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Priser og vilkår for våre produkter og tjenester 
 

          Priser: pr 1. Januar 2022 

 

1. Kjøp av blokkvoks (du selger blokkvoksen din til oss.) 

Du får utbetalt kr. 150,- inklusiv mva pr. kilo ren blokkvoks ved innlevering/salg til oss. 

2. Ferdig preget voks (du kjøper byggevoks uten innlevering av blokkvoks.) 

Obs: Vi kan kun selge byggevoks uten innlevering når vi har overskudd med voks på lager. 

Pris på ferdig preget voks pakket i 5 kg esker: 

             20 kg eller mindre, kr 280 pr. kilo 

             25 kg eller mer, kr 270 pr. kilo 

3. Leiepreging av bivoks 

Betyr at man leverer blokkvoks og betaler kun for behandling/preging 

           Under 10 kg:  kr 96 + mva/kg (kr 120 inkl. mva/kg) 

           10 – 24,9 kg:  kr 80 + mva/kg (kr 100 inkl. mva/kg)  

           25 – 99,9 kg:  kr 76 + mva/kg (kr   95 inkl. mva/kg) 

         100 – 199,9 kg:  kr 72 + mva/kg (kr   90 inkl. mva/kg) 

          200 - 500 kg:                kr 68 + mva/kg      (kr  85 inkl. mva/kg) 

Over 500 kg: pris etter avtale.                                                                                                                                                                                                                                                        

Norsk Bivoks forholder seg ved en felles levering til 1. faktura adresse/mottaker. 

Ved leveranser over 200 kg kan man ved avtale få sin egen voks i retur. 

Pristillegg for egen voks i retur/ leiepreging på levering over 200kg: 

- En cellestørrelse og ett format uten pristillegg 

A. To cellestørrelser per leveranse: + kr. 640 + mva (kr 800 inkl. mva)  

B. To format, per cellestørrelse (hel og halv): + kr 400 + mva (kr 500 inkl. mva) 

C. Økologisk bivoks: +  kr 800 + mva (kr 1000 inkl. mva) per cellestørrelse 
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Det vil bli én samlet preging av innlevert økologisk bivoks (uavhengig av mengde) i 

slutten av mars uten pristillegg for økovoks. Innleveringsfrist og utleveringsdato som 

for annen voks. 

Frister:   

             Blokkvoks må være levert hos oss før 25. februar for å garantere byggevoks tilbake før 15. 

             april samme år. Vanligvis er alle formater lagerført før 15 april, og da kan du få med  

             byggevoks på samme turen når du leverer blokkvoks. Vi har ingen faste åpningstider,  

              - så ring oss og avtal tid slik at vi er hjemme når du kommer. 

Innlevering av skrellvoks og vokskaker:  

Det utbetales ikke for innlevering av skrellevoks og vokskaker. Tjenesten vil bidra til 

gjenvinning av mest mulig norsk voks. Innlevering gir rett til å kjøpe preget voks tilsvarende 

voksutbytte til ordinær pris før 15.april.   

Vi tar bare imot utskårne tavlekaker/skrellvoks i perioden 1. januar - 25.februar. Utenom 

denne perioden vil innlevering av dette kun skje etter avtale. 

Husk emballering og merking i henhold til instrukser når du skal levere bivoks! 

■ Vi tar forbehold om prisjusteringer, disse sendes ut en uke før de trer i kraft. 

 
Rolvsøy 01.01.2022                      ……………………………………………………………………. 

                                                                        Sign. Norsk Bivoks, Ivar A Grimstad 

Kontaktinformasjon: 

Norsk Bivoks, Ivar A Grimstad 

Seppoveien 20 

1667 Rolvsøy 

Tlf +47 901 82 824 

e-post: ivar@haugsten.com 
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