Ansökan/avtal om sortergårdskort
Företagsuppgifter
Företagsnamn

Organisationsnummer

Kontaktperson

E-post

Adress

Postnummer och ort

Telefon occh mobilnummer

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Faktureringspostnummer och ort (om annan än ovan)

Markera antal ton som ni avser att lämna
< 2 ton

2,1-8 ton

8,1-15 ton

Vilken typ av avfall kommer ni i huvudsak att lämna?

Tre sortergårdskort ingår och de ska alltid finnas väl synligt i fordonet. Du kan beställa extra kort till en
kostnad av 150 kronor per kort. Max 8 kort per abonnemang lämnas ut.

.......................................................................
Datum och ort

.................................................................................
Underskrift

.................................................................................
Namnförtydligande

Med denna ansökan förbinder du dig att företaget följer de villkor som ställs för att ha ett sortergårdskort.
Skicka blanketten till:
June Avfall & Miljö AB
Box 659
551 19 Jönköping

Sortergårdskort för företag
Har du ett företag och vill lämna avfall på sortergården? Då kan du ansöka om ett sortergårdskort som gäller på samtliga
sortergårdar som drivs av June Avfall & Miljö. Du får lämna upp till 15 ton avfall per år. Varje fordon ska vara utrustade med
ett sortergårdskort och ni kan besöka gårdarna måndag till fredag. Ditt företag förbinder sig att känna till och följa de sorteringsanvisningar som gäller på våra gårdar.

! får lämnas till sortergården?
JAVad

I verksamhetsavfall ingår fraktionerna metallskrot, trä,
restavfall, park- och trädgårdsavfall samt well. Avfallet
får lämnas med fordon som har en maxvikt på 3,5 ton.

!
JVad
E
får INTE lämnas till sortergården?
N

I företagkortet ingår inte lämning av däck, ensilageplast,
asbest, farligt avfall, tryckimpregnerat trä, hushållsavfall
och fönster.

Sten och betong
Vill ni lämna sten och betong (fyllnadsmassor) eller gips
måste ni kontakta oss innan ni skickar in ansökan. Ring
oss på telefon 036-17 19 00.
Elektronik
Större mängder kan lämnas till Retur, Ängsforsvägen 2,
Hovslätt. Mer information retur.nu
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Allt avfall som lämnas till sortergården skall vara sorterat.

Vad kostar ett sortergårdskort?
VIKT NI AVSER LÄMNA/ÅR

PRIS 2019 (exkl. moms)

< 2 ton

4 840 kr

2,1 - 8 ton

9 680 kr

8,1 - 15 ton

19 360 kr

Varje företag/verksamhet får tre sortergårdskort.
Extra sortergårdskort går att beställa till en
kostnad av 150 kr/extra kort. Vi lämnar ut max
åtta kort per abonnemang.

Hur beställer ni ett sortergårdskort?
Vill ni ansöka om ett sortergårdskort fyller ni i blanketten och skickar in till oss. Ni kan ansöka om att få lämna max 15 ton
avfall per år. Om vi bedömer att vi kan ta emot de mängder avfall ni vill lämna skickar vi sortergårdskort och faktura till er.
Abonnemanget fortsätter löpande årsvis tills dess att någon av parterna säger upp sortergårdskortet. Vid missbruk av sortergårdskortet äger June Avfall & Miljö rätt att dra in det.

Du hittar mer information på www.juneavfall.se.
I appen Sortera rätt med June avfall hittar du våra öppettider.
Instagram: juneavfall

