Priser
För verksamheter

Genom att förköpa sopmärken kan du lämna avfall för halva priset jämfört
med att ta det på faktura.
Sopmärken kan enkelt beställas via www.mise.ax

MOTTAGNINGSAVGIFTER MED SOPMÄRKEN
• Gäller för verksamheter med Misekort.
• Samtliga avgifter är inklusive 24 % moms.

Mottagningsavgifter		
1 släp		
1/2 släp		
1 säck		

Säckar Sopmärken 		
8		
4		
1		

8 st
4 st
1 st

Gäller brännbart, grovavfall (möbler), målat trä, Inert (större mängder)

Avfallsslag		

Enhet Sopmärken

TV-apparater			
Låga vitvaror t.ex kylskåp, tvättmaskin
Skrymmande vitvaror/kylmöbler		
Bildäck och MC-däck utan fälg		
Bildäck och MC-däck med fälg		
Trädgårdsavfall släp/ 8 säckar		

		

1 st
1
1 st		 2
1 st		 3
1 st		 1
1 st		 4
1 st		 1

Verksamheter får utan avgift lämna åtta säckar à 120 liter återvinningsmaterial per besök.
Gäller metall, aluminium, wellpapp, kartong, pappersförpackningar, tetror, vätskekartonger, papper, glas, hårdplastförpackningar, mjukplast, övrig hård plast och rent trä.

Priser
För verksamheter

MOTTAGNINGSAVGIFTER, VERKSAMHETER special

Avgifter som används i specialfall, i huvudsak gällande avfallshanteringen i skärgården
(Kökar och Sottunga).
• Gäller för verksamheter med Misekort.Besökare utan Misekort debiteras en avgift om 5€.
• Samtliga avgifter är inklusive 24 % moms om inte annat anges.

Övrigt avfall - avlämning per volym
Inkl. moms €/m³
Brännbart avfall		
Övrigt grovavfall/Möbler		
Övrigt skrymmande		
(över 100x50x 50cm)
Byggavfall		

Exkl. moms €/m³

30		
55		
55		

24,194
44,355
44,355

60		

48,388

Övrigt avfall - avlämning per kg
Inkl. moms €/kg
Brännbart avfall		
Övrigt grovavfall/Möbler		
Övrigt skrymmande		
(över 100x50x 50cm)
Byggavfall		

Exkl. moms €/kg

0,22		
0,37		
0,37		

0,177
0,298
0,298

0,37		

0,298

Avfallsslag				

Sopmärke

Tryckkärl 				
(brandsläckare, gasflaskor)		
Plastbåt				
Sanitetsporslin (WC, handfat)			

1 st
20 st
1 st
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Genom att förköpa sopmärken kan du lämna avfall för halva priset jämfört
med att ta det på faktura.
Sopmärken kan enkelt beställas via www.mise.ax
MOTTAGNINGSAVGIFTER FARLIGT AVFALL
• Gäller för verksamheter med Misekort.
• Samtliga avgifter är inklusive 24 % moms.

Avfallsslag						

Enhet		

Sopmärke

Bil-, MC och mopedbatterier						1 st				1
(ackumulatorer)
Fast oljeavfall, oljefilter							10 liter			1
Fettavfall/matolja							10 liter			1
Blandat farligt avfall som kräver sortering					
20 liter			
2
Bekämpningsmedel							20 liter			2
Glödlampor							10 liter			1
Elektronik, ex brödrost, elvisp, dator						
3 st				
1
Elektronik hanteringsavgift							10 liter			1
Impregnerat trä (överstigande 1m³)						M³				1
Kemikalieavfall							10 liter			2
Lysrör/lågenergilampor							10 liter			2
Lösningsmedel							10 liter			1
Måleriavfall							5 burkar			1
Rengöringsmedel							10 liter			1
Småbatterier							10 liter			1
Spillolja							10 liter			1
Sprayflaskor (aerosoler)							10 liter			1
Sanitetsporslin (wc, handfat)						1 st				1
Traktorbatterier (ackumulatorer)						1 st				1
Inert avfall, 1 hink 							
20 liter			
1
(krukor,porslin,planglas,dricksglas)

		

					

