
 

 

Kehtib alates 01.05.2018 / Hindadele lisandub käibemaks 20%. 

 

 

NB! Mittevastavate jäätmete puhul kogumisvahendis rakendub jäätmete sorteerimise tasu 2.50 €/kg 

 

 

 

 

 

 

Materjal 
Kirjeldus Hind €/kg 

Kemikaalid 
Väetised, pestitsiidid jm agromürgid, toidulisandid, 

konservandid, laborikemikaalid või nende segud 
3,60 

Reostunud puit 
Reostunud või immutatud puit detailidena või hakkena, 

liiprid 
0,30 

Värvid, liimid, 

lahustid 

Värvid, lakid, peitsid, vahad, nitro-, uretaani- või 

atsetoonibaasil värvid ja lahustid, trükoja jäätmed 
0,45 

Õlijäätmed Vanaõli, emulsioonid, kütteõlid, määrdeõlid, õlipüünise õli 0,10 

Reostunud pakendid Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid  0,50 

Reostunud 

materjalid 

Reostunud materjalid, kaltsud, pühkmed, absorbendid, 

filtermaterjalid, kaitseriietus 
0,50 

Õlifiltrid Sõidukite õlifiltrid 0,40 

Antifriis Antifriisid/jahutusvedelikud 0,20 

Akud ja patareid Fe-Ni akud, Ni-Cd akud, patareid 0,70 

Pliiakud Pliid sisaldavad akud tasuta 

Nakkusohtlikud 

jäätmed 

Kõik nakkusohtlikud jäätmed, süstlad, mähised, verega 

kokkupuutunud jäätmed, kogutakse kollastes spets-kottides 

või süstlakonteinerites 

2,00 

Päevavalguslambid Päevavalguslambid, elavhõbedalambid, luminofoorlambid 0,16 

Elavhõbeda jäätmed Elavhõbedajäätmed,  kraadiklaasid, Hg-baromeetrid 55,00 

Kodumajapidamisest 

ja samalaadsest 

ettevõtlusest tulenev 

elektroonika 

Ainult komplekssed ohtlikke elemente sisaldav elektroonika, 

näiteks IT-seadmed, külmutusseadmed, televiisor jms. 
0,70 

Mittekomplekssed 

elektroonikaseadmed 

Elektroonikaseadmed, millel on osad lahti monteeritud, 

näiteks külmkapp ilma mootorita, televiisori korpus 
0,90 

Ravimijäätmed Kõik ravimijäätmed 3,00 



 

 

 

 Tsoon 1 Tsoon 2 Tsoon 3 

Kogumisvahendi vahetamine/äratoomine, €/tk 11,00 17,00 33,00 

Kaubaalus äratoomine, €/tk 30,00 45,00 90,00 

 

 

 

Kogumisvahend Ühik Hind, € 

21-liitrine konteiner kuu 1,00 

9L patareikonteiner kuu 1,60 

43-liitrine konteiner kuu 2,25 

200-liitrine vaat (kasutatud) kuu 1,28 

240L konteiner kuu 3,00 

600L konteiner kuu 5,50 

Big box tüüpi 610-liitrine konteiner  kuu 7,67 

1000-liitrine mahuti (kasutatud) kuu 5,00 

 

Süstlakonteinerite müügihinnad 

Kogumisvahend Ühik Hind, € 

2L tk 1,80 

7L tk 3,60 

30L tk 10,00 

 

 

Lisateenused 

 Ühik Hind, € 

Jäätmete ümberpakkimine, sorteerimine kg 2,50 

Ohtlike jäätmete saatekirja vormistamine tk 3,00 

Kogumisvahendite kleebistamine tk 0,20 

Kleebis, müümine Tk 1,60 

 

NB! Jäätmete vastuvõtul kehtib miinimumarve 20.00 eurot. 

 

 

Nõuded ohtlike jäätmete kogumisvahenditele: 
 

• Jäätmed tuleb üle anda ainult selleks kokkulepitud kogumisvahendis 

• Kaubaalusel kogumine on lubatud vaid korrektselt pakendatud ja kleebistatud kujul 

• Mahutis tohivad olla ainult need jäätmed, mis on kleebisel märgitud 

• Kleebistamata mahuteid Ragn-Sells ei teeninda. 

• Kogumisvahendid peavad olema märgistatud vastavalt „Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise 

korra“ § 2 -le 

 
   


