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DITT AVFALL

En extra
vecka mellan
hämtningarna

Vecka 53
påverkar din
sophämtning!

Vid årsskiftet infaller
två udda veckor i följd, vecka 53 och
vecka 1. Detta medför att vi skjuter fram
hämtningen av ditt hushållsavfall en
vecka. Alla kunder kommer därför att ha
tre veckor mellan tömningarna istället
för två. Om det blir fullt i kärlen på grund
av den extra veckan kan du använda en
säck. Ställ säcken bredvid kärlen så tar
vi med den vid nästa hämtningstillfälle,
utan extra kostnad.
Under 2021 får du hämtning samma dag
och vecka (udda eller jämn) som tidigare,
om du inte fått annat besked. Antalet
hämtningar blir 26 stycken under året,
precis som vanligt.

Ändrad hämtningsdag av sopor
under jul och nyår
Dagen för hämtning av hushållsavfall
ändras för dig som har hämtning någon
av följande ordinarie dagar.
Ställ ut dina kärl senast kl 06.00 på
angiven hämtningsdag.

Vecka 52

Hämtas istället

Julafton, torsdag 24/12 Annandag jul, lördag 26/12
Juldagen, fredag 25/12

Söndag 27/12

Vecka 53

Ingen hämtning

OBS! Låt kärlen stå kvar tills de blivit tömda.

Skotta och sanda inför tömning
av sopor och slam

Om det blir en riktig vinter, tänk på
att hålla vägen framkomlig genom att
skotta, sanda, grusa och salta. Det gäller
hela vägen fram till kärlet och platsen
runt kärlet eller slambrunnen. Kärl
som står i snödrivor riskerar att inte bli
tömda. Sopbilen och slambilen ska även
ha möjlighet att vända, vilket ofta är
svårt med plogvallar på gatan. Eftersom
dessa bilar har bredare mellan däcken
än en personbil måste vägen vara minst
3,5 meter bred.

!

Tänk på att det är du som fastighetsägare som har ansvar för att det
är framkomligt till dina kärl och din
slambrunn.

Kolla din slambrunn inför jul
och nyår

Har du inte tömt din slambrunn på ett
tag? Tänk på att vara ute i god tid om du
behöver tömning inför jul- och nyårshelgerna.
Beställ genom att kontakta VIVAB:s
kundtjänst, e-post: vivab@vivab.info
eller telefon: 0757 - 27 40 00. Märk ut din
brunn när det är dags för tömning!

Fastfrusna sopor

När det är riktigt kallt händer det att
sopor fryser fast i botten av kärlet. Går
de inte att skaka ur när kärlet töms i
bilen får de ligga kvar till nästa tömning. Observera att sopkärlet vägs före
och efter tömning och mellanskillnaden registreras. Du betalar alltså inte
någon viktavgift för sopor som blir kvar
i kärlet.

Så här undviker du att dina
matavfallspåsar fryser fast:
Använd avsedd behållare för
matavfallet, den gör så att luften
runt påsen cirkulerar och håller
sig torrare. I en sluten behållare
eller plastpåse blir matavfallspåsen
fuktig och kan gå sönder.

Nu blir ditt matavfall lokalt
producerad biogas

Vår nya avfallsanläggning i Gödastorp
är igång sedan 1 oktober. Förutom en
del för omlastning av det brännbara hushållsavfallet har den även en
förbehandlingsdel för matavfallet. Det
innebär att matavfallet kan gå direkt till
biogasproduktion utan extra transporter. En miljösmart anläggning som
minskar koldioxidutsläppen!

Torrskala frukt och grönsaker direkt
i påsen.
Låt blött matavfall rinna av
ordentligt innan du lägger det i
påsen.
När blött matavfall inte går att undvika, lägg lite oblekt hushållspapper
i botten eller använd dubbla påsar.
Fyll påsen max till den streckade
linjen.
Förslut påsen väl innan du kastar
den.
Byt påse ofta.

DITT VATTEN
Inget fett i avloppet

Matfett och olja som hälls i avloppet
stelnar och bildar proppar vilket kan
orsaka stopp och översvämningar.
Använd inte mer matfett än du behöver.
Häll överblivet avsvalnat fett och olja i
en genomskinlig plastflaska. Använd
gärna en Miljötratt. Den finns att hämta
på din återvinningscentral. Där lämnar
du också plastflaskan när den är fylld i
ett orange återvinningsskåp för matfett
som finns på det kortfria området.
Torka ur fett som blir kvar i stekpannan
med hushållspapper innan du diskar
den. Pappret går bra att sortera som
matavfall.

Ha koll på dina VA-ledningar

Som fastighetsägare är det viktigt att
underhålla ledningarna som tillhör fastigheten. Om fastigheten är ansluten till
kommunalt dricksvatten är det bra att
kontrollera att din dricksvattenledning
är av plastmaterial och inte av metall.
Byt gärna ut metallrör till så kallad
PE-slang eftersom dessa har en bättre
hållbarhet. Är fastigheten ansluten till
spill- och/eller dagvatten med metallrör, bör även dessa bytas till plast vid
tillfälle.
Kontrollera också att dina ledningar är
täta och utan sprickor samt att rötter
från träd inte växt in i ledningarna. Det
görs enklast genom att anlita ett
företag som filmar ledningar.
Om det finns separata ledningar för
spill- och dagvatten ut från fastigheten
är det viktigt att de är rätt kopplade till
det kommunala ledningsnätet. Dagvatten får inte kopplas till spillvatten,

Hämta en
miljötratt per
hushåll på
en av våra
återvinningscentraler!

Vattenmätare

Skyddsrör

Pumpbru

Dränering

det försvårar reningen. Spillvatten får
inte anslutas till dagvattenledningar då
det innebär att orenat vatten hamnar i
vår natur.
Tänk på att det är du som fastighetsägare som ansvarar för alla ledningar
från förbindelsepunkten in till din
fastighet. Förbindelsepunkt finns för de
tre olika vattentjänsterna dricks- spilloch dagvatten och är oftast placerad
i direkt närhet till tomtgränsen, se
illustrationen nedan.
Vattentjänsten kan variera beroende
var man bor. Det som skiljer är om det
finns kommunalt dagvatten i området
eller ej. Vill du läsa mer om ditt vatten
och avlopp läs mer på,
www.vivab.info/vatten.

Vad menas med vattentjänster?
Dricksvatten
Allt vatten som kommer in till
byggnaden är avsett för dryck,
matlagning eller hushållsändamål.
Spillvatten
Vatten som kommer ut från byggnaden, till exempel toaletter och
från bad, dusch, disk och tvätt.
Dagvatten fastighet
Vatten utanför byggnader, exempelvis regn-, spol- och smältvatten
från tak, stuprör och dränering
med mera.

Så här placerar du din vattenmätare:

Vattenmätare

Avstängningsventil

Avstängningsventil

=80

0m

Dagvattenbrunn
unn med sandfång

Tomtgräns
Förbindelsepunkt

=600 mm

Fastighetsägaren
ansvarar för att
skapa utrymme
så att mätaren ska
kunna placeras
enligt angivna
mått. Mätaren ska
enkelt kunna läsas
av och bytas.

Servisledningar
Dricksvatten
Dagvatten

Vattenlås

Spillvatten
Anslutningshöjder

Fastighetsägarens ansvar

m

700-1000 mm
2100 mm

Vattenmätaren är
VIVAB:s egendom,
övrig installation är
fastighetsägarens
egendom.

VIVAB:s ansvar

DITT VATTEN
Återströmningsskydd

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel
och en förutsättning för allt liv på jorden.
VIVAB arbetar med att säkerställa
dricksvattenförsörjningen och ett av våra
viktigaste uppdrag är att skydda vattnet
från föroreningar. I en vanlig villa räknas
till exempel vatten från badkar, varmvattenberedare eller trädgårdsslangar som
förorenat vatten. Det vattnet vill vi inte
riskera att få tillbaka i ledningsnätet.
Därför måste alla fastigheter ha ett så
kallat återströmningsskydd.

Återströmningsskydd
är utrustning som
förhindrar att
förorenat vatten
åker tillbaka in i
dricksvattensystemet.

De fastigheter som kopplas till det
kommunala dricksvattennätet förses
med en vattenmätare från VIVAB. På
varje vattenmätare finns en backventil
som är en typ av återströmningsskydd.
Det är fastighetsägarens ansvar att återströmning förhindras. Hur stor
risken för återströmning är beror på hur
fastigheten används. För dig som äger
en villa är backventilen i vattenmätaren
tillräcklig men för andra verksamheter
kan det behövas ytterligare återströmningsskydd.
Läs mer om återströmningsskydd och
om standarden för de olika
klassificeringarna på VIVAB:s hemsida:
www.vivab.info/aterstromningsskydd.

Vad är återströmning?
Återströmning är när dricksvattnets
flöde i ledningen vänder åt motsatt
håll, det vill säga att vattnet åker
tillbaka in i ledningen.

Återströmning kan exempelvis uppstå
vid undertryck på inkommande vattenledning.

TAXOR
Höjda taxor 2021

VA- och avfallsverksamheten som
bedrivs av VIVAB finansieras helt av
taxor. Varberg och Falkenberg har olika
förutsättningar, exempelvis är ledningslängden, storleken på anläggningarna
och investeringsbehoven olika. Detta
medför att avgifterna och taxorna
skiljer sig kommunerna emellan.

en framtida vatten- och avloppsfunktion
med anledning av klimatförändringar
som torka och lägre grundvattennivåer.

Både Varberg och Falkenberg är
tillväxtkommuner där befolkningsmängden ökar och förväntas göra så
även i framtiden. Nya bostadsområden
byggs samtidigt som städerna förtätas.
Detta ställer större krav på förbrukningen av dricksvattnet och kapaciteten på våra verk och anläggningar,
både inom vatten och avlopp samt
avfall. Ledningar och vatten- och
reningsverk från 60- och 70-talet
behöver förnyas, vårt 300 mil långa
ledningsnät behöver underhållas och
återvinningscentralerna moderniseras
för att möta framtidens krav på avfallshantering. Dessutom behöver vi trygga

Taxepengarna går bland annat till:
Nytt reningssteg (ultrafilter) på
Kvarnagårdens vattenverk i Varberg.
Nytt vattentorn i Varberg.
Nytt reningsverk i Ullared.
Ökad kapacitet vid Kärrebergs
vattenverk i Falkenberg.
Stora överföringsledningar för att
säkra upp framtida kapacitetsbehov
i båda kommunerna.
Omfattande ledningsomläggning
för en trygg dagvattenhantering.
Ökad förnyelse av ledningsnätet i
båda kommunerna.
Upprustning och ombyggnad av
mindre återvinningscentraler.

Skillnad på skatt och taxa
Taxa tas ut för att täcka en
kostnad kommunen har
för att utföra en viss tjänst.
Skatt går exempelvis till
kommunen utan direkt
koppling till motprestation.
Läs mer om taxorna på
www.vivab.info/taxor2021

Taxorna beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun under
slutet av året. Taxehöjningen börjar gälla
från den första januari 2021.

ÖPPETTIDER

VARBERG

Holmagärde

Måndag

7–16

Tisdag

10–19

Onsdag

10–16

Torsdag

7–16

Fredag

7–16

Lördag

9-15

Söndag

9-15

Tvååker

Veddige

Måndag

7–16

7-16

7–16

Tisdag

10–19

10-19

Onsdag

10–16

7–16

Torsdag

7–16

Fredag

7–16

Lördag

9–15

Söndag

9-15

10-19
9-15

9–15

Lämna ditt avfall i
genomskinliga säckar!
För att säkerställa korrekt
sortering och säker
arbetsmiljö tar vi endast
emot avfall i genomskinliga säckar.

FALKENBERG

Julafton, torsdag 24/12
Juldagen, fredag 25/12
Annandag jul, lördag 26/12
Nyårsafton, torsdag 31/12
Nyårsdagen, fredag 1/1
Trettondagen, onsdag 6/1

E-post: vivab@vivab.info
Tel: 0757 - 27 40 00
Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg
Postadress: Box 110, 311 22 Falkenberg
Webb: www.vivab.info

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

8 - 16
9 - 16
8 - 16
8 - 16
8 - 16

Ullared

10-19

9–15

Följande helgdagar har
återvinningscentralerna stängt

Kontakta Kundtjänst

Öppettider:

Sandladan

Avvikande öppettider
Andra öppettider kan
förekomma vid storhelger,
se www.vivab.info.
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