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Avfallsavgifter 2022 
Kretslopp och vatten 

Container, inklusive  
central sopsug och 
evenemangstjänster 

Containerhämtning, inklusive central sopsug 
Avgiften består av viktavgift och transportavgifter för leverans och tömning. Hyra kan tillkomma. Kräver arbetet 
längre tid eller större arbetsinsats än ett normaltillfälle, eller om arbetet görs på andra tider än måndag–fredag 
kl. 6.30–16.00 debiteras tilläggsavgifter. Där container används som ordinarie hämtningssystem för boendes avfall 
betalas en lägenhetsavgift per lägenhet och år. 

Exempel: Att hyra en 10 m3 container för att slänga ett ton grovavfall från fredag till måndag kostar för leverans 
(905 kr), viktavgift (2 400 kr), borttransport med tömning (905 kr) och hyra (0 kr då det är färre än 4 dygn) totalt 
4 210 kr med moms. 

Viktavgift 
Viktavgift (kr/ton) 

Matavfall och trädgårdsavfall Blandat avfall, restavfall och grovavfall 

Utan moms Med moms Utan moms Med moms

 366 458 1 920    2 400      

Transportavgift 
Vi tar ut transportavgifter för leverans av container, för varje tömning av container och avslutande borttransport. 

Transportavgift (kr/gång) 

Matavfall Restavfall Blandat avfall, grovavfall 
och trädgårdsavfall 

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

Leverans av container 724 905 724 905 724 905 

Borttransport och tömning av container 724 905 724 905 724 905 

Tömning av liten container 2–10 m3 0 0 289 361 360 450 

Tömning av stor container 11–34m3 0 0 661 826 799 999 

Hyra 
Hyra (kr/dygn)* 

Behållare Öppen Täckt Container för komprimator 

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

2,0 m3  - - 5,20 6,50 - -

5,0 m3 10,40 13,00 15,60 19,50  - -

8,0 m3 31,20 39,00 20,80 26,00 - -

10,0 m3 20,80 26,00 20,80 26,00 - -

12,0 m3 20,80 26,00 20,80 26,00 31,27 39,09 

16,0 m3 20,80 26,00  - - 36,27 45,34 

20,0 m3 40,53 50,66 40,53 50,66 40,53 50,66 

26,0 m3 - - - - 40,53 50,66 

30,0 m3 - - - - 46,02 57,53 

goteborg.se 34,0 m3 - - 46,02 57,53 46,02 57,53 

* Hyra för mindre än 4 dygn debiteras inte. 
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Tilläggstjänster och lägenhetsavgift för container och evenemangstjänster 
Används container som ordinarie hämtningssystem, till exempel för ferbostadshus, områden med central sopsug, äldre-
boenden och studentbostäder betalas en lägenhetsavgift per lägenhet och år. Kräver arbetet längre tid eller större arbets-
insats än ett normaltillfälle, eller om arbetet görs på andra tider än måndag–fredag kl. 6.30–16.00, debiteras tilläggsavgifter. 

Tjänst Enhet Avgift (kr/enhet) 

Utan moms Med moms 

Lägenhetsavgift Lägenhet  226 283 

Personal och bil Timme 1 148    1 435   

Extra personal Personal och timme      496 620 

Övertid för extra personal Personal och timme      452 565 

Helg- och kvällstillägg* Hämtningstillfälle 2 176    2 720   

Flyttning av container vid annat uppdrag Tillfälle  281 351   

Tvätt av container Tillfälle      341 426 

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. 

Särskilda evenemangstjänster 
Tjänster för evenemang, utöver ordinarie tjänster för fytande avfall och container som också kan användas. 
Evenemangskärlen får användas som längst i 14 dagar. Viktavgift tillkommer för tömning av restavfall och blandat 
avfall. Ordinarie arbetstid för dessa tjänster är kl. 6.30–16.00 på vardagar. Tilläggstjänster kan tillkomma. 

Tjänst Storlek Enhet Matavfall 
 (kr/kärl) 

Restavfall 
(kr/kärl) 

Blandat avfall 
(kr/kärl) 

Avgift 
(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 

- - - - - - 654 818 

Evenemangskärl: leverans, 
hämtning och sluttömning  
av kärl 

140 liter kärl 43 54 - - - - - -

190 liter kärl  - - 161 201 209 261  - -

660 liter kärl - - 214 268 278 348 - -

Kärltömning, inplanerad  
under ordinarie arbetstid 

Alla ovan  - - - - - - 150 188 

Tilläggsavgift för inplanerad 
tömning utanför ordinarie 
arbetstid 

tillfälle - - - - - - 1 308 1 635 

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

ställe  - - - - - - 654 818 

Tilläggsavgift för jourtömning 
utanför ordinarie arbetstid* 

tillfälle  - - - - - - 2 615 3 269 

* Gäller vid akuta tömningar som beställs av evenemangsarrangör via Kretslopp och vatten utanför ordinarie arbetstid.  
Endast möjligt om det fnns en överenskommelse om beredskap för jourtömningar. 

Auktoriserad hämtning av returpapper i container, inklusive central sopsug 
Tjänsten beställs direkt från någon av Kretslopp och vattens auktoriserade avfallshämtare och görs enligt 
överenskommelse med dessa. Avgiften får maximalt uppgå till beloppet 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 661    826 

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 
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