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Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,16 kr./ton, produktionsvederlag på 5,36 kr./ton
og papirfakturagebyr på 39,00 kr./stk.
Energitillæg – se det aktuelle tillæg på www.ncc.dk/vi-tilbyder/rastoffer/energitillag/

REERSLEV GRUSGRAV  8
PEDERSEJE STENVÆRK & GENBRUG  10
MUNKE BJERGBY GRUSGRAV 13
NYRAND GRUSGRAV & GENBRUG  14
LØNG STENINDUSTRI & GENBRUG  16
TJÆREBY GRUSGRAV 18
VOR-FRUE GRUSGRAV (Åbner i 2020) 19 
NCC AVEDØRE  20
KØGE STEN & GRUS & GENBRUG 22
NOTER 24
SALGS - OG LEVERINGSBETINGELSER 26

2

Kalundborg
Holbæk

Roskilde

Vor Frue

Sorø

Køge

København

Vordingborg

Nykøbing

Pederseje

Løng

Munke 
Bjergby

Nyrand Reerslev
Avedøre

Tjæreby



3

Følg skiltenes anvisninger på pladsen og spørg en NCC medarbejder, hvis du er i tvivl. 
Herunder er regler for færdsel på pladsen for gæster.

SIKKERHEDSKRAV OG FÆRDSEL

Nye gæster henvender sig ved en NCC 
medarbejder for nærmere instruktion 
inden færden på NCC’s plads.

Adgang forbudt for uved-
kommende. 

Alle bærer som minimum 
klasse 2 beklædning på 
pladsen, hvilket bl.a kan 
opfyldes ved brug af vest.

Vognmænd og håndværkere  
der arbejder for NCC skal 
bære lange bukser på plad-
ser hvor der arbejdes med 
asfalt.

Vognmænd skal have sikker- 
hedsfodtøj på.

Der skal altid anvendes sikkerhedshjelm 
med 3 eller 4 punkts hagerem samt sikker- 
hedsbriller.

Bestræb dig på at minimere bakke manøvre 
på pladsen. På parkeringspladserne bakkes 
der ind så der er bedst muligt udsyn ved 
afgang.

Følg maksimal hastigheds-
grænse for pladsen. Vis hen-
syn og reducer hastigheden 
yderligere, når du passerer 
arbejdssteder.

Hold afstand til alle maskin- 
anlæg, og gå aldrig ind under 
et bånd, der transporterer 
sten- eller klippematerialer.

Sikkerhedskrav og færdsel 

Følg skiltenes anvisninger på pladsen og spørg en 
NCC medarbejder, hvis du er i tvivl. Herunder er 
regler for færdsel på pladsen for gæster. 

Nye gæster henvender sig ved en NCC 
medarbejder for nærmere instruktion inden 
færden på NCC’s plads

Adgang forbudt for uvedkommende.

Alle bærer som minimum klasse 2 beklædning på 
pladsen, hvilket bl.a kan opfyldes ved brug af vest.

Ingen alkohol eller 
droger

Hörselskydd

Handskar

Ögonskydd Flytväst Andningsskydd

Inga telefonsamtal 
under riskfyllda 
arbetsmoment

Varselkläder Skyddshjälm Skyddsskor

ID06

Fallskydd Avvisa Besökare

Vognmænd og håndværkere der arbejder for 
NCC skal bære lange bukser på pladser hvor der 
arbejdes med asfalt.

Vognmænd skal have sikkerhedsfodtøj på.

Der skal altid anvendes sikkerhedshjelm 
med 3 eller 4 punkts hagerem samt 
sikkerhedsbriller.

Bestræb dig på at minimere bakke manøvre på 
pladsen. På parkeringspladserne bakkes der ind, 
så der er bedst muligt udsyn ved afgang.

promis med sikkerheden.

er kan du læse om de sikkerhedsforan-

å vores pladser.

 at reglerne overholdes for at sikre
d på pladsen

mere om NCC på www.NCC.dk

ilsen

Færden på NCC Roads A/S’ arealer

NCC Roads A/S’ arealer er karakteriseret ved:

transport af materialer
Arbejdskørsel omkring anlæggene med store 
og tunge læssemaskiner
Læsning og kørsel med lastbiler

- og asfalt-
materialer

Generelle ”færdselsregler” på NCC Roads A/S’  arealer:

Når du passerer arbejdssteder/maskiner skal

og opmærksomheden skærpes

og gå aldrig ind under et bånd, der 
transporterer sten- eller klippematerialer

varsels–
pladsen

For NCC Roads A/S’ pladser
for brug af værnemidler:

Som kunde: bærer d

Skal du bevæge dig
eller omkring kran/gra

Som Vognmand: bæ
eller klasse 2 beklædn
ge bukser samt sikker
Skal du bevæge dig
eller omkring kran/gra

Hvis du bevæger di
lægges asfalt kræve

Følg maksimal hastighedsgrænse for pladsen. 
Vis hensyn og reducer hastigheden yderligere, 
når du passerer arbejdssteder. 

Hold afstand til alle maskinanlæg, og gå aldrig 
ind under et bånd, der transporterer sten- eller 
klippematerialer.

Sikkerhedskrav og færdsel 

Følg skiltenes anvisninger på pladsen og spørg en 
NCC medarbejder, hvis du er i tvivl. Herunder er 
regler for færdsel på pladsen for gæster. 

Nye gæster henvender sig ved en NCC 
medarbejder for nærmere instruktion inden 
færden på NCC’s plads

Adgang forbudt for uvedkommende.

Alle bærer som minimum klasse 2 beklædning på 
pladsen, hvilket bl.a kan opfyldes ved brug af vest.

Ingen alkohol eller 
droger

Hörselskydd

Handskar

Ögonskydd Flytväst Andningsskydd

Inga telefonsamtal 
under riskfyllda 
arbetsmoment

Varselkläder Skyddshjälm Skyddsskor

ID06

Fallskydd Avvisa Besökare

Vognmænd og håndværkere der arbejder for 
NCC skal bære lange bukser på pladser hvor der 
arbejdes med asfalt.

Vognmænd skal have sikkerhedsfodtøj på.

Der skal altid anvendes sikkerhedshjelm 
med 3 eller 4 punkts hagerem samt 
sikkerhedsbriller.

Bestræb dig på at minimere bakke manøvre på 
pladsen. På parkeringspladserne bakkes der ind, 
så der er bedst muligt udsyn ved afgang.

promis med sikkerheden.

er kan du læse om de sikkerhedsforan-

å vores pladser.

 at reglerne overholdes for at sikre
d på pladsen

mere om NCC på www.NCC.dk
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og tunge læssemaskiner
Læsning og kørsel med lastbiler

- og asfalt-
materialer

Generelle ”færdselsregler” på NCC Roads A/S’  arealer:

Når du passerer arbejdssteder/maskiner skal

og opmærksomheden skærpes

og gå aldrig ind under et bånd, der 
transporterer sten- eller klippematerialer

varsels–
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for brug af værnemidler:

Som kunde: bærer d

Skal du bevæge dig
eller omkring kran/gra

Som Vognmand: bæ
eller klasse 2 beklædn
ge bukser samt sikker
Skal du bevæge dig
eller omkring kran/gra

Hvis du bevæger di
lægges asfalt kræve

Følg maksimal hastighedsgrænse for pladsen. 
Vis hensyn og reducer hastigheden yderligere, 
når du passerer arbejdssteder. 

Hold afstand til alle maskinanlæg, og gå aldrig 
ind under et bånd, der transporterer sten- eller 
klippematerialer.

Sikkerhedskrav og færdsel 

Følg skiltenes anvisninger på pladsen og spørg en 
NCC medarbejder, hvis du er i tvivl. Herunder er 
regler for færdsel på pladsen for gæster. 

Nye gæster henvender sig ved en NCC 
medarbejder for nærmere instruktion inden 
færden på NCC’s plads
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Alle bærer som minimum klasse 2 beklædning på 
pladsen, hvilket bl.a kan opfyldes ved brug af vest.
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med 3 eller 4 punkts hagerem samt 
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100 mm 100 mm 97 mm

Sikkerhedskrav og færdsel 

Følg skiltenes anvisninger på pladsen og spørg en 
NCC medarbejder, hvis du er i tvivl. Herunder er 
regler for færdsel på pladsen for gæster. 

Nye gæster henvender sig ved en NCC 
medarbejder for nærmere instruktion inden 
færden på NCC’s plads

Adgang forbudt for uvedkommende.

Alle bærer som minimum klasse 2 beklædning på 
pladsen, hvilket bl.a kan opfyldes ved brug af vest.
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med 3 eller 4 punkts hagerem samt 
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Følg maksimal hastighedsgrænse for pladsen. 
Vis hensyn og reducer hastigheden yderligere, 
når du passerer arbejdssteder. 

Hold afstand til alle maskinanlæg, og gå aldrig 
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DRÆN-PRODUKTER
Da der falder mere og mere regn i Danmark med  
hyppige oversvømmelser og overbelastede kloakker 
til følge, har NCC  Industry udviklet DrænStabil® 
og DrænAf® til belægninger på arealer og veje. NCC 
DrænStabil® og DrænAf® har en høj vandgennem-
trængelighed der gør, at regn- og smeltevand hurtigt 
siver ned på stedet. Desuden kan det nyudviklede 
produkt på samme tid anvendes som både bærelag, 
drænlag og afretningslag. Vælg NCC DrænStabil® og  
DrænAf®, så får du dine anlægsprojekter på det tørre.
Henvendelse til Allan Hansen Dreyer 23 33 27 06.

KVALITETSKRAV
A  DS/EN 13043 
B  DS/EN 12620, DS/EN 206 DK NA,    
 1073-CDP-G001
M  DS/EN 13139 
V   Stabilgrus og bundsikring til vejbygning opfylder  
 gældende regler samt DS/EN 13285. 
Deklarationer, certifikater og ydeevnedeklarationer 
kan findes på www.tilslag.dk

SØMATERIALER
• Betontilslag
• Anlægsmaterialer
• Specialprodukter

GRUSGRAVSMATERIALER
• Asfalttilslag
• Betontilslag
• Anlægsmaterialer
• Specialprodukter

Vi kan også tilbyde
• Granit
• Fugegrus
• Strandsand til sandkasser
• Certificeret Sandkasse sand
• Leret vejgrus
• Stigrus
• Gydegrus
• Agrosand
• DrySand - Ovntørret sand

SJÆLLAND – OMRÅDE ØST

4
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Foto: Michael Bo Rasmussen, Baghuset
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NYT FORRETNINGSOMRÅDE I NCC
NCC DrySand Fabrik i Køge er kommet godt igang.
NCC DrySand producerer tørrede sandfraktioner til Industrielle formål.

-  Mørtelproduktion
- Sandblæsning
- Støberisand.

Sport & Fritid
- Infill til kunstgræsbaner
-  Topdressing - Green til Golfbaner

NCC DrySand kan producere kundedefinerede kornkurver idet sandet tørres og sorteres 
i 9 forskellige fraktioner, som blandes og leveres i henhold til kundernes behov.

Henvendelse til Allan Hansen Dreyer tlf. 23 33 27 06 / Steffan Gregersen tlf. 23 68 02 60
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SJÆLLAND – OMRÅDE ØST

Christina Hansen
e-mail: cih@ncc.dk 
mobil: 61 96 81 01

Business manager
Claes Drud
e-mail: cladru@ncc.dk 
mobil: 25 19 33 06

SØMATERIALER:
Laboratorieleder
Else Ilsø Larsen 
e-mail: eil@ncc.dk 
mobil: 20 68 05 00

GRUSGRAV:

Johnna Müller 
e-mail: jom@ncc.dk 
mobil: 23 33 27 02

Driftsleder
Jan Borlund Karlsen 
e-mail: jankar@ncc.dk
mobil: 20 71 31 52

DANTONIT:

Steffan Gregersen
e-mail: stegre@ncc.dk
mobil: 23 68 02 60

Driftsleder
Niclas Hansen
e-mail: nichan@ncc.dk
mobil: 25 72 76 01

Skibsinspektør
Torben Kyhn Pedersen 
e-mail: torped@ncc.dk 
mobil: 23 63 19 18

Rederichef
Michael Sørensen
e-mail: micsor@ncc.dk
mobil: 41 70 41 01

Driftsleder
Gert Knudsen 
e-mail: gtk@ncc.dk 
mobil: 24 79 13 28

Områdechef
Søren Evald Jensen
e-mail: sej@ncc.dk 
mobil: 20 61 05 00

LEDELSE

TEKNISK AFDELING – REDERI

LABORATORIE

Salgschef
Allan Hansen Dreyer
e-mail: ahd@ncc.dk 
mobil: 23 33 27 06

SALG

Salgskonsulent
Lars Holde Olsen
e-mail: larols@ncc.dk 
mobil: 91 37 39 96

GRUSGRAV

DRYSAND

SØPLADSER
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STABILT- OG BUNDSIKRINGSGRUS Kl. Kv.krav Vægtfylde* Kr./ton

0/32 Stabilt grus, kval. II V 1,75 85,00

0/63 Bundsikringsgrus, kval. II V 1,75 80,00

TØRHARPEDE MATERIALER

0/4 Bakkegrus 1,45 90,00

0/8 Bakkegrus 1,45 96,00

8/16 Ærtesten 1,40 106,00

16/32 Nøddesten 1,45 106,00

32/64 Singels 1,45 128,00

80/150 Paksten 1,60 128,00

SØMATERIALER

0/2 Sand 1,50 224,00

0/4 Mure-/pudsegrus 1,50 224,00

0/3 Ellekildegrus 1,50 260,00

DIVERSE MATERIALER

0/4 Betonsand (tilkørt) 1,45 145,00

0/8 Stigrus med skærver (tilkørt) 1,50 143,00

0/8 Leret vejgrus (tilkørt) 1,60 130,00

0/16 Støbemix (tilkørt) 1,65 139,00

0/16 Rabatgrus (tilkørt) 1,60 139,00

4/8 Perlesten, vaskede (tilkørt) 1,45 151,00

0/24** Cementstabiliseret grus HBB-B (C6/8) 1,90

0/24** Cementstabiliseret grus HBB-B (C8/10) 1,90

0/24** Cementstabiliseret grus HBB-B (C12/16) 1,90

*** DrænStabil® 1,60

REERSLEV GRUSGRAV (Under nedlukning)
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MULDJORD Kl. Kv.krav Vægtfylde* Kr./ton

Muldjord, harpet 1,40 138,00

****Gartnermakadam 1,50 130,00

ÅBNINGSTIDER KONTAKT

Mandag–torsdag 06.00–16.00 
Fredag 06.00–15.30
Lukkedage: Udover helligdage 
også 1. maj, 22. maj og 5. juni.

Tranemosevej 2, Reerslev, 
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 00 21

* Vægtfylde er vejledende.
** Produceres efter ordre. Kontakt salgsafdelingen for pris.
*** Projektsalg - Kontakt Allan Hansen Dreyer tlf. 23 33 27 06 eller Michael Brask tlf. 23 33 27 14
**** Gartnermakadam blandes efter ordre, med grusgravens egne materialer

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,16 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk. 
Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: nbs@ncc.se 
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PEDERSEJE STENVÆRK OG GENBRUG

STABILT- OG BUNDSIKRINGSGRUS Kl. Kv.krav Vægtfylde* Kr./ton

0/32 Stabilt grus, kval. II V 1,70 109,00

0/8 Bundsikringsgrus, kval. II V 1,60 73,00

TØRHARPEDE MATERIALER

0/8 Leret vejgrus 1,70 70,00

32/63 Singels 1,50 111,00

MULDJORD

Muldjord, harpet 1,50 86,00

SØMATERIALER

0/2 Strandsand 1,40 278,00

VASKEDE MATERIALER

0/4 Vasket grus A 1,50 83,00

4/8 Perlesten 1,45 135,00

8/16 Ærtesten 1,40 162,00

16/32 Nøddesten 1,50 133,00

0/16 Støbemix 1,70 128,00

GENBRUGSMATERIALER

0/16 Knust asfalt 1,50 26,00

0/32 Knust asfalt 1,50 26,00

0/32 Knust beton 1,60 82,00

MODTAGELSE GENBRUGSMATERIALER

** Asfaltbrokker, uanset størrelse 63,00

** Betonbrokker, uanset størrelse 55,00

* Vægtfylde er vejledende.

** De modtagne materialer må ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. PCB, tjære, sod, rester af maling og lak.
Hvis der ved modtagelsen observeres tegn på forurening af materialerne eller der på anden måde opstår tvivl 
om materialernes renhed, forbeholder NCC sig ret til at afvise materialerne.
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ÅBNINGSTIDER KONTAKT

Mandag–torsdag 06.30–15.30 
Fredag 06.30–15.00
Lukkedage: Udover helligdage 
også 1. maj, 22. maj og 5. juni.

Nr. Vedbyvej 13 A, 4840 Nr. Alslev 
Tlf. 46 56 00 21
Læssemaskine – mobil 40 34 78 11

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,16 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk. 
Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: nbs@ncc.se 
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MUNKE BJERGBY GRUSGRAV (Nedlukket, åbnes ved større projekter.)

ÅBNINGSTIDER KONTAKT

Åbent efter aftale Munke Bjergbyvej 42 A, 
4190 Munke Bjergby
Tlf. 46 56 00 21
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NYRAND GRUSGRAV OG GENBRUG

STABILT- OG BUNDSIKRINGSGRUS Kl. Kv.krav Vægtfylde* Kr./ton

0/32 Stabilt grus, kval. II V 1,75 79,00

0/25 Bundsikringsgrus, kval. II V 1,65 55,00

0/63 Bundsikringsgrus, kval. II V 1,75 68,00

TØRHARPEDE MATERIALER

0/8 Betongrus 1,45 70,00

0/8 Leret vejgrus 1,60 85,00

DIVERSE MATERIALER

0/8 Stigrus med skærver 1,50 117,00

0/16 Rabatgrus m. kalkfiller 1,75 125,00

0/16 Rabatgrus 1,60 88,00

Kampesten >800 1,70 229,00

VASKEDE MATERIALER

0/4 Vasket grus A 1,50 73,00

0/4 ***Filtergrus BD type A 1,50 107,00

4/8 Perlesten 1,45 185,00

8/16 Ærtesten 1,40 105,00

16/32 Nøddesten 1,45 108,00

0/16 Støbemix 1,65 94,00

KNUSTE MATERIALER

0/2 Stenmel A 1,45 94,00

0/6 Stenmel 1,45 117,00

4/8 Skærver A 1,40 144,00

8/11 Skærver A 1,40 144,00

8/16 Skærver A 1,40 144,00

8/22 Skærver A 1,40 144,00
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ÅBNINGSTIDER KONTAKT

Mandag–torsdag 06.00–15.30 
Fredag 06.00–15.00
Lukkedage: Udover helligdage 
også 1. maj, 22. maj og 5. juni.

Gammelrand 10-12, 4470 Svebølle 
Tlf. 46 56 00 21
Peter – Læssemaskine tlf. 30 54 46 87
Martin – Læssemaskine tlf. 20 87 44 78

MULDJORD Kl. Kv.krav Vægtfylde* Kr./ton

Muldjord, harpet 1,40 140,00

GENBRUGSMATERIALER

0/16 Knust asfalt 1,50 26,00

MODTAGELSE GENBRUGSMATERIALER

**Asfaltbrokker, uanset størrelse **** 63,00

*   Vægtfylde er vejledende.
** Kontakt salgsafdelingen inden levering.
*** Bane Danmark Type A 
**** De modtagne materialer må ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. PCB, tjære, sod, rester af maling og lak.

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,16 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk. 
Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: nbs@ncc.se 
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LØNG STENINDUSTRI OG GENBRUG

STABILT- OG BUNDSIKRINGSGRUS Kl. Kv.krav Vægtfylde* Kr./ton

0/32 Stabilt grus, kval. II, maks. kalk 15% V 1,75 99,00

0/20 Bundsikringsgrus, kval. II V 1,50 57,00

TØRHARPEDE MATERIALER

0/4 Betonsand P B 1,45 73,00

0/8 Betongrus 1,45 71,00

Sandfyld, uharpet 1,50 45,00

Sandfyld, harpet 1,50 55,00

0/16 Støbemix 1,65 140,00

DIVERSE MATERIALER

0/16 Rabatgrus 1,60 90,00

VASKEDE MATERIALER

0/2 Vasket grus 1,50 77,00

0/4 Vasket grus A 1,50 73,00

4/8 Perlesten 1,45 145,00

8/16 Ærtesten 1,40 145,00

16/32 Nøddesten 1,45 145,00

MULDJORD

Muldjord, harpet 1,40 106,00

*  Vægtfylde er vejledende.
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ÅBNINGSTIDER KONTAKT

Mandag–torsdag 06.00–16.00 
Fredag 06.00–15.00
Lukkedage: Udover helligdage 
også 1. maj, 22. maj og 5. juni.

Kalundborgvej 94, 4180 Sorø
Tlf. 46 56 00 21
Læssemaskine tlf. 41 70 40 38
Indkørsel fra Kalundborgvej

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,16 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk. 
Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: nbs@ncc.se 

GENBRUGSMATERIALER Kl. Kv.krav Vægtfylde Kr./ton

0/16 Knust asfalt 1,50 26,00

0/32 Knust beton 1,60 63,00

Modtagelse af betonbrokker max 60x60 31,00

**Asfaltbrokker, uanset størrelse *** 63,00

*   Vægtfylde er vejledende.
** Kontakt salgsafdelingen inden levering. 
*** De modtagne materialer må ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. PCB, tjære, sod, rester af maling og lak.
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BAKKEMATERIALER Kl. Kv.krav Vægtfylde Kr./ton

0/32 Stabilt grus, kval. II V 1,75 85,00

0/63 Bundsikringsgrus, kval. II V 1,75 80,00

0/4 Bakkegrus 1,45 90,00

0/8 Bakkegrus 1,45 96,00

8/16 Ærtesten 1,40 106,00

16/32 Nøddesten 1,45 106,00

32/64 Singels 1,45 128,00

80/150 Paksten 1,60 128,00

TJÆREBY GRUSGRAV

ÅBNINGSTIDER KONTAKT

Mandag–torsdag 06.00–16.00 
Fredag 06.00–15.30
Lukkedage: Udover helligdage 
også 1. maj, 22. maj og 5. juni.

Tjærebyvej 125, Tjæreby
4000 Roskilde 
Tlf. 46 56 00 21
Læssemaskine tlf. 21 41 06 28

* Vægtfylde er vejledende.

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,16 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk. 
Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: nbs@ncc.se

MULDJORD

Muldjord, harpet 1,50 143,00
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VOR-FRUE GRUSGRAV (Åbner i 2020)

ÅBNINGSTIDER KONTAKT

Mandag–torsdag 06.00–16.00 
Fredag 06.00–15.30
Lukkedage: Udover helligdage 
også 1. maj, 22. maj og 5. juni.

Øde Hastrup Vej 130
4000 Roskilde 
Tlf. 46 56 00 21
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NCC – AVEDØRE

BETONTILSLAG Kl. Kv.krav Vægtfylde* Kr./ton

0/4 Betonsand P B 1,50 172,00

0/4 Betonsand E B 1,40 215,00

0/4 Mure-/pudsegrus 1,40 195,00

0/16 Støbemix 1,70 190,00

0/25 Støbemix 1,70 190,00

2/8 Perlesten M B 1,50 265,00

8/16 Ærtesten M B 1,50 265,00

2/8 Perlesten P B 1,50 257,00

8/16 Ærtesten P B 1,50 257,00

16/25 Nøddesten P B 1,50 257,00

ØVRIGE MATERIALER

0/2 Sand 1,40 202,00

0/2 Sandkasse sand certificeret 1,40 240,00

0/8 Betongrus 1,50 184,00

**DrænStabil® 1,60

0/4 Stenmel 1,50 104,00

ANLÆGSMATERIALER

0/4 Glatføregrus 1,40 195,00

0/8 Harpet sandfyld 1,40 76,00

0/4 Kabelsand 1,50 191,00

0/20 Bundsikringsgrus (sø) kval. II V 1,50 63,00

0/8 Bundsikringsgrus (sø) kval. I V 1,50 78,00

GRANITSKÆRVER

0/2 Stenmel Blå Rønne 1,50 195,00

11/16 Granitskærver, diabas sorte 1,50 437,00

16/22 Granitskærver, diabas sorte 1,50 437,00

*  Vægtfylde er vejledende.
**  Projektsalg - Kontakt Allan Hansen Dreyer tlf. 23 33 27 06 eller Michael Brask tlf. 23 33 27 14
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ÅBNINGSTIDER KONTAKT

Mandag–torsdag 06.00–16.00 
Fredag 06.00–14.00
Lukkedage: Udover helligdage 
også 1. maj, 22. maj og 5. juni.

Stamholmen 225, 2650 Hvidovre 
Tlf. 46 56 00 21

Mindste salg pr. ekspedition
Sand:  210,00 kr.
Sten:  315,00 kr.
Skærver: 470,00 kr.
Priserne er ved kontantsalg inkl. moms.

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,16 kr./ton alt. 5 kr./m3, produktionsvederlag til staten på 5,36 kr./ton 
alt. 8,94 kr./ m3, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk. 
Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: nbs@ncc.se 
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KØGE – STEN OG GRUS OG GENBRUG

SØMATERIALER Kl. Kv.krav Vægtfylde* Kr./ton

0/2 Mørtelsand M 1,40 193,00

0/2 Sand 1,40 190,00

0/2 Sandkasse sand certificeret 1,40 240,00

0/2 Storebæltssand 1,40 278,00

0/4 Mørtelsand M 1,40 193,00

0/4 Betonsand E B 1,40 223,00

0/4 Mure-/pudsegrus 1,40 190,00

0/4 Glatføregrus 1,40 190,00

0/8 Harpet sandfyld 1,40 75,00

0/8 Betongrus 1,50 103,00

0/16 Støbemix 1,70 140,00

0/8 Bundsikringsgrus (sø) kval. I V 1,50 78,00

0/4 Kabelsand 1,50 191,00

2/8 Perlesten P 1,50 257,00

8/16 Ærtesten P 1,50 257,00

16/25 Nøddesten P 1,50 257,00

0/4 Fugesand (BPS 108 - til belægningssten) 1,60 207,00

GRANITSKÆRVER

0/2 Stenmel, Blå Rønne 1,50 167,00

11/16 Granitskærver Blå Rønne 1,50 363,00

11/16 Granitskærver hyperit 1,50 419,00

16/25 Granitskærver hyperit 1,50 419,00

11/16 Granitskærver, diabas sorte 1,50 437,00

16/22 Granitskærver, diabas sorte 1,50 437,00

0/16 Hyperit, sort 1,70 163,00

0/32 Hyperit, sort 1,75 163,00

ØVRIGE MATERIALER

*** DrænAf® 1,40
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BAKKEMATERIALE Kl. Kv.krav Vægtfylde* Kr./ton

0/32 Stabilt grus, kval. II V 1,75 104,00

0/8 Brolæggergrus 1,40 167,00

ÅBNINGSTIDER KONTAKT

Mandag–torsdag 06.00–15.30 
Fredag 06.00–14.30
Lukkedage: Udover helligdage 
også 1. maj, 22. maj og 5. juni.

Pacific Kaj 2, 4600 Køge 
Tlf. 46 56 00 21
Læssemaskine – mobil 56 65 36 10 

GENBRUGSMATERIALER

0/16 Knust asfalt 1,50 26,00

0/32 Knust beton 1,60 63,00

Mindste salg pr. ekspedition
Sand:    210,00 kr.
Sten:    315,00 kr.
Sten (granitprodukter): 470,00 kr.
Priserne ved mindste salg er ved kontantsalg, inkl. moms.

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,16 kr./ton, produktionsvederlag til staten på 5,36 kr./ton, energitillæg 
og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk. 
Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: nbs@ncc.se 

* Vægtfylde er vejledende. 
** De modtagne materialer må ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. PCB, tjære, sod, rester af maling og lak.
*** Projektsalg - Kontakt Allan Hansen Dreyer tlf. 23 33 27 06 eller Michael Brask tlf. 23 33 27 14

MODTAGELSE GENBRUGSMATERIALER

** Asfaltbrokker 63,00

** Betonbrokker, max 60x60 cm 32,00

** Betonbrokker, store/armering (kun efter aftale)
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NOTATER
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NOTATER
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RÅSTOFFER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. ANVENDELSE
Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende 
ved alle leverancer. Fravigelse af betingelserne 
er kun gældende, hvis det er skriftligt aftalt.

2. TILBUD
Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets  
datering. Sælger forbeholder sig ret til mellem-
salg hvilket betyder, at sælger ikke er bundet af 
sit tilbud, hvis sælger i perioden inden købers 
accept har solgt til anden side, og opfyldelse af 
tilbuddet derved ikke er muligt fra eget værk.

3. ORDRER
Købers skriftlige eller telefoniske ordre er først 
bindende for sælger, når køber har modtaget 
sælgers skriftlige ordrebekræftelse.

4. PRISER
Prisen er i henhold til gældende prisliste på 
tidspunktet for afhentning. De anførte priser 
er ekskl. råstofafgift, produktionsvederlag og 
moms. Der forbeholdes ret til uden varsel at 
ændre prislisten, der altid findes i opdateret 
udgave på sælgers hjemmeside på adressen  
www.raastoffer.dk
Aftale om fast pris er gældende indenfor de 
aftalte terminer og mængder. Dog forbeholder 
sælger sig ret til uden varsel at regulere den 
faste pris, hvis sælger har merudgifter som 
følge af, men ikke begrænset til, f.eks. forhøjede 
oliepriser, forøgede materialeudgifter eller nye 
og/eller ændrede regler, herunder men ikke 
begrænset til f.eks. afgiftsforhøjelser, ændring 
af reglerne om refusion i sømandsbeskatnings-
loven, ændring af reglerne om fradragsret for 
energiafgift offentligt påbud om nabokompensa-
tioner ved indvindingslokationer m.v. 

5. BETALINGSBETINGELSER
Uanset om køber eller sælger forestår trans-
porten er kvantum baseret på vejning eller 
opmåling på sælgers værk. Betalingsfristen er 
30 dage netto fra fakturadato. Sælger er dog 
berettiget til at kræve kontant betaling. Sker 
betaling ikke rettidigt, opkræves renter i hen-
hold til rentelovens rentesats.

Der tillægges et faktura-gebyr på alle papir-
fakturaer på 39,00 kr. pr. faktura. Tillægget 
opkræves ikke på faktura fremsendt pr. mail. 
Ønskes fremtidige fakturaer fremsendt pr. mail, 
kan dette meddeles til: roadsbogholderi@ncc.dk 

6. MODREGNING
NCC forbeholder sig ret til at modregne krav 
mod køberen, uanset om kravet vedrører andre 
aftaler, herunder også krav som andre selska-
ber, der ejes enten helt eller delvist af NCC AB 
(NCC Industry A/S’ svenske moderselskab), 
måtte have mod køberen.

7. LEVERING
Levering sker frit læsset på købers lastvogn på 
sælgers værk.

Er der truffet aftale om sælgers forsendelse 
af varen (frit tilkørt), aflæsses varen så nær 
brugsstedet som kørselsforholdene, efter 
chaufførens skøn, tillader. Såfremt køber 
anviser indkørsel over ikke kørefast grund, er 
alle eventuelle følgeskader for købers regning, 
herunder sælgers eventuelle tidstab. Ved for-
sendelse af varen (frit tilkørt) anses varen for 
leveret, når varen er aflæsset.

8. ANSVAR OG FORSINKELSE
Sælger er uden ansvar for forsinket levering, 
der skyldes købers forhold, herunder spærrede 
eller ikke bæredygtige adgangsveje til leve-
ringsstedet. Sælger forbeholder sig ret til at 
fakturere køber for merudgifter påført sælger 
som følge heraf. Sælgers ansvar for forsinkelse 
kan aldrig overstige fakturaværdien af den 
forsinkede vare.
 
Endvidere er sælger ikke ansvarlig for forsin-
kelse som følge af force majeure (f.eks. strejke 
eller lock-out) eller vejrlig, der gør produktion 
eller transport umulig eller uforholdsmæssigt 
bekostelig. Det er ikke et krav for, at sælger 
kan påberåbe sig force majeure, at der forelig-
ger objektiv umulighed. Det er tilstrækkeligt, 
at der foreligger subjektiv umulighed for sæl-
ger. Ved en sådan forsinkelse udsættes levering 
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til et tidspunkt hurtigst muligt efter hindrin-
gens ophør. Sælger giver køber meddelelse om 
hindringens opståen og nyt leveringstidspunkt. 

9. MODTAGEKONTROL
Inden læsning/aflæsning skal køber sikre sig at 
følgesedlens angivelser er i overensstemmelse 
med bestillingen samt under læsningen/aflæs-
ningen foretage visuel kontrol af det leverede. 
Eventuel reklamation skal ske skriftligt straks 
efter, at køber er eller burde være blevet 
opmærksom på en mangel. I modsat fald har 
køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig 
denne.

10. DOKUMENTATION
Al dokumentation for materialers kvantum, 
konsistens og lignende dokumenterer leve-
rancen ved færdiglæsning på sælgers værk. 
Sælgers interne kvalitetskontrol er dokumen-
tationsgrundlag.

11. BEGRÆNSNING AF MANGELANSVAR
Leverancen leveres med 5 års leverandør-
ansvar for mangler i overensstemmelse med 
reglerne i AB 18 § 12, stk. 5.

Ved mangelfuld leverance foretager sæl-
ger hurtigst muligt omlevering. Køber kan 
derudover ikke rejse noget krav mod sælger, 
der således bl.a. ikke dækker købers tab ved 
direkte og indirekte følgeskader.

12. BEGRÆNSNING AF PRODUKTANSVAR
Sælgers produktansvar er maksimeret til kr. 2 
mio. Sælger erstatter dog ikke tidstab, driftstab, 
avancetab eller andet indirekte tab.  

Hvis sælger bliver pålagt et produktansvar 
overfor tredjemand, er køber forpligtet til at 
friholde sælger for de erstatningskrav, der 
overstiger kr. 2 mio. I tilfælde af retssag er kø-
ber forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme 
ret, som behandler kravet mod sælger.

13. OPSIGELSE
Sælger er berettiget til at opsige indgåede 
aftaler helt eller delvist, hvis der foreligger en 
saglig grund for, at sælger er forhindret i at 
opfylde aftalen eller opfyldelsen er blevet ufor-
holdsmæssigt byrdefuld for sælger. En sådan 
saglig grund kan f.eks., men er ikke begrænset 
til, være:
En grave- eller sugetilladelse udløber / inddra-
ges eller der opstår forhold, herunder myndig 
hedskrav om eksempelvis arkæologi, fredning 
eller miljø, der gør råstofindvinding umulig 
eller efter sælgers vurdering urentabel.

Forekomsten viser sig ikke at indeholde de for-
udsatte råstoffer, eller indvindingen viser sig 
at være mere omkostningstung end forudset.
Sælger nedlægger en indvindingslokation, 
hvorved transportudgiften bliver væsentligt 
forøget.

Sælger skal varsle opsigelsen tidligst muligt, 
men er ansvarsfri, uanset med hvilken frist 
opsigelsen kan gives i forhold til karakteren af 
den aktuelle saglige grund.

14. TVISTER
Eventuelle tvister parterne imellem afgøres 
efter dansk ret af Voldgiftsretten for bygge- og 
anlægsvirksomhed.



NCC KORT FORTALT
NCC Industry er en del af NCC koncernen, som 
er en af de førende bygge- og ejendomsudvik-
lingsvirksomheder i Nordeuropa. Med Norden 
som hjemmemarked dækker vi hele værdikæden. 
Vi udvikler og bygger boliger, erhvervsejendom-
me, industribygninger og offentlige bygninger, 
veje og anlæg samt anden infrastruktur. Vi 
tilbyder også råstoffer og materialer til byggeri 
og udfører belægnings- og vejservice. 

Vores vision er at forny vores branche og levere 
ekstraordinære bæredygtige løsninger. Det gør 
vi ved bl.a. ved at gå forrest med udviklingen 
af klimaveje og ved at sætte effektiv energian-
vendelse og genvinding øverst på dagsordenen 
i vores produktion. På den måde skaber vi nye 
fremtidssikrede løsninger, sparer på energien og 
mindsker vores afhængighed af de begrænsede 
naturressourcer.

ncc.dk/raastoffer

NCC Industry A/S
Stamholmen 225
2650 Hvidovre
Tlf. 46 56 00 21

Øde Hastrup Vej 130
4000 Roskilde
Tlf. 46 56 00 21


