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Kärl- och säckhämtning
Viktdebitering. 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-literskärl för blandat avfall, och verksamheter max 140-literskärl för matavfall. För verksamheter  
ingår tvättning av matavfallskärl 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 - - 956  1 195    1 341   1 676   
1 gång/vecka 855 1 069 1 397  1 746    1 972   2 465

120–140 liter 
med säck*

1 gång/vecka 969 1 211 - - - -

190 liter var 14:e dag - - 1 004  1 255    1 410   1 763   
1 gång/vecka - - 1 437  1 796    2 029   2 536

240 liter 1 gång/vecka 1 351 1 689 -  - - -

300 liter* var 14:e dag - - 1 326 1 658 1 923   2 404   
370 liter 1 gång/vecka - - 2 368 2 960 3 434   4 293

400 liter* var 14:e dag - - 1 483 1 854   2 139  2 674   
1 gång/vecka - - 2 647 3 309 3 820   4 775

600 liter* var 14:e dag - - 2 283 2 854   3 293   4 116   
660 liter 1 gång/vecka - - 4 077 5 096 5 882   7 353

800 liter* var 14:e dag - - - - 4 628  5 785   
1 gång/vecka - - 5 752 7 190 8 263  10 329

* Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst eller kärlstorlek.

Viktavgift
Viktavgift per kg

Tjänst Matavfall, returpapper Restavfall, blandat avfall

Utan moms Med moms

Viktavgift per kg Ingen avgift 1,92 2,40

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. 

Komprimerade kärl för verksamheter med hushållsliknande avfall*
Årsavgift (kr/behållare)

Behållare Hämtning Restavfall Blandat avfall

Utan moms Med moms Utan moms Med moms

400 liter normalkomprimerade* 1 gång/vecka 4 562 5 703 6 515 8 144

* Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst eller kärlstorlek.
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Hämtning från underjordsbehållare, exempelvis molok
Viktavgift tillkommer för blandat avfall och restavfall. Innersäck ingår och sätts i för de behållartyper som är gjorda 
för detta. I avgiften ingår tvättning av matavfallsbehållare en gång per år.  

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare Hämtning Matavfall Restavfall Blandat avfall

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

Per m3 Var 14:e dag 2 095 2 619 2 784 3 480 3 620 4 525
behållarvolym* 1 gång/vecka 4 189 5 236 5 568 6 960 7 239 9 049

* 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 då och viktavgift tillkommer.

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

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

0,2 m3 1 gång/vecka -    0   - - - -

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

Per m3 

tank volym*
Var 14:e dag - - 1 905 2 381   2 720    3 400   

1 gång/vecka 1 701 2 126 3 811    4 764   5 441    6 801   

* 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

Utan moms Med moms

Var 14:e dag   4 672    5 840   

1 gång/vecka   9 341   11 676   

Tilläggstjänster 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 överenskommen tidpunkt.

Tjänst Enhet Avgift (kr/enhet)

Utan moms Med moms

Assistanstid 15 min      337    421   

Framkörning Tillfälle      700    875   

Auktoriserad hämtning av returpapper från flerbostadshus och verksamheter
Tjänsten beställs direkt från någon av Kretslopp och vattens auktoriserade avfallshämtare och  
utförs enligt överenskommelse med dessa. Avgiften får maximalt uppgå till beloppen nedan  
och betalas direkt till utföraren enligt dennes rutiner. Viktavgift och kärlhyra ingår i priset.  
Avgift för försvårad hämtning, exempelvis dragväg, kan tillkomma enligt avfallshämtarens prislista. 

Maximal tömningsavgift (kr/behållare/tömning)

Behållare Returpapper

Utan moms Med moms

Litet kärl (upp till cirka 150 liter)      49    61   

Mellankärl (cirka 190–240 liter)      56    70   

Stort kärl (större än 300 liter)  88  110

Underjordsbehållare  428  535

Tilläggsavgift för extra tömning  654  818
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1) Matavfall + restavfall
Matavfallet läggs i behållaren för matavfall, restavfallet i  
det vanliga sopkärlet. Matavfallet körs sedan till en behand-
lingsanläggning och blir biogas och biogödsel, restavfallet 
förbränns. 

2) Egen kompost + restavfall
Matavfallet läggs i egen kompost. Restavfallet läggs i det 
vanliga sopkärlet och körs sedan till förbränning. 

3) Blandat avfall
Matavfall och restavfall läggs i samma kärl. Allt körs till 
förbränning. 

Grovavfall
Grovavfall är sådant som inte får plats i den vanliga avfallsbe-
hållaren, till exempel möbler, cyklar och julgranar. Observera 
att spisar, tvättmaskiner och annat elavfall måste hanteras 
separat. Fastighetsägaren ska se till att det finns ett särskilt 
utrymme för grovavfall i fastigheten, eller att en container för 
grovavfall ställs fram med regelbundna intervaller. Hämtning av 
grovavfall är en separat tjänst. Kontakta Kretslopp och vattens 
kundservice för prisuppgifter och beställning av hämtning.

Hämtning
Avfall hämtas oftast på en bestämd veckodag. Ibland  
hämtas matavfall och restavfall på olika dagar. Observera  
att hämtningen 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  
säsongens 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. Se till  
att klisterlapparna med streckkod och adress-uppgifter 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 uppställ-
ningsplats vid hämtningstillfället och närmaste plats där 
sopbilen kan och får stanna. För dragväg betalar du 1,06 kr/
meter enkel väg med moms per hämtningstillfälle. Dragvägen 
ska vara plan, hårdgjord yta, utan trappor, trösklar eller stora 
nivåskillnader.  

Fakturering 
Avgiften för avfallshämtning betalas i efterskott och består  
av en fast årsavgift och en rörig viktavgift som beror på hur 
mycket avfall du lämnar. Därutöver kan det tillkomma en avgift 
för dragväg. I normalfallet samfaktureras avfall och vatten och 
avlopp. Om du inte har ändrat faktureringsintervall får du en 
faktura varje kvartal. Vill du faktureras oftare, kontakta 
kundservice.

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 behållaren 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?

Avfall under kommunalt ansvar
Dessa avgifter gäller avfall under kommunalt ansvar. Med det menas avfall från hushåll och 
sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. 
Exempel på verksamheter där avfall under kommunalt ansvar uppkommer är boenden, exempel-
vis sjukhus, vårdhem, vårdinrättningar, äldreboenden, hotell, vandrarhem, campingplatser, 
kurs- och konferensanläggningar och militäranläggningar. Arbetsplatser, exempelvis alla slags 
butiker, frisersalonger, solarier, kontor, byggarbetsplatser, torg och saluhallar, industrier och 
köpcentra. Uppehållsplatser, exempelvis restauranger, gatukök, kaféer, kiosker, förskolor, skolor, 
fritidsanläggningar, järnvägsstationer, färjeterminaler, flygplatser, mässor och 
evenemangsplatser.


