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Avfall    Inkl. moms Exkl. moms 

Blandat avfall till sortering   830 kr 664 kr  

Lämnat på central, per m3   

Brännbart avfall (Obs ej virke)  259 kr 207 kr 

Lämnat vid central, per m3 

Brännbart bygg- rivnings och industriavfall  416 kr 333 kr  

Lämnat vid central, per m3 

Obrännbart avfall (fönster, vvs, isolering mm. 597 kr 478 kr  

Lämnat vid central, per m3 

Obrännbart avfall (fönster, vvs, isolering mm. 2187 kr 1750 kr  

Lämnat vid central, per ton 

Träavfall, rivnings- och byggvirke  329 kr 263 kr 

Lämnat vid central, per m3 

Grenar o ris     291 kr 233 kr 

Lämnat vid central, per m3 

Tryckimpregnerat virke   1017 kr 814 kr 

Lämnat vid central, per m3 

Slipers arsenikbehandlad   146 kr 117 kr 

Lämnat vid central, per st    

Asbest     2216 kr 1773 kr 

Lämnat vid central, per ton 

Asbest     837,5 kr 670 kr 

Lämnat vid central, per m3 

Gips     1750 kr 1400 kr 

Lämnat vid central, per ton 

Gips     510 kr 408 kr 

Lämnat vid central, per m3  

Wire och trålar    3499 kr 2799 kr 

Lämnat vid central, per ton 

Takpannor, tegel och betong   1347 kr 1078 kr 

Lämnat vid central, per ton 
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Takpannor, tegel och betong   1094 kr 875 kr 

Lämnat vid central, per m3 

Takpannor, tegel och betong   2916 kr 2333 kr 

Orena massor till sortering Lämnat vid central, per ton 

Skrot     74 kr 59 kr 

Lämnat vid central, per m3 

Wellpapp     74 kr 59 kr 

Lämnat vid central, per m3 

Hård och mjukplast    205 kr 164 kr 

Lämnat vid central, per ton 

Möbler med stålfjädrar    525 kr 420 kr 

Lämnat vid central, per m3 

Oljefat     36 kr 29 kr 

Lämnat vid central, per st 

Spillolja     5 kr 4 kr 

Lämnat vid central, per liter 

Oljefilter stora    36 kr 29 kr 

Lämnat vid central, per st  

Oljefilter små     21 kr 17 kr 

Lämnat vid central, per st  

Färg, lim mm     9 kr 7kr 

Lämnat vid central, per kg 

 

 

För verksamheter: nytt från och med 23-01-01 

ÅVC-kort (administrationsavgift per kort)   125 kr 100 kr 

Kostnad per inpassering till ÅVC                                                               406 kr              325 kr 

I varje inpassering ingår upp till 2 m3 avfall exklusive det som klassas som farligt avfall och 

det överstigande avfallsmängder (över 2m3) debiteras extra efter fastslagna avfallspriser. 
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Övrigt 

Sopkärl, 140 liters till verksamheter  1125 kr 900 kr   

Sopkärl, 240 liters till verksamheter  1512 kr 1160 kr   

Sopkärl, 660 liters till verksamheter  4031 kr 3225 kr   

Sopkärl, 660 liters uthyrning/vecka  952 kr 762 kr  

 

Felsorteringsavgift per ton    4374 kr 3499 kr 

Avvikelse från Renova, baserat på totalvikt på container   

 

Transport med flakbil inkl. chaufför, per gång 749 kr 599 kr 

Exklusive behandlingsavgift per m3    

Transport till Göteborg   1750 kr 1400 kr 

Vid vägning efter transport till Göteborg 

Transport hämtning av glasigloo per gång  1458 kr 1166 kr 

Kommunen äger glasigloon  

Transport hämtning av glasigloo per gång  1094 kr 875 kr 

Verksamheten äger glasigloon  

 

  

 


