Laipni aicināti SÖRAB
Kurš maksā un par ko?
SÖRAB pašvaldībās dzīvojošām privātpersonām, nododot
atkritumus to pārstrādes punktos, nav jāmaksā uz vietas - šīs
izmaksas ir iekļautas abonementā. Juridiskās personas (uzņēmumi
un organizācijas) par atkritumu nodošanu SÖRAB atkritumu
pārstrādes punktos maksā uz vietas.
Maksāšanas pienākums attiecas arī uz personām, kuras neved
un nešķiro savus atkritumus personīgi. Tas ir spēkā arī tad, ja
privātpersonas nodod atkritumus, kas acīmredzami nenāk no viņu
mājsaimniecībām.
Tā kā mūsu darbiniekiem nav iespējams noteikt atkritumu
izcelsmi, tā tiek vērtēta pēc transportlīdzekļa un atkritumu veida.
Ja jūs vēlaties nodot celtniecības un demontāžas atkritumus,
dārza atkritumus vai bīstamos atkritumus (ieskaitot zem spiediena
piesūcinātu koku), kā arī ja jums ir vieglā kravas automašīna,

dienesta automašīna, traktors, uzņēmuma piekabe vai starptautiski
reģistrēta automašīna - jums par atkritumu nodošanas
pakalpojumu būs jāmaksā. Maksājums ir jāveic pirms atkritumu
šķirošanas un nodošanas.
Apmeklējot SÖRAB atkritumu pārstrādes vai nodošanas punktus,
automašīna ar piekabi un atkritumiem nedrīkst svērt vairāk par
3.500 kg (vai pieļaujamās transportlīdzekļu svara kombinācijas,
kuras var pārvadāt ar B vadītāja apliecību). Smagākiem
transportlīdzekļiem tiks sniegta norāde apmeklēt Hagby
atkritumu pārstrādes centru Täby pašvaldībā vai Löt atkritumu
nodošanas punktu Vallentuna pašvaldībā.
Paldies, ka šķirojat atkritumus un ievērojat instrukcijas. Ja jums ir
kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mūsu darbiniekiem.

Metāls - ja jūsu kravā ir tikai metāls, to var bez maksas nodot arī uzņēmumi! Tas attiecas uz tīru, sakārtotu kravu, kurā ir
lūžņi un metāli. Krava nedrīkst saturēt radioaktīvus materiālus, dzesēšanas sienas, elektroniku, centralizētās siltumapgādes
caurules vai seifus.
Bīstamie atkritumi
Atkritumu pārstrādes punkti no juridiskām personām
nepieņem nekādus bīstamos atkritumus (ieskaitot zem
spiediena piesūcinātu koku).
Lūdzu, apmeklējiet atkritumu pārstrādes centru Hagby, kur
jums būs jāizpilda bīstamo atkritumu deklarācija un jāmaksā
par kg. Bīstamie atkritumi neietilpst standarta cenā, un
tos nevar nodot parastā atkritumu nodošanas punktā. Arī
privātpersonas, iespējams, var saņemt norādi dodies uz
Hagby atkritumu apstrādes centru, ja bīstamo atkritumu
daudzums ir pārāk liels.
Elektronisko iekārtu atkritumi
Atkritumu pārstrādes punkti no juridiskām personām
var pieņemt tikai nelielu daudzumu ražotāju atbildības
elektronisko iekārtu atkritumus. Ja jums ir nepieciešams
nodot lielāku daudzumu, dodieties uz atkritumu pārstrādes
centru Hagby. Tur jums būs jāaizpilda deklarācija.
Elektronisko iekārtu atkritumus, kas nav ražotāju atbildībā,
par maksu var nodot Hagby. Taču tie nav iekļauti standarta
cenā par atkritumu nodošanu atkritumu pārstrādes punktā.

Akmens, zeme un betons
Akmeņus, augsni un betonu juridiskas personas var nodot
tikai Hagby vai Löt atkritumu pārstrādes punktos un tikai
ar iepriekšeju pieteikumu. Jums ir jāspēj apliecināt, ka
materiāli nesastāv no azbesta vai citiem piesārņojumiem,
kā arī jāmaksā par kg. Akmeņi, zeme un betona atkritumi
neietilpst standarta cenā par atkritumu nodošanu pārstrādes
punktā. Privātpersonām šāda veida atkritumu nodošana ir
iekļauta abonementā.
Azbests
Juridiskas personas azbestu var nodot tikai Löt atkritumu
pārstrādes punktā. Jums ir jaaizpilda deklarācija par
azbestu un jāmaksā par kg. Kā privātpersona jūs drīkstat
nodot augstākais 3 kg azbesta, cieši ar līmlentu noslēgtā
iepakojumā, kas skaidri marķēts ar “ASBEST”. Lielāku
daudzumu vad nodot Löt atkritumu pārstrādes punktā.
Pārliecinieties, lai viss azbests atrastos pilnīgi noslēgtā
iepakojumā jau pirms tā nogādāšanas pie mums.
Darba laiks: Klientu pieņemšana darba laikā: Hagby un Löt:
darba dienās 06–16

Uzmanību! Aizpildot deklarāciju, jums ir jānorāda informācija par atkritumu īpašnieku (nosaukums, adrese,
uzņēmuma reģistrācijas nr., tālruņa nr.).
Cenas
Atsevišķi apmeklējumi / līdz 3 kbm
Uzņēmuma karte (10 x 3 kbm)

750 kr, ieskaitot PVN.
4.500 kr, ieskaitot PVN.

Gadījumos, kad krava pārsniedz 3 kbm, personāls par
pārsniegto kravas daudzumu ir tiesīgs pieprasīt papildus
samaksu.
Uzņēmuma karti ir iespējams iegādāties mūsu interneta
vietnē, vai SÖRAB atkritumu pārstrādes punktos (izņemot,
Stockby Returpark). Par pakalpojumu nav iespējams
norēķināties skaidrā naudā, un mēs pieņemam tikai
maksājumus ar kartēm (izņemot American Express un

Diners). Sīkāku informāciju par cenām, darba laikiem,
atkritumu nodošanas punktiem, šķirošanas noteikumiem,
mūsu vispārējiem noteikumiem, privātuma politiku, u.c var
atrast interneta vietnē sörab.se.
Uzņēmuma karte nav derīga Stockby Returpark, kur mēs
pašlaik izvērtējam digitālu norēķinu sistēmu. Pašreizējā
cena par apmeklējumu izvērtēšanas perioda laikā ir
SEK 450.
Šī cena attiecas arī uz privātpersonām, kas vēlas nodot
atsevišķa veida atkritumus, kuri nekad vai reti nāk no
parastām mājsaimniecībās.

Jau iepriekš pateicamies par sadarbību un
vēlam jums patīkamu apmeklējumu!

