
Avfallstaxor 2020
Kretslopp och vatten

goteborg.se

Fritidshus
VOLYMBASERAD TAXA  
gäller bara i Södra Skärgården.

Fritidshämtning
För dig som ibland vistas i ditt 
fritidshus även under vinter-
halvåret. Hämtning enligt 
nedan 1 maj–30 september 
och dessutom 4 hämtningar 
1 oktober–30 april.

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

Du kan ändra ditt abonnemang två gånger om året utan att det kostar något. Gör du fler ändringar tar Kretslopp 
och vatten ut en administrationsavgift på 159 kr inkl. moms.

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall

  Inkl. moms Inkl. moms Inkl. moms

60 liter säck/  
140 liter kärl 

1 gång/vecka 110 - -

125 liter säck/ var 4:e vecka - 535   -
140 liter kärl var 14:e dag - 826 1 141   

1 gång/vecka - 1 288   1 775   

160 liter säck/ var 4:e vecka - 633   -
190 liter kärl var 14:e dag - 953   1 319   

1 gång/vecka - 1 491   2 049   

240 liter kärl Var 14:e dag - 1 085   1 534   

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall

  Inkl. moms Inkl. moms Inkl. moms

60 liter säck/  
140 liter kärl 

1 gång/vecka 95 - -

125 liter säck/ var 4:e vecka - 420   -
140 liter kärl var 14:e dag - 713   978   

1 gång/vecka - 1 173   1 610   

160 liter säck/ var 4:e vecka - 479   -
190 liter kärl var 14:e dag - 801   1 101   

1 gång/vecka - 1 340   1 834   

240 liter kärl Var 14:e dag - 893   1 258   



Kretslopp och vattens kundservice
Box 123, 424 23 Angered. Besöksadress: Gamlestadsvägen 317
031-368 27 00, mån, tis, tors, fre kl 7–16, ons kl 9 –16
kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se

1) Matavfall + restavfall
Du sorterar ut matavfallet och lägger det i behållaren för 
matavfall. Resten lägger du i det vanliga sopkärlet eller säcken. 
Matavfallet körs till en behandlingsanläggning och blir biogas 
och biogödsel, restavfallet förbränns.

2) Egen kompost + restavfall
Du sorterar ut matavfallet och lägger det i egen kompost. 
Restavfallet lägger du i det vanliga sopkärlet eller säcken som 
sedan körs till förbränning.

3) Blandat avfall
Du lämnar matavfall och restavfall blandat i samma kärl eller 
säck. Allt körs till förbränning.

Hämtning
Avfall hämtas oftast på en bestämd veckodag. Ibland hämtas 
matavfall och restavfall på olika dagar. Observera att hämt-
ningen kan ändras vid helger. Om du vill börja kompostera 
själv ska du anmäla det till Kretslopp och vatten.

Säckar och matavfallspåsar
Om du har avfallshämtning i säck delas säckar ut före säsong-
ens början. Då delas även matavfallspåsar ut om du har 
matavfallsinsamling. Ring kundservice om du behöver fler 
säckar eller påsar.

Kärl
Om du har avfallshämtning i kärl ingår inga säckar. Du ansvarar 
själv för eventuell kärltvätt. Se till att klisterlapparna med 
streckkod och adressuppgifter inte ramlar av. Om kärlet vid 
normal användning går sönder kontakta kundservice så får du 
ett nytt kärl utan kostnad.

Dragväg
Dragvägen är avståndet mellan avfallsbehållarens upp- 
ställningsplats vid hämtningstillfället och närmaste plats där 
hämtningsfordonet kan och får stanna. För dragväg betalar du 
93 öre/meter enkel väg inklusive moms per hämtningstillfälle. 
Dragvägen ska vara plan, hårdgjord yta, utan trappor, trösklar 
eller stora nivåskillnader.

Grovavfall
I Södra Skärgården finns ett antal olika insamlingsställen för 
grovavfall. Containrar för grovavfall finns på Kretsloppsplatsen 
på Styrsö Skäret, vid fotbollsplanen på Vrångö, på Asperö 
östra och på trafikbryggan Brännö rödsten. På Köpstadsö 
ställs en container ut tre gånger per år i januari, maj och 
augusti. Dessutom kan du lämna ditt grovavfall på någon av 
Göteborgs fem återvinningscentraler. Alla vuxna som är 
folkbokförda i Göteborg kan få ett ÅVC-kort med sex fria 
besök per kalenderår på återvinningscentralerna. Beställ ditt 
kort på goteborg.se/bestallavckort. När du har använt dina fria 
besök kostar det 316 kr inklusive moms per besök. Det är alltid 
gratis att lämna farligt avfall, elavfall, vitvaror, förpackningar 
och användbara saker och kläder.

Fakturering
I normalfallet samfaktureras avfall och vatten och avlopp. Du 
har möjlighet att få din faktura som e-faktura. Du kan anmäla 
att du vill ha e-faktura på din internetbank.

Felsorteringsavgift
Renhållningspersonalen gör stickprov för att kontrollera 
sorteringen. Har du en avfallstjänst där du sorterar ut matavfall 
är det viktigt att det läggs i behållaren för matavfall eller i 
komposten och inte i kärlet för restavfall. Det är också viktigt 
att du inte lägger vanliga sopor i kärlet eller säcken för 
matavfall. Är sorteringen bristfällig tar Kretslopp och vatten ut 
en felsorteringsavgift. Avgiften tas ut vid tredje påpekandet 
om bristfällig sortering. Kvarstår den bristfälliga sorteringen 
även efter detta kan Kretslopp och vatten besluta om ändring 
av avfallstjänsten. Då klassas din tjänst om till blandat avfall.

Hur ska avfallet lämnas?


