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Avlämningsavgifter för massåtervinning  
Hummeltorp GRÖDINGE 

Fr o m 2022-10-17 

     Samtliga priser exkl. moms. 
 
* Tariff 1:  Provtagna material där komplett analysresultat översänts och godkänts av Hummeltorp 

före ankomst för avlämning.  
 
**Tariff 2:  Dokumenterade, ursprungskontrollerade och intygade material som behöver 

kompletteras.  
Se Regler & Riktlinjer för mer detaljerad information. 

 
 
Besök https://hummeltorp.se/formular/  eller maila till: provtagning@hummeltorp.se 

 
 

Material Pris kr/ton 
tariff 1* 

Pris kr/ton 
tariff 2** 

Asfalt                                        (ingen jord / lera får förekomma) 229 kr 279 kr 
Asfaltsblandade massor                                (schakt / asfalt) 479 kr 529 kr 
Betong (även krossad)                                 (ren utan armering) 149 kr 199 kr 
Betong med armering 299 kr 349 kr 
Tegel 149 kr 199 kr 
Betongblock                                                      (slipers / block) 349 kr 399 kr 
Betongblandade massor                  (schakt / betong / tegel) 479 kr 529 kr 
Berg                               (rent berg med max styckefall 800 mm) 0 kr 40 kr 
Bergkross med sten & grus 55 kr 105 kr 
Skut 55 kr 105 kr 
Jord / Sand / Naturgrus              (rent från gräs / rötter / lera) 79 kr 129 kr 
Ren fyllning                                      (blandat jord / sand / sten) 149 kr 199 kr 
Blandad fyllning   (viss del lerklumpar / pinnar / mindre rötter) 249 kr 299 kr 
Avtäckningsmassor       (innehållande pinnar / stubb <50 cm) 549 kr 599 kr 
Lera 379 kr 429 kr 
Stubb / Buskar / Ris 1 990 kr 1 990 kr 
Kompost 949 kr 999 kr 
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REGLER & RIKTLINJER 
 
PERSONAL PÅ HUMMELTORP AVGÖR HELT OCH HÅLLET BEDÖMNING OCH KLASSNING AV MATERIAL 
SOM AVLÄMNAS. ALLA INKOMMANDE MATERIAL SKALL VARA ANMÄLDA INNAN TIPPNING FÅR SKE. 
ANALYSVÄRDENA FÅR INTE ÖVERSTIGA NATURVÅRDSVERKETS MAXVÄRDEN GÄLLANDE ”KM”, DVS 
KÄNSLIG MARK. 
  

• Alla inkommande material skall vara anmälda innan avlämning får ske.  

• Vid godkänd och komplett anmälan vid avlämningstillfället kommer tariff 1 debiteras enligt prislistan.  

• I de fall en godkänd men inkomplett anmälan gjorts före avlämningstillfället kommer tariff 2 debiteras 

enligt prislistan.  

• Markundersökningar, analyser och provtagningssvar mejlas till: provtagning@hummeltorp.se alt besök 

https://hummeltorp.se/formular/ 

• Inga material får innehålla hushållssopor, glas, plast, gummi, frigolit, isolering, porslin, fiberduk, virke etc. 

eller brännbara ”sopor”. 

• Betong får inte innehålla lättbetong, blåbetong, gips, kakel, klinker eller dylikt. 

• Vi tar inte emot sop-/vintersand. 

• Asfalt får innehålla max 70 mg 16PAH/kg. 

• Maskiner på området kommer ha möjlighet att fota materialet efter lossning för att dokumentera 

eventuell dold intippning. Dold intippning kommer ovillkorligen resultera i en debitering av kostnader 

för upplastning, borttransport, deponiavgift plus vite om 10 000 kr. 

Högupplösta kameror kommer att ta en bild på samtliga inkommande lass som sparas kopplat till 

tillhörande följesedel. Kameraövervakning sker dygnet runt av hela området för att även i efterhand 

kunna spåra dold intippning. 

• Förare av lastbil på området måste kunna förstå och följa regler, skyltar och anvisning av personal för att 

olika material skall hamna på rätt plats. Oförmåga/vägran att följa dessa direktiv kommer ovillkorligen 

resultera i en debitering av straffavgift på 1 000 kr/axel, för s.k. ”Otillåten tipp”. 

• Vid avlämning av material samt vid köp av våra produkter så är det fordonets ägare som bär ansvar att 

uppge rätt faktureringsunderlag vid det aktuella tillfället i samband med vägning. Vid felaktiga uppgifter 

så debiteras fordonets ägare den totala kostnaden plus administrationskostnad om 750 kr.  

• Avlämnad hästgödsel får endast innehålla ren strö med gödsel. Skräp såsom tex rep, snören, plast, 

kanyler eller annat skräp som inte är ren gödsel accepteras inte. I de fall vi upptäcker skräp 

tillkommer hanteringsavgift med 5 000 kr i fast avgift plus tidsdebitering med 1 500 kr/tim beroende på 

omfattning och skräpsort. 

• Alla avgifter är exkl. moms. 

 

Genom att avlämna eller hämta material på Hummeltorp är du som kund eller 
leverantör införstådd med och godkänner de regler och riktlinjer samt de åtgärder 
som kan vidtagas enligt ovan. 


