
                                                                Prislista avlämnat material

Öppettider Måndag – Torsdag
06:00 – 

16:00

06:00 – 

16:00

06:00 – 

17:00

06:00 – 

17:00

06:00 – 

16:00

06:30 – 

16:00
06:30 – 16:00 07.00 – 16:00

Öppettider Fredag
06:00 – 

15:30

06:00 – 

15:30

06:00 – 

15:00

06:00 – 

15:00

06:00 – 

13:00

06:30 – 

13:00
06:30 – 13:00 07.00 – 13:00

MOTTAGNINGSAVGIFT Nibble Stäket

kr/ton kr/ton

Schaktmassor torra med en torrsubstanshalt >80% samt stapelbara <KM 125 125 125 145 41 105 550 65

Schaktmassor torra med en torrsubstanshalt >80% samt stapelbara < (Inerta) enl. ök. enl. ök. - - - - - -

Schaktmassor med torrsubstanshalt <80% (Blöta massor) samt leriga massor. 

Tippmöjlighet erbjuds efter överenskomelse per projekt <KM
enl. ök. enl. ök. enl. ök. - enl. ök. enl. ök. - -

Schaktmassor med torrsubstanshalt <80% (Blöta massor) samt leriga massor. 

Tippmöjlighet erbjuds efter överenskomelse per projekt <INERT
enl. ök. enl. ök. - - - - - -

Schaktmassor grus/sten (inga andra inslag) 63 63 63 75 22 68 275 -

Stubb 1300 - 1700 - 800 - 2600 -

Betong Färsk (obrunnen betong) - 90 90 110 80 90 300 -

Betong, oarmerad (ren betong, inga andra inslag) - 85 85 99 80 85 280 -

Betong, armerad (ren betong, inga andra inslag) - 230 240 300 240 200 - -

Asfalt, fräst - 99 135 155 50 150 550 -

Asfalt, bruten. Största styckefall 80cm mätt på smalaste ställe - 145 135 155 50 150 550 -

Tegel (Rent tegel) - 90 - - - - - -

Blandat material (Schaktmassor/Asfalt/Betong) 375 375 375 410 110 375 1650 -

Fin Berg Rena bergmassor, <800 mm, fria från schaktmassor och föroreningar. 0 0 0 Efter ö.k. Efter ö.k. Efter ö.k. Efter ö.k. -

Skut Rena bergmassor, <80cm, fria från schaktmassor och föroreningar. 50 50 50 Efter ö.k. Efter ö.k. Efter ö.k. Efter ö.k. -

Ris 450 - 450 - 270 247 495 -

Snö 150kr/axel 150kr/axel 150kr/axel - - - 135 kr/axel -

*På Österåkers golf område Hagby ängar gäller platsspecifika värden gällande föroreningar. Provtagning 

skall alltid ske in situ enligt för projektet angivet intervall. 

Bekostas av kund. Massor skall vara stapelbara och får innehålla enstaka stenar och block med störst 

storlek 500mm mätt på största stället.

Max Last på bilar, finns ej fordonsvåg på plats, massorna skall godkännas av extern part.

Införselblankett skall skickas in underskriven 3 arbetsdagar dagar innan införsel påbörjas

Villkor

Material klassat som farligt avfall, tjärasfalt eller gjutasfalt mottas ej. Betong med inslag av blåbetong samt PCB-haltiga massor mottas ej. Massor med föroreningshalter överstigande värden för MKM mottas ej. 

Massor som deponeras ska vara inerta och uppfylla kraven för inerta massor enligt NFS 2004:10. Avfallsblankett ska redovisas innan inleverans. Blanketten finns att hämta på vår hemsida. 

www.akersbergalbc.se/www.skaab.se. Avgift om 10 000 kr/lass + provtagningskostnader debiteras om det konstateras att oriktiga uppgifter om materialets innehåll lämnats. Rutinmässig provtagning och analys sker 

av inkommande material, om föroreningar konstateras avlägsnas massorna på kundens bekostnad. Klassning av inkommande material utförs av vår personal, vi förbehåller oss rätten att avvisa fordon med icke 

godkänt material. Endast öppna ekipage, som kan inspekteras av vår personal, accepteras. Faktureringsavgift tillkommer med 25:- per faktura. Moms tillkommer på samtliga priser.

ÖGK Hagby-

ängar kr/ton

Snebro 

kr/ton

Nässelbacken 

kr/Axel

Hakunge 

kr/ton

Gillinge 

kr/ton

Björklinge 

kr/ton
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