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Containerhämtning inklusive central sopsug
Där container används som ordinarie hämtningssystem, till exempel flerbostadshus, äldreboenden och studentbo-
städer 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 beställaren 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 och av stor container 11–34 m3 0 0 618    733   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.

Containerhämtning och 
evenemangstjänster



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

Viktavgift
Viktavgift (kr/ton)

Blandat avfall, restavfall och grovavfall Matavfall och trädgårdsavfall

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

     336    420     1 750    2 188      

Tilläggstjänster och grundavgift för container
Används container som ordinarie hämtningssystem, till exempel för flerbostadshus, äldreboenden och student-
bostäder 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.

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 restavfall 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 hämtning 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 inplanerad 
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 jourtömning 
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. G
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