
Ny prisliste for modtagelse af affald
art Kr./container

let byggeaffald

Lukket container Kr.   396,75

< 8 m3 Kr.   448,50

8-15 m3 Kr.   741,75

> 15 m3 Kr.  1667,50

sorteringsaffald

Lukket container Kr.   791,25

< 8 m3 Kr.   897,00

8-15 m3 Kr.  1483,50

> 15 m3 Kr.  4485,00

Beskrivelse:
Let byggeaffald: Træ, plastik, pap, Rockwool, PVC, Flamingo
Tungt Byggeaffald: Tegl, beton, asfalt, sand, jord/fejesand max 60x60 cm
Sorteringsaffald: Træ, plastik, pap, Rockwool, PVC, Flamingo, tegl, beton, asfalt, sand, jord/fejesand 

for alle grupper gælder følgende:
Må ikke indeholde miljøfarlige stoffer, olie, kemikalier, alt vådt affald(husholdningsaffald).
Alle affaldstyper skal være genanvendelige.
Alle priser er excl. moms og tømning af containere.
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AffAldssortering er blevet meget billigere
ContAinere leveres grAtis · ingen ContAinerleje

spAr 50% Afgift

spAr tid på byggeplAdsen  
– ingen AffAldssortering
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prisliste

BetoN og tegl Kr. pr. ton.

Småt beton max. 60x60 cm – ren 0,00

Stort beton og jernbeton – ren 33,00

Beton med urenheder/affald 93,50

Betonelementer med isolering 99,00

Blandet beton, tegl og gasbeton 55,00

Beton blandet m. jord 55,00

Tegl/musten - ren. 44,00

Tegl/musten blandet m. jord 66,00

Tegl/mursten og beton  
med urenheder/affald 88,00

asfalt Kr. pr. ton

Asfalt – ren 0,00

Asfalt med jord 27,50

Blandet asfalt og beton – ren 22,00

Blandet asfalt og beton med jord 27,50

Blandet asfalt og beton med urenheder 110,00

orgaNisK affald Kr. pr. ton.

Træ – ren 150,00

Træ trykimprægneret/kreosot behandlet 880,00

Have og parkaffald – med jord og rødder 112,20

geNBrUg Kr. pr. ton.

Fiberplade (asbestfri) u. paller 605,00

Fiberplade (asbestfri) m. paller 825,00

Gips – ren 693,00

Rockwool – ren 572,00

Rockwool med urenheder 753,50

Landbrugsplast/-folie 330,00

Glas – ren 330,00

Glas m. urenheder 528,00

Termoruder uden rammer (ISO mix) 467,50

Vinduer træ/alu. med glas. 418,00

Vinduer træ/alu. uden glas 275,00

Vinduer plast med glas 231,00

Vinduer plast uden glas 137,50

PVC 1320,00

Alle priser er eksklusiv moms.
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