
Produktgrupp Pris per Pris Pris Kommentar

enhet Exkl.moms Inkl.moms

Batterier

Batterier - blandade små Kilo 0,00 kr 0,00 kr Producentansvar gäller för samtliga batterier (vi tar ej emot NiFe-batterier)

Blybaserade bilbatterier, lastbilsbatterier mm Styck 0,00 kr 0,00 kr Även blybaserade gelbatterier

Diverse kemikalier - Färg - Lösningsmedel

Småkemikalier*                                                                       

(Hit räknas även det FA vars innehåll är okänt eller  

som återfinns i omärkta emballage.)

Kilo 90,00 kr 112,50 kr

T ex fotokemikaler, laboratoriekemikalier, härdare (kan t ex innehålla aminer, 

fenoler, metalloxider) koncentrerade syror (salpetersyra, svavelsyra, saltsyra 

mm), koncentrerade baser (ammoniak, natriumhydroxid, kaliumhydroxid mm).                                              

Kvicksilver, kadmium, PCB, selen, aminer, antimon, arsenik, 

beryllium, tallium, cyanid och isocyanater ska deklareras separat. 

Bekämpningsmedel* Kilo 50,00 kr 62,50 kr Medel mot skadedjur, insekter, växter. Träskyddsmedel mm.

Vattenbaserad färg* Kilo 10,00 kr 12,50 kr

Färg, lim, lack, rengöringsmedel, lösningsmedel, 

avfettningsmedel, smörjfetter, alkaliskt avfall, 

absorberingsmedel mm. Vägs inklusive emballage.*

Kilo 10,00 kr 12,50 kr

T ex aerosoler, bilvax, spackel, fogmassa, silverputs, kalkborttagare, kalklösare, 

polish, blekmedel, golvrengörings-, fläckborttagnings- och ugnsrengöringsmedel, 

maskindiskmedel (sura el basiska rengöringsmedel), tvättvätska mm. Lacknafta, 

thinner, bensin, diesel, fotogen, penseltvätt, alkoholer (t ex spolarvätska, 

kylarglykol), avfettningsmedel mm.

Spillolja - Fetter - Oljefilter

Spillolja (oljeprodukter) Liter/Kilo 1,60 kr 2,00 kr T ex smörjoljor, hydrauloljor, olika oljeemulsioner. Töms på plats.

Ätliga oljor och fetter* Liter/Kilo 1,60 kr 2,00 kr

Oljefilter Kilo 7,00 kr 8,75 kr

Oljetank Styck 0,00 kr 0,00 kr
Endast sanerad och delad oljetank tas emot. Lämnas kostnadsfritt som skrot. 

Saneringsintyg krävs.                                   

Prislista för Farligt avfall, Elektronik etc.
gällande från 2020-09-14

Privatpersoner får kostnadsfritt lämna den mängd som kan betraktas som 
"normalt hushållsavfall" vid rubriker märkta med *. 
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Prislista för Farligt avfall, Elektronik etc.
gällande från 2020-09-14

Privatpersoner får kostnadsfritt lämna den mängd som kan betraktas som 
"normalt hushållsavfall" vid rubriker märkta med *. 

Övrigt

Ljuskällor Styck 0,00 kr 0,00 kr Stora mängder förutsätter att utrymme finns tillgängligt.

Kyl/frys 0 0 kr 0,00 kr

Elektronik 0 0 kr 0,00 kr

Brandsläckare* Styck 48 kr 60,00 kr

Gasoltuber*/Kolsyrepatroner* Styck 120 kr 150,00 kr
Övriga gasflaskor mottages ej. Hänvisning till inköpsstället 

eller produkttillverkaren. 

Asbest Kontakta kundtjänst






