Dags att välja avfallsabonnemang
Du kan välja mellan tre alternativ!
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Nu är det dags att välja
Du har tidigare fått en informationsbroschyr som
handlar om att vi ska införa insamling av matavfall i Hylte
kommun. Den här broschyren handlar om ditt val.
Varför lämna matavfallet till biogasproduktion?
Du väljer själv om du vill lämna ditt matavfall till oss. Men
tänk på att matavfallet är en värdefull resurs. Om matavfallet bränns upp tillsammans med de övriga
hushållssoporna, går vi miste om en viktig råvara.
Genom att samla in matavfallet och göra biogas av det,
kan vi återföra matavfallets näringsämnen till jordbruket
och samtidigt förse fordon med ett miljövänligt fordonsbränsle.
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”Låt påsen med matavfallet
torka på den lilla hyllan
innan du lägger ned den i
kärlet. Det gör att påsen inte
fryser fast i kärlet på vintern
och ger bättre hygien på
sommaren.”

Lätt att göra rätt

Det är enkelt att sortera ut matavfall, samtidigt som du gör stor
skillnad för miljön. Avgiften för dig som sorterar ut ditt matavfall
blir dessutom lägre än om du väljer att inte sortera.
1) Du får bruna papperspåsar, en påshållare och ett brunt sopkärl
av oss. Sätt påshållaren i köket, lägg matresterna i den bruna
påsen och bär ut till ditt bruna sopkärl.
2) Ställ påsen på den lilla bruna hyllan där det torkar eller fryser
till innan den läggs ner på botten av kärlet. Vi tömmer det bruna
kärlet samtidigt som vi tömmer ditt vanliga gröna sopkärl.
Det är viktigt att du bara lägger matavfall i den bruna påsen.
Alltså inga glasspinnar, kapsyler, fimpar, plast eller liknande i den
bruna påsen. Slänger du fel kan inte avfallet användas till biogas.
Hushållspapper eller pappersservetter går dock bra. De suger upp
överflödig vätska och bidrar till biogasproduktionen.
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Du kan välja mellan tre abonnemang
Matavfall blir biogas
Bra för
miljön

Du sorterar ut ditt matavfall och lägger det i en brun papperspåse.
Påsen lägger du i ett brunt sopkärl som sedan töms i ett särskilt fack
i sopbilen. Matavfallet samlas på Borabo omlastningsstation i Hyltebruk i väntan på samordnade transporter till en biogasanläggning
för rötning till biogas. Påsar, hållare och brunt sopkärl (140 liter)
kostar inget extra utan ingår i abonnemangsavgiften nedan.

Årsavgift för hämtning
varannan vecka av både
grönt och brunt kärl
Grönt kärl

(inkl brunt kärl)

140 liter
190 liter
370 liter
660 liter

Kostnad

(inkl brunt kärl)

140 liter
190 liter

Grönt kärl

Kostnad

370 liter
660 liter

6 001 kronor
9 978 kronor

(inkl brunt kärl)

1 643 kronor
1 739 kronor
3 000 kronor
4 989 kronor

Fritidsabonnemang v 19-36,
tömning varannan vecka av
både brunt och grönt kärl
Grönt kärl

Årsavgift för hämtning
varje vecka av både grönt
och brunt kärl

Kostnad
1 258 kronor
1 642 kronor

Villkor

I abonnemangsvillkoren ingår att vi genom
hämtning för att kontrollera sorteringen. F
leda till att ditt abonnemang ändras till oso
Alla prisexempel är inklusive moms.

OBS!Bra
Summorna
i tabellerna är exempel på priser, hela
för
miljönfinns på kommunens webbsida: www.hylte.se/avfall
prislistan
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Matavfall blir
biogas

Varmkompost

Osorterat
avfall

Varmkompost
Bra för
trädgården

Du sorterar ut ditt matavfall och lägger det i en funktionell
varmkompostbehållare på din tomt. Du måste anmäla att du har
varmkompost till kommunen och skicka in ett kvitto eller foto på
komposten. Du står själv för skötsel och utrustning.

Årsavgift för hämtning
varannan vecka av grönt
kärl

Årsavgift för hämtning
varje vecka av grönt kärl

Grönt kärl

Kostnad

Grönt kärl

Kostnad

140 liter
190 liter
370 liter
660 liter

1 643 kronor
1 739 kronor
3 000 kronor
4 989 kronor

370 liter
660 liter

6 001 kronor
9 978 kronor

ngår att vi genomför stickprov vid
era sorteringen. Felaktig sortering kan
ang ändras till osorterat avfall.

sive moms.
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Fritidsabonnemang v 19-36,
tömning varannan vecka av
grönt kärl
Grönt kärl

Kostnad

140 liter
190 liter

1 258 kronor
1 642 kronor
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Osorterat avfall
Du blandar matavfall och brännbart hushållsavfall i
samma påse och lägger den i det gröna kärlet.
Avfallet körs till förbränning.

Dyrast

Årsavgift för hämtning
varannan vecka av grönt kärl

Årsavgift för hämtning
varje vecka av grönt kärl

Grönt kärl

Kostnad

Grönt kärl

Kostnad

140 liter
190 liter
370 liter
660 liter

2 268 kronor
2 364 kronor
4 250 kronor
7 489 kronor

370 liter
660 liter

7 876 kronor
13 728 kronor

Fritidsabonnemang v 19-36,
tömning varannan vecka av
grönt kärl
Grönt kärl

Kostnad

140 liter
190 liter

1 571 kronor
1 954 kronor

Miljöstyrd taxa
Den nya avfallstaxan i Hylte kommun är miljöstyrande. Den största
miljöbelastningen ger den högsta avgiften. Om du väljer att inte
sortera ut ditt matavfall blir avgiften betydligt högre.
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Det här väljer du
I ditt val utgår du från den storlek på grönt kärl som du har
idag*. Du väljer mellan tre alternativ:
1. Sortera ut matavfallet till biogas (brunt 140 liters kärl).
2. Sortera ut matavfallet i egen varmkompost.
3. Osorterat avfall (behålla nuvarande abonnemang med bara
ett grönt kärl).
* Vill du byta storlek på ditt gröna kärl måste du kontakta
kundservice på telefon: 0770-333 350

Så här väljer du
Du kan välja ditt renhållningsabonnemang på tre sätt.
1. Mobiltelefon. Ladda ner en QR-läsare till din mobiltelefon
och scanna koden på valblanketten.
2. Internet. Gå in på länken som anges på din valblankett och
gör ditt val.
3. Posta bifogad valblankett, porto är betalt.

OBS! Gör ditt val senast 31 januari
Gör du inget val innan detta datum, behåller du automatiskt
ditt nuvarande abonnemang. Notera att för dig som inte väljer
att sortera ut ditt matavfall blir avgiften betydligt dyrare.
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