
Information om  
SÖRABs Företagskort 
Som företagare är du välkommen till SÖRABs åter-
vinningscentraler. Här kan du bekvämt lämna och 
sortera mindre mängder grovavfall från företaget. 
Du betalar med företagskortet, ett klippkort som 
gäller för 10 klipp à 3 kbm avfall.

Anledningen till att företag inte lämnar kostnads-
fritt är att hushållen finansierar återvinningscentra-
lerna genom taxa för sophämtning. Hushållen ska 
inte belastas med företagens avfallskostnad.

• Kortet ska klippas av personal vid åter- 
vinningscentralen innan avlämning.

• Avfallet ska sorteras enligt anvisningar.
• Säckar ska tömmas.
• Kortet gäller för 10x3kbm avfall och fordon 

med maxvikt 3,5 ton (eller fordonskombi-
nationer som får köras med B-körkort). 

• Elavfall med producentansvar tas endast 
emot i sådan mängd som normalt lämnas 
av hushåll.

• Farligt avfall från företag INGÅR EJ och 
ska registreras vid avlämning.

• Vattenbaserad färg från företag INGÅR EJ. 
 

• Impregnerat trä lämnas på Löt och Hagby 
mot särskild avgift.

• Sten, jord och betong lämnas mot särskild 
avgift på Hagby eller Löt.

• Inom SÖRABs anläggningar tillämpas våra 
allmänna bestämmelser (se sörab.se). 

Ring SÖRAB för frågor om företagskortet: 08-505 804 00, eller se webb: sörab.se

Företagskortet köps genom att 4.500 kr (inkl. 900 kr mervärdesskatt) sätts in på bg 5615-0915. Märk 
betalningen med ÅVC-kort och ange namn och den adress kortet ska skickas till. Inom 10 dagar 
kommer en avi från ditt utlämningsställe att rekommenderat brev finns att hämta. OBS! Kontrollera att 
postadressen framgår. I annat fall avisera betalning och postadress via info@sorab.se. Företagskortet 
kan också köpas direkt på SÖRABs återvinningscentraler, endast kortbetalning (ej American Express 
eller Diners).

Kortet gäller på SÖRABs återvinningscentraler (ÅVC’er), gäller ej på Stockby Returpark (där sker 
debitering av organisationsregistrerade lätta lastbilar genom automatisk fakturering medan övriga före-
tagskunder betalar med kort).

Under 2022 planerar vi att införa automatisk fakturering på alla våra Återvinningscentraler och Retur-
parker. Efter införande av nytt betalsystem kan eventuellt återköp ske av Företagskort med utgivnings-
datum 2022-01-01 - för villkor angående detta kan du kontakta oss på info@sorab.se.

Företagskortet utgivet 2022-01-01 gäller till och med 2022-12-31. Förlorat kort ersätts inte.

Tack på förhand för ditt samarbete,  
och hoppas att du får ett bra besök!

Villkor för företagskortet:

Hagby ÅVC
Frestavägen 10, Täby
Mån-torsdag   06.00-20.00
Fredag             06.00-16.00

Smedby ÅVC
Karins väg 2, Upplands Väsby
Mån-torsdag   07.00-20.00
Fredag            07.00-16.00

Görväln ÅVC
Återvinningsvägen, Järfälla
Mån-torsdag   12.00-20.00
Fredag            09.00-16.00

Hagby Återvinningsanläggning
Frestavägen 10, Täby
Mån-fredag     06.00-15.30

Löt ÅVC
Lötvägen 1, Kårsta,           
Vallentuna
Mån-fredag   06.00-16.00

Stockby Returpark
Stockbyvägen 3, Lidingö
Mån-torsdag   12.00-20.00
Fredag             09.00-16.00

Mottagning av farligt avfall
på Hagby
Mån-fredag   10.00-15.00

Öppettider för företag

SÖRAB har moms reg. nr: SE556197402201
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FÖRETAGSKORT
Avlämning av grovavfall vid
SÖRABs återvinningscentraler

Avfall som inte ingår enligt ovan tas emot på Hagby Återvinning i Täby (im-

pregnerat trä och sten/jord/betong tas även emot på Löt avfallsanläggning) 

mot särskild avgift. Läs mer på sörab.se. Inom SÖRABs anläggningar

tillämpas våra allmänna bestämmelser.

- Kortet skall klippas av personal innan avlämning.

- Avfallet sorteras enligt anvisningar.

- Säckar måste tömmas.
- Maxvikt för fordon 3,5 ton (eller fordonskombinationer som

  får köras med B-körkort).
- Kortet gäller för 10x3kbm; vid tillfällen då du har mer

  än 3kbm i lasset har personalen rätt att ta betalt för

  ytterligare kbm.- Ingår inte: farligt avfall, impregnerat trä, vattenbaserad

  färg, elektronik (ej producentansvar), sten/jord/betong

  samt kylskåp och frysar.

Elavfall som ej ingår i El-kretsens åtagande 
samt farligt avfall, inkl vattenbaserad färg, 
lämnas på Hagby Återvinningsanläggning  
(ej ÅVC!) mot särskild avgift. Större mäng-
der elavfall - kontakta El-kretsen för hämt-
ning eller lämna på Hagby Återvinningsan-
läggning (ej ÅVC!).


