
 

 
 
 

1 Allmän taxeinformation 
Avgifterna gäller avfall under kommunalt insamlingsansvar. Viktdebitering av restavfall och blandat avfall gäller i hela 
Göteborg förutom i södra skärgården där inte kärl- och säckhämtning omfattas. Viktdebitering innebär att avfallet 
vägs vid tömning och att du betalar en viktavgift som beror på hur mycket dina sopor väger. För hämtning i container 
gäller särskilda viktavgifter och fler avfallsslag omfattas. 

Taxan är miljöstyrande. Det betyder att tjänster som normalt ger lägre miljöbelastning kostar mindre än tjänster som 
ger högre miljöbelastning. Till exempel om du sorterar ut matavfall så tillämpas årsavgiften för restavfall som är lägre 
än motsvarande avgift för blandat avfall.  

Avgifterna varierar beroende på avfallsslag, behållarens storlek och hur ofta avfallet hämtas. Tilläggsavgifter för för-
svårad hämtning, felsorterat avfall och andra extra tjänster kan tillkomma. Avgifterna bekostar insamling, transport, 
vissa behållare, information, säckar och påsar samt behandling av avfallet. De finansierar även kostnadsfria tjänster, 
till exempel att du kan lämna grovavfall och farligt avfall till återvinningscentralerna och andra insamlingsställen. 

Lokala regler för avfallshanteringen finns i Göteborgs stads föreskrifter för avfall. Där regleras avfallslämnares och 
fastighetsägares skyldigheter, krav på sortering, i vilka områden tjänster erbjuds, hämtningsintervall med mera. 

 

2 Avgifter för hämtning av matavfall, restavfall, blandat av-
fall och returpapper i hämtningsområde med viktdebitering 
Följande tjänster och avgifter gäller i hela Göteborg förutom i södra skärgården (motsvaras av hämtningsområde ett i 
Göteborgs stads föreskrifter för avfall). Viktdebitering tillämpas för restavfall och blandat avfall och innebär att avgif-
ten består av en viktavgift och en årsavgift. För motsvarande tjänster och avgifter i södra skärgården, se avsnitt 3. 
Tilläggsavgifter för försvårad hämtning eller felsortering kan tillkomma (avsnitt 7 och 8). Avfallsslagen kan även läm-
nas i container, se avsnitt 5. 

2.1 Viktavgift 
 Viktavgift (kr/kg) 

Tjänst Matavfall, returpapper Restavfall, blandat avfall 

  Utan moms Med moms 

Viktavgift Ingen avgift  2,20 2,75 
Om det inte går att väga avfallet på grund av fel på vågen i sopbilen kommer viktdebiteringen att baseras på ett me-
delvärde av de senaste 10 vägningarna.  

2.2 Kärl- och säckhämtning från villor och radhus 
Viktavgift tillkommer för blandat avfall och restavfall. Tilläggsavgift för försvårad hämtning, som dragväg, eller för 
felsortering kan tillkomma. Se avsnitt 7 och 8. 

Helårshämtning 

    Årsavgift (kr/behållare) 

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall 

    Utan moms  Med moms  Utan moms  Med moms  Utan moms  Med moms  
60 liter säck / 
140 liter kärl 

1 gång/vecka 190  238  -  -  -  -  

140 liter kärl var 4:e vecka -  -  680  850  -  -  

var 14:e dag -  -  1 066  1 333  1 495  1 869  

190 liter kärl var 4:e vecka -  -  717  896  -  -  

var 14:e dag -  -  1 119  1 399  1 572  1 965  

240 liter kärl Var 14:e dag -  -  1 166  1 458  1 639  2 049  

  



 

Sommarhämtning 1 maj–30 september 

    Årsavgift (kr/behållare) 

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall 

    Utan moms  Med moms  Utan moms  Med moms  Utan moms  Med moms  
60 liter säck / 
140 liter kärl 

1 gång/vecka 97 121 -  -  -  -  

140 liter kärl var 4:e vecka -  -  379  474  -  -  

var 14:e dag -  -  601  751  846  1 058  

190 liter kärl var 4:e vecka -  -  413  516  -  -  

var 14:e dag -  -  631  789  892  1 115  

240 liter kärl Var 14:e dag -  -  659  824  931  1 164  

 

2.3 Kärlhämtning från flerbostadshus och verksamheter  
Viktavgift tillkommer. Tilläggsavgift för försvårad hämtning, som dragväg, eller för felsortering kan tillkomma. Se av-
snitt 7 och 8. För matavfallskärl med säckar ingår en säck per kärl och tömning. Restauranger kan ha max 370 liters 
kärl för blandat avfall och verksamheter max 140 liter för matavfall. För verksamheter ingår tvättning av matavfalls-
kärl två gånger per år. 

Helårshämtning 

    Årsavgift (kr/behållare) 

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall 

    Utan moms  Med moms  Utan moms  Med moms  Utan moms  Med moms  
140 liter  var 14:e dag -  -  1 066  1 333  1 495  1 869  

1 gång/vecka 953  1 191  1 558  1 948  2 199  2 749  

120ꟷ140 liter med säck * 1 gång/vecka 1 080  1 350  -  -  -  -  

190 liter var 14:e dag -  -  1 119  1 399  1 572  1 965  

1 gång/vecka -  -  1 602  2 003  2 262  2 828  

240 liter 1 gång/vecka 1 506  1 883  -  -  -  -  

300 liter * 
370 liter 

var 14:e dag -  -  1 478  1 848  2 144  2 680  

1 gång/vecka  -  -  2 640  3 300  3 829  4 786  

400 liter * var 14:e dag -  -  1 654  2 068  2 385  2 981  

1 gång/vecka -  -  2 951  3 689  4 259  5 324  

600 liter * 
660 liter 

var 14:e dag -  -  2 546  3 183  3 672  4 590  

1 gång/vecka -  -  4 546  5 683  6 558  8 198  

* Avvecklas under året, kan ej nytecknas 

Komprimerade kärl för verksamheter* 

    Årsavgift (kr/behållare) 

Behållare Hämtning Restavfall Blandat avfall 

    Utan moms  Med moms  Utan moms  Med moms  
400 liter normalkomprimerade* 1 gång/vecka 5 087  6 359  7 264  9 080  

* Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst eller kärlstorlek. 

  



 

Sommarhämtning 1 maj–30 september 

    Årsavgift (kr/behållare) 

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall 

    Utan moms  Med moms  Utan moms  Med moms  Utan moms  Med moms  
140 liter Var 14:e dag -  -  601  751  846  1 058  

1 gång/vecka 419 524 846  1 058  1 191  1 489  

190 liter var 14:e dag -  -  631  789  892  1 115  

1 gång/vecka  -  -  889  1 111  1 255  1 569  

240 liter 1 gång/vecka  647 809 -  -  -  -  

300 liter * 
370 liter 

Var 14:e dag -  -  -  -  1 263  1 579  

1 gång/vecka -  -  1 574  1 968  2 256  2 820  

400 liter * Var 14:e dag -  -  -  -  1 445  1 806  

1 gång/vecka -  -  1 647  2 059  2 581  3 226  

600 liter * 
660 liter 

Var 14:e dag -  -  -  -  2 064  2 580  

1 gång/vecka -  -  2 581  3 226  3 685  4 606  

* Avvecklas under året, kan ej nytecknas 

2.4 Hämtning från markbehållare i samtliga hämtningsområden 
Viktavgift tillkommer för blandat avfall och restavfall. I de behållare som är avsedda för innersäck så ingår isättning av 
säcken. En årlig tvätt av markbehållare för matavfall ingår. Tilläggsavgift för felsortering kan tillkomma, se avsnitt 8.  

  Årsavgift (kr/behållare) 

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall 

    Utan moms  Med moms  Utan moms  Med moms  Utan moms  Med moms  
Per m3 behållarvolym* Var 14:e dag  -  -  3 104  3 880  4 036  5 045  

1 gång/vecka 4 671  5 839  6 208  7 760  8 071  10 089  

* Minst 1 m3, avrundat upp till närmaste halvkubik. Om matavfallet är felsorterat och innehåller annat avfall än bara matavfall kan 
det klassas om till blandat avfall. Avfallet vägs då och viktavgift tillkommer. 
 
2.5 Hämtning med mobil sopsug 
Viktavgift och dockningsavgift tillkommer för blandat avfall och restavfall. För matavfallet tas ingen viktavgift eller 
dockningsavgift ut. Tilläggsavgift för felsortering kan tillkomma, se avsnitt 8.  

Årsavgift (kr/behållare) 

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall 

    Utan moms  Med moms  Utan moms  Med moms  Utan moms  Med moms  
0,2 m3  1 gång/vecka             1 166     1 458    -  -  -  -  

0,3 m3  1 gång/vecka             1 463     1 829    -  -  -  -  

Per m3 behållarvolym * Var 14:e dag  -  -              2 124     2 655                3 033     3 791    
1 gång/vecka             1 897     2 371                4 249     5 311                6 067     7 584    

* Minst 1 m3, avrundat upp till närmaste halvkubik. Om matavfallet är felsorterat och innehåller annat avfall än bara matavfall klas-
sas det om till blandat avfall. Avfallet vägs och viktavgift tillkommer. 

Dockningsavgift för mobil sopsug 

Hämtning Årsavgift dockning (kr/ställe) 

  Utan moms  Med moms  
Var 14:e dag 5 209  6 511  
1 gång/vecka 10 415  13 019  

 



 

2.6 Tilläggstjänster för markbehållare och för mobil sopsug  
Vid behov av en bil som kan suga eller lyfta avfallsanordningarna, till exempel i samband med underhållsarbete, tar vi 
ut en avgift för framkörning och assistanstid. Arbetet utförs vid en överenskommen tidpunkt. 

Tjänst Enhet Avgift (kr/enhet) 

    Utan moms  Med moms  
Assistanstid  15 min  376  470  
Framkörning  Tillfälle  729  911  

 

2.7 Auktoriserad hämtning av returpapper från flerbostadshus och verksamheter 
Tjänsten beställs direkt från någon av Kretslopp och vattens auktoriserade avfallshämtare och utförs enligt överens-
kommelse med dessa. Avgiften får maximalt uppgå till belopp enligt nedan och betalas direkt till utföraren enligt 
dennes rutiner. Viktavgift och kärlhyra ingår i priset. Avgift för försvårad hämtning, exempelvis dragväg, kan till-
komma enligt avfallshämtarens prislista. För hämtning av returpapper i container se avsnitt 5. 

  Maximal tömningsavgift (kr/behållare/tömning) 

 
Behållare Returpapper  

    Utan moms  Med moms   
Litet kärl (upp till cirka 150 liter) 55  69   
Mellankärl (cirka 190 - 240 liter) 62  78   
Stort kärl (större än 300 liter) 98  123   
Markbehållare 477  596   
Tilläggsavgift för extra tömning 729  911   

 

 
 

3 Avgifter för hämtning av matavfall, restavfall och blandat 
avfall i södra skärgården 
Följande avgifter gäller i södra skärgården (hämtningsområde två och tre i Göteborgs stads föreskrifter för avfall). 
Behandlingsavgiften är inkluderad i priset, vikten debiteras ej för dessa tjänster. Avgifterna kan även tillämpas i vissa 
fall när förhållandena i hämtningsområde ett inte medger tömning med ett fordon som kan registrera vikt. För hämt-
ning från markbehållare eller container tillkommer viktavgift (för villkor och priser se avsnitt 2 och 5). 

3.1 Kärl- och säckhämtning i villor och radhus  
I årsavgiften ingår behandlingsavgift. Tillägg för försvårad hämtning eller felsortering kan tillkomma (avsnitt 7 och 8).  

Helårshämtning 
  Årsavgift (kr/behållare) 

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall 

    Utan moms  Med moms  Utan moms  Med moms  Utan moms  Med moms  
60 liter säck/   
140 liter kärl  

1 gång/vecka 190  238  -  -  -  -  

125 liter säck/ 
140 liter kärl 

var 4:e vecka  -  -  942  1 178  -  -  

var 14:e dag -  -  1 585  1 981  2 171  2 714  

1 gång/vecka * -  -  2 585  3 231  3 535  4 419  

160 liter säck/ 
190 liter kärl 

var 4:e vecka  -  -  1 056  1 320  -  -  

var 14:e dag -  -  1 790  2 238  2 449  3 061  

1 gång/vecka * -  -  2 927  3 659  3 999  4 999  

240 liter kärl Var 14:e dag -  -  2 028  2 535  2 737  3 421  

* Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst. 

  



 

Fritidshämtning 
För dig som ibland vistas i ditt fritidshus även under vinterhalvåret. Hämtning enligt nedan 1 maj–30 september och 
dessutom fyra hämtningar 1 oktober–30 april. 

  Årsavgift (kr/behållare) 

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall 

    Utan moms  Med moms  Utan moms  Med moms  Utan moms  Med moms  

60 liter säck/   
140 liter kärl  

1 gång/vecka 113  141  -  -  -  -  

125 liter säck/ 
140 liter kärl 

var 4:e vecka  -  -  644  805  -  -  

var 14:e dag -  -  993  1 241  1 371  1 714  

1 gång/vecka* -  -  1 548  1 935  2 134  2 668  

160 liter säck/ 
190 liter kärl 

var 4:e vecka  -  -  761  951  -  -  

var 14:e dag -  -  1 145  1 431  1 586  1 983  

1 gång/vecka* -  -  1 793  2 241  2 463  3 079  

240 liter kärl Var 14:e dag -  -  1 304  1 630  1 844  2 305  

* Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst. 

Sommarhämtning 1 maj–30 september 
För dig som bara vistas i ditt fritidshus 1 maj–30 september. 

  Årsavgift (kr/behållare) 

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall 

    Utan moms  Med moms  Utan moms  Med moms  Utan moms  Med moms  
60 liter säck/   
140 liter kärl  

1 gång/vecka 97  121  -  -  -  -  

125 liter säck/ 
140 liter kärl 

var 4:e vecka  -  -  509  636  -  -  

var 14:e dag -  -  858  1 073  1 179  1 474  

1 gång/vecka* -  -  1 410  1 763  1 937  2 421  

160 liter säck/ 
190 liter kärl 

var 4:e vecka  -  -  578  723  -  -  

var 14:e dag -  -  962  1 203  1 324  1 655  

1 gång/vecka* -  -  1 604  2 005  2 197  2 746  

240 liter kärl Var 14:e dag -  -  1 069  1 336  1 505  1 881  

* Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst. 

  



 

3.2 Kärlhämtning i flerbostadshus och hos verksamheter 
I årsavgiften ingår behandlingsavgift. Avgift för försvårad hämtning, exempelvis dragväg, kan tillkomma, se avsnitt 7. 
För matavfallskärl med säckar (140 liter med säck) ingår en säck per kärl och tömning. Restauranger kan ha max 370-
liters kärl för blandat avfall och verksamheter max 140 liter för matavfall. För verksamheter ingår tvättning av matav-
fallskärl två gånger per år. Tilläggsavgifter för försvårad hämtning eller felsortering kan tillkomma (avsnitt 7 och 8). 

Helårshämtning 

  Årsavgift (kr/behållare) 

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall 

    Utan moms  Med moms  Utan moms  Med moms  Utan moms  Med moms  
120 liter kärl 1 gång/vecka 938  1 173  -  -  -  -  

140 liter kärl var 14:e dag -  -  1 585  1 981  2 171  2 714  

1 gång/vecka 953  1 191  2 585  3 231  3 535  4 419  

140 liter med säck* 1 gång/vecka 1 080  1 350  -  -  -  -  

190 liter kärl var 14:e dag -  -  1 790  2 238  2 449  3 061  

1 gång/vecka 1 210  1 513  2 927  3 659  3 999  4 999  

240 liter kärl 1 gång/vecka 1 506  1 883  -  -  -  -  

370 liter kärl var 14:e dag -  -  2 575  3 219  3 502  4 378  

1 gång/vecka  -  -  4 871  6 089  6 604  8 255  

660 liter kärl var 14:e dag -  -  4 497  5 621  6 126  7 658  

1 gång/vecka -  -  8 510  10 638  11 553  14 441  

* Avvecklas under året, kan ej nytecknas 

Sommarhämtning 1 maj–30 september 
  Årsavgift (kr/behållare) 

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall 

    Utan moms  Med moms  Utan moms  Med moms  Utan moms  Med moms  

140 liter kärl Var 14:e dag -  -  858  1 073  1 179  1 474  

1 gång/vecka 419  524  1 410  1 763  1 937  2 421  

190 liter kärl var 14:e dag -  -  962  1 203  1 324  1 655  

1 gång/vecka  -  -  1 604  2 005  2 197  2 746  

240 liter kärl 1 gång/vecka 647  809  -  -  -  -  

370 liter kärl Var 14:e dag -  -  -  -  1 991  2 489  

1 gång/vecka -  -  2 703  3 379  3 795  4 744  

660 liter kärl 1 gång/vecka -  -  4 575  5 719  6 431  8 039  

3.3 Extra hämtning av kärl och säckar 
Avgift för extra hämtning inklusive behandlingsavgift. Extra hämtning utförs inom tre arbetsdagar, men undantag kan 
förekomma. 

 
 

Behållare Avgift (kr/behållare) 

Utan moms  Med moms  
Säckar och kärl upp till 240 liter 152  190  

Kärl 370 liter 231  289  

Kärl 660 liter 480  600  



 

4 Avgift för hämtning av flytande avfall och filtermaterial 
Den sammanlagda avgiften består av transportavgift och sugningsavgift. Om tömning inte kan göras på grund av hin-
der eller orsak som fastighetsinnehavaren borde ha undanröjt debiteras en halv transportavgift. Tilläggstjänster till-
kommer om arbetet kräver stor arbetsinsats eller inte kan göras på normal arbetstid. Om flera anordningar med en-
skilda avlopp, fettavskiljare eller matavfallstankar ligger på samma fastighet och de kan sugas vid ett och samma till-
fälle i en bil (samma avfallsslag och totalt mindre än 8 m3), så tas en hel transportavgift ut för det objekt som har 
högst transportavgift och de följande debiteras endast en halv transportavgift. 
 

4.1 Planerad slamsugning med fast intervall 
Anläggningarnas tömningsintervall varierar beroende på olika regelverk (miljötillstånd, föreskrifter m.m.). De vanlig-
aste intervallen är: var 4:e, 8:e, 13:e, 26:e respektive var 52:a vecka.  
 
Tjänst Transportavgift för fast intervall (kr/gång) Sugning och behandling (kr/m3) 

  Utan moms  Med moms  Utan moms  Med moms  
Trekammarbrunn 440  550  240  300  

Sluten tank 440  550  204  255  

Minireningsverk 626  783  240  300  

Fettavskiljare 524  655  497  621  

Matavfall från avfallskvarn -  -  142  178  

 

4.2 Enstaka slamsugning, mobila toaletter och filter från fosforfälla 
För toaholkar tas en sugningsavgift och transportavgift ut per ställe och därtill en sugningsavgift per toa. Inget nytt 
filtermaterial till fosforfällor ingår. Påfyllning av nytt filtermaterial kan samordnas med tömning om fastighetsinneha-
varen önskar. Avgift för påfyllning utgår enligt utförarens prislista och betalas till denna. 
 
Tjänst Transportavgift för enstaka tömning Sugning och behandling 

(kr/m3) 
    inom tre arbetsda-

gar 
på bestämd dag eller 

tid 
akut samma dag**     

  Utan 
moms  

Med 
moms  

Utan 
moms  

Med 
moms  

Utan 
moms  

Med 
moms  

Utan 
moms  

Med 
moms  

                  

Trekammarbrunn 726  908  1 452  1 815  2 178  2 723  240  300  

Sluten tank 726  908  1 452  1 815  2 178  2 723  204  255  

Minireningsverk 895  1 119  1 790  2 238  2 685  3 356  240  300  

Fettavskiljare 726  908  1 452  1 815  2 178  2 723  497  621  

Matavfall från avfallskvarn 726  908  1 452  1 815  2 178  2 723  142  178  

        Sugning och behandling 
(kr/st) 

  Utan 
moms  

Med 
moms  

Utan 
moms  

Med 
moms  

Utan 
moms  

Med 
moms  

Utan 
moms  

Med 
moms  

Mobil toa-kur * - 0,8 m3  726  908  1 452  1 815  2 178  2 723  1 452  1 815  

Mobil toavagn * - 1,2 m3  726  908  1 452  1 815  2 178  2 723  1 452  1 815  

Mobila toaholkar – per ställe 651  814  1 302  1 628  1 953  2 441  116  145  

Mobila toaholkar – per toa -  -  -  -  -  -  116  145  

  Per styck, inom 4 veckor 

Filter från fosforfälla i säck  3 067    3 834    -  -  -  -  -  -  

* Inkluderar slamsugning och vattenpåfyllning.   
** Akuta tömningar ska beställas senast kl. 15.00, därefter betalar du jourtillägg. 



 

4.3 Tilläggstjänster slamsugning 
Kräver arbetet längre tid eller större arbetsinsats än ett normalobjekt, eller om arbetet görs på andra tider än mån-
dag–fredag kl. 6.30–16.00, debiteras tilläggsavgifter enligt följande: 
 
Tjänst Enhet Avgift (kr/enhet) 

      Utan moms  Med moms  
Personal och bil Timme 1 426  1 783  

Extra personal Timme 615  769  

Övertid, vardag kl. 05.00–06.30 och 16.00–18.30 Personal och timme 558  698  
Jourtillägg (max 2 tim): akut tömning på vardag kl. 18.30–05.00 eller 
på lördag, söndag, helgaftnar eller helgdagar 

Uppdrag 3 463  4 329  

Jourtillägg för behandling av fett Tömning 3 842  4 803  

Helgtillägg kl. 06.30–16.00 på lördag, söndag, helgaftnar eller helgda-
gar 

Tillfälle 2 693  3 366  

Dispenshandläggning fettavskiljare Anläggning 5 107  6 384  

Slangtillägg för slangar längre än 20 meter 5 meter 80  100  

5 Avgifter för hämtning av avfall i container  
5.1 Containerhämtning  
Avgiften består av en viktavgift och en transportavgift. Tilläggsavgifter kan tillkomma om arbetet tar lång tid eller be-
höver utföras utanför ordinarie arbetstid. Hyra tillkommer om containern används i mer än 4 dygn. Lägenhetsavgift 
tillkommer när container används som ordinarie hämtningssystem för boendes restavfall eller blandade avfall.  
 
Grovavfall och bygg- och rivningsavfall kan även lämnas vid återvinningscentral (avsnitt 9) eller hämtas (avsnitt 6). 
 
Viktavgift  

Viktavgift (kr/ton) 

Matavfall, trädgårdsavfall, bygg- och rivningsavfall* Blandat avfall, restavfall och grovavfall 

Utan moms  Med moms  Utan moms  Med moms  
408 510 2 200 2 750 

 * Bygg- och rivningsavfall ska sorteras i fraktionerna trä, metall, gips och mineraler (tegel, klinker, keramik eller 
sten). Även plast ska sorteras ut, men hämtas enbart genom tjänsten med bärhjälp (6.1) 

Transportavgift 
Vi tar ut en transportavgift för leverans som inkluderar sluttömning av container samt därutöver för eventuella extra 
tömningar som görs innan sluttömningen.  
 
I södra skärgården (hämtningsområde 2 och 3) erbjuds endast containrar upp till 20 m3 och i vissa fall används i stäl-
let storsäck i samråd med utföraren.  

  Transportavgift (kr/gång) 

  Matavfall Restavfall Blandat avfall, grovavfall, 
bygg- och rivningsavfall 

och trädgårdsavfall 
  Utan moms  Med moms  Utan moms  Med moms  Utan moms  Med moms  
Leverans och sluttömning av container 1 614  2 018  1 614  2 018  1 614  2 018  

Extra tömning av liten container 2–10 m3 0  0  322  403  401  501  

Extra tömning av stor container 11–34 m3 0  0  737  921  891  1 114  

Hämtning av storsäck 0,25–2 m3 * 807 1 009 807  1 009  807  1 009  

*Endast tillgänglig på vissa platser i södra skärgården och ej för mat-, rest- eller blandat avfall. Placering bestäms i 
samråd med entreprenör. Storsäck med lyftöglor köps från valfri butik eller från Kretslopp och vatten. 



 

 

5.2 Tilläggstjänster, hyra och lägenhetsavgift för container 
Används container som ordinarie hämtningssystem, till exempel för flerbostadshus, områden med central sopsug, 
äldreboenden och studentbostäder betalas en lägenhetsavgift per lägenhet och år. De öar där hämtning endast sker 
från en anvisad plats under sommaren och ingen grovavfallsservice finns är undantagna från lägenhetsavgift. Kräver 
arbetet längre tid eller större arbetsinsats än ett normalobjekt, eller om arbetet utförs på andra tider än måndag–
fredag klockan 6.30–16.00, debiteras tilläggsavgifter. 
 
Tjänst Enhet Avgift (kr/enhet) 

    Utan moms  Med moms  

Lägenhetsavgift Lägenhet 252  315  

Hyra av container 2–16 m3 Dygn* 23  29  

Hyra av container 20–34 m3 (ej i södra skärgården) Dygn* 44  55  

Storsäck med leverans (endast i södra skärgården) Styck 160  200  

Personal och bil Timme 1 280  1 600  

Extra personal Personal och timme 553  691  

Övertid för extra personal Personal och timme 504  630  

Helg- och kvällstillägg ** Tillfälle 2 426  3 033  

Flyttning av container vid annat uppdrag Tillfälle 313  391  

Tvätt av container Tillfälle 380  475  

Leverans av en särskild elavfallshäck och hämtning av elavfall 
och häck i samband med tillfällig hyra av container för grovav-
fall eller bygg- och rivningsavfall 

Tillfälle 0  0  

* Hyra för färre än 4 dygn debiteras inte. 
** Gäller vid förbeställd tömning som utförs på en vardag efter klockan 16.00 eller på veckoslut, helgafton eller helgdag.  

5.3 Auktoriserad hämtning av returpapper i container  
Tjänsten beställs direkt från någon av Kretslopp och vattens auktoriserade avfallshämtare och utförs enligt överens-
kommelse med dessa. Avgiften får maximalt uppgå till belopp enligt nedan och betalas direkt till utföraren enligt 
dennes rutiner. Viktavgift ingår i priset.  

Tjänst Maximal transportavgift 
(kr/gång) 

  Utan moms  Med moms  

Tömning av container med returpapper 737  921  

 

 

  



 

6 Avgifter för övriga tjänster 
6.1 Hämtning av produkter till återanvändning, grovavfall samt bygg- och rivningsavfall 
Produkter till återanvändning, grovavfall och bygg- och rivningsavfall kan även lämnas vid återvinningscentral (avsnitt 
9), avfallsfraktionerna hämtas även i container (avsnitt 5). 

Hämtning från grovavfallsrum eller uppställningsplats 
Styckvis hämtning av grovavfall, till exempel trasiga möbler, sportutrustning, stora leksaker och barnvagnar. 
Tjänst   Avgift (kr/enhet) 

  
Enhet Utan moms  Med moms  

Transportavgift – endast vid engångsbeställning  Tillfälle 746  933  

Lastnings- och behandlingskostnad Per påbörjad 5-minutersperiod 297  371  

Hämtning från bostad med bärhjälp 
Hämtning av sorterat grovavfall, bygg- och rivningsavfall samt produkter till återanvändning. Till exempel hela eller 
trasiga möbler, mattor, hobbyartiklar, kakel och köksluckor. Tjänsten beställs direkt från någon av Kretslopp och vat-
tens upphandlade avfallshämtare och utförs enligt överenskommelse med dessa. Avgiften ska betalas av den som 
beställt tjänsten direkt till avfallshämtaren enligt dennes rutiner. Avfallet ska vara sorterat när det hämtas, annars 
tillkommer avgift för extra tid. Tjänsten erbjuds inte i södra skärgården. 

 
  

Avgift för 1 personal (kr/tids-
period) 

Avgift för 2 personal (kr/tids-
period) 

Tidsperiod och maxvolym för hämtning 
Utan moms  Med moms  Utan moms  Med moms  

Lilla: max 1,5 m3 och 5 minuters lastning 344  430  480  600  

Mellan:  1,5–4 m3 och 6–15 minuters lastning  480  600  780  975  

Halv bil: 4–6 m3 och 16–30 minuters lastning 640  800  1 080  1 350  

Hel bil: 6–12 m3 och max 30 minuters lastning 1 160  1 450  1 600  2 000  

Tilläggsavgift per påbörjad 15-minutersperiod utöver 30 minuter  216  270  300  375  

Avgift om hämtning ej kan utföras för att avfallslämnare eller av-
fall ej är på plats vid överenskommen tid 

344  430  480  600  

6.2 Hämtning av trädgårdsavfall i kärl 
Säsongsvis hämtning av trädgårdsavfall i kärl varannan vecka från april till november, 18 gånger. Placering som inne-
bär försvårad hämtning, som dragväg, är inte tillåten för denna tjänst. Tjänsten erbjuds inte i södra skärgården. 

 
Tjänst Årsavgift (kr/år) 
  Utan moms  Med moms  

Trädgårdsavfall, 370 liter kärl 864  1 080  

6.3 Hämtning av farligt avfall i miljörum 
Hämtning av hushållens farliga avfall i miljörum. Farligt avfall är till exempel färg, lösningsmedel och olja. I avgiften 
ingår behållare och en obligatorisk tömning per år. För farligt avfall betalas ingen behandlingsavgift.  

 
Tjänst Avgift (kr/hämtning/rum) 

Utan moms  Med moms  

Första hämtningen under ett kalenderår (obligatorisk) 0  0  

Ytterligare hämtning samma kalenderår 1 134  1 418  



 

6.4 Hämtning av elavfall 
För elavfall betalas ingen behandlingsavgift. Elavfall är till exempel TV, dator, brödrost och hårtork. Det samlas in i en 
stor behållare kallad elavfallshäck. Du kan ha insamling i en elavfallshäck som antingen står hos dig och töms enligt 
din beställning eller beställs ut för insamling vid enstaka tillfällen och sedan tas in och töms. För en tillfällig elavfalls-
häck som beställs samtidigt som en grovavfallscontainer utgår ingen avgift (avsnitt 5). 

Mindre enheter som lampor, lysrör, batterier och småelektronik kan samlas och hämtas i mindre behållare som står 
hos dig och töms regelbundet enligt din beställning. Minst en tömning per år ska beställas, för denna obligatoriska 
tömning utgår ingen avgift. I tjänsten ingår behållare i form av plastbackar och papprör. Till dessa behållare kan du 
köpa särskilda upphängningsbeslag. 

Stora enheter som ett kylskåp, en spis, TV eller dator kan hämtas styckvis utan behållare.  
Tjänst Enhet Avgift (kr/enhet) 

Utan moms  Med moms  

Hämtning i stor behållare (elavfallshäck) Tillfälle och behållare 1 134  1 418  

Hämtning i små behållare (backar och rör), första hämt-
ningen under ett kalenderår (obligatorisk) 

Tillfälle 0  0  

Hämtning i små behållare (backar och rör), ytterligare 
hämtning samma kalenderår 

Tillfälle 1 134  1 418  

Styckvis hämtning av större enheter Styck 287  359  

Upphängningsbeslag för 3 små elavfallsbehållare Styck 363  454  

6.5 Extra hämtning av avfall i område ett 
Den sammanlagda avgiften för extra hämtning består normalt av hämtningsavgift och från 2023-06-01 även av vikt-
avgift. Extra hämtning utförs inom tre arbetsdagar. Om extrahämtning önskas inom ett dygn eller på en bestämd tid 
tillkommer en transportavgift. Vid extra tömning av flera behållare på en kunds närliggande ställen som beställs och 
töms tillsammans debiteras endast en transportavgift. Viktavgiften för det extra avfallet är densamma som för den 
ordinarie tjänsten. För extra hämtning i södra skärgården se avsnitt 3.3. 
 
Behållare Avgift (kr/behållare) 

Utan moms  Med moms  
Kärl upp till 240 liter eller matavfallssäck 101  126  

Kärl 300 - 400 liter 154  193  

Kärl 600 - 800 liter 320  400  

400 liter komprimerat 403  504  

Tjänst och enhet   
Mobil sopsug dockning, per ställe och kund 258  323  

Mobil sopsug, per m3 tankvolym (avrundat upp till närmaste halvkubik) 203  254  
Markbehållare, per m3 behållarvolym (avrundat upp till närmaste halvkubik) 381  476  

Transportavgift för hämtning inom ett dygn eller på bestämd tid, per ställe 729  911  

 

6.6 Startrabatt bytesrum för flerbostadshus 
Vid registrering av ett godkänt bytesrum för boende ges en startrabatt. 
 

  Utan moms  Med moms  
Startrabatt bytesrum 1 579  1 974  

   
  



 

6.7 Extra tillbehör 
Säckar och påsar för hantering av matavfall i verksamheter. 

Tjänst Enhet Avgift (kr/enhet) 

Utan moms  Med moms  
Skyddssäck för matavfallskärl 140 liter Styck 4,82  6,03  

Matavfallspåse (majsstärkelseplast) 10-38 liter Styck 1,44  1,80  

Avrinningskit för dubbelvagn Styck 3 113  3 891  

Enkel säckhållare Styck 1 289  1 611  

Dubbel säckhållare Styck 1 810  2 263  

Rullstativ Styck 967  1 209  

Sil Styck 397  496  

Tratt Styck 368  460  

Sorteringsbox Styck 95  119  

Transport av säckar och påsar Tillfälle och ställe 194  243  

 

6.8 Särskilda evenemangstjänster 
Tjänster för evenemang, utöver tjänster för flytande avfall (avsnitt 4) och container (avsnitt 5) som också kan använ-
das. Evenemangskärlen får nyttjas i upp till 14 dagar. Inga upprepade angränsande beställningar tillåts. Viktavgift till-
kommer för tömning av restavfall och blandat avfall. Ordinarie arbetstid för att utföra dessa tjänster är klockan 6.30–
16.00 på vardagar. Tjänsterna erbjuds inte i södra skärgården. 
 

*  Gäller när evenemangsarrangören beställer akut tömning av Kretslopp och vatten utanför kundservicens ordinarie arbetstid. 
Endast möjligt om det finns en överenskommelse om beredskap för jourtömningar. 
 

  

Tjänst Storlek Enhet Matavfall  Restavfall Blandat avfall Avgift 

      (kr/kärl) (kr/kärl) (kr/kärl) (kr/enhet) 

      Utan 
moms  

Med 
moms  

Utan 
moms  

Med 
moms  

Utan 
moms  

Med 
moms  

Utan 
moms  

Med 
moms  

Hyrkärl: leverans och hämtning 
av tomma kärl 

190 liter per på-
börjat 10-
tal kärl 

-  -  -  -  -  -  729  911  

Evenemangskärl: leverans, 
hämtning och sluttömning av 
kärl 

140 liter Kärl 48  60  -  -  -  -  -  -  

190 liter Kärl -  -  180  225  233  291  -  -  

660 liter Kärl -  -  239  299  310  388  -  -  

Kärltömning på ordinarie arbets-
tid 

Alla ovan Kärl -  -  -  -  -  -  167  209  

Tilläggsavgift för tömning inom 
24 timmar på ordinarie arbetstid 

  ställe -  -  -  -  -  -  729  911  

Tilläggsavgift för planerad töm-
ning utanför ordinarie arbetstid  

  tillfälle -  -  -  -  -  -  1 458  1 823  

Tilläggsavgift för jourtömning ut-
anför ordinarie arbetstid * 

  tillfälle -  -  -  -  -  -  2 916  3 645  



 

7 Avgifter för försvårad hämtning  
Med dragväg menas avståndet mellan kärlet och hämtningsfordonets uppställningsplats. Det är den väg som hämt-
ningspersonalen drar eller skjuter kärlet manuellt. I föreskrifterna finns ytterligare bestämmelser om dragvägar. Mat-
avfallsbehållare för boende dras utan avgift. 

Tjänst Enhet Avgift (kr/enhet) 

  Utan moms  Med moms  

Dragväg för säck och kärl Per meter, tillfälle och behållare 0,95  1,19  

Trappsteg * Per trappsteg, tillfälle och behållare 2,59  3,24  

Hiss Per tillfälle och behållare 18,31  22,50  

Isättning av säck * Per tillfälle och säck 2,68  3,35  

* Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst. För att inte behöva sätta i en säck kan motsvarande kärltjänst användas. 
 

8 Avgift för felsorterat avfall 
Renhållningspersonalen kontrollerar innehållet i behållaren vid varje tömning. Om behållaren innehåller otillåtet av-
fall töms den normalt inte, men tömningsavgift tas ut.  

8.1 Felsorterat avfall i matavfallsbehållare 
I samband med tredje påpekandet om felsortering i matavfallsbehållare debiteras i normalfallet en avgift för felsorte-
ring. För markbehållare debiteras däremot en felsorteringsavgift vid varje tillfälle. ”Töms ej” nedan innebär att fastig-
hetsinnehavaren behöver beställa en extra tömning med rätt avfallsslag (till exempel blandat avfall) eller plocka bort 
det otillåtna ur matavfallet. Om behållaren är en underjordsbehållare för matavfall och det är en mindre felsortering 
töms behållaren trots felsortering och ingen ny beställning krävs. 

 
Matavfall Rutin Enhet Avgift (kr/enhet) 

      Utan moms  Med moms  
Kärl och säck – villor och radhus Efter 3 tillfällen, töms ej Hämtställe 388  485  

Kärl och säck – flerbostadshus Efter 3 tillfällen, töms ej Hämtställe 584  730  

Markbehållare – mindre felsortering Varje tillfälle, töms Behållare 71  89  

Markbehållare – större felsortering Varje tillfälle, töms ej Behållare 71  89  

Mobil sopsug Efter 3 tillfällen, töms ej Tank 584  730  

Container Efter 3 tillfällen, töms ej Behållare 213  266  

Matavfall i tank Efter 3 tillfällen, töms ej m3 tankvolym 584  730  

8.2 Felsorterat avfall i container 
Om en container innehåller otillåtet avfall som upptäcks vid hämtning sker ingen tömning. Om otillåtet avfall upp-
täcks vid tömningen på anläggningen som tar emot avfallet tas en avgift för felsortering ut med 3 890 kr utan moms 
per tillfälle (4 863 kr med moms).  

8.3 Övrigt felsorterat avfall  
För behandlingskostnader som uppstår på grund av felsorterat material som inte upptäcktes vid hämtning debiteras 
en avgift motsvarande den uppkomna kostnaden. 

  



 

9 Avgift för lämning av avfall till återvinningscentraler 
Matavfall, restavfall, blandat avfall och avfall från avloppsanläggningar kan ej lämnas på återvinningscentralerna, 
dessa avfallsslag hämtas med tjänsterna som finns i avsnitt två till fem. För hämtning av produkter till återanvänd-
ning, grovavfall, farligt avfall, elavfall samt bygg- och rivningsavfall se även tillämpliga tjänster i avsnitt fem och sex 

Vuxna som är folkbokförda i Göteborg har rätt till fria besök för lämning av sitt avfall på återvinningscentralerna. Fria 
besök gäller även privatpersoner som är folkbokförda på annan ort men äger en villa, radhus eller fritidshus i Göte-
borg med avfallstjänster (enligt avsnitt 2–3 ovan) eller är dödsboförvaltare för ett dödsbo i Göteborg. Ideella second-
handverksamheter (med 90-konto) är avgiftsbefriade. Juridiska personer (företag, organisationer m.fl.) har rätt till 
sex fria besök (inkluderar ej lämning av farligt avfall) per eget permanent hämtställe med avfallstjänster (enligt av-
snitt 2, 3 eller 5 ovan). Efter utnyttjade fribesök tas en avgift ut per besök. Alla övriga har möjlighet att lämna avfall 
på återvinningscentralerna men debiteras för alla besök. För besökare från närliggande kommuner som omfattas av 
mellankommunala överenskommelser debiteras istället hemkommunen. Avfallslämnare ska vara registrerade i inpas-
seringssystemet, och registrera varje besök. Undantag från registrering gäller de som reser till återvinningscentralen 
utan bil eller endast lämnar elavfall, farligt avfall, förpackningar eller produkter till återanvändning. 
 
Tjänst Avgift (kr/ besök) 

  Utan moms  Med moms  

Besök på återvinningscentral 323  404  

 
  



 

10 Särskilda bestämmelser för hushållsavfall

1) Säckar och påsar 
a) För matavfall: För villor och radhus delas 

säckar och påsar för matavfall ut två gånger 
per år. För fritidshus delas de ut innan hämt-
ningssäsongen börjar. Till flerbostadshus och 
verksamheter levereras matavfallspåsar efter 
beställning.  

b) För restavfall eller blandat avfall: I södra skär-
gården (hämtningsområde två och tre) delas 
säckar ut två gånger per år vid veckohämtning 
och för annan frekvens en gång per år.  

c) Säckar ska vara möjliga att stänga så att de går 
lätt att greppa. Säckar får väga högst 15 kg. 

2) Två fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsha-
vare med gemensam hämtning 

  För gemensam hämtning av säck eller kärl med 
blandat avfall, restavfall eller matavfall betalas en 
ordinarie avgift för kärl- eller säckabonnemang 
enligt priserna i avsnitt 2 eller 3. Utöver det till-
kommer för varje tjänst: 
a) För restavfall eller blandat avfall 481 kr utan 

moms (601 kr med moms) om man har helårs 
hämtning och 259 kr utan moms (324 kr med 
moms) om man har sommarhämtning eller fri-
tidshämtning. 

b) För matavfall 127 kr utan moms (159 kr med 
moms) för helår och 72 kr utan moms (90 kr 
med moms) vid sommar- eller fritidshämtning. 

3) Andra hämtningstider 
a) För varje hämtningsställe med tätare hämt-

ning än en gång per vecka debiteras en för-
höjd avgift. Den totala årsavgiften beräknas 
genom att en uppräkning görs med 1,1 gånger 
antalet tömningar per vecka. Som exempel får 
hämtning 2 gånger per vecka avgiften Årsav-
giften x 2 x 1,1 vilket är samma som Årsavgif-
ten x 2,2 och 3 gånger per vecka blir avgiften 
Årsavgiften x3,3  

b) För hämtning av säck och kärl med matavfall 
på lördagar tillkommer särskild transportavgift 
på 38 kr utan moms per behållare och tillfälle 
(med moms 48 kr). För hämtning av övriga 
säckar och kärl på lördagar och söndagar till-
kommer särskild transportavgift på 143 kr 
utan moms per behållare och tillfälle (med 
moms 179 kr).  

 

4) Administrativa avgifter 
a) En avgift på 163 kr utan moms debiteras lagfa-

ren ägare eller tomträttsinnehavare om denne 
byter tjänst mer än två gånger under ett ka-
lenderår (med moms 204 kr). 

5) Övriga bestämmelser 
a) Avfallsavgiften faktureras i efterskott. 
b) Lagfaren ägare eller tomträttsinnehavare an-

svarar för betalning till kommunen för den in-
samling, transport, återvinning och bortskaf-
fande av avfall som utförs genom kommun 
ens försorg (d.v.s. den avfallshantering som 
utförs enligt kommunens föreskrifter för av-
fallshantering). Med undantag för all hante-
ring av returpapper där avgiften betalas till 
den auktoriserade utförare som anlitats samt 
undantag enligt 5 d-e nedan. Det förhållandet 
att nyttjanderättshavare åtagit sig att teckna 
abonnemang hos Kretslopp och vattennämn-
den påverkar inte den lagfarne ägarens eller 
tomträttsinnehavarens ansvar för betalningen.  

c) Är behållaren tom vid ordinarie hämtnings-till-
fälle tas avgift ändå ut. Är behållaren låst, 
blockerad eller på annat sätt inte möjlig att 
hämta vid ordinarie hämtning, så att tjänsten 
inte kan utföras, debiteras avgift ändå, men 
för slamsugning är avgiften reducerad. Det går 
att beställa extra hämtning mot särskild avgift 
se avsnitt 6. 

d) För döda sällskapsdjur och avfall från husbe-
hovsjakt som lämnas till Sävenäs specialugn 
betalar avfallslämnaren avgift enligt deras 
prislista, upp till 3 000 kr/st. Avgiften ska beta-
las direkt till behandlingsanläggningen. 

e) För grovavfallstjänsten där hämtning sker med 
bärhjälp i bostad enligt avsnitt 6.1 betalar av-
fallslämnaren avgift direkt till utföraren. 

f) Tillfälliga avgifter för tjänster som inte  
beskrivs i denna avfallstaxa får beslutas av 
Kretslopp och vattennämnden i enlighet med 
nämndens taxeprinciper och med hänsyn till 
kostnader och liknande avgifter i denna taxa. 

 Förutom denna taxa regleras hämtningen av 
hushållsavfall av gällande föreskrifter för av-
fallshantering i Göteborg och övriga för områ-
det gällande lagar 
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