Alfa Specialaffald prisliste 2022
Priser ekskl. moms

Emballeret farligt affald
Deklarationsafhentning farligt affald
Ekspeditionsgebyr pr. deklaration
Afhentning KK-paller/palletank pr. stk.
Afhentning 660 liters container pr. stk.
Afhentning EUR-palle og palleenhed pr. stk.
Afhentning Lyskildecontainer pr. stk.
Afhentning 1/1 fad, tromle eller pesticidsæk pr. stk.
Afhentning 1/2 fad, 1/4 fad eller tromle pr. stk.
Afhentning Dunke
Opmærkning af emballage pr. stk.
Afhentning pr. time
Behandling af affald
Levering af emballage (uden afhentning)
Prisen er uanset antal eller type emballage

120,00 kr.
292,00 kr.
249,00 kr.
215,00 kr.
202,00 kr.
135,00 kr.
121,50 kr.
110,00 kr.
50,00 kr.
675,00 kr.
Den til enhver tid gældende behandlingspris
250,00 kr.

Klinisk risikoaffald
Afhentning
Afhentning/levering (besøg op til 15 min.)
Afhentning ud over 15 min (pr. påbegyndt 15 min.)
Gebyr forgæves kørsel
Behandling
Klinisk risikoaffald pr. kg
Andet farligt affald i forbindelse med klinisk affald
Fremkalder, fixer, bly, amalgamfilter, medicinrester,
laboratorieaffald

255,00 kr.
129,00 kr.
265,00 kr.
3,50 kr.
Den til enhver tid gældende behandlingspris
for affaldet hos valgte affaldsbehandler

Apotekeraffald
Medicinrester i apotekerbokse
Ekspeditionsgebyr pr. deklaration
Behandlingspris pr. stk.
Transport
Afhentning af 1-5 stk.
Afhentning af 6-10 stk.
Afhentning af 11-15 stk.
Afhentning af >16 stk.

120,00 kr.
180,00 kr.
171,00
228,00
280,50
353,50

kr.
kr.
kr.
kr.

Uemballeret farligt affald
Deklarationsafhentning farligt affald
Ekspeditionsgebyr pr. deklaration
Afhentning pr. ton
Afhentning pr. time
Mindstepris
Behandling af affald
Tømning af privates fyringsolietanke
Bundsugning inkl. bortskaffelse af affald

450,00 kr.
1.020,00 kr.
1.050,00 kr.
3.300,00 kr.
Den til enhver tid gældende behandlingspris
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1.222,00 kr.
VEND

Alfa Specialaffald prisliste 2022
Priser ekskl. moms

Tømningsordning
Olie- og benzinudskillere
Første udskiller på én adresse
Følgende udskillere på samme adresse
Udskillere over 8 m3 pr. time
Tillæg for ekstra tømning uden for planlagt rute
Tillæg for tømning uden for tidsrummet:
Mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-12
Forgæves tømning
Afhentning pr. time
Tillæg for slam/sand
300-600 liter slam/sand i udskiller
Mere end 600 liter slam/sand i udskiller
Sandfang
Sandfang op 1 m3
Sandfang fra 1 m3 op til 2 m3
Sandfang fra 2 m3 op til 3 m3
Sandfang fra 3 m3 op til 4 m3
Sandfang fra 4 m3 op til 5 m3
Sandfang > 5 m3 pr. time
Forgæves tømning
Afhentning pr. time
Bortskaffelse af sand til godkendt anlæg pr. ton
Vejbrønde
Tømning pr. stk.
Rykkergebyr pr. gang (ikke momspligtigt)
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725,00
510,00
1.050,00
755,00

kr.
kr.
kr.
kr.

2.275,00 kr.
405,00 kr.
1.050,00 kr.
595,00 kr.
995,00 kr.
604,00 kr.
815,00 kr.
1.100,00 kr.
1.400,00 kr.
1.595,00 kr.
1.050,00 kr.
405,00 kr.
1.050,00 kr.
925,00 kr.
76,00 kr.
100,00 kr.

