
Moment

Brännbart avfall (Obs! ej virke)  175 kr 140 kr

lämnat vid central, per m
3

Brännbart bygg- rivnings och industriavfall 281 kr 225 kr

avlämnat vid central, per m
3

Obrännbart avfall (fönster, vvs, isolering  m.m. 513 kr 410 kr

avlämnat vid central, per m3

Obrännbart avfall (fönster, vvs, isolering  m.m. 1875 kr 1500 kr

avlämnat vid central, per ton

Träavfall, rivnings- och byggvirke 281 kr 225 kr

avlämnat vid central, per m3

Grenar & ris m3 250 kr 200 kr

Tryckimpregnerat virke, per m3 775 kr 620 kr

Slipers, arsenikbehandlade, per st 125 kr 100 kr

Asbest avlämnat på central, per ton 1900 kr 1 520 kr

Asbest avlämnat på central, per m
3

750 kr 600 kr

Gips avlämnat på central, per ton 1500 kr 1 200 kr

Gips avlämnat på central, per m
3

437,50 kr 350 kr

Wire och trålar, per ton 3 000 kr 2 400 kr

Takpannor, tegel och betong, per ton 1 156,25 kr 925 kr

Takpannor, tegel och betong, per m3 938 kr 750 kr

Takpannor, tegel och betong, per ton 2 500 kr 2 000 kr

orena massor till sortering

Skrot m3 62,50 kr 50 kr

Wellpapp 62,50 kr 50 kr

Hård och mjukplast 175 140 kr

Avfallspriser 2021

         Inkl. moms       Exkl. moms



Möbler med stålfjädrar, per m3 450 kr 360 kr

Oljefat, per st. 31,25 kr 25 kr

Spillolja, per liter 2,50 kr 2 kr

Oljefilter, stora st 31,25 kr 25 kr

Oljefilter, små st 18,75 kr 15 kr

Färg, lim m.m. kg 6,25 kr 5 kr

Övrigt

Sopkärl, 140 liters till verksamheter   875 kr 700 kr

Sopkärl, 240 liters till verksamheter   1 125 kr 900 kr

Sopkärl, 660 liters till verksamheter 3 125 kr 2 500 kr

Sopkärl 140l, uthyrning / vecka 138 kr 110 kr

Felsorteringsavgift, per ton 3 750 kr 3 000 kr

avvikelse från Renova, baserat på totalvikt på container

Transport med flakbil inkl. chaufför, per gång 500 kr 400 kr

Hushåll, hämtning av grovavfall m3 250 kr 200 kr

med flakbil, per m
3 
+ transport

Transport till Göteborg 1 500 kr 1 200 kr

*vid vägning efter transport till Göteborg

Transport hämtning av glasigloo, per gång 1 250 kr 1 000 kr

*kommunen äger glasigloon

Transport hämtning av glasigloo, per gång         938 kr 750 kr

*verksamheten äger sin glasigloo


