
Alla avfallspriser gäller vid hämtning i container + transport

Moment

Utsättning av container, per gång 438 kr 350 kr

Transport  - inom kommunen, per gång 838 kr 670 kr

Transport - utom kommunen, per gång 1 750 kr 1 400 kr

Containerhyra, 8-10 m
3
, långtid*, per dag 30 kr 24 kr

Containerhyra, 8-10 m
3
, korttid**, per dag 44 kr 35 kr

Brännbart, per m
3
 (obs! ej virke i containern) 419 kr 335 kr

Blandat avfall till sortering, per m
3

838 kr 670 kr

Planglas, porslin, plast, gummi, trä, metall

Obrännbart avfall, per m
3
 (fönster, vvs, isolering m.m.) 598 kr 478 kr

Träavfall, rivnings- och byggvirke, per m
3

329 kr 263 kr

Träavfall, grenar och ris, per m
3

291 kr 233 kr

Tryckimpregnerat virke, per ton 1 804 kr 1 443 kr

Tryckimpregnerat virke, per m
3

1 016 kr 813 kr

Slipers, arsenikbehandlade, per st 146 kr 117 kr

Skrot, per m
3

74,00 kr 59 kr

Wellpapp 74,00 kr 59 kr

Hård och mjukplast 205 164 kr

Asbest hämtat i container, per ton 1 640 kr 1 312 kr

transport till Tagene, Göteborg tillkommer 1 675 kr 1 340 kr

Gips hämtat i container, per ton 1 605 kr 1 284 kr

transport till Tagene, Göteborg tillkommer 1 750 kr 1 400 kr

Wire och trålar, per ton 3 499 kr 2 799 kr

Avgifter - containeruthyrning 2023

         Inkl. moms       Exkl. moms



transport till Tagene, Göteborg tillkommer 1 750 kr 1 400 kr

Takpannor, tegel och betong, per ton 1 276 kr 1 021 kr

Takpannor, tegel och betong, per m
3

1 021 kr 817 kr

Takpannor, tegel och betong, per ton 2 916 kr 2 333 kr

orena massor till sortering

Hushållsavfall, per m
3

291 kr 233 kr

i container från hamnar

Möbler med stålfjädrar, per m
3

525 kr 420 kr

Felsorteringsavgift, per ton 4 374 kr 3 499 kr

avvikelse från Renova, baserat på totalvikt på container

*Långtid > 30 dagar      ** Korttid < 30 dagar


