
Elavfall
Hagby Återvinningsanläggning

prislista 2023

Vi får jordens resurser att räcka längre



Elavfall med producentansvar
Mer information om vad som ingår i producentansvaret hittar du hos produ-
centernas bolag El-kretsen; www.el-kretsen.se

Artikelnr Avfallstyp Pris
FA1202352 El-avfall producentansvar

Diverse el-avfall inom producentansvaret
0 kr/kg

FA1201410 Ljuskällor 0 kr/kg
FA1201412 Lysrör 0 kr/kg
FA1201903 Småbatterier 0 kr/kg
FA1202220 Kylmöbler (producentansvar) 

Inkl värmepump/värmeväxlare med freon
0 kr/kg

FA1202330 Vitvaror 0 kr/kg

Samtliga priser är exklusive moms.
Gäller med reservation för eventuella höjningar/tillkommande av skatter, 
avgifter och förändrade myndighetskrav.
SÖRABs anläggningar är kontantfria. Kortbetalning gäller (ej American 
Express eller Diners Club).
Prislistan gäller från 2023-01-01 och tills vidare.
SÖRAB förbehåller sig rätten att justera priser under året.

Naturvårdsverket har ett digitalt system för spårbarhet och rapportering 
av farligt avfall. Alla verksamheter som producerar, transporterar och 
behandlar farligt avfall ska rapportera sina flöden. Kraven på rapportering 
gäller samtliga verksamhetsutövare som genererar farligt avfall. Det som 
ska rapporteras är bl a avfallskod, volym, avfallsproducent, transportör och 
mottagare.

För att lämna farligt avfall ska du ha med dig ett korrekt upprättat
transportdokument för leveransen.

I våra allmänna bestämmelser framgår bland annat villkor för leve-
ranser, anmälan samt ordningsföreskrifter - dessa kan du ladda ner 
från vår hemsida: sörab.se

Elavfall ej producentansvar
Artikelnr Avfallstyp Pris
FA1202356 Elavfall, ej producentansvar 

Fast elektrisk utrustning för bilar. Produktionsut-
rustning och spill från industri t ex jordbruk, bygg, 
motorer, transportörer, svetsar, borrar och andra 
maskiner.
Elavfall som är större än 1 kbm

2,50 kr/kg

FA1202357 Transformatorer, kondensatorer och 
drosslar *)

85,00 kr/kg

FA1202221 Kylmöbler (ej producentansvar) 
industrikylskåp/kyldiskar

5,90 kr/kg

FA1201904 NiFe-batterier *) 30,00 kr/kg U
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*) Dessa material lämnas vid mottagningen för farligt avfall - OBS andra öppettider!



På vår hemsida, sörab.se, finns avfallstaxor för verksamhetsavfall, 
farligt avfall samt taxa och gällande villkor för företagskortet till 
våra återvinningscentraler.

Hagby Återvinningsanläggning
Frestavägen 10, Täby

För öppettider se vår webb: sörab.se

Behandlings- & återvinningsanläggning

Skanna QR-koden 
med en smartpho-
ne så kommer du 
direkt till vår webb 
- för öppettider och 
priser, mm.

Vallentuna

Upplands Väsby

Sollentuna

Järfälla

Sundbyberg

Täby

Solna

Lidingö

Danderyd

Stockholm

Märsta

Hagby Återvinningsanläggning



Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB
Box 63, 186 21 Vallentuna

08-505 804 00  |  sörab.se  |  info@sorab.se

- ett regionalt avfallsbolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Solna, 
Sollentuna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna (och Stockholm).


