
Privatūs asmenys, gyvenantys SÖRAB savivaldybėje, gali atiduoti 
atliekas nemokėdami apsilankymo metu, nes mokestis įtrauktas į 
abonentinį mokestį už šiukšlių išvežimą. Juridiniai asmenys (įmonės 
ir organizacijos) moka už savo atliekas, pristatomas į SÖRAB atliekų 
įrenginius.

Mokėti privalo ir tas, kas asmeniškai neveža ir nerūšiuoja savo atliekų. 
Pareiga sumokėti taikoma ir tuo atveju, kai atiduodate atliekas, kurios 
akivaizdžiai nėra susidariusios jūsų namų ūkyje. 

Kadangi mūsų darbuotojai negali nustatyti jūsų atliekų kilmės, būsite 
vertinamas pagal jūsų transporto priemonę ir atliekų rūšį. Taigi mokė-
ti privalote tuo atveju, kai statybines ir griovimo atliekas, sodo (daržo) 
atliekas ar pavojingas atliekas (įskaitant giluminiu būdu impregnuotą 

medieną) atsivežate lengvuoju sunkvežimiu, mikroautobusu, trakto-
riumi, įmonei priklausančia priekaba ar užsienyje registruotu automo-
biliu. Mokėti reikia prieš jums surūšiuojant ir paliekant atliekas. 

Atvykus į SÖRAB atliekų perdirbimo centrus arba atliekų surin-
kimo aikštelę „Returpark“, automobilio su priekaba ir atliekomis 
(arba transporto priemonių junginių, kuriuos galima valdyti turint 
B kategorijos vairuotojo pažymėjimą) masė neturi būti didesnė nei 
3 500 kg. Sunkesni automobiliai nukreipiami į Tebio (Täby) m. atliekų 
perdirbimo centro „Hagby“ arba Valentiunos (Vallentuna) m. atliekų 
surinkimo aikštelės „Löt“ klientų priėmimo skyrius. 

Dėkojame, kad rūšiuojate atliekas ir vykdote nurodymus. Jei turite 
klausimų, prašome kreiptis į mūsų darbuotojus. 

Sveiki atvykę į SÖRAB  
Kas moka ir už ką? 

Pavojingos atliekos
Atliekų perdirbimo centrai iš įmonių nepriima pavojingų atliekų 
(įskaitant giluminiu būdu impregnuotą medieną).  
Mes nukreipiame į „Hagby“ klientų priėmimo skyrių, kur reikia 
užpildyti pavojingų atliekų deklaraciją ir sumokėti už kilogramą. 
Pavojingos atliekos nėra įtrauktos į įprastą kainą, taikomą pristatant 
atliekas į atliekų perdirbimo centrą. Į „Hagby“ gali būti nukreipiami 
ir privatūs asmenys, kurie turės sumokėti, jei atveš didesnį kiekį 
pavojingų atliekų. 

Elektros ir elektronikos įrangos atliekos
Atliekų perdirbimo centrai iš įmonių priima tik nedidelius kiekius 
elektros ir elektronikos atliekų, kurias privalo surinkti ir perdirbti  
gamintojai. Didesni kiekiai nukreipiami į „Hagby“ klientų priėmimo 
skyrių. Elektros ir elektronikos atliekas, kurių gamintojai neprivalo 
surinkti ir perdirbti, galima už mokestį atiduoti „Hagby“; šis mokestis 
nėra įtrauktas į įprastą kainą, taikomą pristatant atliekas į atliekų 
perdirbimo centrą. 

Akmenys, dirvožemis ir betonas
Įmonės gali pristatyti akmenis, dirvožemį ir betoną tik pateikusios 
paraiškas „Hagby“ arba „Löt“ klientų priėmimo skyriams. Juose reikia 
patvirtinti, kad medžiagose nėra asbesto ar kitų teršalų, ir sumokėti 
už kilogramą. Akmenys, dirvožemis ir betonas nėra įtraukti į įprastą 
kainą, taikomą pristatant atliekas į atliekų perdirbimo centrą. Tačiau 
privatiems asmenims jie yra įtraukti į abonentinį mokestį už šiukšlių 
išvežimą. 

Asbestas
Asbestas iš įmonių priimamas tik atliekų surinkimo aikštelėje „Löt“.  
Joje reikia užpildyti asbesto deklaraciją ir sumokėti už kilogramą. 
Privatūs asmenys į atliekų perdirbimo centrus gali pristatyti ne 
daugiau kaip 3 kg asbesto (tinkamai supakuoto naudojant lipnią juostą 
ir pažymėto etikete „ASBESTAS“), didesni kiekiai taip pat nukreipiami į 
„Löt“. Prieš atvykstant pas mus, visas asbestas turi būti izoliuotas. 

Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir tikimės, kad liksite patenkinti apsilankymu.

SVARBU! Pildant deklaraciją būtina pateikti informaciją apie atliekų gamintoją (pavadinimą, adresą, įmonės kodą, tel. Nr.).
Norint pristatyti pavojingas atliekas bei elektros ir elektroninės įrangos atliekas, būtina užsiregistruoti Švedijos aplinkos apsaugos agentūroje.

Metalai:  jei atvykus į atliekų perdirbimo centrą jūsų krovinį sudarys tik metalai, jie nemokamai priimami taip pat ir iš įmonių! Tai taikoma švariems, 
surūšiuotiems kroviniams, kuriuose yra metalo atliekų ir laužo. Juose neturi būti radioaktyviųjų medžiagų, termosienelių, elektronikos įrangos, centrali-
zuoto šilumos tiekimo vamzdžių ar seifų.

Kainos
Vienkartinis apsilankymas / iki 3 kbm 750 kronų su PVM
Įmonės kortelė (10 x 3 kbm) 4 500 kronų su PVM

Jeigu krovinyje bus daugiau nei 3 kbm, atliekų perdirbimo centro 
darbuotojai turi teisę imti mokestį už papildomus kbm.

Įmonės kortelę galima įsigyti mūsų interneto svetainėje arba 
tiesiogiai SÖRAB padaliniuose (išskyrus atliekų surinkimo aikštelę 
„Stockby Returpark“). Už visas mūsų teikiamas paslaugas atsiskaitoma 
negrynaisiais pinigais – mes priimame tik mokėjimo korteles (išskyrus 
„American Express“ arba „Diners“).

Daugiau informacijos apie kainas, darbo laiką, atliekų įrenginius, 
rūšiavimo instrukcijas, mūsų bendrąsias nuostatas, pareiškimą apie 
privatumo apsaugą ir kt. rasite tinklalapyje sörab.se.

Įmonės kortelė negalioja atliekų surinkimo aikštelėje „Stockby 
Returpark“. Joje sąskaitos faktūros išrašomos atsiskaitant.

Šis tarifas taikomas ir privatiems asmenims už atliekas, kurios įprastame 
namų ūkyje susidaro retai arba niekada nesusidaro.


