Mottagningsavgifter Tuddarps avfallsanläggning 2018
Avfallstyp
Avfall till deponi
-Källsorterad deponirest
-Asbesthaltigt avfall (farligt avfall)
-Slam från gatubrunnar
-Förorenade massor, ej farligt avfall
-Planglas rent och i karm

Artikelnr

Avgift

140, 320, 820
1045
513
1047
314, 315

1075 kr/ton
1075 kr/ton
1075 kr/ton
600 kr/ton
1075 kr/ton

Avfall till energiåtervinning
-Källsorterat brännbart avfall
-Rent träavfall
-Ris och grenar
-Grovt trä/stubbar
-Resårmöbler

130, 310, 810
155, 351, 852
151
205
163

580 kr/ton
225 kr/ton
150 kr/ton
600 kr/ton
700 kr/ton

Avfall till materialåtervinning
-Metallskrot
-Elavfall utan producentansvar
-Rent gipsavfall

1048
312, 313

0 kr / ton
4 250 kr/m
840 kr/ton

Avfall till kompostering
-Park- och trädgårdsavfall

152

145 kr/ton

Farligt avfall till destruktion
-Impregnerat trä

1052

1 100 kr/ton

Avfall till anläggningsändamål
-Ren asfalt
-Sönderbilad betong, fri från armeringsjärn
-Ren tegel
-Biobränsleaskor

355
353
354
420

<50 ton: 50 kr/ton, >50 ton
50 kr/ton
25 kr/ton
<50 ton: 25 kr/ton, >50 ton

Schaktmassor
-Förorenade massor till sluttäckning
-Schaktmassor med föroreningsgrad upp till KM** (förutsätter ifylld avfallsdekl.)
-Schaktmassor med föroreningsgrad upp till MKM**
-Matjord/mullhaltig jord med föroreningsgrad upp till MKM**
-Dålig schackt upp till MKM och stenblock större än basketboll (25 cm Ø)

1050
352
356
359
321

170 kr/ton
10 kr/ton
45 kr/ton
45 kr/ton
300 kr/ton

** En förutsättning för att ovanstående material ska kunna tas emot är att de är fria från större stenar
(med stora stena avses basketbollstorlek > 25 cm Ø) träbitar, tegel eller andra fyllnadsmassor.
Övriga tjänster/avgifter
Artikelnr
Avgift
-Blandat avfall till sortering
145, 330, 830
1 520 kr/ton
-Årskort företag, max 3 kubikmeter per tillfälle
3 000 kr/år
-Extra årskort företag
160 kr/kort
-Avgift för otäckta transporter inom anläggningen
10
1 000 kr/gång
-Extra avgift vid feldeklarering av avfall
20
2 000 kr/gång
-Markhyra uppställning container på Tuddarp
30
72 kr/kvadratmeter per år
Försäljning
Avgift
Kompostjord fritt lastat Tuddarp
140 kr/släp, 172 kr/kubikmeter, 240 kr/storsäck
Kompostjord hemkört enligt schema
480 kr/gång inklusive 1 kubikmeter kompostjord
Kompostjord hemkört valfri vecka
680 kr/gång inklusive 1 kubikmeter kompostjord
Krossasfalt 0-19 fritt lastat Tuddarp
45 kr/ton
Alla avgifter är exklusive moms.
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