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Billigare att sortera
Det är alltid billigare för dig att sortera avfallet. Du har tre olika 
sorters huvudtjänster att välja mellan. Se vilken tjänst som passar 
dig bäst. 

1) Matavfall + restavfall
Du sorterar ut ditt matavfall och lägger det i en särskild behållare 
som töms varje vecka om du bor i villa. Behållaren med matavfall 
kan tömmas oftare om du har en verksamhet eller bor i flerbostads-
hus. Resten lägger du i den vanliga avfallsbehållaren. Matavfallet 
körs till en central behandlingsanläggning och blir biogas och en 
näringsrik biogödsel, medan restavfallet förbränns. Detta är det 
näst billigaste alternativet. Du får fram kostnaden för din avfalls-
hämtning genom att lägga ihop priserna för matavfall och restav-
fall. Alla som bor och verkar där taxan är viktbaserad har en lite 
lägre fast årsavgift. Därutöver tillkommer en rörlig avgift per kilo 
lämnat restavfall. Om renhållningspersonalen behöver dra kärlet en 
bit fram till sopbilen tillkommer också en kostnad för dragväg. 

2) Egen kompost + restavfall
Du sorterar ut ditt matavfall och lägger det i en egen kompost. 
Resten hämtas som restavfall och körs till förbränning. Detta är det 
billigaste alternativet. Komposten måste vara sluten och skadedjurs-
säker och användas året om. Du betalar enbart för hämtningen av 
ditt restavfall. Alla som bor och verkar där taxan är viktbaserad har 
en lite lägre fast årsavgift. Därutöver tillkommer en rörlig avgift per 
kilo lämnat restavfall. Om renhållningspersonalen behöver dra kärlet 
en bit fram till sopbilen tillkommer också en kostnad för dragväg. 

3) Blandat avfall
Du lämnar matavfall och restavfall i samma kärl. Allt körs till för-
bränning. Detta är det dyraste alternativet. Du får fram kostnaden 
för din avfallshämtning genom att titta i tabellerna efter priset för 
blandat avfall. Alla som bor och verkar där taxan är viktbaserad  
har en lite lägre fast årsavgift. Därutöver tillkommer en rörlig avgift 
per kilo lämnat blandat avfall. Om renhållningspersonalen behöver 
dra kärlet en bit fram till sopbilen tillkommer också en kostnad  
för dragväg. 
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1 Allmän taxeinformation
Viktdebitering för fast avfall gäller i hela Göteborg förutom i Södra skärgården. 
Viktdebitering innebär att vi väger avfallet när vi hämtar det och att du betalar en 
viktavgift som beror på hur mycket dina sopor väger. 

Taxan är miljöstyrande. Det betyder att tjänster som styr mot ett mer miljöriktigt  
beteende kostar mindre än tjänster som inte gör det. En del av avgifterna du betalar 
finansierar kostnadsfria tjänster som till exempel att du kan lämna sorterat avfall till 
återvinningscentralerna och miljöstationer. Avgifterna varierar beroende på avfallsslag, 
behållarens storlek och hur ofta avfallet hämtas. Avgifterna bekostar insamling,  
transport, behållare, säckar och påsar samt behandling av ditt avfall på ett resurs-
effektivt och miljöanpassat sätt. 
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2 Årsavgifter för hämtning av fast hushållsavfall med 
viktdebitering
Följande avgifter gäller hela Göteborg förutom södra skärgården. Viktdebitering innebär att avgiften 
består av en fast årsavgift och en rörlig viktavgift.

2.1 Viktavgift

Viktavgift per kg

Tjänst Matavfall Restavfall Blandat avfall

Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms

Viktavgift per kg Ingen avgift 1,75 kr 2,19 kr 1,75 kr 2,19 kr

Om det inte går att väga avfallet på grund av fel på vågen i sopbilen kommer  
viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 10 vägningarna. 

2.2 Kärl- och säckhämtning i villor och radhus
Viktavgift tillkommer för blandat avfall och restavfall. Avgift för försvårad hämtning, som dragväg, kan 
tillkomma. Se avsnitt 7.

Helårshämtning

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall

Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms

60 liter säck / 
140 liter kärl

1 gång/vecka 159 199 - -  -  - 

140 liter kärl var 4:e vecka
var 14:e dag

 -  - 570
893

713        
1 116

-
1 253          

-
1 566

190 liter kärl var 4:e vecka
var 14:e dag

 -  - 601
938

751
1 173  

-
1 318          

-
1 648

240 liter kärl Var 14:e dag - - 978 1 223 1 374 1 718

Sommarhämtning 1 maj–30 september

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall

Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms

60 liter säck / 
140 liter kärl

1 gång/vecka 81 101  -  - - - 

140 liter kärl var 4:e vecka
var 14:e dag

 -  - 291
461

364
576

-
649

- 
811

190 liter kärl var 4:e vecka
var 14:e dag

 -  - 316 
484

395
605

-
684

- 
855

240 liter kärl Var 14:e dag - - 505 631 714 893
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2.3 Kärl- och säckhämtning i flerbostadshus och hos 
verksamheter med hushållsliknande avfall
Årsavgift i kronor per kärl. Viktavgift tillkommer. Avgift för försvårad hämtning, 
exempelvis dragväg, kan tillkomma. 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 matavfallskärl två gånger per år.

Helårshämtning

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall

  Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms

140 liter var 14:e dag - - 893   1 116    1 253   1 566   
1 gång/vecka 799 999 1 306   1 633    1 843   2 304

140 liter med 
säck

1 gång/vecka 906 1 133 - - - -

190 liter var 14:e dag - - 938   1 173    1 318   1 648   
1 gång/vecka 1 014 1268 1 343   1 679    1 896   2 370

240 liter 1 gång/vecka 1 263 1 579 -  - - -

300 liter * var 14:e dag - - 1 239 1 549 1 797   2 246   
370 liter 1 gång/vecka - - 2 213 2 766 3 209   4 011

400 liter * var 14:e dag - - 1 386 1 733   1 999   2 499   
1 gång/vecka - - 2 474 3 093 3 570   4 463

600 liter * var 14:e dag - - 2 134 2 668   3 078   3 848   
660 liter 1 gång/vecka - - 3 810 4 763 5 497   6 871

800 liter * var 14:e dag - - - - 4 325   5 406   
1 gång/vecka - - 5 376 6 720 7 722   9 653

* Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst eller kärlstorlek. 

Sommarhämtning 1 maj–30 september

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall

  Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms

140 liter Var 14:e dag - - 461   576   649   811   
1 gång/vecka 351 439 709   886   998   1 248   

190 liter var 14:e dag - - 484   605   684   855   
1 gång/vecka - - 745   931   1 052   1 315   

240 liter 1 gång/vecka 542 678   - - - -

300 liter* Var 14:e dag - - -  1 059   1 324   

370 liter 1 gång/veckan - - 1 320 1 650   1 891   2 364   

400 liter* Var 14:e dag - - - - 1 211   1 514   
1 gång/vecka - - 1 380 1 725   2 164   2 705   

600 liter* Var 14:e dag - - -  - 1 730   2163

660 liter 1 gång/vecka - - 2 164 2 705   3 089   3 861   

800 liter* 1 gång/vecka - - - - 4 367   5 459   

* Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst eller kärlstorlek 
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Komprimerade kärl för verksamheter med hushållsliknande avfall*

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare Hämtning Restavfall Blandat avfall

Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms

400 liter normalkomprimerade* 1 gång/vecka 4 264 5 330 6 089 7 611

* Inga nya abonnemang tecknas för dessa tjänster.

2.4 Hämtning från underjordsbehållare, exempelvis molok
Viktavgift tillkommer för blandat avfall och restavfall. Innersäck ingår och sätts i för de 
behållartyper som är avsedda för detta. I avgiften ingår tvättning av matavfallsbehållare 
en gång per år. 

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall

  Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms

Per m3 Var 14:e dag 1 958 2 448 2 602 3 253 3 383 4 229
behållar-
volym*

1 gång/vecka 3 915 4 894 5 204 6 505 6 765 8 456

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

2.5 Hämtning med mobil sopsug
Viktavgift och dockningsavgift tillkommer för blandat avfall och restavfall. 
Dockningsavgiften tas ut per dockningsställe. För matavfallet tas ingen viktavgift eller 
dockningsavgift ut. 

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall

Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms

0,2 m3 1 gång/vecka      978    1 223   - - - -

0,3 m3 1 gång/vecka   1 226    1 533   - - - -

Per m3 tankvolym* Var 14:e dag - -   1 780    2 225     2 542    3 178   

1 gång/vecka 1 590 1 988   3 562    4 453     5 085    6 356   

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

Dockningsavgift för mobil sopsug

Hämtning Årsavgift dockning

Exkl. moms Inkl. moms

Var 14:e dag 4 336 5 458

1 gång/vecka 8 730 10 913
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2.6 Tilläggstjänst för mobil sopsug och underjordsbehållare
Vid behov av extra sugning med tömning, till exempel i samband med underhållsarbete, 
tar vi ut en avgift för framkörning och assistanstid. Arbetet utförs vid en överens-
kommen tidpunkt.

Tjänst Enhet Avgift (kr/enhet)

Exkl. moms Inkl. moms

Assistanstid mobil sopsug 15 min       315    394

Framkörning mobil sopsug Tillfälle   654    818

Tvätt av underjordsbehållare tillfälle 2 811 3 514

3 Årsavgifter för hämtning av fast avfall 
under kommunalt ansvar i Södra skärgården
Följande avgifter gäller i Södra skärgården.  
Behandlingsavgiften är inkluderad i priset, ingen viktdebitering.

3.1 Kärl- och säckhämtning i villor och radhus 
I årsavgiften ingår behandlingsavgift. Avgift för försvårad hämtning,  
exempelvis dragväg, kan tillkomma se avsnitt 7. 

Helårshämtning

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall

  Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms

60 liter säck/ 
140 liter kärl 

1 gång/vecka         159    199   - - - -

125 liter säck/ var 4:e vecka - - 775   969     
140 liter kärl var 14:e dag - - 1 305   1 631   1 787   2 234   

1 gång/vecka - - 2 128   2 660   2 909   3 636   

160 liter säck/ var 4:e vecka - - 869   1 086     
190 liter kärl var 14:e dag - - 1 473   1 841   2 016   2 520   

1 gång/vecka - - 2 409   3 011   3 292   4 115   

240 liter kärl Var 14:e dag - - 1 669   2 086   2 253   2 816   
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Fritidshämtning
För dig som ibland vistas i ditt fritidshus även under vinterhalvåret. Hämtning enligt 
nedan 1 maj–30 september och dessutom 4 hämtningar 1 oktober–30 april.

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall

  Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms

60 liter säck/  
140 liter kärl 

1 gång/vecka 94   118   - - - -

125 liter säck/ var 4:e vecka - - 489   611   - - 
140 liter kärl var 14:e dag - - 755   943   1 042   1 303   

1 gång/vecka - - 1 176   1 470   1 621   2 027   

160 liter säck/ var 4:e vecka - - 578   722   0   - 
190 liter kärl var 14:e dag - - 870   1 088   1 205   1 506   

1 gång/vecka - - 1 362   1 703   1 871   2 339   

240 liter kärl Var 14:e dag - - 991   1 239   1 401   1 751   

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

  Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms

60 liter säck/  
140 liter kärl 

1 gång/vecka            81    101   - - - -

125 liter säck/ var 4:e vecka - - 386   483   - - 
140 liter kärl var 14:e dag - - 652   815   896   1 120   

1 gång/vecka - - 1 071   1 339   1 472   1 840   

160 liter säck/ var 4:e vecka - - 439   549   - - 
190 liter kärl var 14:e dag - - 731   914   1 006   1 258   

1 gång/vecka - - 1 219   1 524   1 669   2 086   

240 liter kärl Var 14:e dag - - 812   1 015   1 144   1 430   
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3.2 Kärl- och säckhämtning i flerbostadshus och hos 
verksamheter med hushållsliknande avfall
I årsavgiften ingår behandlingsavgift. Avgift för försvårad hämtning, exempelvis drag-
väg, 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 två 
gånger per år.

Helårshämtning

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall

  Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms

120 liter kärl 1 gång/vecka 786* 983*   - - - -

140 liter kärl var 14:e dag - - 1 184   1 480   1 616   2 020   
1 gång/vecka 799 999   1 950   2 438   2 657   3 321   

140 liter 
med säck

1 gång/vecka 906 1 133   - - - -

190 liter kärl var 14:e dag - - 1 345   1 681   1 836   2 295   
1 gång/vecka 1 014* 1 268*   2 226   2 783   3 033   3 791   

240 liter kärl 1 gång/vecka 1 263 1 579   - - - -

370 liter kärl var 14:e dag - - 2 119   2 649   2 882   3 603   
1 gång/vecka - - 4 009   5 011   5 435   6 794   

660 liter kärl var 14:e dag - - 3 701   4 626   5 042   6 303   
1 gång/vecka - - 7 004   8 755   9 508   11 885   

* Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst.

Sommarhämtning 1 maj–30 september

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall

  Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms

140 liter kärl var 14:e dag - - 658   823   903   1 129   

1 gång/vecka 351 439   1 081   1 351   1 485   1 856   

190 liter kärl var 14:e dag - - 738   923   1 015   1 269   

1 gång/vecka - - 1 232   1 540   1 687   2 109   

240 liter kärl 1 gång/vecka 542 678   - - - -

370 liter kärl var 14:e dag - -  - - 1 639   2 049   

1 gång/vecka - - 2 225   2 781   3 123   3 904   

660 liter kärl 1 gång/vecka - - 3 766   4 708   5 293   6 616   
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4 Avgift för hämtning av flytande avfall  
och filtermaterial
Den sammanlagda avgiften består av transportavgift och sugningsavgift. Om arbetet  
kräver stor arbetsinsats eller inte kan göras på normal arbetstid kan tilläggstjänster  
bli aktuella. Se avsnitt 4.3. 

4.1 Planerad slamsugning med fast intervall
Anläggningarnas tömningsintervall varierar beroende på olika regelverk (miljötillstånd, föreskrifter m.m.). 
De vanligaste intervallen är: oftare än var 4:e vecka, var 4:e, 8:e, 13:e, 26:e respektive 52:a vecka. 

Tjänst Transportavgift för fast intervall (kr/gång) Sugning inkl behandling (kr/m3)

Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms

Trekammarbrunn 369 461 201 251

Sluten tank 369 461 171 214

Minireningsverk 524 655 201 251

Fettavskiljare 439 549 417 521

Matavfall från avfallskvarn - - 119 149

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. 

Tjänst Transportavgift för enstaka tömning Sugning inkl 
 behandling (kr/m3)

inom tre 
arbetsdagar

på bestämd tid/dag akut samma dag**

Exkl. 
moms

Inkl. 
moms

Exkl. 
moms

Inkl. 
moms

Exkl. 
moms

Inkl. 
moms

Exkl.
moms

Inkl. 
moms

Minireningsverk 750   938   1 500   1 875   2 250   2 813   201   251   

Fettavskiljare 608   760   1 216   1 520   1 824   2 280   417   521   

Trekammarbrunn 608   760   1 216   1 520   1 824   2 280   201   251   

Sluten tank 608   760   1 216   1 520   1 824   2 280   171   214   

Matavfall från avfallskvarn 608   760   1 216   1 520   1 824   2 280   119   149   

Sugning inkl 
behandling (kr/st)

Mobil toakur* – 0,8 m3 608   760   1 216   1 520   1 824   2 280   427 534   

Mobil toavagn* – 1,2 m3 608   760   1 216   1 520   1 824   2 280   641 801   

Mobila toaholkar – per 
ställe

608   760   1 216   1 520   1 824   2 280   102 128   

Mobila toaholkar – per toa - - - - - - 112 140   

Per styck, inom 4 veckor

Filter från fosforfälla i säck 2 571 3 214   - - - - - -

* inkluderar slamsugning och vattenpåfyllning.  
** Akuta tömningar ska beställas senast kl. 15.00, därefter betalar du jourtillägg.
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4.3 Tilläggstjänster slamsugning
Kräver arbetet längre tid eller större arbetsinsats än ett normalobjekt, eller om arbetet 
görs på andra tider än måndag–fredag kl. 6.30–16.00, debiteras tilläggsavgifter enligt 
följande:

Tjänst Enhet Avgift (kr/enhet)

Exkl. moms Inkl. moms

Personal och bil Timme 1 195 1 494   

Extra personal Timme 516 645   

Övertid, vardag kl. 05.00–06.30 och 16.00–18.30 Personal och timme 467 584   

Jourtillägg (max 2 tim): akut tömning på vardag 
kl. 18.30–05.00 eller på lördag, söndag, helg-
aftnar eller helgdagar

Uppdrag 2 903 3 629   

Jourtillägg för behandling av fett Tömning 3 221 4 026   

Helgtillägg kl. 06.30–16.00 på lördag, söndag, 
helgaftnar eller helgdagar

Tillfälle 2 257 2 821   

Dispenshandläggning fettavskiljare Anläggning 4 280 5 350   

Slangtillägg för slangar längre än 20 meter 5 meter 67 84   

Särskilda regler för slamsugningsavgifter
a)  Avseende enskilda avlopp, fettavskiljare och matavfallstankar: Om det finns flera 

objekt på fastigheten som kan ”samsugas” i en bil (totalt mindre än 8 m3) så tas en 
hel transportavgift ut för det objekt som har högst transportavgift och följande 
debiteras endast en halv transportavgift. 

b) Om arbete inte kan utföras på grund av hinder eller orsak som fastighets- 
innehavaren borde ha undanröjt debiteras halv transportavgift.



13

5 Avgifter för container inklusive central 
sopsug och evenemangstjänster
5.1 Containerhämtning inklusive central sopsug
Där container används som ordinarie hämtningssystem, till exempel flerbostadshus, 
äldreboenden och studentbostäder betalas en lägenhetsavgift per lägenhet och år. 
Kräver arbetet längre tid eller större arbetsinsats än ett normalobjekt, eller om arbetet 
görs på andra tider än måndag–fredag kl. 6.30–16.00 debiteras tilläggsavgifter.

Transportavgift
Vi tar ut transportavgift när vi lämnar och hämtar container hos beställaren. Vi tömmer 
containern när vi hämtar den. Beställs tömning om containern ska stå kvar hos bestäl-
laren tar vi en transportavgift för tömning. Beställaren betalar ingen transportavgift vid 
tömning av matavfall.

Transportavgift (kr/gång)

Tjänst Matavfall Restavfall Blandat avfall, grovavfall 
och trädgårdsavfall

Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms

Transportera container      677    846      677    846        677    846   

Tömning av liten container 
2–10 m3 

0 0      270    338        336    420   

Tömning av stor container 
11–34 m3

0 0      618    773        747    934   

Hyra

Hyra (kr/dygn) *

Behållare Öppen Täckt Komprimator

Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms

2,0 m3 - - 4,86 6,08 - -

5,0 m3 9,72 12,15 14,58 18,23 - -

8,0 m3 9,72 12,15 19,44 24,30  - - 

10,0 m3 19,44 24,30 19,44 24,30 - -

12,0 m3 19,44 24,30 19,44 24,30 29,22 36,53

16,0 m3 19,44 24,30 - - 33,90 42,38

20,0 m3 37,88 47,35 37,88 47,35 37,88 47,35

26,0 m3 - - - - 37,88 47,35

30,0 m3 - - - - 43,01 53,76

34,0 m3 - - 43,01 53,76 43,01 53,76

* Hyra för mindre än 4 dygn debiteras inte.

Viktavgift

Viktavgift (kr/ton)

Matavfall och trädgårdsavfall Blandat avfall, restavfall och grovavfall

Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms

     336    420    1 750    2 188      
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5.2 Tilläggstjänster och grundavgift för container och 
evenemangskärl
Används container som ordinarie hämtningssystem, till exempel för flerbostadshus,  
äldreboenden och studentbostäder betalas en lägenhetsavgift per lägenhet och år.  
Kräver arbetet längre tid eller större arbetsinsats än ett normalobjekt, eller om arbetet 
utförs på andra tider än måndag–fredag kl. 6.30–16.00, debiteras tilläggsavgifter.

Tjänst Enhet Avgift (kr/enhet)

Exkl. moms Inkl. moms

Lägenhetsavgift Lägenhet      211    264   

Personal och bil Timme  1 073    1 341   

Extra personal vid containerarbeten Personal och timme      464    580   

Övertid för extra personal Personal och timme      422    528   

Helg- och kvällstillägg * Hämtningstillfälle  2 034    2 543   

Flyttning av container vid annat uppdrag Tillfälle      263    329   

Tvätt av container Tillfälle      319    399   

Leverans av en särskild elavfallshäck och hämtning av 
elavfall och häck i samband med tillfällig hyra av  
container för grovavfall

Tillfälle         0 0 

* Gäller vid förbeställd tömning som görs på vardagskvällar efter kl. 16.00 och på helger, helgaftnar och helgdagar.
Ej vid akuta tömningar.

5.3 Särskilda evenemangstjänster
Tjänster för evenemang, utöver ordinarie tjänster för flytande avfall (avsnitt 4) och  
container (5.1–5.2) som också kan användas av evenemang. Dessa särskilda tjänster får 
nyttjas under högst 14 dagar per evenemang. Viktavgift tillkommer för tömning av rest avfall 
och blandat avfall. Ordinarie arbetstid för dessa tjänster är kl. 6.30–16.00 på vardagar.

Tjänst Storlek Enhet Matavfall 
(kr/kärl)

Restavfall 
(kr/kärl)

Blandat avfall 
(kr/kärl)

Avgift 
(kr/enhet)

Exkl. 
moms

Inkl. 
moms

Exkl. 
moms

Inkl. 
moms

Exkl. 
moms

Inkl. 
moms

Exkl. 
moms

Inkl. 
moms

Hyrkärl: leverans och hämt-
ning av tomma kärl

190 liter per  
påbörjat  

10-tal kärl

- - - - - - 611 764

Evenemangskärl: leverans, 
hämtning och sluttömning 
av kärl

140 liter kärl 40 50 - - - - - -

190 liter kärl - - 150 188 195 244 - -

660 liter kärl - - 200 250 260 325 - -

Kärltömning, inplanerad 
under ordinarie arbetstid

Alla ovan - - - - - - 140 175

Tilläggsavgift för in-
planerad tömning utanför 
ordinarie arbetstid 

ställe - - - - - - 1 222 1 528

Tilläggsavgift för akut 
tömning under ordinarie 
arbetstid inom 24 timmar 
från beställning

ställe  - - - - - - 611 764

Tilläggsavgift för jour-
tömning utanför ordinarie 
arbetstid *

tillfälle - - - - - - 2 444 3 055

* Gäller vid akuta tömningar som beställs av evenemangsarrangör via Kretslopp och vatten utanför ordinarie
arbetstid. Endast möjligt om det finns en överenskommelse om beredskap för jourtömningar.
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6 Avgifter för övriga tjänster
6.1 Styckvis hämtning av grovavfall 
Med grovavfall menas avfall som är så tungt eller skrymmande eller har andra egen-
skaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck, kärl, underjordsbehållare eller 
sopsug. Exempelvis trasiga möbler, cyklar, barnvagnar, stora leksaker och julgranar. 
Grovavfall hämtas även i container (avsnitt 5) eller lämnas vid återvinningscentral 
(avsnitt 9). För hämtning av vitvaror och elavfall se nedan under 6.3. Transportavgift tas 
endast ut vid engångsbeställning, inte för regelbunden hämtning. 

Tjänst Enhet Avgift (kr/enhet)

Hämtning från grovavfallsrum eller 
uppställningsplats

Exkl. moms Inkl. moms

Transportavgift vid engångsbeställning Tillfälle 625 781

Lastnings- och behandlingskostnad Per påbörjad 5-minutersperiod 266 333

Hämtning från bostad (tjänsten tillkommer 
under året, avgiften gäller från det datum 
tjänsten erbjuds)

Exkl. moms Inkl. moms

Avgift för hämtning, sortering och behandling Enligt leverantörens prislista

6.2 Hämtning av trädgårdsavfall i kärl
Säsongsvis hämtning av trädgårdsavfall i kärl varannan vecka från mitten av april till 
november, 16 gånger. Erbjuds inte överallt i Göteborg, men införs stegvis. Kärlplacering 
som innebär försvårad hämtning, till exempel dragväg, är inte tillåten för denna tjänst.

Tjänst Årsavgift (kr/år)

Exkl. moms Inkl. moms

Trädgårdsavfall, 370 liter kärl 752 940

6.3 Hämtning av elavfall
Elavfall är till exempel TV, dator, brödrost och hårtork och kan samlas 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 elavfallshäck som beställs samtidigt som en grovavfalls-
container 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. 

För elavfall betalas ingen behandlingsavgift.

Tjänst Enhet Avgift (kr/enhet)

Exkl. moms Inkl. moms

Hämtning i stor behållare (elavfallshäck) Tillfälle och behållare 950 1 188 

Hämtning i små behållare (backar och rör), första 
hämtningen under ett kalenderår (obligatorisk)

Tillfälle 0 0

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

Tillfälle 950 1 188 

Styckvis hämtning av större enheter Styck 240 300

Upphängningsbeslag för 3 små elavfallsbehållare Styck 305 381
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6.4 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)

Exkl. moms Inkl. moms

Första hämtningen under ett kalenderår (obligatorisk) 0 0

Ytterligare hämtning samma kalenderår 950 1 188 

6.5 Extra hämtning av hushållsavfall
I avgiften ingår hämtningsavgift och behandlingsavgift. Extrahämtning utförs normalt 
inom tre arbetsdagar. För extrahämtning som utförs inom ett dygn eller på bestämd 
tid tillkommer en transportavgift.

Behållare Avgift (kr/behållare)

Exkl. moms Inkl. moms

Kärl upp till 240 liter 85 106   

Kärl 300 - 400 liter 129 161   

Kärl 600 - 800 liter 268 335   

400 liter komprimerat 337 421   

Säckar mindre än 160 liter (endast vid fastigheter med säcktjänst) 85 106   

Tjänst och enhet

Mobil sopsug dockning, per ställe och kund 216 270   

Mobil sopsug, per m3 tankvolym (avrundat upp till närmaste halvkubik) 170 213   

Underjordsbehållare, per m3 behållarvolym (avrundat upp till närmaste 
halvkubik)

320 400   

Transportavgift för hämtning inom ett dygn eller på bestämd tid, per ställe 611 764   

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

Tjänst Enhet Avgift (kr/enhet)

Exkl. moms Inkl. moms

Skyddssäck för matavfallskärl 140-190 liter Styck 4,04 5,05   

Matavfallspåse (majsstärkelseplast) 10-38 liter Styck 1,21 1,51   

Avrinningskit för dubbelvagn Styck 2 609 3 261

Enkel säckhållare Styck 1 080 1 350

Dubbel säckhållare Styck 1 517 1 896

Rullstativ Styck 810 1 013

Sil Styck 333 416

Tratt Styck 308 385

Sorteringsbox Styck 79 99

Transport av säckar och påsar Tillfälle och ställe 163 204
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7 Avgift för försvårad hämtning 
Dragväg definieras i föreskrifter för avfallshantering, där anges att med dragväg menas avståndet 
mellan kärlet och hämtningsfordonets uppställningsplats. Det är den väg som hämtningspersonalen 
drar eller skjuter kärlet manuellt. I föreskrifterna finns ytterligare bestämmelser om dragvägar.

7.3 Avgift för säckisättning 
Isättning av ny säck i samband med hämtning av säck vid villor och radhus.

Tjänst Avgift (kr/tillfälle/säck)

Exkl. moms Inkl. moms

Isättning av säck* 2,24 2,80

* Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst, använd istället motsvarande kärltjänst.

7.1 Avgift för dragväg
Dragväg för säck och kärl, utom 
matavfallsbehållare för boende som 
dras utan avgift.

Avgift 
(kr/meter/tillfälle/behållare)

Exkl.moms Inkl. moms

0,79 0,99

7.2 Avgift för trappor och hiss

Hämtningsförhållande Avgift (kr/trappsteg/tillfälle/behållare)

Exkl.moms Inkl.moms

Trappsteg* 2,17 2,71 

Årsavgift vid veckohämtning (kr/behållare/år)

Hiss 789 998

* Inga nya abonnemang tecknas där trappor behövs för att transportera 
kärlet eller säcken.

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

Tjänst Rabatt (kr)

Exkl. moms Inkl. moms

Startrabatt bytesrum 1 323 1 654

6.8 Förpackningsinsamling i testområde
Tjänsten erbjuds endast efter överenskommelse i särskilda testområden. Avgiften tas endast ut i de 
fall producenterna inte bekostar insamlingen.  

Tjänst Behållare Hämtning Avgift (kr/behållare/år)

Exkl.moms Inkl.moms

Tvåfackskärl för plastförpackningar och 
pappersförpackningar 

240 liter kärl Var 14:e dag 640 800   
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9 Avgift för återvinningscentraler
Återvinningscentralerna är öppna både för privatpersoner och mindre företag. Alla 
vuxna som är folkbokförda i Göteborg har rätt till ett kort med tolv fria besök per år på 
återvinningscentralerna. Mindre företag med ett avfallsabonnemang för avfall har också 
rätt till ett kort med tolv fria besök (inkluderar ej lämning av farligt avfall). Efter utnytt-
jade fribesök tas en avgift ut per besök. Mindre företag utan avfallsabonnemang har 
möjlighet att lämna avfall på återvinningscentralerna men måste då betala för varje 
besök. Ideell secondhandverksamhet är avgiftsbefriad. När man reser till återvinnings-
centralen utan bil debiteras inte något besök, inte heller om man endast lämnar avfall till 
återbruk, elavfall eller för farligt avfall. 

Tjänst Enhet Avgift (kr/ besök)

Exkl. moms Inkl. moms

Besök på återvinningscentral Per besök 271 339

8 Avgift för felsorterat avfall
Renhållningspersonalen kontrollerar kvaliteten på det på det aktuella avfallet i samband 
med varje tömning. Om behållaren innehåller otillåtet avfall töms den inte, men avgift 
tas ut. För att få tömt behöver fastighetsinnehavaren beställa en extra tömning med 
rätt avfallsslag eller plocka bort det otillåtna avfallet.

8.1 Felsorterat avfall i matavfallsbehållare
I samband med tredje påpekandet om felsortering i matavfallsbehållare debiteras en 
avgift för felsortering

Matavfall Enhet Avgift (kr/enhet)

Exkl. moms Inkl. moms

Kärl och säck – villor och radhus Hämtställe 325 406

Kärl och säck – flerbostadshus Hämtställe 490 613   

Underjordsbehållare Behållare 490 613   

Mobil sopsug Tank 490 613   

Container Behållare 3 261 4 076   

Matavfall i tank m3 tankvolym 490 613   

8.2 Felsorterat avfall i container
Om en container innehåller otillåtet avfall som upptäcks vid hämtning sker ingen töm-
ning. Om otillåtet avfall upptäcks vid tömningen på anläggningen som tar emot avfallet 
tas en avgift för felsortering ut med 3 261 kr exkl. moms per tillfälle (4 076 kr inkl. 
moms). Omklassning av avfallet innebär även att viktavgiften kan ändras, t ex kan 
trädgårdsavfall avfall omklassas till grovavfall. För viktavgifter för containerhämtning  
se avsnitt 5.

8.3 Felsorterat avfall vid hämtning av elavfall och vitvaror
För behandlingskostnader som uppstår på grund av felsorterat material som inte 
upptäcktes vid hämtning debiteras en avgift motsvarande den uppkomna kostnaden.
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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 
hämtningssäsongen börjar. Till flerbostads-
hus och verksamheter levereras matavfalls-
påsar efter beställning. 

b) För restavfall eller blandat avfall: I Södra 
Skärgården delas säckar ut två gånger per år 
vid veckohämtning och för annan 
hämtnings frekvens en gång per år. 

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

2) Två fastighetsinnehavare eller nyttjanderätts-
havare med gemensam hämtning

 För gemensam hämtning av säck eller kärl med 
blandat avfall, restavfall eller matavfall betalas 
en ordinarie avgift för kärl- eller säck-
abonnemang enligt priserna i avsnitt 2 eller 3. 
Utöver det tillkommer för varje tjänst:

a) För restavfall eller blandat avfall 403 kr exkl. 
moms (504 kr inkl. moms) om man har 
hel årshämtning och 217 kr exkl. moms  (271 
kr inkl. moms) om man har sommarhämtning 
eller fritidshämtning.

b) För matavfall 107 kr ex l. moms  (134 kr inkl. 
moms) för helår och 61 kr exkl. moms (76 kr 
inkl. moms) vid sommar- eller 
fritidshämtning.

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

ning än en gång per vecka debiteras en 
förhöjd avgift. Den totala årsavgiften beräk-
nas genom att en uppräkning görs med 1,1 
gånger antalet tömningar per vecka. Som 
exempel får hämtning 2 gånger per vecka 
avgiften Årsavgiften x 2 x 1,1 vilket är samma 
som Årsavgiften 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 transportav-
gift på 32 kr exkl. moms per behållare och 
tillfälle (inkl. moms 40 kr). För hämtning av 
övriga säckar och kärl på lördagar och 
söndagar tillkommer särskild transportavgift 
på 120 kr exkl. moms per behållare och 
tillfälle (inkl. moms 150 kr). 

 

4) Administrativa avgifter
a) Vi tar ut en avgift på 136 kr exkl. moms  (170 

kr inkl. moms) för ett nytt ÅVC-kort som 
ersätter ett förlorat kort.

b) En administrativ avgift på 136 kr exkl. moms 
debiteras av lagfaren ägare eller tomträtts-
innehavare om denne byter tjänst mer än två 
gånger under ett kalenderår (inkl. moms 170 kr).

5) Övriga bestämmelser
a) Avfallsavgiften faktureras i efterskott.

b) Lagfaren ägare eller tomträttsinnehavare 
ansvarar för betalning till kommunen för den 
insamling, transport, återvinning och bort-
skaffande av avfall som utförs genom 
kommun ens försorg (d.v.s. den avfallshante-
ring som utförs enligt kommunens före-
skrifter för avfallshantering). Med undantag 
för hantering enligt 5 d och 5 e nedan. Det 
förhållandet att nyttjanderättshavare åtagit 
sig att teckna abonnemang hos Kretslopp 
och vattennämnden påverkar inte den 
lagfarne ägarens eller tomträttsinnehavarens 
ansvar för betalningen. 

c) Är behållaren tom vid ordinarie hämtnings-
tillfälle 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 6.5.

d) För döda sällskapsdjur och avfall från husbe-
hovsjakt som lämnas till Sävenäs specialugn 
betalar avfallslämnaren avgift enligt deras 
prislista. Avgiften ska betalas direkt till 
behandlingsanläggningen.

e) För grovavfallstjänsten där hämtning sker i 
bostad betalar avfallslämnaren avgift enligt 
utförarens prislista. Avgiften ska betalas 
direkt till utföraren.

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

 Förutom denna taxa regleras hämtningen av 
hushållsavfall av gällande föreskrifter för 
avfallshantering i Göteborg och övriga för 
området gällande lagar.

10 Särskilda bestämmelser för hushållsavfall



Kretslopp och vattens kundservice
Kretslopp och vattens tjänster beställs via vår kundservice,
031-368 27 00, mån, tis, tors, fre kl 7–16, ons kl 9–16.
kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se
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Kretslopp och vatten är en kommunal förvaltning
som arbetar med att skapa ett kretsloppssamhälle.
Vi tillgodoser Göteborgs invånares och näringslivs
behov av en säker, effektiv och miljömässig god
vattenförsörjning och avloppshantering, och gör så
att göteborgarna på ett effektivt och miljömässigt
sätt kan få sitt hushållsavfall återanvänt, återvunnet
eller omhändertaget.


