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ÖppettiderMån -Tors 6:00 - 16:00   Fre 6:00 - 14:00

Giltig från 2022-01-01 t.o.m 2022-12-31

TIPPAVGIFTER Listpris/ton Art nr
Rena Schaktmassor < KM Mottages ej fn (95:-) 3

Blöta/Leriga massor < KM Mottages ej fn (300:-) 4

Återvinningsbara grus och bergmassor 57:- 2

Betong under 80x80 180:- 5

Med och utan armering

Betong Skut över 80x80 283:- 6

Med och utan armering

Cruschad betong 0-300 mm 95:- 9

Utan armering och fri från övriga byggmaterial

Ren Asfalt 149:- 7

Oren Asfalt 295:- 10

Med inslag av markduk och övriga byggmaterial

Rent berg under 80 x 80 0:- 1

Berg Skut över 80 x 80 52:- 11

Allt berg som tippas in kräver vi provtagning på 

Blandade sortbara massor < KM 350:- 1020

Schaktmassor med begränsade inblandning av 

rör,asfalt och betong som kräver sortering ca 10%

Snö  0-10 kubik 412:- / per lass 67

Snö  11-20 kubik 721:- / per lass 68

Snö  21-30 kubik 927:- / per lass 69

Sanktionsavgift 8000:- 

Vid upptäkt i samband med  referensprovtagning eller att lämnade uppgifter för intippade massor 

inte stämmer, får kunden bekosta transport och extra tippavgift till annan anläggning.

Sanktionsavgift på 8000:- tillkommer utöver ovanstående kostnader.

Klassning av lassen sker av personalen på anläggningen

Leverantör/Avfallslämnare är införstådd med de bestämmelser som gäller vid avlämnade av schaktmassor och försäkrar att 

massorna innehål uppfyller de krav på inerta massor som anges i NFS 2004:10, samt är medveten om de åtgärder

som vitas vid felaktiga lämnade uppgifter eller att schaktmassorna inte är interta.

Tjärasfalt och gjutasfalt med PAH över 70mg/kg tar vi ej emot.

Blåbetong eller betong med avvikande PCB halter tar vi ej emot

Vi tar ej emot, däck, elektronik eller faligt avfall.

Kompost som löv eller ris samt stubbar och rötter tar vi ej emot

Mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser

Betalningsvillkor 20 dagar netto.
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