Prislista
Gäller från 2019-04-01

Vedyxatippen:

55:ans Bergtäkt & Återvinning

Öppettider:
07.00 - 16.00 ( Alla varddagar )
Raster:
09.00 - 09.30, 12.00 - 12.30
Tel: 018-32 62 91 (Beställning & transport)

Öppettider:

Alla varddagar 06.00 - 16.00

Tel: 018 - 460 900

Kod Mottagningsavgifter / ton

Vedyxatippen

1 Rena torra deponimassor: jord, lera sten, morän
67 Rena blöta deponimassor: lermassor
69 Förorenade schaktmassor, förorenad jord mellan KM och MKM
skall uppfylla kriterier för inert avfall enligt 2004:10, 22 § & 23 §
2 Deponimassor med mindre inblandning av
betong, asfalt ,ris, trädelar etc. Mindre än MKM
3 Ris, löv, växtdelar
(Ej stubb )
20 Rivningvirke
(Ej impregnerat)
4 Stubb
5 Tegel, betong, Mindre än 50 cm.
(Ej blåbetong)
6 Betong, större än 50 cm,
(Ej blåbetong)
7 Betong, lerblandad
8 Asfalt och grus
(Ej PAH / gjutasfalt)
9 Rent berg
723 Skut, större än 70 cm
10 Material för sortering (blandningar av olika material )

55:an

70:X

45:90:-

135:-

115:-

225:-

225:-

300:400:700:190:210:500:60:12:40:500:-

300:400:700:190:210:500:50:12:40:500:-

Villkor för mottagning:
Allt avfall/material som skall deponeras måste uppfylla kriterierna för inert avfall. Kriterierna för inert avfalls återfinns
Naturvårdsverkets Föreskrift 2004:10. Grundläggande kategorisering skall göras på sådant avfall som skall deponeras.
Blanketter och ytterligare information finns tillgängligt på www.dalbymaskin.se. Kontakt skall ske innan mottagning.
Som krav för att få tippa in större mängd med massor så förbinder man sig även att ta objektets behov av grus från oss .
Material klassat som farligt avfall mottages ej. Impregnerat virke mottages ej. Tjärasfalt med PAH samt gjutasfalt mottages ej.
Medveten felaktig klassificering av materialet som avlämnats, debiteras med en straffavg. på 10.000:- + aktuell mottagningsavg.
Avlämning av kontaminerade massor som ej hanteras på Vedyxatippen eller 55:ans Täkt- och Återvinningsanläggning
debiteras den faktiska kostnaden för vidare transport och deponering på lämplig avfallsanläggning + 10.000:-.

Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer

1) Certifierad tillverkningskontroll system 2+, CE
2) certifierad tillverkningskontroll system 4, CE

