
   Deklaration el-avfall, Hagby Återvinning 
 

 Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB, org.nr 556197-4022 
Banvägen 27, Box 63, 186 21 Vallentuna 

Tel: 08-505 804 00   Fax: 08-505 804 19   epost: info@sorab.se   hemsida: www.sorab.se  

 
Kundnummer: _____________ Namn: ___________________ Märkning: ________________ 
 
Kontant  
 
Avfallsproducent 1 Transportör                 Reg.nr: ___________ 

 
Firmanamn 
 

Firmanamn 
 

Kontaktperson 
 

Kontaktperson 
 

Adress 
 

Adress 
 

 
 

 
 

Org.nr 
 

Org.nr 
 

Telefonnummer 
 

Telefonnummer 
 

 
Kommun där avfallet uppkommit 

 
 
1) Om uppgifter för avfallsproducent ej är ifyllt är transportör och avfallsproducent densamma 
 

Benämning Avfallskod SÖRABs 
Mtrl-nr 

Invägd mängd  Vågsedel 

El-avfall producentansvar 200135 FA202351 kg  
El-avfall, ej producentansvar 200135 FA202353 kg  
Lysrör, styck 200121 FA201401 st  
Lysrör, kg 200121 FA201402 kg  
Lågenergilampor 200121 FA201403 kg  
Värmeväxlare freon 200123 FA202202 st  
Kylmöbler prodansv, styck 200123 FA202200 st  
Kylmöbler ej prodansv, styck 200123 FA202203 st  
Kylmöbler ej prodansv, meter 200123 FA202201 m  
     
     
 
Notering: 
 
 
 
 
Datum 
 

Mottagare el-avfall 
 

Kundmottagare 
 

Transportör 
 

 
 
 
 



   Allmänna bestämmelser, El-avfall Hagby 
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1. Allmänt 
Dessa allmänna bestämmelser ska reglera förhållandena mellan SÖRAB och den som lämnar 
elavfall i egenskap av verksamhetsutövare, om inte annat skriftligt överenskommits mellan 
parterna. 
 
 
2. Produkter med producentansvar 
Företag har rätt att kostnadsfritt lämna tillbaka lika många elektronikprodukter som de köpt nya, 
förutsatt att de nya har samma funktion som de gamla. Företagaren ska, vid uppmaning, kunna 
uppvisa kvitto för de nyinköpta produkterna. Elektronikprodukter som är fasta installationer eller 
är av en typ som normalt inte förekommer i ett hushåll omfattas inte av producentansvaret. 

 
 

3. Produkter som inte har producentansvar 
Produkter som inte har producentansvar får lämnas, mot avgift, på Hagby återvinningsanläggning. 
Företag som vill bli av med elavfall utan att köpa nya får själva stå för kostnaderna. 
 
Observera att den som transporterar mer än 300 kg elavfall eller 300 hela lysrör, eller andra 
ljuskällor, ska söka transporttillstånd hos länsstyrelsen. Dessutom ska ett transportdokument 
upprättas för varje transport. Transportdokument kan hämtas på www.sorab.se. 

 
Leverans av elavfall får endast ske under kundmottagningens öppettider. Transportören ska anmäla 
sig i kundmottagningen, fylla i avfallsdeklaration och väga transporten innan avlämning kan ske på 
anvisad plats. Vid utvägning av tom transport återlämnas deklarationen till kundmottagningen. 
Avlämnandet bekräftas genom underskrift av transportören på SÖRAB:s avfallsdeklaration. Vid 
avlämnandet övertar SÖRAB ansvaret för avfallet. Avfallsdeklarationen kan hämtas på 
www.sorab.se och fyllas i innan leverans till Hagby återvinning. 
 
Vid avlämning på Hagby återvinningsanläggning erhålls den dokumentation, i form av kvitto eller 
kopia på deklarationen, som lagen och tillsynsmyndigheten kräver. 
 
Om parterna kommit överens om betalning mot faktura skall beloppet vara SÖRAB tillhanda inom 
30 dagar efter fakturadatum. Vid dröjsmål med betalningen utgår dröjsmålsränta med 8 % över 
gällande referensränta. SÖRAB har rätt till förskottsbetalning eller att tillfredställande säkerhet för 
betalningen ställs. Finns inget konto hos SÖRAB sker kontant betalning i kundmottagningen. 

 
 


