
Persoanele fizice domiciliate în comunele cu care SÖRAB are 
încheiate acorduri pot preda deșeuri fără a fi obligate să plă-
tească - costurile sunt incluse în abonamentul pentru servicii 
de salubritate. Persoanele juridice (firme și organizații) trebuie 
să plătească pentru a putea preda deșeuri în centrele SÖRAB.
Cine nu își transportă și sortează personal deșeurile este de 
asemenea obligat la plată. Obligația de plată este valabilă și în 
cazul în care predați deșeuri care în mod evident nu provin 
din gospodăria proprie. 
Deoarece personalul nostru nu poate identifica proveniența 
deșeurilor, evaluarea se face pe baza vehiculului și a tipului de 
deșeuri. Dacă transportați deșeuri provenite din construcții 
și demolări, deșeuri vegetale sau periculoase (inclusiv lemn 

tratat cu creozot) și conduceți o camionetă, furgonetă, tractor, 
remorcă din gama profesională sau automobil înmatriculat în 
afara Suediei sunteți de asemenea obligat la plată. Plata trebu-
ie efectuată înainte de sortarea și predarea deșeurilor. 
Accesul vehiculelor în centrele de colectare sau parcul de 
reciclare ale SÖRAB este permis doar dacă masa totală a aces-
tora împreună cu remorca încărcată cu deșeuri nu depășește 
3 500 kg (valabil și pentru alte combinații de vehicule care 
se pot conduce cu permis auto categoria B). Vehiculele cu 
greutate peste această limită vor fi direcționate către centrele 
din Hagby în Täby sau Löt în Vallentuna. 
Vă mulțumim pentru că sortați deșeurile și respectați instruc-
țiunile. Dacă aveți întrebări, adresați-vă personalului nostru. 

Bun venit la SÖRAB 
Cine trebuie să plătească și pentru ce anume? 

Deșeuri periculoase
Centrele de colectare nu primesc deșeuri periculoase (inclusiv lemn tratat 
cu creozot) de la agenții economici.  
Vă recomandăm să vă adresați centrului din Hagby unde va fi necesar să 
completați o declarație pentru deșeuri periculoase și vi se va percepe un 
tarif pentru fiecare kg. Deșeurile periculoase nu sunt incluse în tariful obiș-
nuit perceput pentru predarea deșeurilor la un centru de colectare. Chiar 
și persoanele fizice pot fi direcționate către centrul din Hagby și nevoite să 
plătească, dacă transportă cantități mai mari de deșeuri periculoase. 

Deșeuri de echipamente electrice și electronice
Centrele de colectare a deșeurilor pot primi doar în cantități reduse deșeuri 
de echipamente electrice și electronice pentru care se aplică principiul 
responsabilității producătorului. În cazul unor cantități însemnate, vă 
recomandăm să vă adresați centrului din Hagby. Deșeuri de echipamente 
electrice și electronice pentru care nu se aplică principiul responsabilității 
producătorului pot fi predate contra cost la centrul din Hagby, costurile 
pentru acestea nefiind incluse în tariful obișnuit perceput pentru predarea 
deșeurilor la un centru de colectare. 

Piatră, pământ și beton
Persoanele juridice pot preda piatră, pământ sau beton 
doar la centrele din Hagby sau Löt, anunțând acest lucru în prealabil. Acolo 
va trebui să declarați pe propria răspundere că materialele nu conțin azbest 
sau alte substanțe periculoase și vi se va percepe un tarif pentru fiecare 
kg. Piatra, pământul și betonul nu sunt incluse în tariful obișnuit pentru 
predarea deșeurilor la un centru de colectare. În schimb, pentru persoanele 
fizice, costurile sunt incluse în abonamentul pentru servicii de salubritate. 

Azbest
Azbest provenit din activitățile agenților economici poate fi predat numai 
la centrul din Löt. Acolo va trebui să completați o declarație pentru azbest și 
să plătiți per kg. Ca persoană fizică puteți preda maxim 3 kg de azbest (am-
balat corespunzător și etichetat ”AZBEST”) la centrele de colectare. În cazul 
unor cantități ce depășesc această limită, va trebui să vă adresați centrului 
din Löt. Azbestul trebuie ambalat etanș înainte de a îl aduce la noi. 

Vă mulțumim anticipat pentru colaborare și sperăm să aveți parte de o experiență plăcută!

Atenție! La completarea declarației sunt necesare informații despre producătorul de deșeuri(nume, adresă, cod fiscal, număr de telefon).
Pentru predarea de deșeuri periculoase și deșeuri de echipamente electrice și electronice este necesară înregistrarea informațiilor la Agenția pentru 
Protecția Mediului din Suedia (Naturvårdsverket).

Metal - dacă încărcătura conține exclusiv deșeuri metalice, acestea pot fi predate gratuit chiar și de către persoanele juridice! Acest lucru este valabil 
pentru încărcăturile sortate ce conțin resturi metalice. Nu trebuie să conțină material radioactiv, pereți termoizolanți, resturi de echipamente electronice, 
țevi de termoficare sau seifuri.

Tarife
Acces simplu/până la 3 mc 750 kr inclusiv TVA
Abonament pentru persoane juridice (10 x 3 mc) 4.500 kr inclusiv TVA

În situațiile în care încărcătura depășește 3 mc, personalul centrului își rezer-
vă dreptul de a vă obliga la plată pentru metrii cubi suplimentari.

Abonamentul pentru persoane juridice poate fi achiziționat prin intermediul 
site-ului nostru sau direct de la centrele SÖRAB (cu excepția parcului de 
reciclare Stockby). Centrele noastre nu acceptă plata în numerar, ci doar plata 
cu cardul (excluzând cardurile American Express sau Diners).

Mai multe informații despre tarife, program, centre de reciclare, instrucțiuni 
de sortare, dispozițiile noastre generale, politica de integritate ș.a.m.d. puteți 
găsi pe site-ul sörab.se.

Abonamentul pentru persoane juridice nu este valabil pentru parcul de 
reciclare Stockby. În acest centru facturarea se efectuează odată cu plata.

Această taxă se aplică și persoanelor fizice pentru acele tipuri de deșeuri care 
nu sunt generate decât extrem de rar într-o gospodărie obișnuită.


