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1. Materialer til sortering/genanvendelse/forbrænding/deponering
Vare 
nr.

Pris 
pr. ton

EAK-
kode

800 Blandet bygningsaffald til 
sortering

Alle former for bygge- og anlægsaffald til sortering i fraktioner. Affaldet 
må ikke indeholde: PVC, asbest, pcb, dagrenovationslignende affald, 
olie- og kemikalieaffald, maling, træbehandlingsprodukter, fugemasse,
isolering, gips, andre oliebaserede rester og affaldsprodukter.

935,- 17.09.04

802 Stort brændbart bygn.affald Alle former for brændbart bygningsaffald uden jern til neddeling og 
forbrænding. 800,- 17.09.04

804 A2 - Blandet bygningstræ
F.eks. emballagetræ, køkkenelementer, møbler, maskinkasser, spån-, 
OBS-, MDF- og krydsfinerplader o.lign. evt. med indhold af søm og 
beslag. Ikke vakuum- eller  trykimprægneret.

450,- 17.02.04

805 A1 - Ubehandlet træ
100% rent træ. F.eks. paller, maskinkasser, emballagetræ evt. med 
indhold af søm og beslag.
Ikke malet, lakeret, limet, vakuum- eller trykimprægneret.

200,- 17.02.01

808 Rent gipsaffald Rene gipsplader UDEN fastsiddende træ-/metallægter. 850,- 17.08.02
810 Jern til genbrug Rent jern til genbrug. 17.04.05
812 Isolering (mineraluld) Rene isoleringsmaterialer (mineraluld) til deponering på losseplads. 1100,- 17.06.04

813 Rent deponiaffald 
(Under 30% indhold af ikke-deponi) Sanitet, keramik, porcelæn, bygningsglas, let- & lecabeton, tegl, beton, 

puds med strå og indskudsler, koksvægge, isolering, gips. 
Må ikke indeholde PVC.

1200,- 17.09.04

814 Deponiaffald til sortering
(Over 30% indhold af ikke-deponi) 1050,- 17.09.04

816 Letbeton Letbeton, gasbeton, lecabeton og slaggebeton, evt. med indhold af 
molersten. 875,- 17.01.01

818 Pudsaffald Rent puds med indhold af strå og indskudsler. 875,- 17.01.07

820 A4 - Trykimprægneret træ Rent vakuum- eller trykimprægneret træ evt. med indhold af søm og 
beslag. 850,- 17.02.04

821 A4 – Kreosotbehandlet træ Sveller, telefonpæle, bundgarnspæle evt. med indhold af søm og beslag. 
Ikke vakuum- eller trykimprægneret. 750,- 17.02.04

822 Ren PVC Ren PVC til genanvendelse/deponering. 1800,- 17.02.03

828 Præfabrikerede 
betonelementer

Præfabrikerede betonelementer/sandwichelementer isoleret med 
mineraluld eller ”flamingo”. 875,- 17.01.07

2. Materialer til genanvendelse
*Urenheder i læssene kan medføre omklassificering til deponiaffald til sortering eller et tillæg for sortering af urenheder.

Beton

830 Rene uarmerede 
betonbrokker, under 50 cm

Rene betonbrokker fra opbrydning af veje og anlæg, eller nedrivning af 
bygninger. Beton modtages i følgende kategorier: Uarmeret eller 
armeret, opdelt i henholdsvis over eller under 50 cm. *

75,- 17.01.01

832 Rene uarmerede 
betonbrokker, over 50 cm 100,- 17.01.01

834 Rene armerede betonbrokker 
0-100 cm 130,- 17.01.07

Tegl
838 Rene tegl (tagsten/mursten) Rene uglaserede teglsten og mursten med eventuelt pudsrester. * 145,- 17.01.03

Tegl/beton

840 Rene tegl-/uarmerede 
betonbrokker Rene uglaserede teglsten og mursten med eventuelt pudsrester, med 

armerede eller uarmerede betonbrokker over eller under 50 cm. *

170,- 17.01.07

844 Rene tegl-/armerede 
betonbrokker 190,- 17.01.07

Asfalt

848 Ren asfalt
Rene opbrudte asfaltbrokker, evt. med indhold af 
stabilgrus/makadammaterialer. *

Efter 
aftale

17.03.02
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Asfalt/beton

850 Rene uarmerede asfalt-
/betonbrokker, under 50 cm

Rene opbrudte asfaltbrokker, med betonbrokker over eller under
50 cm. *

Efter 
aftale

17.03.02

852 Rene uarmerede asfalt-
/betonbrokker, over 50 cm

Rene opbrudte asfaltbrokker, med betonbrokker over eller under
50 cm. *

Efter 
aftale

17.03.02

854 Rene armerede asfalt-
/betonbrokker, under 50 cm

Efter 
aftale

17.03.02

856 Rene armerede asfalt-
/betonbrokker, over 50 cm

Efter 
aftale

17.03.02

Asfalt/beton/tegl

858 Asfalt-/beton-/teglbrokker Asfalt-/beton-/teglbrokker, armeret eller uarmeret, over eller under 50 
cm. *

Efter 
aftale

17.03.02

Grene/buske/stød/rødder

301 Rent have- og parkoverskud

Organisk materiale fra have- og parkanlæg. Fri længde. Må indeholde
stød, rødder og stammer. Affaldet må ikke indeholde: Lugtende 
fraktioner, organisk industriaffald, næringsvæsker, dagrenovation, sten, 
beton, jern, plastic og andet affald.

250,- 20.02.01

304 Stød/rødder/stammer Fri længde. 250,- 20.02.01

Ved større mængder rent træ, paller mv. ring for pris.

Sorteringsgebyrer
860 Tillæg for Køleskabe/frysere (pr. stk.) 1000,-
861 Tillæg for poser/kasser med organisk affald (pr. stk.) 750,-
867 Håndsortering (Opkræves pr. læs, der aflæsses med div. urenheder i) 1000,-

Så vidt det er muligt, oplyses gebyret ved aflæsning, men vi forbeholder os ret til efterfølgende at fremsende vejeseddel/faktura på 
evt. sorteringsgebyr.

Modtagebetingelser:
Alt affald indvejes på godkendt brovægt, og der udskrives vejeseddel for hvert læs. Affaldet kategoriseres efter besigtigelse. 
Mandskabet på modtagepladsen kan ved aflæsning ændre denne kategorisering. Kunden skal dokumentere, at affaldet ikke er olie-
eller kemikalieforurenet. Chaufføren skal give oplysning om affaldets oprindelse: Virksomhedstype, hjemstedskommune samt 
affaldsproducentens P-nummer.
Såfremt oplysninger opgivet om affaldets beskaffenhed er mangelfulde eller urigtige, ændres registreringerne i henhold til de
faktiske forhold. Såfremt der aflæsses ulovligt affald, skal dette uden unødig forsinkelse fjernes af kunden - uden omkostninger for 
Solum Roskilde A/S.

Generelt:
Affald må hverken indeholde asbest, pcb, olie/kemikalier eller madvarer.

Alle priser er ekskl. moms og olietillæg.

Ingen minimum tons afregning – der betales kun for den mængde, der aflæsses.
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