
SÖRAB-i kommuunis elavad eraisikud võivad prügi maha 
jätta ilma visiidi eest tasumata – selle hind on arvestatud 
prügilepingusse. Juriidilised isikud (ettevõtted ja organi-
satsioonid) maksavad, kui oma prügi SÖRAB-i rajatistesse 
jätavad.

Maksma peavad ka need, kes oma prügi ise ei transpordi 
ega sorteeri. Maksekohustus laieneb ka neile, kes toovad 
prügi, mis ilmselgelt ei pärine nende oma majapidamisest. 

Kuna meie töötajad ei saa määrata prügi päritolu, 
otsustatakse selle üle sõiduki ja prügi tüübi alusel. Kui 
te toote ehitus- ja lammutusjääke, aiandusjäätmeid või 

ohtlikke jäätmeid (sh sügavimmutatud puitu) ning sõidate 
kergeveoki, hooldussõiduki, traktori, ettevõtte haagise või 
välismaal registreeritud sõidukiga, siis peate te maksma. 
Maksta tuleb enne prügi sorteerimist ja mahajätmist. 

SÖRAB-i jäätmejaamu külastades ei tohi haagise ja prügiga 
sõiduk kaaluda üle 3500 kg (või muu B-kategooria juhi-
loaga juhitav sõidukikombinatsioon). Raskemad sõidukid 
suunatakse Hagby jäätmejaama vastuvõttu Täbys või Löti 
jäätmejaama Vallentunas. 

Täname teid prügi sorteerimise ja juhiste järgimise eest. Kui 
teil on küsimusi, siis rääkige meie töötajatega. 

Tere tulemast SÖRAB-isse  
Kes maksab ja mille eest? 

Ohtlikud jäätmed
Jäätmekäitlusjaam ei võta vastu ohtlikke jäätmeid 
(sh sügavimmutatud puitu) ettevõtetelt.  
Suuname teid Hagby jäätmejaama, kus peate  
täitma ohtlike jäätmete deklaratsiooni ja maksma 
kilogrammi pealt. Ohtlikud jäätmed ei kuulu jäätme-
te jäätmekäitlusjaama toomise tavahinna sisse. Ka 
eraisikud võidakse suunata Hagbysse ning peavad 
prügi äraandmise eest maksma, kui neil on suur 
kogus ohtlikke jäätmeid. 

Elektroonikajäätmed
Jäätmekäitlusjaam võtab ettevõtetelt vastu vaid 
väiksemaid koguseid tootjavastutuselektroonikat. 
Suuremaid koguseid töödeldakse Hagby jäätmejaa-
mas. Mitte-tootjavastutuselektroonikat saab Hagbys 
ära anda tasu eest, see ei kuulu jäätmete jäätme-
käitlusjaama toomise tavahinna sisse. 

Kivid, pinnas ja betoon
Ettevõtted saavad kive, pinnast ja betooni ära anda 
vaid Hagby või Löti jäätmejaama klienditeenindust 
teavitades. Seal kinnitate te, et materjalis ei ole 
asbesti ega muid ohtlikke materjale ning maksate 
kilogrammi pealt. Kivid, pinnas ja betoon ei kuulu 
jäätmete jäätmekäitlusjaama toomise tavahinna sis-
se. Eraisikute puhul kuulub see prügilepingu sisse. 

Asbest
Ettevõtted saavad asbesti ära anda üksnes Lötis. 
Seal täidate te asbesti deklaratsiooni ja maksate 
kilogrammi pealt. Eraisikud võivad jäätmejaamas 
ära anda max 3 kg asbesti (hoolikalt kinni teibitult 
ja märkega „ASBEST“), suuremad kogused tuleb 
samuti Löti viia. Igasugune asbest tuleb enne meile 
toomist pakendada. 

Täname teid koostöö eest ning soovime meeldivat külastust!

NB! Deklaratsiooni täites tuleb esitada prügitootja andmed (nimi, aadress, reg nr, tel nr).
Ohtlikke jäätmeid ja elektriseadmete jäätmeid tuues tuleb tarne registreerida Keskkonnaametis.

Metall – kui teie koormas on üksnes metall, siis võetakse see tasuta vastu ka ettevõtetelt! See hõlmab puhast 
ja sorteeritud laadungit, mis sisaldab (vana)metalli. Sinna alla ei kuulu radioaktiivsed materjalid, külmaseadmed, 
elektroonika, keskküttetorud ja seifid.

Hinnad
Üks visiit / kuni 3 m3 750 kr koos KM-ga
Ettevõtte kaart (10 × 3 m3) 4500 kr koos KM-ga

Kui koorem on üle 3 m3, siis on jäätmejaama töötajal 
õigus ülemäärase mahu eest tasu võtta.

Ettevõtte kaarte saab osta meie kodulehelt või otse 
SÖRAB-i esindustest (v.a Stockby jäätmejaamast). 
Kõik meie esindused töötavad sularahavabalt, võta-
me vastu vaid kaardimakseid (v.a American Expressi 
ja Dinersi kaarte).

Lisateavet hindade, lahtiolekuaegade, esinduste, 
sorteerimise, üldnõuete, privaatsuspoliitika jm kohta 
leiate aadressilt sörab.se.

Ettevõtte kaardid ei kehti Stockby jäätmejaamas. 
Seal saab maksta arvega.

See hind kehtib ka eraisikutele, kes toovad prügi, 
mida tavalises majapidamises tekib harva või mitte 
kunagi.


