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Insamlat byggavfall får återanvändas av 
sortergårdens kunder

Nu kan du lämna ditt byggavfall på Jönköpings sortergård. Ditt avfall kan komma till 
nytta för någon annan! 

- Under en period kommer vi testa att ta emot vissa byggmaterial och som kunder även får ta 
med sig, berättar Håkan Karlsson produktionschef  för sortergårdarna. Vi gör det här för att 
minska avfallet och sätta ytterligare fokus på materialåtervinning.

Det här är en idé som June Avfall & Miljö har haft under en längre tid. Enligt EU:s miljömål 
ska återvinningsgraden för materialåtervinning och återanvändning av icke farligt bygg- och 
rivningsavfall upp till 70 procent år 2020. Att låta kunderna ta med sig det byggavfall som har 
lämnats in är ett led i arbetet för att uppnå målet. 

Vad kan lämnas in?
Material som har blivit över från byggnation kan lämnas in. Det kan exempelvis vara tryckt 
trä, reglar, pallkragar, isolering och takpapp. Det innebär att man till exempel ska kunna hitta 
material till att bygga en kaninbur eller ett soffbord av pallkragar.

- Vår tanke är att vi börjar på Jönköpings sortergård. Fungerar det bra och vi ser att det faller väl 
ut kan vi sedan gå vidare med fler sortergårdar, säger Håkan Karlsson. Vår förhoppning är att 
det kommer bli ett stort intresse för att lämna in byggmaterial som kan bli till nytta för någon 
annan. Genom att återanvända mer skapar vi tillsammans ett hållbart samhälle!
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Fakta
June Avfall och Miljö AB är ett kommunägt bolag som ägs tillsammans av Jönköping, Habo och Mullsjös 
kommuner. Bolaget bildades 1 januari 2018 och sköter bland annat kommunernas sophämtning, slam-
tömning och 11 sortergårdar.


