
Asmenys, gyvenantys SÖRAB savivaldybėje, gali palikti savo 
atliekas, nieko papildomai nemokėdami - išlaidos jau įtrauktos į 
aplinkotvarkos mokestį. Juridiniai asmenys (įmonės ir organiza-
cijos) moka už atliekų palikimą SÖRAB teritorijoje.

Asmenys, kurie savarankiškai nepristato ir nerūšiuoja savo atlie-
kų taip pat bus apmokestinti. Pareiga susimokėti taikoma ir tada, 
kai paliekate atliekas, kurios, galimai, nėra iš jūsų namų ūkių. 

Kadangi mūsų darbuotojai negali tiesiogiai pamatyti atliekų 
kilmės, bus vertinama pagal jūsų automobilį ir atliekų rūšį. Jei 
turite statybines ir griovimo atliekas, sodo atliekas ar pavojingas 
atliekas (įskaitant spaudimu impregnuotą medieną) ir atvykote 

su nedideliu sunkvežimiu, serviso automobiliu, traktoriumi, 
nuomos įmonės automobiliu ar užsienyje registruotu automo-
biliu, privalėsite susimokėti. Susimokėti reikia prieš ruošiantis 
rūšiuoti ir palikti savo atliekas. 

Vykstant į SÖRAB atliekų perdirbimo centrus ar surinkimo 
punktus, automobilis su priekabomis ir atliekomis gali sverti ne 
daugiau kaip 3 500 kg arba atliekų tūris ne didesnis nei 3 m3. 
Sunkesni automobiliai turi vykti į Hagby perdirbimo gamyklą 
Täby mieste arba Löt atliekų surinkimo punktą Vallentūne. 

Dėkojame kad rūšiuojate atliekas ir laikotės instrukcijų. Jei turite 
klausimų, susisiekite su mūsų darbuotojais. 

Sveiki atvykę į SÖRAB! 

Kainos
Vienkartinis mokestis   500 SEK įskaitant PVM.
10 apsilankymų (kortelė)   3000 SEK įskaitant PVM.

Kortelę galima įsigyti mūsų svetainėje arba 
vietoje,"SÖRAB" patalpose. Vietoje apmokėjimui mes 
priimame tik debeto korteles (išskyrus "American Express" 
arba "Diners"). Daugiau informacijos apie kainas, darbo 
valandas, patalpas, rūšiavimo instrukcijas, bendras 
taisykles ir tt. galite rasti internetu sorab.se

Šie įkainiai taip pat taikomi privatiems asmenims už atlie-
kas, kurios įprastai retai ar niekada nesusidaro namuose.

APC darbuotojai nusprendžia, ar privalote mokėti, ar ne, 
prašome tai gerbti. Jei kiltų ginčas, mūsų darbuotojai turi 
teisę paprašyti jūsų išvykti iš teritorijos. 

Pavojingos atliekos
Perdirbimo centrai nepriima pavojingų atliekų (įskaitant 
medieną, įmirkytą spaudimu) iš juridinių asmenų.  
Su tokiomis atliekomis klientus mes nukreipiame į Hagby 
priėmimo punktą, kur jums reikės užpildyti pavojingų 
atliekų deklaraciją ir sumokėti už kilogramus. Pavojingos 
atliekos nenumatytos įprastų APC (atliekų perdirbimo 
centrų) kainoraštyje. Privatus asmuo taip pat gali būti 
nukreiptas į Hagby ir ten sumokėti, jei jis turi didesnį kiekį 
pavojingų atliekų. 

Elektronika
Perdirbimo centrai priima tik nedidelius elektronikos 
gamintojų atliekų kiekius iš įmonių. Didesni kiekiai siun-
čiami į Hagby klientų priėmimą. Ten jūs turėsite užpildyti 
deklaraciją. Ne gamintojo elektronika gali būti palikta 
Hagby punkte, susimokant, ji nėra įtraukta į įprastą kainą 
priduodant atliekas. 

Akmenys, žemės ir betonas
Įmonės gali palikti akmenis, dirvožemį ir betoną tik klientų 
aptarnavimo punktuose Hagby arba Löt. Ten turėsite patvir-
tinti, kad atliekos yra be asbesto ar kitų teršalų, ir sumokėti 
už priduotą svorį. Akmenys, žemės ir betonas nėra įtraukti į 
įprastinių APC atliekų kainoraštį, tačiau privatiems asmenis 
tai yra jau įskaičiuota į jų aplinkotvarkos mokestį. 

Asbestas
Asbestą įmonės gali priduoti tik Löt punkte. Ten turėsite 
užpildyti asbesto atliekų deklaraciją ir sumokėti už priduo-
tą svorį. Privatūs asmenys perdirbimo centruose gali pa-
likti ne daugiau kaip 3 kg asbesto, didesnius kiekius, reikia 
priduoti Löt punkte. Asbestas turi būti pateikiamas gerai 
uždarytoje pakuotėje, pageidautina, tvirtoje plastikinėje 
pakuotėje, pažymėtoje "asbestas". 

Hagby ir Löt Darbo valandos: klientų priėmimas - darbo dienomis nuo 

06.00 iki 16.00

Dėkojame iš anksto už supratingumą ir linkime malonaus apsilankymo!

Dėmesio! Pildant deklaraciją, būtina pateikti informaciją apie atliekų savininką (pavadinimas/pavardė, adresas, org.nr., tel.nr.).


