Avfallsavgifter 2021
Kretslopp och vatten

Flerbostadshus
och verksamheter
VOLYMBASERADE AVGIFTER
gäller bara i Södra Skärgården

Kärl- och säckhämtning
I årsavgiften ingår behandlingsavgift. Avgift för försvårad hämtning, exempelvis dragväg, kan tillkomma. 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 gång/vecka

799

999

1 184
1 950

1 480
2 438

1 616
2 657

2 020
3 321

140 liter
med säck

1 gång/vecka

906

1 133

-

-

-

-

190 liter kärl

var 14:e dag
1 gång/vecka

1 014

1 268

1 345
2 226

1 681
2 783

1 836
3 033

2 295
3 791

240 liter kärl

1 gång/vecka

1 263

1 579

-

-

-

-

370 liter kärl

var 14:e dag
1 gång/vecka

-

-

2 119
4 009

2 649
5 011

2 882
5 435

3 603
6 794

660 liter kärl

var 14:e dag
1 gång/vecka

-

-

3 701
7 004

4 626
8 755

5 042
9 508

6 303
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
1 gång/vecka

351

439

658
1 081

823
1 351

903
1 485

1 129
1 856

190 liter kärl

1 gång/vecka

-

-

738
1 232

923
1 540

1 015
1 687

1 269
2 109

240 liter kärl

1 gång/vecka

542

678

-

-

-

-

370 liter kärl

var 14:e dag
1 gång/vecka

-

-

2 225

2 781

1 639
3 123

2 049
3 904

660 liter kärl

1 gång/vecka

-

-

3 766

4 708

5 293

6 616

goteborg.se

Hur ska avfallet lämnas?
1) Matavfall + restavfall
De boende sorterar ut matavfallet och lägger det i behållaren
för matavfall. Restavfallet läggs i det vanliga sopkärlet.
Matavfallet körs till en behandlingsanläggning och blir biogas
och biogödsel, restavfallet förbränns.
2) Egen kompost + restavfall
De boende sorterar ut matavfallet och lägger det i egen
kompost. Resten lämnas i det vanliga sopkärlet och körs till
förbränning.
3) Blandat avfall
De boende lämnar matavfall och restavfall blandat i samma
kärl. Allt körs till förbränning.

Fakturering
Avgiften för avfallshämtning betalas i efterskott. 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 de boende 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 de 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.
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Grovavfall
Grovavfall är sådant som inte får plats i den vanliga avfallsbehållaren, 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 inter
valler. Hämtning av grovavfall är en separat tjänst. Kontakta
Kretslopp och vattens kundservice för prisuppgifter och
beställning av hämtning.

Dragväg
Dragvägen är avståndet mellan avfallsbehållarens uppställningsplats vid hämtningstillfället och närmaste plats där
hämtningsfordonet kan och får stanna. Dragvägen ska vara
plan, hårdgjord yta, utan trappor, trösklar eller stora
nivåskillnader.

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

