osorterat 880:- 1100:- 1940:- 2425:- 1496:- 1870:- 

Komprimator 15 m³ 
hushållsavfall  
(med separat matavfallskärl) 

1036:- 1295:- 1940:- 2425:- 976:- 1220:- 

Komprimator 15 m³ osorterat 1036:- 1295:- 1940:- 2425:- 1496:- 1870:- 

Komprimator 20 m³ 
hushållsavfall  
(med separat matavfallskärl) 

1208:- 1510:- 2912:- 3640:- 976:- 1220:- 

Komprimator 20 m³ osorterat 1208:- 1510:- 2912:- 3640:- 1496:- 1870:- 

 

Hämtning/tömning sker efter beställning.  
Vid tillfälliga arrangemang: 
Utsättning 612 kronor exklusive moms 765 kronor inklusive moms. 
Hemtagning 612 kronor exklusive moms 765 kronor inklusive moms. 
Dygnshyra utgår med 10% av månadshyra. 
Tömningskostnad och viktavgift tillkommer enligt gällande taxa. 
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Reservtaxa 

Om identifieringsbrickan som finns på kärlet gått sönder eller saknas, alternativt om 
avfallsbilens 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. 

 

Tillägg för gångavstånd 

 

Kostnad 

På de fastigheter där gångavståndstillägg tillämpas är taxan 1,15 kronor per meter (inklusive 
moms) och hämtningstillfälle. För gångavstånd över 30 meter tillkommer ytterligare 60 öre per 
meter inklusive moms och hämtningstillfälle. Gångavstånd ska normalt inte överstiga 50 meter. 
 

Definition av gångavstånd 

Gångavstånd räknas som enkel väg från kärlets 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 avfallskärlets uppställningsplats till 
baksidan av avfallsbilens angöringsplats. 
 

Inget gångavståndstillägg 

Inget gångavståndstillägg utgår för hämtning vid tomtgräns. Avfallskärlet får stå max fem meter 
in från tomtgränsen, förutsatt att tomtgräns gränsar till framkomlig väg. Efter tömning placeras 
avfallskärlet där det hämtades. 
 

Enkelt gångavståndstillägg 

Enkelt gångavståndstillägg utgår när avfallskärlet hämtas vid en uppställningsplats som är 
längre än fem meter från tomtgräns. Efter tömning placeras avfallskärlet vid tomtgräns eller där 
avfallsbilen normalt stannar. 
 

Dubbelt gångavståndstillägg 

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

Hinder 

Hinder omräknas till meter gångavstånd om avfallskärlets placering överstiger fem meter från 
tomtgräns eller vid flerfamiljshus enligt följande: 
Olåst dörr eller grind = tre meter per hämtställe 
Låst dörr eller grind = åtta meter per hämtställe 
Vid hämtning av avfallskärl placerade maximalt fem meter från tomtgräns utgår inga kostnader 
för olåst dörr eller grind om avfallsbilen kan stanna på ett säkert sätt och under förutsättning att 
tomten gränsar till avfallsbilens angöringsplats. 
 

Rörelsehinder 

Kan kunden på grund av rörelsehinder inte rulla fram avfallskärlet till tomtgräns anmäls detta 
till Vivab eller till entreprenören för hushållsavfall. Intyg från läkare krävs. 
  



-11- 
Avfallstaxa för Varbergs kommun 

Allmänna bestämmelser 

 

Tillämpning 

Frågor gällande tillämpning och tolkning av avfallstaxan avgörs av ansvarig för avfalls- 
hanteringen vid Vatten och Miljö i Väst AB (Vivab). 
 

Avgiftsskyldighet 

Fastighetsägaren ska betala avgifter enligt denna taxa till Varberg Vatten AB. Drift av 
verksamheten utförs av Vatten & Miljö i Väst AB, Vivab, på uppdrag av Varberg Vatten AB. 
Avgiften kan tas ut i förskott. Fastighetsägaren är slutligt betalningsansvarig. Med 
nyttjanderättshavarens medgivande och Vivabs godkännande, kan dock avgiftsskyldigheten 
överflyttas till denne (nyttjanderättshavaren). 
 
Vid tillfällen då avfallskärlet inte har använts sedan föregående hämtningstillfälle och tömning 
därför inte behövs vid ordinarie hämtningstillfälle anses hämtningsskyldighet fullgjord. 
Detsamma gäller om avfallskärlet inte är tillgängligt för hämtning vid ordinarie 
hämtningstillfälle. Vid gemensam hämtning utgår grundavgift för varje hushåll. 
 
För mer information besök www.vivab.se. 
 

Fastighetsägarens skyldigheter 

Avfallskärlet  

Avfallskärlet ägs och distribueras av Vivab. Fastighetsägaren ansvarar för rengöring av 
avfallskärlet. Det får inte fyllas mer än att det kan hållas stängt även vid borttransport och inför 
tömning. Avfallskärl 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 avfalls-
bilen. Buskar, nedhängande grenar och liknande får inte hindra hämtningen. Avfallskärl 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 fyra meter. Vintertid 
ska vägen vara snöröjd och halkfri. Det ska vara möjligt för avfallsbilen att vända. 
 

Placering av avfallskärl 

Avfallskärlet ska placeras vid fastighetsinfart på ett maximalt avstånd av fem meter mätt 
vinkelrätt från tomtgränsen. Avfallskärlets handtag och hjul ska vändas utåt mot gatan. 
Avfallskärlet ska ställas ut senast kl. 06.00 på hämtningsdagen. Vid helgdag kan ordinarie 
hämtningsdag förändras. 

 

Byte av avfallskärl 

Kärlbyte ska anmälas till Vivab senast 15 dagar före bytet ska ske. Vid byte av kärlstorlek utgår 
en kostnad med 264 kronor exklusive moms, 330 kronor inklusive moms per kärlbyte. Kärlbytet 
är kostnadsfritt när ägarbyte sker och bytet anmäls inom tre månader efter inflyttning. Om 
kärlet inte är rengjort vid bytet utgår en rengöringsavgift på 160 kronor exkl. moms, 200 kronor 
inkl. moms per kärl. För utkörning av kärl, som inte sker i samband med uppstart av 
abonnemang, eller inom tre månader från ägarbyte utgår kostnad för utsättning av kärl med 264 
kronor exklusive moms, 330 kronor inklusive moms.   

http://www.vivab.se/
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Tungt kärl 

Vid kärl som är extremt tunga utgår inte viktavgift utan en fast tömningskostnad.  
För kärl 130 liter-370 liter med vikt över 150 kilo utgår en avgift på 840 kronor exklusive moms, 
1050 kronor inklusive moms per kärl och hämtning. För 660-liters kärl med vikt över 250 kilo 
utgår en avgift på 1248 kronor exklusive moms, 1560 kronor inklusive moms per kärl och 
hämtning. 
 

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 hanteras i tid, 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 månader och för fritidshus under hela 
hämtnings-säsongen. Ansökan görs till Vivab. Kostnad för hemtagning och utsättning av kärl tas 
ut enligt gällande taxa. 
 

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 de fall kunden inte använder sitt matavfallsabonnemang äger Vivab rätt att ändra abonnemang.  
Om otillåtet avfall läggs i behållare avsedda för annat avfall har Vivab rätt att ta ut en 
felsorteringsavgift. Otillåtet avfall kan vara restavfall i matavfallskärlet eller farligt avfall, 
elavfall, grovavfall i kärlet för restavfall. Vid upprepad felsortering eller överfyllda kärl har Vivab 
rätt att ändra abonnemangsvillkoren.  
 
I övrigt hänvisas till Varbergs kommuns föreskrifter om avfallshantering. 
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Slamtömning från enskilda anläggningar 
Slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år. De ordinarie schemalagda tömningarna sker 
högst två gånger per år. Ytterligare tömningar beställs av Vivab och då tillkommer en 
budningsavgift per tömning. Köksbrunnar töms minst en gång vartannat år. Med köksbrunn 
avses slamavskiljare till vilken inte vattenklosett är ansluten.) Töms en köksbrunn i samband 
med en ordinarie schemalagd tömning utgår det ingen budningsavgift. 

 

Slamavskiljare 

Tömningskostnad inkl. behandlingsavgift 
Kr/gång 
exkl. moms 

Kr/gång 
inkl. moms 

≤ 1 m³ 597,40 746,75 

≤ 2 m³ 688,04 860,05 

≤ 3 m³ 778,68 973,35 

≤ 4 m³ 1116,52 1395,65 

≤ 5 m³ 1198,92 1498,65 

≤ 6 m³ 1289,56  1611,95 

Per ytterligare m³ 259,56 324,45 

Köksbrunn  ≤ 1 m³ vid samtidig tömning 366,68 458,35 

Köksbrunn  ≤ 2 m³ vid samtidig tömning 457,32 571,65 

Köksbrunn  ≤ 3 m³ vid samtidig tömning 531,48 664,35 

Stadsbrunn, rensbrunn på avloppsvattennätet 366,68 458,35 

Budningsavgift (vid ej schemalagd tömning) 490,28 612,85 

 

Slutna tankar 

Slutna tankar töms efter beställning från fastighetsägaren. Tömning sker inom fem  
arbetsdagar från beställningsdagen. 

Hämtningskostnad inkl. behandlingsavgift 
Kr/gång 
exkl. moms 

Kr/gång 
inkl. moms 

≤ 1 m³ 597,40 746,75 

≤ 2 m³ 688,04 860,05 

≤ 3 m³ 778,68 973,35 

≤ 4 m³ 1116,52 1395,65 

≤ 5 m³ 1198,92 1498,65 

≤ 6 m³ 1289,56 1611,95 

Per ytterligare m³ 259,56 324,45 
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Framkörningsavgift 

Framkörningsavgift där brunn/tank inte varit åtkomlig vid 
ordinarie tömning 

360:- 450:- 

 

Extra slanglängd 

När avståndet mellan bil och brunn överstiger 20 meter utgår tillägg för extra slanglängd med 
230,72 kronor per tio meter exklusive moms, 288 kronor per tio meter inklusive moms. 
Vid slanglängder över 50 meter krävs dubbla fordon för att hämtning ska kunna utföras, en 
extra timkostnad för slamsugningsbil debiteras.  

Fettavskiljare (töms minst 4 gånger/år) 

Tömningskostnad inkl. behandlingsavgift 
Kr/gång 
exkl. moms 

Kr/gång 
inkl. moms 

≤ 1 m³ 1219,52 1524,40 

≤ 2 m³ 1409,04 1761,30 

≤ 3 m³ 2636,80  3296,00 

≤ 4 m³ 2830,44 3538,05 

≤ 5 m³ 3506,12 4382,65 

≤ 6 m³ 4552,60 5690,75 

Per ytterligare m³ 346,08  432,60 

Budningsavgift (vid ej schemalagd tömning) 490,28 612,85 

 

Matavfallstank 

Tömningskostnad 
Kr/gång 
exkl. moms 

Kr/gång 
inkl. moms 

≤ 3 m³ 1965,24 2456,55 

≤ 5 m³ 2072,36 2590,45 

≤ 8 m³ 2640,92 3301,15 

Behandlingsavgift tillkommer med  193,64/  m³ 242,05/  m³ 

Budningsavgift (vid ej schemalagd tömning) 490,28 612,85 

 

Akut tömning 

Gäller för slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare 
Kr/gång 
exkl. moms 

Kr/gång 
inkl. moms 

Akut tömning, tillkommer under ordinarie arbetstid, 7–16 1240,12 1550,15 
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 (inom 24 timmar) 

Akut tömning, tillkommer under icke ordinarie arbetstid (inom 
24 timmar) 

2653,28 3316,6 

 

Tömning av fosforfällor 

Tömning av fosforfällor 
Kr/gång 
exkl. moms 

Kr/gång 
inkl. moms 

Tömning av fosforfällor, lösvikt tas med slamsugningsbil, per 
fälla 

766,32 957,90 

Tömning av storsäck, timkostnad, behandlingsavgift 
tillkommer 

955,84 
/timme 

1194,80 
/timme 

 

För slamanläggningar som har svåra hämtplatser, t.ex dålig framkomlighet på vägen kan en 
tilläggsavgift på 1032 kronor exklusive moms, 1290 kronor inklusive moms tas ut.  
 

Allmänna bestämmelser för slamtömning 

Tillämpning 

Frågor gällande tillämpning och tolkning av avfallstaxan avgörs av ansvarig för avfalls- 
hanteringen vid Vatten och Miljö i Väst AB (Vivab). 
 

Avgiftsskyldighet 

Fastighetsägaren ska betala avgifter enligt denna taxa till Varberg Vatten AB. Drift av 
verksamheten utförs av Vatten & Miljö i Väst AB, Vivab, på uppdrag av Varberg Vatten AB. 
Avgiften kan tas ut i förskott. Fastighetsägaren är slutligt betalningsansvarig. Med 
nyttjanderättshavarens medgivande och Vivabs godkännande, kan dock avgiftsskyldigheten 
överflyttas till denne (nyttjanderättshavaren). 
 

Framkomlighet 

Fastighetsägaren ansvarar för att hålla framkomlig bilväg till angöringsplatsen för slam- 
sugningsbilen. Buskar, nedhängande grenar och liknande får inte hindra tömningen. Vägar och 
tillfarter ska vara buskröjda med en minsta bredd av 3,5 meter och en minsta höjd av 4,7 meter. 
Om din slamavskiljare inte blivit tömd på grund av att vägen inte varit framkomlig utgår en 
framkörningsavgift enligt gällande taxa. För besvärliga hämtställen tillämpas en tilläggsavgift. 
 

Synlig slambrunn 

Fastighetsägaren ansvarar för att märka ut slambrunnen inför tömning. I de fall entreprenören 
inte kan finna brunnen på grund av bristande uppmärkning vid tömningstillfället utgår en 
framkörningsavgift på 358,44 kronor exklusive moms, 448,05 kronor inklusive moms.  
 

Lockets regler 

Enligt Arbetsmiljöverkets regler får lock inte vara tyngre än 15 kilo, alternativt 35 kilo om det 
kan dras åt sidan utan att lyftas. Tunga lock ska vara avlyfta inför tömning och tillfälligt ersatta 
med en täckskiva eller liknande. Om din slamavskiljare inte blivit tömd på grund av för tungt 
lock utgår en framkörningsavgift enligt gällande taxa. 



-16- 
Avfallstaxa för Varbergs kommun 

 

Klagomål 

Klagomål angående tömning 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 tömningen medges när fastigheten inte används för övernattning. För 
permanentboende ska uppehållet vara minst sex månader och för fritidshus under hela 
tömnings-säsongen. 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 Varbergs kommuns föreskrifter om avfallshantering. 
 

Med reservation för eventuella ändringar. 


