
Trädgårdsavfall Görväln
prislista 2023

Vi får jordens resurser att räcka längre

Art.nr Avfallstyp Anläggning kr/lass
Rena lass med trädgårdsavfall till Görväln.

Anmälan och betalning ska ske till personalen före avlämning 1).
Endast rent material får lämnas. Töm säckar och avlägsna felaktigt material.
Trädgårdsavfall med ris och grenar grövre än 1 cm läggs i hög för flisning till bränsle. 
Trädgårdsavfall med ris och grenar klenare än 1 cm, gräs, löv och liknande trädgårdsav-
fall läggs i hög för att skickas till kompostering/rötning.

20-5-214 Trädgårdsavfall
Lätt lastbil

Görväln 360/lass
(inkl.moms 450) 

20-5-217 Trädgårdsavfall
Tung lastbil

Görväln 1.920/lass
(inkl.moms 2.400)

Ris, grenar och annat trädgårdsavfall. Får innehålla ris, trädstammar, papperssäckar, löv, gräs, fall-
frukt (större mängd fallfrukt kan även lämnas till omlastningen på Hagby som matavfall). Får ej 
innehålla stubbar, plastsäckar, jord, sten, grus, rötter, matavfall, sopsand, balat material. Invasiva 
växter tas emot separat i väl försluten sopsäck *)

20-5-215 Trädgårdsavfall, ris
Lätt lastbil

Görväln 360/lass
(inkl.moms 450)

20-5-218 Trädgårdsavfall, ris
Tung lastbil

Görväln 1.024/lass
(inkl.moms 1.280)

Enbart ris och grenar. Får innehålla ris, grenar, trädstammar (mindre än 50cm diameter). Får ej 
innehålla invasiva växter.

20-5-216 Trädgårdsavfall, stubbar
Lätt lastbil

Görväln 360/lass
(inkl.moms 450)

Enbart stubbar. Får ej innehålla jord, sten.
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1) På Görväln är trädgårdsavfallsmottagningen en del av återvinningscentralen där automatisk 
fakturering sker om du kommer i en lätt lastbil. En sensor läser av registreringsnumret på den lätta 
lastbilen och faktura skickas automatiskt till företaget (fordonets ägare). Kommer man som företag 
och tippar ett helt flak med trädgård så måste man betala om man även vill in och lämna annat på 
återvinningscentralen.
Om du har en personbil och ska betala för ditt avfall ska du be personalen om en manuellt utskri-
ven faktura alternativt betala med kort innan du lämnar avfallet.

*) Invasiva växter - tas emot väl förslutet i 240-liters plastsäck, max 4 st per tillfälle och lämnas 
på anvisad plats. Större mängd invasiva växter kan lämnas av företag på Hagby Återvinningsan-
läggning. SÖRAB kan inte ta emot jord eller schaktmassor från bekämpning av invasiva växter på 
någon anläggning.


