
Återvinningsstationerna för hushåll i Brändö kommun finns i:  

Fiskö, Korsö, Björnholma, Jurmo, Åva, Brändö, Baggholma, Torsholma, Lappo, 

Asterholma byar. 

På återvinningsstationerna finns insamlingskärl för hushållsavfall.  

• Sopcontainer för restsopor 

• Kärl för: 

o Tidningspapper 

o Kartong 

o Ren plast 

o Mindre metall (största pryl t.ex. kastrull) 

o Glas (INTE porslin eller fönsterglas som är restsopor)  

o Små batterier  

OBS Alla större föremål (t.ex. TV, möbler) eller problemavfall (t.ex. målfärg, 

bilbatterier) skall föras till Korsö återvinningscentral vid öppethållningstider. 

Och kom ihåg att sortera avfallet. 
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Korsö Återvinningscentral 

o Öppethållningstider enligt annons i Brändö Info  
o Hit hämtas allt avfall för vilket det inte finns insamlingskärl i 

återvinningsstationerna  
o Hit hämtas avfall från företag som inte har egna avfallskärl och tömningar 

o Vid Korsö blir du av med t.ex. miljöavfall, metallskrot, 

impregnerat virke, rent virke, ackumulatorer, restavfall, däck,  

textilier, möbler och hemelektronik enligt skilda taxor. 

 

 



  

Avgifter: 

Stadigvarande bosatta hushåll: 1 pers.  240 €, med kompost 160 € 

                                                   2 pers.  340 €, med kompost 220 € 

                                                   3 eller flera 440 €, med kompost 260 € 

Stadigvarande bosatta erlägger 60 € per fritidsbostad inom kommunen. 

Fritidshushåll: 240 €, med kompost 180 € 

Hyres- och aktielägenheter, 190 € per lägenhet 

För tomma och oanvända hus debiteras 50 € /år 

Ingår fri användning av återvinningsstationerna (enligt kärlsorteringen på plats) och 

max 1 m³ avfall till Korsö avfallscentral per månad. Öppethållningstider se Brändö info. 

Småföretag och föreningar erlägger en ekoavgift på 75 € för att kunna använda 

avfallsstationernas sorterade insamlingar i byarna. Övriga företag faktureras för allt 

som levereras till Korsö ÅVC. 

Större företag bör ha egen avfallshantering och avtal med transportföretagare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter,  

• Kommuntekniker: 0400 590501,  

e-post: byggnadstekniker@brando.ax  

• Avfallstransportör  Miro Ab  018-12930,  0407 261100   

e-post:  info@miro.ax   

• Korsö depåskötare; 0400799501 

 

   

 

 

 

 

 

 

Tänk på att:  

• Ibland är avfallskärlet för blandavfallet överfullt – MEN det kan hända att kärlet 

längre bak ännu har plats för din påse. 

• Sommarsäsongen är alltid en utmaning, kärlen blir överfulla. Undvik gärna 

storstädning med stora mängder avfall som följd under sommarmånaderna.  

• Glansigt presentpapper kan inte återvinnas och är blandavfall (inte pappersavfall) 
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