
 

 

Observera att alla priser är utan gångavståndstillägg. 

Hämtning varannan vecka:  
Ett grått kärl på 190 liter för restavfall och ett brunt kärl på 140 liter för matavfall med hämtning 
varannan vecka får en grundavgift på 1 032 kr. Viktavgiften är då 3,11 kr per kilo matavfall och 4,02 kr 
per kilo restavfall. Om du slänger 200 kilo matavfall och 200 kilo restavfall betalar du 1 426 kr i 
viktavgift.  
Total kostnad per år blir: 2 458 kronor 
År 2021 var kostnaden 2 341 kronor 
 

Hämtning varje vecka:  
Ett grått kärl på 190 liter för restavfall och ett brunt kärl på 140 liter för matavfall med hämtning varje 
vecka får en grundavgift på 1 586 kr. Viktavgiften är då 3,11 kr per kilo matavfall och 4,02 kr per kilo 
restavfall. Om du slänger 200 kilo matavfall och 200 kilo restavfall betalar du 1 426 kr i viktavgift.  
Total kostnad per år blir: 3 012 kronor 
År 2021 var kostnaden 2 869 kronor 
 

Observera att alla priser är utan gångavståndstillägg. 

Hämtning varannan vecka:  
Ett grått kärl på 190 liter för restavfall med hämtning varannan vecka får en grundavgift på 1 032 kr 
och en viktavgift på 4,02 kr per kilo restavfall. Om du slänger 200 kilo restavfall och lägger allt 
matavfall i komposten betalar du 804 kr i viktavgift.  
Total kostnad per år blir: 1 836 kronor 
År 2021 var kostnaden 1 749 kronor 
 

Hämtning varje vecka:  
Ett grått kärl på 190 liter för restavfall med hämtning varje vecka får en grundavgift på 1 586 kr och 
en viktavgift på 4,02 kr per kilo restavfall. Om du slänger 200 kilo restavfall och lägger allt matavfall i 
komposten så betalar du 804 kr i viktavgift.  
Total kostnad per år blir: 2 390 kronor 
År 2021 var kostnaden 2 277 kronor 



 

 

 

Observera att alla priser är utan gångavståndstillägg. 

Hämtning varannan vecka:  
Ett grått kärl på 190 liter för restavfall med hämtning varannan vecka får en grundavgift på 1 507 kr 
och en viktavgift på 4,72 kr per kilo restavfall. Om du slänger 400 kilo blandat mat- och restavfall i 
samma behållare betalar du kärl betalar du 1 888 kr i viktavgift. 
Total kostnad per år blir: 3 395 kronor 
År 2021 var kostnaden 3 232 kronor 
 

Hämtning varje vecka:  
Ett grått kärl på 190 liter för restavfall med hämtning varje vecka får en grundavgift på 2 061 kr och 
en viktavgift på 4,72 kr per kilo restavfall. Om du slänger 400 kilo blandat mat- och restavfall i samma 
behållare betalar du kärl betalar du 1 888 kr i viktavgift. 
Total kostnad per år blir: 3 949 kronor 
År 2021 var kostnaden 3 759 kronor 
 

 



 

 

 

Observera att alla priser är utan gångavståndstillägg. 

Hämtning en gång per vecka:  
Ett grått kärl på 660 liter för restavfall och ett brunt kärl på 140 liter för matavfall med hämtning en 
gång per vecka får en grundavgift på 3 219 kr. Viktavgiften är då 3,11 kr per kilo matavfall och 4,02 kr 
per kilo restavfall. Om du slänger 1000 kilo matavfall och 1000 kilo restavfall så betalar du 7 130 kr i 
viktavgift.  
Total kostnad per år blir: 10 349 kronor 
År 2021 var kostnaden 9 685 kronor 
 

Hämtning två gånger per vecka:  
Ett grått kärl på 660 liter för restavfall och ett brunt kärl på 140 liter för matavfall med hämtning två 
gånger per vecka får en grundavgift på 13 895 kr. Viktavgiften är då 3,11 kr per kilo matavfall och 
4,02 kr per kilo restavfall. Om du slänger 1000 kilo matavfall och 1000 kilo restavfall så betalar du 7 
130 kr i viktavgift.  
Total kostnad per år blir: 13 895 kronor 
År 2021 var kostnaden 13 233 kronor 
 

Observera att alla priser är utan gångavståndstillägg. 

Hämtning en gång per vecka:  
Ett grått kärl på 660 liter för restavfall med hämtning en gång per vecka får en grundavgift på 13 136 
kr och en viktavgift på 4,72 kr per kilo restavfall. Om du slänger 2 000 kilo blandat mat- och restavfall 
i samma behållare betalar du 9 440 kr i viktavgift.  
Total kostnad per år blir: 13 136 kronor 
År 2021 var kostnaden 12 500 kronor 
 

Hämtning två gånger per vecka:  
Ett grått kärl på 660 liter för restavfall med hämtning två gånger per vecka får en grundavgift på 7 
760 kr och en viktavgift på 4,72 kr per kilo restavfall. Om du slänger 2 000 kilo blandat mat- och 
restavfall i samma behållare betalar du 9 440 kr i viktavgift. 
Total kostnad per år blir: 17 200 kronor 
År 2021 var kostnaden 16 371 kronor 

 



 

 

 

Observera att alla priser är utan gångavståndstillägg. 

Hämtning en gång per vecka:  
Ett grått kärl på 660 liter för restavfall och ett brunt kärl på 140 liter för matavfall med hämtning en 
gång per vecka får en grundavgift på 3 219 kr. Viktavgiften är då 3,11 kr per kilo matavfall och 4,02 kr 
per kilo restavfall. Om du slänger 1000 kilo matavfall och 1000 kilo restavfall så betalar du 7 130 kr i 
viktavgift.  
Total kostnad per år blir: 10 349 kronor 
År 2021 var kostnaden 9 685 kronor 
 

Hämtning två gånger per vecka:  
Ett grått kärl på 660 liter för restavfall och ett brunt kärl på 140 liter för matavfall med hämtning två 
gånger per vecka får en grundavgift på 13 895 kr. Viktavgiften är då 3,11 kr per kilo matavfall och 
4,02 kr per kilo restavfall. Om du slänger 1000 kilo matavfall och 1000 kilo restavfall så betalar du 7 
130 kr i viktavgift.  
Total kostnad per år blir: 13 895 kronor 
År 2021 var kostnaden 13 233 kronor 

 

Observera att alla priser är utan gångavståndstillägg. 

Hämtning en gång per vecka:  
Ett grått kärl på 660 liter för restavfall med hämtning en gång per vecka får en grundavgift på 13 136 
kr och en viktavgift på 4,72 kr per kilo restavfall. Om du slänger 2 000 kilo blandat mat- och restavfall 
i samma behållare betalar du 9 440 kr i viktavgift.  
Total kostnad per år blir: 13 136 kronor 
År 2021 var kostnaden 12 500 kronor 
 

Hämtning två gånger per vecka:  
Ett grått kärl på 660 liter för restavfall med hämtning två gånger per vecka får en grundavgift på 7 
760 kr och en viktavgift på 4,72 kr per kilo restavfall. Om du slänger 2 000 kilo blandat mat- och 
restavfall i samma behållare betalar du 9 440 kr i viktavgift. 
Total kostnad per år blir: 17 200 kronor 
År 2021 var kostnaden 16 371 kronor 
 

 


