
Vi får jordens resurser att räcka längre

Verksamhetsavfall
prislista 2023



Vi förbehåller oss rätten att neka mottagning av felaktigt intippade lass 
alternativt kan en extra hanteringskostnad (debiteras per påbörjad halv-
timme) tillkomma.

Priserna är inklusive avfallsskatt för deponering och exklusive moms.
Gäller med reservation för eventuella höjningar/tillkommande av
skatter, avgifter och förändrade myndighetskrav.

Prislistan gäller från 2023-01-01 och tills vidare. SÖRAB förbehåller sig 
rätten att justera priser under året.

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

På hemsidan finns även deklarationer och grundläggande avfalls-
karakterisering att ladda ner.

I våra allmänna bestämmelser framgår bland annat villkor för
leveranser, anmälan samt ordningsföreskrifter - dessa kan du
ladda ner från sörab.se.

Enligt avfallsförordningens 6 kap. om spårbarhet för farligt avfall råder 
antecknings- samt rapporteringsskyldighet för verksamhetsutövare som 
producerar, transporterar, tar emot eller behandlar farligt avfall.

Avfallslämnaren ska vid avlämnandet av farligt avfall uppge: 
1. Avfallsproducentens namn och organisationsnummer
2. Plats där avfallet senast hanterades, gatuadress, postnummer
   och kommun.

Skanna QR-koden 
med en smart-
phone så kommer 
du direkt till vår 
webb - för öppet-
tider och priser, mm.

17 = Bygg- och rivningsavfall
19 = Avfall från avfallshanteringsanläggningar
20 = Kommunalt avfall (hushållsavfall och liknande
        handels-, industri- och institutionsavfall)



Avfallsmaterial
Art.nr Avfallstyp Anläggning kr/ton
Lass till omlastningsstation
xx-1-2-101
xx-3-2-101

Brännbart till eftersorte-
ringsanläggning

Hagby
Smedby

1.523

Komprimering för vidare transport till eftersortering för materialåtervinning och förbränning. 
Maxstorlek 0,5x0,5x0,5m (vid överstort material påförs en tilläggsavgift). Får ej innehålla glas-
förpackningar eller mer än 10% matavfall.

xx-1-2-108 Brännbart till förbrän-
ningsanläggning

Hagby 1.523

Komprimering för vidare transport till förbränning. Maxstorlek 0,5x0,5x0,5m (vid överstort 
material påförs en tilläggsavgift). Får ej innehålla glasförpackningar eller mer än 10% matavfall.

xx-1-2-150 Matavfall Hagby
Smedby

530

Deklaration krävs vid avlämning av material som klassas som ABP (animaliska biprodukter).
Omlastning för vidare transport till rötning. Får ej innehålla plastpåsar eller förpackat matavfall.

Rena lass med trädgårdsavfall
xx-1-2-200
xx-2-2-200

Trädgårdsavfall Hagby
Löt

725

Ris, grenar och annat trädgårdsavfall. Får innehålla ris, trädstammar, papperssäckar (som är 
nedbrytningsbara), löv, gräs, fallfrukt (större mängd fallfrukt kan även lämnas till omlastningen 
på Hagby som matavfall).
Får ej innehålla stubbar, plastsäckar, jord, sten, grus, rötter, matavfall, sopsand, balat material 
eller invasiva växter. Invasiva växter tas emot separat på Hagby och i väl försluten sopsäck.

xx-1-2-210
xx-2-2-210

Trädgårdsavfall, ris Hagby
Löt

546

Enbart ris och grenar. Får innehålla ris, grenar, trädstammar (mindre än 50cm diameter). Får ej 
innehålla invasiva växter. Invasiva växter tas emot separat på Hagby och i väl försluten sopsäck.

xx-2-2-220 Trädgårdsavfall, stubbar Löt 830
Enbart stubbar. Får ej innehålla jord, sten.

xx-1-2-204
xx-2-2-204

Trädgårdsavfall från parker Hagby
Löt

725

Får innehålla ris, trädstammar, papperssäckar, löv, gräs, fallfrukt. Får ej innehålla stubbar, plast-
säckar, jord, sten, grus, rötter, matavfall, sopsand, balat material eller invasiva växter. Invasiva 
växter tas emot separat på Hagby och i väl försluten sopsäck.
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Art.nr Avfallstyp Anläggning kr/ton
Sorterbara lass till sorteringsplattan
Ingen av nedanstående specifikationer omfattar lass innehållandes mer än 30 viktprocent plast. 
Dessa kan offereras efter förfrågan.

xx-1-2-301
xx-2-2-301

Osorterat avfall Hagby
Löt

1.570

Sorterbart blandat avfall innehållande t ex trä, metall, textil, mattor, gips, fylld storsäck mm.
Får ej innehålla matavfall, oöppnade kassaskåp, däck, larvband, transportband, sprängmattor, 
bygg- & rivningsavfall från sanering av t ex hussvamp - eller till merparten bestå av jord, kakel 
eller stenmassor.

xx-1-2-303
xx-2-2-303

Osorterat avfall - utan gips 
eller fyllnadsmaterial

Hagby
Löt

1.339

Sorterbart blandat avfall innehållande t ex trä, metall, textil, mattor mm. Får ej innehålla gips, 
jord-, kakel-, stenmassor, betong, trädgårdsavfall, pvc, matavfall, oöppnade kassaskåp, larvband, 
transportband, sprängmattor, fylld storsäck.

xx-1-2-304
xx-2-2-304

Sorteringsrester Hagby
Löt

2.300

Lass från annan sorteringsanläggning eller omlastningsplats med blandat avfall som inte är praktiskt 
sorterbart med plockmaskin, inom rimlig tid, eller som inte uppfyller lagkrav för deponering (för 
hög andel organiskt/brännbart material) eller materialspecifikationen i art.nr xx-x-2-301.

xx-1-2-308
xx-2-2-308

Osorterat avfall från
torrsugbil

Hagby
Löt

1.785

Blandat avfall insamlat med sugbil (till exempel spån/isolering) med för hög andel organiskt/
brännbart material.

xx-1-2-330
xx-2-2-330

Brännbart (fin) Hagby
Löt

1.024

Blandade lass med enbart papper, wellpapp, trä, mjukplast, hårdplast. Får ej innehålla pvc, 
avloppsrör, stoppade möbler, resårmadrasser, textilier, presenningar, plasttankar, takpapp, ljud- 
och bildband, vävsäckar, emballageband, skumgummi, trädgårdsavfall, matavfall. Får ej heller 
innehålla mer än 10 viktprocent plast.

xx-1-2-340
xx-2-2-340

Brännbart (grov) Hagby
Löt

1.339

Blandat utsorterat brännbart avfall. Får innehålla papper, trä, plast, textil, mattor, presenningar, 
tömda vävsäckar, stoppade möbler, takpapp mm. Får ej innehålla pvc, gips, mineralull, trädgårds-
avfall, matavfall.

Rena lass med sten, jord och betong
xx-1-2-446
xx-2-2-440

Konstruktionsmaterial Hagby
Löt

offereras
420

Sten, jord, betong med eller utan armering, Får ej innehålla brännbart avfall, blåbetong, asbest, 
PAH-asfalt, förorenat eller farligt avfall.

xx-2-2-447 Sopsand Löt 525
Sand upptagen i samband med gaturenhållning eller motsvarande. Får ej innehålla förorenat eller 
farligt avfall.

Rena lass till sorteringsplattan
xx-1-2-310
xx-2-2-310

Skrot Hagby
Löt

0

Skrot och metall. Får ej innehålla radioaktivt material, elavfall, kassaskåp, kylväggar eller fjärrvär-
merör med freon.
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Art.nr Avfallstyp Anläggning kr/ton
Rena lass till sorteringsplattan, forts.
xx-1-2-320
xx-2-2-320

Träavfall Hagby
Löt

263

Träavfall som får innehålla målat/omålat trä, trämöbler och plywoodskivor. Får innehålla spik 
och mindre beslag. Får ej innehålla impregnerat trä, slipers, ris, träd/trädstammar, hyvel- eller 
sågspån.

xx-1-2-329
xx-2-2-329

Impregnerat träavfall Hagby
Löt

2.048

Impregnerat virke, slipers och telefonstolpar. Får innehålla spik och mindre beslag. Transportör 
och avfallsproducent ska anges vid invägning. OBS! Farligt avfall - se villkor och regler på vår 
webb.

xx-1-2-342
xx-2-2-342

Isolering Hagby
Löt

1.339

Enbart isolering - t ex mineralull, lösull, glasfiber. Får ej innehålla asbest eller frigolit.

xx-1-2-825
xx-2-2-825

Gips Hagby
Löt

1.260

Enbart gips. Får ej innehålla kakel, klinker eller reglar.

xx-1-2-322
xx-2-2-322

Fönster Hagby
Löt

1.024

Fönster med ram/karm, dörrar med fönster.
Får ej innehålla behållarglas (flaskor), blyglas, blykristallglas, specialglas (t ex glaskeramik/glas-
block/laboratorieglas), grus, sten eller PCB.

xx-1-2-324
xx-2-2-324

Planglas Hagby
Löt

1.024

Planglas både ofärgat och färgat, säkerhetsglas klart och ofärgat, planglas i folieblandning och 
laminerat säkerhetsglas, isolerglas. Får ej innehålla behållarglas (flaskor), blyglas, blykristallglas, 
specialglas (t ex glaskeramik/glasblock/laboratorieglas), grus, sten eller PCB. 

xx-1-2-335
xx-2-2-335

Plast Hagby
Löt

offereras

Återvinningsbar plast, till exempel LDPE, HDPE, PP. Övrig plast sorteras bort och energiåter-
vinns.

xx-1-2-810
xx-2-2-810

Wellpapp Hagby
Löt

offereras

Enbart ren wellpapp. Får ej innehålla plast, papper, eller pappersförpackningar.



Art.nr Avfallstyp Anläggning kr/ton
Lass till deponi
Avfall innehållande mindre än 10 volymprocent brännbart/organiskt material.
OBS! Grundläggande avfallskarakterisering ska lämnas.
Kund ansvarar för klassificering av avfallet som transporteras till SÖRAB samt att 
grundläggande karakterisering/deklaration är ifylld innan invägning.
xx-2-2-400 Deponi Löt 1.223
Inerta material. Får innehålla mineralull, glasfiberull, stenull, tegel, kakel, sten och blåbetong.

xx-2-2-420 Asbest Löt 1.365

Asbestinnehåll, ska vara väl tillslutet och emballerat.

xx-2-2-402 Kontrolldeponering Löt 1.538
Övervakad deponering av avfall i övrigt samma innehåll och villkor som xx-x-2-400.

xx-2-2-401
xx-2-2-403
xx-2-2-407

Dispensdeponering Löt 1.822

Föranmälan och separat överenskommelse krävs innan dispensdeponering.
Avfall som kräver dispens från förbudet att deponera brännbart och organiskt avfall. Exempelvis 
bygg- & rivningsavfall från sanering av t ex hussvamp.

Övriga avfallsslag
Avfall som inte finns angivet i prislistan - t ex larvband, sprängmattor, transportband, 
flytbryggor och byggbodar - kan offereras. Om denna typ av material hamnar i något 
av de andra fraktionerna tas en extra tilläggsavgift ut för utsorteringen och särskild 
behandling.U

tg
iv

en
: 2

02
3-

01
-0

1,
 v

er
sio

n 
1



U
tg

iv
en

: 2
02

3-
01

-0
1,

 v
er

sio
n 

1

Art.nr Avfallstyp Anläggning kr/ton
Tilläggsavgift för extra sortering och hantering
 
99-x-2-391
99-x-2-393

Tilläggsavgift däck 
1-4 st i lasten - per däck
>5 st i lasten - per däck

Hagby/Löt
25
50

99-1-2-390
99-2-2-390

Tilläggsavgift 1000 
- enstaka föremål av farligt 
avfall, elavfall, impregnerat 
i lasten - per lass

Hagby
Löt

1.000

99-1-2-392
99-2-2-392

Tilläggsavgift 5000 
- större mängder av farligt 
avfall, elavfall i lasten
- per lass

Hagby
Löt

5.000

xx-1-2-305
xx-2-2-305

Omklassat på grund av 
matavfall   - per ton

Hagby
Löt

1.680

xx-1-2-203
xx-2-2-203

Omklassat på grund av 
orent trädgårdsavfall, till 
exempel jord/sten/betong 
eller annat avfall - per ton

Hagby
Löt

1.575

xx-1-2-306
xx-2-2-306

Omklassat på grund av 
impregnerat (mer än 25% 
av lasset) - per ton

Hagby
Löt

2.048

99-2-2-497 Kostnad för analys
IFA-deponi - per analys

Löt 3.000

99-2-2-498 Kostnad för analys 
FA-deponi - per analys

Löt 5.000

99-1-2-398
99-2-2-398

Fordon med maxvikt under 
3,5 ton hänvisas i första 
hand till våra återvinnings-
centraler. För sorterbara 
lass till sorteringsplattan 
debiteras en tilläggsavgift.

Hagby
Löt

per st 360



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).

Hagby Återvinningsanläggning
Frestavägen 10, Täby

Löt Avfallsanläggning
Lötvägen 1, Vallentuna 

Smedby Omlastning
Karins väg 2, Upplands Väsby

För öppettider se vår webb: sörab.se

Fordon med maxvikt upp till 3,5 ton, och mindre mängder, hänvisas i 
första hand till våra återvinningscentraler (ÅVC).

Behandlings- & återvinningsanläggningar

Vallentuna

Upplands Väsby

Sollentuna

Järfälla

Sundbyberg

Täby

Solna

Lidingö

Danderyd

Stockholm

Märsta

Brista Eftersorteringsanläggning

Smedby Omlastning & ÅVC

Löt Avfallsanläggning

Hagby Återvinningsanläggning

Södergarn Trädgårds-
avfallsanläggning

Stockby 
Returpark

Lidingö 
omlastning

Görväln ÅVC
och trädgårdsavfall

Grovavfallspunkt Valkyria

Returpunkt Sundbyberg

Returpunkt Solna Centrum

Vallentuna Returpark


