Taxa 2018
Taxan är uppdelad på två avgifter, en fast och en rörlig.

Fast avgift
Den fasta avgiften som betalas av alla hushåll bekostar miljöarbete, insamling och
behandling av farligt avfall, sortergårdar, information, kundtjänst och administration.
För 2018 är den fasta avgiften för villor 1 100 kr.

Rörlig avgift
Den rörliga avgiften består av kostnader för tömning och behandling av ditt avfall.

Så här gör du ditt val

Du kan välja något av dessa abonnemang:
Fastighetsnära insamling, FNI
2 st 370 liters kärl, tömning varannan och var
fjärde vecka

Du kan välja abonnemang på två sätt:
Fast avgift

Rörlig avgift

Pris per år

1 100:-

1 610:-

2 710:-

Du sorterar ut matavfall, förpackningar, tidningar och restavfall direkt i kärlen. Farligt avfall
och elavfall ska alltid lämnas till sortergård.

Sortera matavfall
1 st 370 liters kärl, tömning varannan vecka

Fast avgift

Rörlig avgift

Pris per år

1 100:-

1 975:-

3 075:-

Du sorterar ut matavfall och restavfall i kärlet. Förpackningar och tidningar lämnar du till
återvinningsstation. Farligt avfall och elavfall ska alltid lämnas till sortergård.

Tycker du kärlen blir för stora för ditt hushåll kan du dela med din granne. Varje
hushåll betalar den fasta avgiften. Ni delar på den rörliga avgiften. Kontakta oss för
mer information.

1. Gå in på www.webbsvar.se. Du loggar in med det
användarnamn och lösenord som står i brevet. Välj
det abonnemang som passar ditt hushåll bäst. Om
du fyller i din e-postadress och mobilnummer får du
information från oss några gånger per år, till exempel
vid ändrade tömningsdagar eller ändrade öppettider
på sortergårdarna.

Dags att
välja nytt
abonnemang
för ditt avfall

eller:
2. Fyll i medföljande svarstalong och skicka till oss.
Portot är redan betalt. Om du fyller i ditt mobilnummer får du information från oss några gånger
per år, till exempel vid ändrade tömningsdagar.
På talongen kan du inte lämna din e-postadress.
VILLAHUSHÅLL I MULLSJÖ

Du kan välja att ha kvar ditt abonnemang:

Att tänka på:

Hemkompostera

Gör du inget aktivt val behåller du det abonnemang
du har idag, men med den ändrade taxan.

190 liters kärl, tömning var fjärde vecka

Fast avgift

Rörlig avgift

Pris per år

1 100:-

1 725:-

2 825:-

Du hemkomposterar allt ditt matavfall i en godkänd kompostbehållare. Restavfallet slänger
du i kärlet. Förpackningar och tidningar lämnar du till återvinningsstation. Farligt avfall och
elavfall ska alltid lämnas till sortergård. Om du har hemkompostering idag behöver du inte
göra en ny anmälan till miljöförvaltningen.

Efter anmälningstidens slut skickar vi ut en bekräftelse, oavsett vilket abonnemang du valt. Där informerar vi om när dina nya kärl körs ut och vilken dag
vi kommer och tömmer. Har du valt Fastighetsnära
insamling eller Sortera matavfall ligger din sorteringsutrustning i kärlet.

Osorterat avfall
Fast avgift

Rörlig avgift

Pris per år

190 liters kärl, tömning varannan vecka

1 100:-

4 350:-

5 450:-

370 liters kärl, tömning varannan vecka

1 100:-

6 165:-

7 265:-

Du slänger matavfall och restavfall blandat i kärlet. Förpackningar och tidningar lämnar du
till återvinningsstation. Farligt avfall och elavfall ska alltid lämnas till sortergård.

Alla priser är inklusive moms och gäller avståndsklass 1, vilket innebär att kärlet
inte står bakom grind, dörr eller hinder och inom 3 meter från tomtgräns på
tömningsdagen. Vid annan placering tillkommer kostnadstillägg.

www.juneavfall.se
info@juneavfall.se
036-17 19 00
Instagram: juneavfall
App: Sortera rätt med June Avfall

Nu är det dags för ditt hushåll att välja
avfallsabonnemang
Sorteringssystemet Fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI) är ett abonnemang som vi nu erbjuder villaägare i Mullsjö kommun. Väljer du FNI innebär
att du får två avfallskärl. Varje kärl är indelat i fyra fack där, förutom matavfall
och restavfall, förpackningar och tidningar sorteras direkt i kärlen. Du får också
en separat box för lampor och batterier.
Vill du fortsätta köra dina förpackningar och tidningar till en återvinningsstation
kan du välja abonnemang Sortera matavfall istället. Då får du ett kärl med två
fack, där du sorterar ut matavfall och restavfall.
Du kan också välja att ha kvar det abonnemang du har idag. Tänk då på att du
får en ändrad taxa, se avfallstaxa på baksidan. Väljer du att behålla det abonnemang du har idag lämnar du förpackningar och tidningar till en återvinningsstation. Oavsett vilket abonnemang du väljer ska du alltid sortera ut farligt avfall
och elavfall. Detta lämnas till sortergård.

Varför välja FNI?
Vi ska ta tillvara resurserna i det avfall som uppstår i så hög grad som möjligt. Detta
kan vi göra genom att samla in matavfallet separat och använda det som biogödsel
till åkermarken och som biogas till bilar och bussar. Av en papperspåse med matavfall
kan vi göra biogas som räcker till 3 km körning med en personbil. På det matavfall
vi samlar in under ett år kan vi producera så mycket biogas att en buss kan köra
motsvarande 50 varv runt jordklotet.

Det är lätt att göra rätt
Du slipper åka till en återvinningsstation med dina förpackningar och tidningar.
Istället lägger du dem direkt i kärlet. Du kommer märka att det blir mindre avfall
i påsen för restavfall och det blir en rolig utmaning att sortera alla olika förpackningar som uppstår i hushållet i rätt fack. När förpackningar och tidningar sorteras
ut redan vid fastigheten ser vi att mer material går till återvinning. Visste du att till
exempel glas och metall kan återvinnas hur många gånger som helst!

Ökad service för dig
Med fastighetsnära insamling har du en egen liten återvinningsstation hemma på
tomten. Men framförallt innebär det en ökad service för ditt hushåll! Du slipper
också den skrymmande mellanlagringen av förpackningar hemma i diverse kassar
och påsar. Det blir renare inne, eftersom du slänger dina förpackningar i kärlen
när du vill.

Mått på FNI och
matavfallskärlen
Volym: 370 liter
Bredd: 80 cm
Djup: 85,2 cm inkl. insats
Höjd: 110 cm
Måtten gäller per kärl. Om du ska bygga plank
eller dylikt runt dina kärl, tänk på att lägga till
5 cm på varje sida om kärlen.
På www.juneavfall.se kan du se hur kärlen töms
i sopbilen.

Kärl 1

Kärl 2

Så här sorterar du i FNI-kärlen
Kärl 1 - töms varannan vecka
Matavfall, 118 liters fack
Frukt- och rotfruktsskal, matrester, tepåsar, ost, pålägg, kött-, fisk- och
skaldjursrens, pasta, brödkanter m.m. Ska förpackas i de papperspåsar
som ingår i abonnemanget.
Restavfall, 162 liters fack
Blöjor, kattsand, hundbajspåsar, bindor, plåster, dammsugarpåsar,
gamla disktrasor, kuvert m.m. Avfallet förpackas i påsar som knyts
ihop.
Färgat glas, 30 liters fack
Flaskor och burkar av färgat glas. Ta bort kapsyler och lock och lägg i facket
för metall eller plast. Skölj gärna ur förpackningen. Lägg löst i facket.
Av det insamlade materialet görs bl.a. nya glasförpackningar och byggnadsisolering. Glas kan återvinnas hur många gånger som helst!

Tidningar/returpapper, 60 liters fack
Dagstidningar, veckotidningar, magasin och reklam. Lägg
löst i facket. OBS! Kuvert och post-itlappar slängs i restavfall.
Av det insamlade materialet görs bl.a. nya tidningar, hushållsoch toalettpapper. Papper kan återvinnas upp till sju gånger
innan det blir toalett- eller hushållspapper.

Detta ingår också i abonnemanget
för FNI
Plastminimizer till mjukplasten
I plastminimizern lägger du all mjukplast, som till exempel fruktpåsar,
påläggsemballage och gladpack. När påsen i minimizern är full knyter
du ihop den och slänger den i facket för plastförpackningar.
Storlek på minimizern: bredd: 12 cm, djup: 12 cm och höjd: 23 cm.

Behållare för lampor och batterier
Boxen ska förvaras inomhus tills det är dags att tömma den. När du
vill ha boxen tömd häktar du fast den på valfritt FNI-kärl. Boxen
töms manuellt av chauffören i separata fack i sopbilen.
Storlek på boxen: bredd: 35 cm, djup: 20 cm och höjd: 20 cm.

Kärl 2 - töms var fjärde vecka
Pappersförpackningar, 155 liters fack
Mjölk-, fil- och gräddförpackningar, cornflakespaket, äggkartonger
m.m. Förpackningarna ska vara tömda. Platta ihop dem, lägg mindre
förpackningar i större. Lägg löst i facket.
Av det insamlade materialet görs bl.a. nya förpackningar. Papper kan
återvinnas upp till sju gånger innan det energiåtervinns genom förbränning
och blir värme och el.
Plastförpackningar, 155 liters fack
Ketchup-, schampo- och balsamflaskor, chipspåsar, tandkrämstuber
och plastpåsar m.m. Töm förpackningen och skruva loss eventuella
lock. Lägg hårda förpackningar löst i facket och paketera mjukplast i
den minimizer som ingår i abonnemanget.
Av det insamlade materialet görs nya plastprodukter. Plast kan återvinnas
upp till sex gånger innan det energiåtervinns genom förbränning och blir
värme och el. Ett ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till
84 000 blomkrukor.
Ofärgat glas, 30 liters fack
Saftflaskor, syltburkar, barnmatsburkar m.m. Ta bort kapsyler och lock och
lägg i facket för metall eller plast. Skölj gärna ur förpackningen. Lägg löst i
facket.
Av det insamlade materialet görs bl.a. nya glasförpackningar och byggnadsisolering. Glas kan återvinnas hur många gånger som helst!
Metallförpackningar, 30 liters fack
Lock, aluminiumfolie, konservburkar, metalltuber m.m. Skölj gärna
ur förpackningarna. Lägg löst i facket.
Av det insamlade materialet görs bl.a. nya förpackningar, men även
järnvägar och motordelar till bilar. Metall kan återvinnas hur många
gånger som helst!

Abonnemang Sortera matavfall
Väljer du abonnemang Sortera matavfall får du ett kärl med två fack, där du sorterar
ut matavfall och restavfall. Ditt kärl töms varannan vecka. Du fortsätter köra dina förpackningar och tidningar till en återvinningsstation. Farligt avfall och elavfall lämnas
alltid till sortergård.

Detta sorteras som matavfall
Rester av tillagad mat och råvaror. Ta bort alla
förpackningar runt ditt matavfall innan du slänger det.
Ingen plast får läggas i eller runt papperspåsen!

