Priser fr.o.m. 2022-03-01

D.A.MATTSSON PRISLISTA
VÄLLSTAVERKEN
Välkommen till norra Europas mest moderna och effektiva
återvinningsanläggning! Vi tar emot schaktmassor, naturmaterial,
betong, asfalt och tegel som vi förädlar och säljer som återvunna
produkter och jord. Detta bidrar till minskad mängd avfall, mindre
klimatpåverkan och en bättre livscykel för materialet.
D.A Mattsson erbjuder sina kunder möjligheten att tippa och hämta
återvunnet material på samma anläggning. Detta sparar både på
transporter, tid och miljö och bidrar till ett slutet kretslopp.

,

Priser

Bli kund

Alla priser är exklusive moms och i mån av tillgång.
Ta gärna kontakt med oss för information om
produkttillgång. Du hittar alltid aktuell information
på vår webbplats: www.damattsson.se.
Vi tar inte emot täckta bilar, personbilar med
påhängskärra, samt lätta lastbilar (< 3,5 ton) p.g.a.
säkerhetsskäl.

För att bli kund hos oss måste du ha ett registrerat
aktiebolag. På vår hemsida under fliken Kontakt
hittar du blanketten Kontoansökan som ska fyllas i
och mejlas in till oss.

Öppettider

Kväll/helg/nattkörning

Måndag – torsdag
Fredag
Lördag – söndag
Dag före helgdag
Helgdagar

6.00 – 16.00
6.00 – 13.00
Stängt
6.00 – 13.00
Stängt

Vi erbjuder möjligheten att tippa och handla material
utöver våra ordinarie öppettider. För mer information
samt pris kontakta verksamhetschef Tommie
Thuresson.

Priser /offerter /projekt /
mottagning

Kundmottagning/
information

Produkter /provtagning
/prestandadeklarationer

Ekonomi /fakturering

tommie@damattsson.se
+467 044 551 06

info@damattsson.se
+468 590 332 32

labbet@damattsson.se

ekonomi@damattsson.se

Besöksadress

Org. nr

Webb

Växel

Rydholmsvägen 2
194 91 Upplands Väsby

555602-4099

www.damattsson.se

Info@damattsson.se
+46 8590 332 32

Kontakt
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Mottagningsavgifter
Pris

Material

kr/ton

Information

Rena torra schaktmassor KM < MKM

310

Rena torra schaktmassor < KM

170

Rena torra grusmassor < MRR

135

Endast projekt. Får ej innehålla lera

Rena blöta schaktmassor, lera < MRR

310

Ej över MRR

Ren asfalt

225

Asfalt och grus. Ej tjärasfalt (PAH 16 > 70 mg/kg)

Ren betong med armering

280

Fri från annat byggavfall

Ren betong utan armering

120

Fri från annat byggavfall

Betongslipers

315

Obrunnen betong

110

Konstruktionsmaterial

500

Skut/berg över 80 cm

65

Berg under 80 cm

0

Rent ris

Måste godkännas innan körning

Lättbetong, klinker, schaktmassor med mycket
inblandning av asfalt, betong, tegel eller liknande.
Kan offereras

410

Stubb

1900

Komposterbart material

900

Hästgödsel

260

Sopsand

160

Snö

Får ej innehålla större grus och sten.

75
Vid inblandning av sopor och annat avfall kan en straffavgift tillkomma.

Information mottagning
Klassificering av inkommande material görs av vår personal. Vi förbehåller oss rätten att klassificera
inkommande massor enligt vår egen bedömning samt avvisa fordon som inte uppfyller våra kriterier.
Massor som överstiger KM måste alltid föranmälas och godkännas innan införsel. Schaktmassor ska vara
fria från inblandning av betong/tegel/asfalt/sopor/plast eller liknande material.
•
Schakt/jord och blöta massor ska testas efter Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad
mark samt glödgningsförlust.
•
Vid stora volymer, samt vid misstanke om tjärasfalt, kräver vi analys på PAH:er
•
Vid misstanke om PFAS kräver vi analyser
•
Stora mängder berg ska testas enligt Stockholms Stads vägledning Provtagning och klassificering av
sulfidförande berg.
Vi tester regelbundet massorna som körs in till oss. Skulle massorna överstiga vad som är deklarerat/tillåtet
kommer vi stoppa införseln av materialet till dess att det reds ut. Om kunden/transportören redovisar
felaktiga eller vilseledande uppgifter om material debiteras en straffavgift.
Information som chaufförer ska ha med sig när de kör upp på våra vågar:
•
Vilket material de kör samt eventuell föroreningsgrad
•
Vilken kund som ska faktureras
•
Fakturamärkning/littra
•
Projektnamn
Deklarationsblanketter för schaktmassor och massor finner ni på hemsidan damattsson.se under fliken

Deponi och återvinning.
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Våtsiktade produkter
Pris

Produkt

Fraktion

Finsand

0,063/0,5

85

0,2/3,8

190

Puts- och leksand

0/2

219

Murbrukssand

0/4

145

Sättlager, fogmaterial, ballast till murbruk

Betonggrus

0/8

140

Ballast till betong, deklarerad CE 2+

Rörgravsfyllning

0/8

110

Kringfyllnad runt ledningar och rör

Mattssonblandning

0/8

230

Halkbekämpning med salt

EU Gungsand

2/6

370

Stötdämpande underlag. Fallskyddssand

Grus

4/8

185

Dränerande grus

Grus

2/8

219

Dränerande grus

N/K Singel, tvättad

8/16

140

Ballast till betong, deklarerad CE 2+

N/K Singel, tvättad

16/32

80

N/K Singel, tvättad

32/90

80

500<

900

Dressand

Stoppsten

kr/ton

Information
Toppdressing gräsytor

Dekorativ sten till gata/trädgård, trafikstopp,
varierande storlek.

OBS! Ingen naturgrusskatt tillkommer på de våtsiktade produkterna.

Krossade produkter
Produkt

Fraktion

Pris
kr/ton

Information

ÅV - Stenmjöl

0/8

140

Krossat berg

ÅV - Bergkross

0/16

130

Krossat berg

ÅV - Bergkross

0/32

120

Bärlager, deklarerad CE 2+

ÅV - Bergkross

8/16

140

Makadam

ÅV - Berg/Betongkross

0/63

85

ca 50% berg, 50% betong

ÅV - Betongkross

0/90

40

Krossad betong

0/150

80

Krossat berg/fyllnadsmaterial

Asfaltsgrus

0/16

50

Sorterad från uppbruten asfalt

Asfaltsgrus

0/90

30

Sorterad från uppbruten asfalt

ÅV - Bergkross
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Jordprodukter
Produkt

Pris
kr/ton

Information

Odlingsjord *

310

Avsedd för buskar och träd

Sportjord (60/40)

345

Såbädd till gräsmattor

Sportjord (80/20)

295

Såbädd till gräsmattor

Sportjord (90/10)

275

Såbädd till gräsmattor

Anläggningsjord *

260

Avsedd för gräsmattor och anläggningsytor

Anläggningsjord vinter *

310

Avsedd för gräsmattor och anläggningsytor (nov-apr)

Fukthållande jord **

40

Tillståndspliktig. Beställningsvara

* Ej ogräsfri
** Fukthållande jord kan innehålla föroreningar över KM. Det krävs tillstånd att använda massor över KM.
För mer information samt beställning, kontakta labbet@damattsson.se

Information produkter
Alla D.A. Mattssons produkter är tillverkade från återvunna massor som vi tagit emot på vår anläggning.
Vi utvecklar ständigt våra processer för att kunna ta vara på mer material samt producera produkter av
högre kvalitet. Vi arbetar även med att ge våra kunder ett brett utbud av produkter.

Våtsiktade produkter
D.A. Mattssons våtsiktade produkter är tvättade och sorterade i vår våtsiktanläggning som är en av norra
Europas mest moderna anläggning. Vår tvättade singel är en blandning av natursten och kross. Detta
innebär att materialet innehåller näst intill inget finmaterial som binder fukt. Därför lämpar sig vårt singel
och grus som dränerande material samt ballast till betong. Den tvättade sanden är det material som har
tvättats bort från vårt singel och grus. Dessa sorterar vi efter olika fraktioner för att kunna erbjuda våra
kunder kvalitetsmaterial för många olika användningsområden.

Krossade produkter
Våra krossprodukter är framtagna ur återvunnet berg, sten, betong och asfalt som är sorterade och
krossade till önskade fraktioner. Dessa material lämpar sig bra till anläggningsändamål.

Jordprodukter
Våra jordprodukter är tillverkade av återvunna, mullrika och jordiga schaktmassor som vi blandar med
tvättad sand, vår egen grönkompost med mera för att få rätt jord till rätt ändamål. Vi har även tagit fram
sportjordar som fungerar utmärkt som såbädd för till exempel golfbanor, fotbollsplaner, parker med mera.
För mer information om produkter, prestandadeklarationer, CE-märkning samt lagersaldo, se
damattsson.se.
För historisk deklaration, provtagning eller andra frågor om materialet, kontakta labbet@damattsson.se
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