
Torslunde Bylaugs indkøbsforening for grus og vognmandskørsel. 

Denne indkøbsforening har til formål og give medlemmer af Torslunde Bylaug mulighed for at opnå rabatter ved 

fælles indkøb af grusgravsprodukter og vognmandskørsel hos Vognmand Anders Larsen. 

   

Link til www.vm-larsen.dk/ 

Hvorfor kan vi få grus og vognmandskørsel billigere igennem en indkøbsforening? 

Det kan vi, fordi vi sparer vognmanden for transport af små læs og papirarbejde ved fakturering når han kan nøjes 

med at køre en gang og sende regningen et sted hen. 

Så i praksis samler vi en bestilling af grus etc. hos vognmanden som leverer varerne og sender regningen til 

Torslunde Bylaug. 

Torslunde Bylaug betaler vognmanden og kræver bagefter de enkelte beløb op hos bylaugets medlemmer. 

Her må vi stole på hinanden og sørge for at få betalt, ellers lukkes foreningen selvfølgelig ned. (0 tolerance) 

Hvad er der af ulemper? 

Indtil videre er der 6.   Tiden må vise om der kommer flere. 

 Unøjagtighed. Gruset bliver læsset af med en grab. Ulempen er at der vil være lidt unøjagtighed på en grab 

Ca. en trillebør fuld, hvilket svare til 100 liter. 

Så bestiller man en 0,5 kubikmeter grus kan man risikere at få fra 0,4 til 0,6 kubikmeter. 

At gruset læsses af med grab er godt, fordi man kan få det lagt hvor man ønsker det (I kranafstand fra vejen)  

 Blanding. Er der flere forskellige produkter på ladet, fx grus og granitskærver kan lidt af dem blive blandet 

sammen. Har man brug form et absolut rent produkt, må man enten købe det ind sammen med andre som 

skal have det samme produkt, eller betale en dyrere transport. 

 Leveringstid. Når vi skal købe ind sammen kræver det i sagens natur at der flere om at dele transporten. Dvs. 

man skal således vente på at andre bestiller noget til den kørsel. 

Er der fx kun to som bestiller bliver prisen højere end hvis 4 bestiller sammen. 

Skal prisen være mindst mulig, skal man enten koordinere sit indkøb med andre eller også acceptere at 

vente. 

 Pris. Man kender ikke den helt eksakte pris når gruset bestilles, fordi vi ikke ved hvor mange der er om at 

dele udgiften. Vi kan give et godt gæt men den helt eksakte pris kendes først bagefter. 

 Betaling af affald. Betaling for vognmandskørsel af jord/affald er unøjagtig. Man skal regne med en 

unøjagtighed på ±250 kr. 

Dette skal holdes op i mod en besparelse på næsten 1000 kr. ved at dele kørsel. 

 Uheldig blanding. Affaldsafgiften er altid den dyreste for hele læsset. Dvs. er næsten det hele læsset ren 

jord, men der findes en gren når der bliver læsset af, stiger prisen med 205,60 kr/ton 

  

http://www.vm-larsen.dk/
http://www.vm-larsen.dk/


Priser:  Alle priser er inklusiv moms. 

Kørsel: Hente materialerne i grusgraven og grabbe dem af. Maksimalt 7m3 1562,50 kr 

 Ved et helt læs som kan tippes af er kørslen billigere 812,50 kr 

Grusgravsprodukter: 

Strandsand Almindeligt sand fra stranden. Bruges også til små flisefuger. 368,75 kr/m3 

0/4 murerpudsegrus Lyst materiale. Bruges ofte til at fylde fugerne imellem fliserne. 368,75 kr/m3 

0/4 grus bakke Almindeligt fint grus. 187,50 kr/m3 

0/8 grus bakke Der bruges ofte 5 cm til at rette af, lige under fliserne. 187,50 kr/m3 

0/32 stabilgrus De 20-30 cm der ligger nederst under flisebelægninger 187,50 kr/m3 

Støbemiks 0/16mm Til beton 268,75 kr/m3 

Perlesten 4/8mm De helt små sten, ses ofte på kirkegårde. 187,50 kr/m3 

Ærtesten 8/16mm Bruges ofte i indkørsler etc. 187,50 kr/m3 

Nøddesten 16/32mm Til beton, dræn, faskiner  187,50 kr/m3 

Granitskærver Indkørsler etc. 687,50 – 812,50 kr/m3 

 

Eksempel: 
A, B og C deles om at købe henholdsvis: 2 m3 0/4 grus, 3 m3 perlesten og 1 m3 støbemiks. 
 
Tjek: I alt 6 m3    Ok bestillingen er mindre end de 7 m3  som kan være på ladet. 
 
Kørsel  1562,50 kr. 
2 m3  0/4 murerpudsegrus  737,50 kr. 
3 m3  Ærtesten  562,50 kr. 
1 m3  Støbemiks 268,75 kr. 
i alt  3131,25 kr. 
 
A skal betale : kørsel 1562,50 kr. * 2 m3/6 m3 + grus 737,50  =  1258,33 kr. 
B skal betale : kørsel 1562,50 kr. * 3 m3/6 m3 + sten 562,50  =  1343,75 kr. 
C skal betale : kørsel 1562,50 kr. * 1 m3/6 m3 + miks 268,75  =  529,17 kr. 

Besparrelse: 

A har sparet : 1562,50 kr. + grus 737,50 – 1258,33  =  1041,67 kr. 

B har sparet : 1562,50 kr. + sten 562,50 – 1343,75  =  781,25 kr. 

C har sparet : 1562,50 kr. + miks 268,75 – 529,17  =  1302,08 kr. 

 

Vogmandskørsel: 
 

Bortkørsel af affald  
Opgrabet og bortkørsel af affald 10 til 11 tons af gangen grabbet op  1954,15 kr 
 

Yderligere vil der komme affaldsafgifter når affaldet skal læsses af: 

jord og jord med brokker (Jord er tungt ca. 100 kg i en trillebør ~30 kr.) 303,15 kr/ton 

blandet brokker 218,75 kr/ton 

grenaffald 508,75 kr/ton 

blandet affald 1346,25 kr/ton  

 

Udsætning af container samt tømning 1562,50 kr og affald 



Flere tømninger af samme udsatte container  812,50 kr pr gang og affald  

Leje af container 3 dage gratis efterfølgende dage 31,25 kr pr dag 

 

 
Eksempel: 
A og B deles om at få 2 og 3 m3 jord kørt væk. 
5 m3 jord vejer ca. 5*1,8 ton/m3 =  9,0 ton.   
 
Affaldsafgift  9,0 * 303,15 kr/ton  2728,35 kr. 
+ opgrabning og kørsel 1954,15 kr. 
i alt  4682,50 kr. 
 
A skal betale : 4682,50 kr. *2 m3/5 m3 = 1873,00 kr. 
B skal betale : 4682,50 kr. *3 m3/5 m3 = 2809,50 kr. 
 
Besparrelse: 

A har sparret 1954,15 kr. + 2*1,8 ton/m3*303,15 kr/ton – 1873,00 kr. = 1172,49 kr. 

B har sparret 1954,15 kr. + 3*1,8 ton/m3*303,15 kr/ton – 2809,50 kr. = 781,66 kr. 

 

 

 

Fremgangsmåde. 

1. Gå ind på hjemmesiden og se hvem der har skrevet sig på listen. 

2. Send en mail til Wili mailto:wj@wikon.dk, med hvad du vil bestille og hvor det skal læsses af (Gerne billede), 

tlf./mobil nummer og hvis du har en seneste dato for levering. 

3. Når du får dato for levering eller afhentning, skal du sørge for at vognmanden kan komme til og læsse af 

eller på.  

4. Betal når du får opkrævningen fra bylauget. 

 

mailto:wj@wikon.dk

