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Allmänna bestämmelser 
June Avfall & Miljö AB (nedan kallat bolaget) har på uppdrag av 
kommunfullmäktige ansvar för den kommunala avfallshanteringen i de tre 
kommunerna Jönköping, Habo och Mullsjö. 
I kommunerna Jönköping, Habo och Mullsjö ska hushållsavfall (kommunalt avfall) och 
kommunalt avfall annan verksamhet, samlas in, tas emot, borttransporteras och behandlas 
genom June Avfall & Miljö. Avgift för detta får tas ut enligt 27 kap 4–6 § miljöbalken 
(1998:808). Avgiften ska betalas till bolaget.  

Alla kommuner har rätt att ta ut avgifter för avfallshantering om de har en avfallstaxa som 
beskriver avgifterna. Denna avfallstaxa, som gäller för kommunerna Jönköping, Habo och 
Mullsjö, är miljöstyrande för att uppmuntra till återanvändning, återvinning eller annan 
miljöriktig avfallshantering.  

Ytterligare bestämmelser för kommunernas avfallshantering finns i miljöbalken, 
avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i ”Föreskrifter 
för avfallshantering – Jönköping, Habo och Mullsjös kommuner” som antagits av 
kommunfullmäktige i de tre kommunerna. 

Betalningsansvar  
Varje fastighetsinnehavare som producerar hushållsavfall, eller hushållsliknande avfall (så kallat 
kommunalt avfall), ska teckna abonnemang för sin avfallshantering och betala avgift enligt 
denna avfallstaxa. Fakturamottagande kan överföras på nyttjanderättshavare med 
fastighetsinnehavarens och bolagets medgivande, dock kvarstår avgiftsskyldigheten hos 
fastighetsinnehavaren och bolaget har rätt att kräva betalning från fastighetsinnehavaren om 
nyttjanderättshavaren inte betalar. 

Avgiftens utformning 
Avfallstaxan består av två delar; en fast avgift och en rörlig avgift. Avgiften ska vara årlig eller 
på annat sätt periodisk. Om insamling, transport eller bortskaffande sker vid enstaka tillfällen 
kan avgiften tas ut vid varje särskilt tillfälle. 

Fast avgift 
Den fasta avgiften tas ut från alla fastigheter som nyttjas eller kan nyttjas på sådant sätt att 
hushållsavfall och hushållsliknande avfall uppstår eller kan uppstå. Den fasta avgiften för 
hushåll finansierar bolagets sortergårdsverksamhet, administration, information med mera och 
fördelas på de olika nedanstående kategorierna efter bedömt nyttjande. 

Avgiften tas ut från kategorierna; småhus, fritidshus, alla lägenheter i flerbostadshus samt 
verksamheter.  

I de fall då två eller fler fastighetsinnehavare delar på ett eller flera avfallskärl, utgår fast avgift 
för varje fastighetsinnehavare.  

Fast avgift betalas även vid uppehåll i tömning och för bostäder som ska eller håller på att 
renoveras. 
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Rörlig avgift 
Den rörliga avgiften beror på vilket abonnemang som valts och täcker tömnings- och 
behandlingskostnaderna. 

I de fall då två eller fler fastighetsinnehavare delar på ett eller flera avfallskärl delar 
fastighetsinnehavarna på den rörliga avgiften.  

Debitering 

Helårsabonnemang 
För småhus, flerbostadshus och verksamheter debiteras avgiften tre gånger per år. 
För tömning av slam från enskild avloppsanläggning debiteras avgiften månaden därpå. 
För hämtning av latrin debiteras avgiften tre gånger per år vid helårsabonnemang. 

Sommarabonnemang 
För fritidshus och sommarverksamheter debiteras avgiften i augusti.  

Försenad betalning 
Dröjsmålsränta tillkommer vid försenad betalning enligt 6 § räntelagen. 

Reklamation vid utebliven tömning 
Utebliven tömning ska snarast anmälas skriftligt eller via telefon till June Avfall & Miljö. 
Tömning sker därefter så fort som möjligt. Tjänst som inte utförts innan nästa ordinarie 
tömningstillfälle kan medföra rätt till ersättning för utebliven tjänst. Anspråk på ersättning ska 
vara skriftligt och skickas till bolaget. 

Uppehåll 

Uppehåll i tömning av hushållsavfall 
Uppehåll i tömning av hushållsavfall beviljas av June Avfall & Miljö för en period av minst tre 
månader och som längst ett år. Skriftligt meddelande ska lämnas till bolaget senast fyra veckor 
innan uppehållets början. Vid längre, eller flera på varandra följande uppehåll, sök dispens hos 
miljökontoret i respektive kommun. Se 39 § ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo 
och Mullsjö kommuner”. 

För fritidshus beviljas uppehåll endast för hel säsong, det vill säga maj–september. 

Den fasta avgiften tas ut även vid uppehåll i tömningen. 

Utsträckt hämtningsintervall för tömning av slam/eget 
omhändertagande av slam från enskilda avloppsanläggningar 
Hushåll kan ansöka om utsträckt hämtningsintervall av slam eller om eget omhändertagande av 
slam från enskild avloppsanläggning hos Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköpings kommun 
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eller Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner. Om ansökan beviljas befrias hushållet 
från bolagets avgifter för slamtömning under den aktuella perioden. 

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtningsintervallet anpassas till anläggningens behov. 

Vid ändrade ägar- och tömningsförhållanden 
Ändrade förhållanden såsom försäljning av fastighet, ägarbyte, ändring av abonnemang eller 
liknande ska snarast anmälas till June Avfall & Miljö av den som är betalningsansvarig. 
Förändrad avgift, på grund av ovanstående, gäller när ändringen genomförts. Byte och 
hemtagning av kärl kan beställas via bolagets kundtjänst.  

Fastighetsinnehavare som låter bli att anmäla en ändring som skulle inneburit högre avgift, 
faktureras den högre avgiften retroaktivt. 

Speciella tjänster och undantag 
För speciella tjänster, när June Avfall & Miljö måste frångå ordinarie rutiner eller där 
förhållandena avviker från vad som är normalt, beslutar bolaget om avgift baserat på 
självkostnadspris. 

Hänvisningar 
De paragrafer som detta dokument hänvisar till finns i ”Föreskrifter för avfallshantering 
Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner”. 

Ikraftträdande 
Taxan träder i kraft 2022-01-01. 

Definitioner 

Abonnemang 
Abonnemang innebär regelbunden tömning av avfall med ett bestämt intervall.  

Delat abonnemang 
Delat abonnemang innebär att upp till tre närliggande fastigheter använder gemensamt kärl för 
sitt hushållsavfall. Fastighetsinnehavarna delar på den rörliga avgiften för abonnemanget men 
betalar varsin fast avgift.  

Dragavstånd  
Med dragavstånd menas avståndet mellan kärl och tömningsfordonets uppställningsplats, det vill 
säga den sträcka som sophämtaren drar eller skjuter kärlet. 
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Enskild avloppsanläggning 
På platser där det kommunala vatten- och avloppssystemet inte är utbyggt måste 
fastighetsinnehavaren själv ordna en avloppsanläggning, så kallad enskild avloppsanläggning. 

Tömning av slam sker i slambrunn, i sluten tank eller i minireningsverk.  

Extratömning av kärl, så kallad budning 
Beställning av tömning av kärl, vilken sker utöver ordinarie tömning. 

Farbar väg 
Med farbar väg menas att en transportväg bland annat ska ha; fri sikt, hållas fri från växtlighet 
och andra hinder, röjas från snö och hållas halkfri så att tömning kan utföras. June Avfall & 
Miljö har tolkningsföreträde vid bedömning av farbar väg. Se även 24 § i ”Föreskrifter för 
avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner”. 

Farligt avfall 
Allt avfall som är farligt för människor och miljö klassas som farligt avfall. Det får inte hamna 
bland det övriga hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet. Exempel på farligt avfall är 
färgrester, nagellack, bekämpningsmedel, motorolja, lösningsmedel med mera. Privatpersoner 
ska lämna farligt avfall på en sortergård medan verksamheter hänvisas till privata entreprenörer.  

Fastighetsinnehavare 
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen, SFS 1979:1152, ska anses som fastighetsägare.  

Felsortering 
June Avfall & Miljös chaufförer kontrollerar kvaliteten på avfallet i kärlet i samband med 
tömning. I ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner” framgår 
hur avfall ska sorteras. Om avfallet inte är sorterat enligt dessa föreskrifter kan felsorteringsavgift 
debiteras. 

Flerbostadshus 
Med flerbostadshus avses bostadshus med tre lägenheter eller fler.  

Fritidshus 
Fritidshus är fastigheter som endast har behov av tömning av hushållsavfall viss del av året.  

Framkörningsavgift, så kallad bomkörning 
Framkörningsavgift, så kallad bomkörning, tas ut när vår slambil besökt slambrunn, sluten tank 
eller minireningsverk utan att kunna tömma på grund av hinder eller brister som uppstått på 
grund av att fastighetsägaren inte har uppfyllt sitt ansvar. Avgiften tas till exempel ut vid 
utebliven avbokning, när chauffören inte kunnat hitta anläggningen på grund av att den inte 
varit tillräckligt uppmärkt eller när brunnslocket är för tungt. 



9 (62) 
 
 

Grovavfall 
Grovavfall är hushållsavfall som är så skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i kärl. 
Till grovavfall räknas bland annat möbler som är trasiga och inte kan ges bort, rester från 
renoveringar hos privatpersoner, trämaterial med mera.  

Hushållsavfall 
Med hushållsavfall menas avfall som kommer från hushåll. Exempel på hushållsavfall är 
matrester, förpackningar, returpapper, städsopor, blöjor, latrin och slam från enskilda avlopp 
samt skrymmande avfall som trasiga möbler, cyklar och liknande föremål. Med 
hushållsliknande avfall menas avfall som kommer från andra källor än hushåll men som liknar 
det avfall som uppstår i ett hushåll. Exempel på hushållslikande avfall är avfall från 
lunchrum/personalmatsalar, städsopor, avfall från restauranger och kaféer. Även avfall från 
tillfälliga boenden som hotell, campingplatser och gästhamnar räknas som hushållsliknande 
avfall.  

Kommunalt avfall 
Efter en ändring av avfallslagstiftningen ersätter begreppen kommunalt avfall eller avfall under 
kommunens ansvar, begreppen hushållsavfall och hushållsliknande avfall (enligt 15 kapitlet i 
miljöbalken). I detta dokument används dock fortfarande begreppen hushållsavfall och 
hushållsliknande avfall, synonymt med begreppet kommunalt avfall. 

Kärl och djupbehållare 
Kärl och djupbehållare är behållare för avfall. Kärl ingår i abonnemangen och tillhandahålls av 
June Avfall & Miljö. Djupbehållare anskaffas, ägs, underhålls och installeras av 
fastighetsinnehavaren. June Avfall & Miljö ansvarar för tömning av avfall. 

Lägenhet 
Med lägenhet menas minst ett rum med kök/kokvrå och med möjlighet till matlagning. Det 
innebär förutom vanliga lägenheter även seniorboenden och studentlägenheter. 

Nyttjanderättshavare 
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har 
rätt att bruka eller nyttja en fastighet till exempel genom arrende.  

Placeringstillägg 
För kärl som är placerade på en svårtillgänglig plats tillkommer ett placeringstillägg per kärl och 
år. Placeringstillägg tillkommer också om kärlet är placerat mer än 20 meter från sopbilens 
uppställningsplats. June Avfall & Miljö har tolkningsföreträde vid bedömning av tillämpning av 
placeringstillägg. 

Kärl som är placerade i anslutning till trappor, hissar, staket, bommar och grindar är exempel på 
när kärl är svårtillgängligt placerade. 

I ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner” finns mer 
information om transportvägar och dragvägar.  
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Producentansvar 
Producentansvar innebär att producenterna ansvarar för kostnaderna att samla in och ta hand om 
uttjänta produkter. I Sverige har vi ett lagstiftat producentansvar på batterier, bilar, däck, 
elutrustning (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur), förpackningar och läkemedel.  

Returpapper 
Med ”returpapper” avses definitionen i Avfallsförordningen, det vill säga kommunalt avfall som 
består av tidningar eller tidningspapper. Tidningar definieras som tidningar, tidskrifter, 
direktreklam, kataloger och liknande produkter av papper. Tidningspapper definieras som 
papper som tidningar trycks på. Från och med 1 januari 2022 upphör producentansvaret för 
returpapper, då övertar June Avfall & Miljö ansvaret för insamlingen i Habo, Jönköping och 
Mullsjö kommuner. 

Samfällighetsförening 
En samfällighetsförening är en juridisk person, där ägarna till de fastigheter som ingår i 
föreningen är medlemmar. En samfällighetsförening, för ägande och skötsel av en gemensam 
anläggning för avfallshantering, ersätter fastighetsinnehavarens betalningsansvar för avgifter 
enligt denna avfallstaxa.  

Samordnad tömning 
Gemensam tömningsplats där kärl från flera fastigheter är samlade. 

Slam 
Med slam menas i det här dokumentet; slam från slambrunnar, minireningsverk och 
slamavskiljare samt toalettvatten från slutna tankar. Slam räknas som hushållsavfall.  

Slangdragning, slam 
Slangdragning kallas den sträcka som chauffören drar slang mellan avloppsanläggningen och 
slambilen. 

Småhus 
Med småhus avses bostadshus med 1–2 hushåll. Vanliga typer av småhus är villa, radhus och 
kedjehus.  

Verksamhet 
Övriga platser än hushåll där hushållsavfall eller hushållsliknande avfall uppstår definieras som 
verksamhet, till exempel sjukhus, hotell, vandrarhem, restauranger, kaféer, skolor samt 
verksamheter som har någon form av personalutrymme, toaletter eller samlingslokal. 

Ytterligare definitioner 
Ytterligare definitioner finns i ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö 
kommuner”. 
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Småhus 2022 års taxa 
Småhus är en byggnad avsedd som permanent bostad för en eller två hushåll, 
som taxeras som småhus, det vill säga friliggande villor, radhus och kedjehus. 
Samtliga avgifter för småhus är inklusive moms. 
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Abonnemang för småhus 

Fastighetsnära insamling, FNI 
Varje småhusägare får två kärl på sin tomt. I kärl 1 finns fyra fack; matavfall, restavfall, 
tidningar och färgat glas. I kärl 2 finns fyra fack; pappersförpackningar, plastförpackningar, 
ofärgade glasförpackningar och metallförpackningar. Kärl 1 töms varannan vecka medan kärl 2 
töms var fjärde vecka. 

Utöver de två kärlen ingår tre behållare för inomhusbruk varav: 

• en för mjukplast, så kallad minimizer 

• en för lampor och batterier (förvaras inomhus till dess att den behöver tömmas, då placeras 
den i avsedda hål på valfritt kärl) 

• en för matavfallspåsen 

Hushållen ska lägga sitt matavfall i de påsar som June Avfall & Miljö godkänner. Farligt avfall 
ska lämnas till en sortergård. 

Sortera mat- och restavfall, SM 
I abonnemanget Sortera mat- och restavfall ingår ett kärl med två fack; ett för matavfall och ett 
för restavfall. Tidningar och förpackningar (av glas, papper, metall eller plast) ska lämnas till en 
återvinningsstation. Farligt avfall ska lämnas till en sortergård. Kärlet töms varannan vecka.  

Hushållen ska lägga sitt matavfall i de påsar som June Avfall & Miljö godkänner. 

Hemkompostera 
I abonnemanget Hemkompostera ingår ett kärl för restavfall. Allt matavfall ska sorteras ut och 
läggas i hushållets egen kompost. Tidningar och förpackningar (av glas, papper, metall eller 
plast) ska lämnas till en återvinningsstation. Farligt avfall ska lämnas till en sortergård. 

Innan abonnemanget kan tecknas ska hushållet anmäla sin planerade hemkompostering till 
Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköpings kommun eller Miljöförvaltningen i Habo och 
Mullsjö kommuner.  

Hushåll som komposterar allt sitt matavfall kan ansöka om utsträckt hämtningsintervall för 
restavfallet från varannan till var fjärde vecka – efter anmälan till Miljö- och 
hälsoskyddskontoret i Jönköpings kommun eller Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö 
kommuner.  

Medgivandet för utsträckt hämtningsintervall kan återkallas för hushåll som lägger matavfall i 
restavfallet. 

Osorterat mat- och restavfall 
Abonnemanget Osorterat mat- och restavfall innebär att matavfallet läggs i samma kärl som 
restavfallet. Tömning sker varannan vecka. Tidningar och förpackningar (av glas, papper, metall 
eller plast) ska lämnas till en återvinningsstation. Farligt avfall ska lämnas till en sortergård. 
Eftersom detta abonnemang är sämst för miljön ger det högst avgift då June Avfall & Miljö har 
en miljöstyrande taxa. 
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Avfallstaxor för småhus  
Avfallstaxan består av två delar, en fast avgift och en rörlig avgift. Avgifterna täcker 
kostnaderna för avfallshantering. Faktura för avgiften skickas tre gånger per år. 

Med dragavstånd menas avstånd mellan tömningsfordonets uppställningsplats och kärlet. 
Avståndet påverkar den rörliga avgiften. Vid nybyggnation är dragavstånd över 20 meter inte 
tillåtet. 

Samtliga priser för småhus inkluderar moms. 

Fast avgift 
Den fasta avgiften för småhus, år 2022, är 1 285 kronor.  

Rörlig avgift 

Fastighetsnära insamling, FNI, kärl 1 töms varannan vecka och 
kärl 2 töms var fjärde vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

2 x 370 liter  1 930 kr 2 510 kr 3 090 kr 

2 x 660 liter 3 690 kr 4 850 kr 6 010 kr 

Sortera mat- och restavfall, SM, tömning varannan vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

370 liter 
2 fack 

2 200 kr 2 760 kr 3 310 kr 

Hemkompostera, restavfall med tömning varannan vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

140 liter* 2 280 kr 2 850 kr 3 410 kr 

190 liter 2 470 kr 3 040 kr 3 600 kr 

* Abonnemanget kan inte nytecknas. 

Hemkompostera, restavfall med tömning var fjärde vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

140 liter* 1 800 kr 2 090 kr 2 370 kr 

190 liter 1 930 kr 2 220 kr 2 500 kr 

* Abonnemanget kan inte nytecknas. 
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Osorterat mat- och restavfall, tömning varannan vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

140 liter* 4 780 kr 5 460 kr 6 150 kr 

190 liter 5 230 kr 5 910 kr 6 600 kr 

370 liter 7 410 kr 8 270 kr 9 130 kr 

* Abonnemanget kan inte nytecknas. 
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Tilläggstjänster och avgifter för småhus  
Tilläggstjänsterna beställs via June Avfall & Miljös kundtjänst eller via ”Mina sidor” på 
www.juneavfall.se 

Nedanstående priser är inklusive moms. 

Extrakärl för restavfall 
För hushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis blöjor, kan abonnemang för extra 
restavfallskärl tecknas i kombination med abonnemangen Fastighetsnära insamling och Sortera 
mat- och restavfall. Kärlet töms i samband med ordinarie tömning varannan vecka. 

Avgift för extrakärl 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

190 liter 950 kr 1 520 kr 2 080 kr 

370 liter 2 190 kr 2 900 kr 3 610 kr 

Leverans, byte och hämtning av kärl 
June Avfall & Miljö levererar och hämtar kärl vid abonnemangs- eller storleksbyte samt vid 
nytecknande eller uppsägning av abonnemang. 

Avgift tillkommer. 

Avgift för leverans, byte och hämtning av kärl 
Tjänst  Pris/tillfälle 

Leverans/byte/hämtning 200 kr 

Extratömning av kärl 
Extratömning av kärl, så kallad budning, innebär att ett kärl töms fler gånger än vad som ingår i 
ordinarie abonnemang. Hushåll kan ha behov av extratömning vid enstaka eller flera tillfällen 
per år då det uppstår större mängd avfall än vanligt eller om hushållet inte ställt ut sitt kärl vid 
planerat tömningstillfälle. 

Avgift tillkommer. 

Avgift för extratömning av kärl 
Kärlstorlek  Pris/kärl/tillfälle 

190 liter (eller mindre) 
370 liter, SM 
370 liter, FNI 

300 kr 

Övriga kärl 350 kr 
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Felsortering 
June Avfall & Miljös chaufförer kontrollerar kvaliteten på avfallet i kärlet i samband med 
tömning. Om avfallet inte är sorterat enligt de regler som gäller för hushållets abonnemang 
tillkommer en felsorteringsavgift per kärl och tömningstillfälle. Vid upprepad felsortering, fler 
än fyra gånger inom 12 månader, tas en högre avgift ut, se nedan. 

I ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner” framgår hur avfall 
ska sorteras.  

Avgift för felsortering 
Tjänst  Pris/kärl/tillfälle 

Felsorteringsavgift 300 kr 

Felsorteringsavgift 
vid upprepad felsortering 

1 000 kr 

Överfullt kärl 
När avfallet inte ryms i kärlet utan överstiger dess övre kant och locket inte kan stängas, är 
kärlet överfullt. Avgift för överfullt kärl debiteras per kärl och tömningstillfälle. 

Avgift för överfullt kärl 
Tjänst  Pris/kärl/tillfälle 

Avgift för överfullt kärl 300 kr 

Placeringstillägg  
För kärl som är placerade på en svårtillgänglig plats tillkommer ett placeringstillägg per kärl och 
år. Placeringstillägg tillkommer också om kärlet är placerat mer än 20 meter från sopbilens 
uppställningsplats. June Avfall & Miljö har tolkningsföreträde vid bedömning av tillämpning av 
placeringstillägg. 

Kärl som är placerade i anslutning till trappor, hissar, staket, bommar och grindar är exempel på 
när kärl är svårtillgängligt placerade. 

I ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner” finns mer 
information om transportvägar och dragvägar.  

Avgift för placeringstillägg 
Tömningsfrekvenser  Pris/kärl/år 

Var fjärde vecka 1 280 kr 

Varannan vecka 2 550 kr 

Trädgårdsavfall 
Privatpersoner kan lämna trädgårdsavfall till en sortergård, utan avgift. Det finns också 
möjlighet att teckna ett abonnemang där kärlet med trädgårdsavfall ska placeras, max 3 meter 
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från tömningsfordonets uppställningsplats. Kärlet töms varannan vecka under veckorna 16–45, 
sammanlagt 15 gånger. Avgift tillkommer. 

Tjänsten gäller, tillsvidare, endast i Jönköpings kommun. 

Avgift för kärl med trädgårdsavfall 
Kärlstorlek Pris/kärl/säsong 

190 liter 730 kr 

370 liter 860 kr 

Grovavfall 
Grovavfall är hushållsavfall som är så skrymmande att det inte är lämpligt att samla in via kärl. 
Till grovavfall räknas bland annat trasiga saker som möbler, cyklar, leksaker, mattor med mera.  

Grovavfall från hushåll ska återbrukas, material- eller energiåtervinnas. Hushållen kan 
kostnadsfritt lämna sitt sorterade grovavfall till någon av bolagets sortergårdar. Farligt avfall 
och elavfall räknas inte som grovavfall men ska ändå lämnas in till en sortergård för 
omhändertagande.  

June Avfall & Miljö kan även erbjuda hämtning av grovavfall för hushåll. Grovavfallet ska då 
vara buntat eller förpackat i lämpligt emballage för att underlätta hanteringen. Maximalt två 
kollin kan hämtas per tillfälle. Ett kolli kan till exempel bestå av en soffa, skåp, bord etc. Kollit 
får väga upp till 25 kilo, vara högst 2 meter långt och får inte överskrida volymen 1 m3. Avfallet 
ska kunna hanteras av en person. Vid större kollin eller då två personer krävs för lastningen, tas 
en avgift ut för extra personal, baserad på självkostnadspris. Kollit ska placeras vid farbar väg. 
Tjänsten beställs via kundtjänst.  

Avgift för hämtning av grovavfall 
Tjänst Pris/tillfälle 

Hämtning av grovavfall, 
pris per kolli 

450 kr 

Framkörningsavgift 920 kr 

Slam 
Enskilda avloppsanläggningar som slambrunnar, slutna tankar och minireningsverk, ska enligt 
gällande lagstiftning, tömmas på slam minst en gång per år. Miljö- och hälsoskyddskontoret i 
Jönköpings kommun eller Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner kan, efter ansökan, 
bevilja undantag. 

Avgift för tömning av avloppsslam baseras på anläggningens volym. För slangdragning som 
överstiger 10 meter, tillkommer extra avgift. Slangdragning räknas mellan slambilens 
uppställningsplats och anläggningen som ska tömmas. June Avfall & Miljö avgör eventuellt 
behov av slangdragning. Brunnslock som måste lyftas får väga max 15 kg och ska kunna 
öppnas av en person. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan får 
locket väga högst 35 kg. Alla avgifter faktureras när tjänsten är utförd. 
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Avgift för regelbunden slamtömning av enskilda 
avloppsanläggningar 
Anläggningens volym Pris/tillfälle/avloppsanläggning 

Upp till 1,5 m3 880 kr 

1,6–4 m3 1 370 kr 

4,1–7 m3 2 010 kr  

Över 7 m3 360 kr/m3 

Avgift för slangdragning 
Slangdragning som överstiger 10 meter debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall. Vid 
delad anläggning debiteras anläggningsägaren.  

Tjänst  Pris/tillfälle/avloppsanläggning 

Slangdragning, utöver 
10 meter  

190 kr/10 meter  

Avgift för extra slamtömning 
Tjänst  Pris/tillfälle 

Extra slamtömning 
inom fem arbetsdagar 

980 kr 
+ ordinarie tömningsavgift 

Avgift för akut slamtömning 
Tjänst  Pris/tillfälle 

Akut slamtömning 
inom 24 timmar 

3 420 kr 
+ ordinarie tömningsavgift 

Jourtillägg, vardagar 
mellan kl. 16:00–08:00, 
samt helger 

3 060 kronor  

Framkörningsavgift, så kallad bomkörning 
Tjänst  Pris/tillfälle 

Framkörningsavgift 660 kr 

Latrin 
Tjänsten latrin kan användas av hushåll som saknar kommunalt eller enskilt avlopp. I 
abonnemanget ingår latrinkärl (för uppsamling av urin, avföring och toalettpapper). Vid 
hämtning ska kärlet vara förslutet med lock och får väga max 15 kilo. Hämtning sker vid farbar 
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väg. Latrinkärlet hämtas varannan eller var fjärde vecka. Vid extrahämtning tillkommer avgift. 
Avgiftsdebitering för hämtning av latrin sker tre gånger per år. 

Avgift för hämtning av latrinkärl 
Hämtningsintervall Pris/år 

Var fjärde vecka 7 950 kr 

Varannan vecka 13 000 kr 

Avgift för extrahämtning av latrin 
Tjänst Pris/kärl/tillfälle 

Extrahämtning av latrin 600 kr 
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Övrig information för småhus 

Delat abonnemang 
Delat abonnemang innebär att upp till tre närliggande fastigheter använder gemensamt kärl för 
sitt hushållsavfall. Fastighetsinnehavarna delar på den rörliga avgiften för abonnemanget men 
betalar varsin fast avgift. Fastighetsinnehavarna ansöker om delat abonnemang hos June Avfall 
& Miljös kundtjänst. 

Samfällighetsförening – rabatt 
För samfällighetsföreningar med småhus, som har gemensamt tömningsställe för hushållsavfall, 
gäller den fasta avgiften för småhus och den rörliga avgiften för flerbostadshus. Hushållen i 
föreningen får 265 kr (exklusive moms) i årlig rabatt, på den fasta avgiften. För att få rabatten 
krävs att samfällighetsföreningen är fakturamottagare och betalningsansvarig.  

Småhus med samordnad tömning – rabatt  
Varje hushåll, som av bolaget uppmanas att samordna tömning på grund av svårigheter vid 
tömning intill fastigheten, får 325 kronor i rabatt på den fasta avgiften per hushåll och år. 
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Fritidshus 2022 års taxa 
Fritidshus är en byggnad bebodd av en eller två hushåll under del av året. June 
Avfall & Miljö erbjuder tömning från maj till september. 
Samtliga avgifter för fritidshus är inklusive moms. 
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Abonnemang för fritidshus 

Sortera mat- och restavfall, SM  
I abonnemanget Sortera mat- och restavfall ingår ett kärl med två fack; ett för matavfall och ett 
för restavfall. Tidningar och förpackningar (av glas, papper, metall eller plast) ska lämnas till en 
återvinningsstation. Farligt avfall ska lämnas till en sortergård. Kärlet töms varannan vecka, 
totalt tio gånger under perioden maj till september.  

Hushållen ska lägga sitt matavfall i de påsar som June Avfall & Miljö godkänner. 

Hemkompostera 
I abonnemanget Hemkompostera ingår ett kärl för restavfall. Allt matavfall ska sorteras ut och 
läggas i hushållets egen kompost. Tidningar och förpackningar (av glas, papper, metall eller 
plast) ska lämnas till en återvinningsstation. Farligt avfall ska lämnas till en sortergård. 

Kärl för restavfall töms sammanlagt tio gånger, från maj till september, vid tömningsintervall 
varannan vecka och fem gånger vid hämtningsintervall var fjärde vecka. 

Innan abonnemanget kan tecknas ska hushållet anmäla sin planerade hemkompostering till 
Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköpings kommun eller Miljöförvaltningen i Habo och 
Mullsjö kommuner.  

Hushåll som komposterar allt sitt matavfall kan ansöka om utsträckt hämtningsintervall för 
restavfallet från varannan vecka till var fjärde vecka – efter anmälan till Miljö- och 
hälsoskyddskontoret i Jönköpings kommun eller Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö 
kommuner.  

Medgivandet för utsträckt hämtningsintervall kan återkallas för hushåll som lägger matavfall i 
restavfallet. 

Osorterat mat- och restavfall 
Abonnemanget Osorterat mat- och restavfall innebär att matavfallet läggs i samma kärl som 
restavfallet. Kärlet töms varannan vecka, totalt tio gånger under perioden maj till september. 

Tidningar och förpackningar (av glas, papper, metall eller plast) ska lämnas till en 
återvinningsstation. Farligt avfall ska lämnas till en sortergård. Eftersom detta abonnemang är 
sämst för miljön ger det högst avgift då June Avfall & Miljö har en miljöstyrande taxa. 
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Avfallstaxor för fritidshus 
Avfallstaxan består av två delar, en fast avgift och en rörlig avgift. Avgifterna täcker 
kostnaderna för hantering av avfall. Fritidshus får faktura för avgiften i augusti.  

I avfallstaxan anges dragavstånd. Med dragavstånd menas avståndet mellan tömningsfordonets 
uppställningsplats och kärlet. Vid nybyggnation är dragavstånd över 20 meter inte tillåtet. 

Samtliga priser för fritidshus inkluderar moms. 

Fast avgift 
Den fasta avgiften för fritidshus, år 2022, är 950 kronor.  

Rörlig avgift 

Sortera mat- och restavfall, SM, tömning varannan vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

370 liter 
2 fack 

540 kr 1 100 kr 1 650 kr 

Hemkompostera, tömning av restavfall varannan vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

190 liter 970 kr 1 540 kr 2 100 kr 

Hemkompostera, tömning av restavfall var fjärde vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

190 liter 410 kr 700 kr 980 kr 

Osorterat mat- och restavfall, tömning varannan vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

140-liter* 1 020 kr 1 620 kr 2 230 kr 

190 liter 1 020 kr 1 620 kr 2 230 kr 

370 liter* 2 640 kr 3 240 kr 3 840 kr 

* Abonnemanget kan inte nytecknas. 
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Tilläggstjänster och avgifter för fritidshus 
Tilläggstjänsterna beställs via June Avfall & Miljös kundtjänst. De flesta går att beställa direkt 
via ”Mina sidor” på www.juneavfall.se 

Nedanstående priser är inklusive moms. 

Leverans, byte och hämtning av kärl 
June Avfall & Miljö levererar och hämtar kärl vid abonnemangs- eller storleksbyte samt vid 
nyteckning eller uppsägning av abonnemang. 

Avgift tillkommer. 

Avgift för leverans, byte och hämtning av kärl 
Tjänst  Pris/tillfälle 

Leverans/ byte/hämtning av kärl 200 kr 

Extratömning av kärl 
Extratömning av kärl, så kallad budning, innebär att ett kärl töms fler gånger än vad som ingår i 
ordinarie abonnemang. Hushåll kan ha behov av extratömning vid enstaka eller flera tillfällen 
per år då det uppstår större mängd avfall än vanligt eller om hushållet inte ställt ut sitt kärl vid 
planerat tömningstillfälle. 

Avgift tillkommer. 

Avgift för extratömning av kärl 
Kärlstorlek  Pris/kärl/tillfälle 

190 liter (eller mindre) 
370 liter, SM 

300 kr 

Övriga kärl 350 kr 

Överfullt kärl 
När avfallet inte ryms i kärlet utan överstiger dess övre kant är kärlet överfullt. Avgift för 
överfullt kärl debiteras per kärl och tömningstillfälle. 

Avgift för överfullt kärl 
Tjänst  Pris/kärl/tillfälle 

Avgift för överfullt kärl 300 kr 

Felsortering 
June Avfall & Miljös chaufförer kontrollerar kvaliteten på avfallet i kärlet i samband med 
tömning. Om avfallet inte är sorterat enligt de regler som gäller för hushållets abonnemang 
tillkommer en felsorteringsavgift per kärl och tömningstillfälle. Vid upprepad felsortering, fler 
än fyra gånger inom 12 månader, tas en högre avgift ut, se nedan. 
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I ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner” framgår hur avfall 
ska sorteras.  

Avgift för felsortering 
Tjänst  Pris/kärl/tillfälle 

Felsorteringsavgift 300 kr 

Felsorteringsavgift 
vid upprepad felsortering 

1 000 kr 

Placeringstillägg 
För kärl som är placerade på en svårtillgänglig plats tillkommer ett placeringstillägg per kärl och 
år. Placeringstillägg tillkommer också om kärlet är placerat mer än 20 meter från sopbilens 
uppställningsplats. June Avfall & Miljö har tolkningsföreträde vid bedömning av tillämpning av 
placeringstillägg. 

Kärl som är placerade i anslutning till trappor, hissar, staket, bommar och grindar är exempel på 
när kärl är svårtillgängligt placerade. 

I ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner” finns mer 
information om transportvägar och dragvägar.  

Avgift för placeringstillägg 
Tömningsfrekvenser  Pris/kärl/säsong 

Var fjärde vecka 450 kr 

Varannan vecka 870 kr 

Grovavfall 
Grovavfall är hushållsavfall som är så skrymmande att det inte är lämpligt att samla in via kärl. 
Till grovavfall räknas bland annat trasiga saker som möbler, cyklar, leksaker, mattor med mera.  

Grovavfall från hushåll ska återbrukas, material- eller energiåtervinnas. Hushållen kan 
kostnadsfritt lämna sitt sorterade grovavfall till någon av bolagets sortergårdar. Farligt avfall 
och elavfall räknas inte som grovavfall men ska ändå lämnas in till en sortergård för 
omhändertagande.  

June Avfall & Miljö kan även erbjuda hämtning av grovavfall för hushåll. Grovavfallet ska då 
vara buntat eller förpackat i lämpligt emballage så att hantering underlättas. Maximalt två kollin 
kan hämtas per tillfälle. Ett kolli kan till exempel bestå av en soffa, skåp, bord etc. Kollit får 
väga upp till 25 kilo, vara högst 2 meter långt och får inte överskrida volymen 1 m3. Avfallet 
ska kunna hanteras av en person. Vid större kollin eller då två personer krävs för lastningen, tas 
en avgift för extra personal ut, baserad på självkostnadspris. Kollit ska placeras vid farbar väg. 
Tjänsten beställs via kundtjänst.  
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Avgift för hämtning av grovavfall 
Tjänst Pris/tillfälle 

Hämtning av grovavfall, 
pris per kolli 

450 kr 

Framkörningsavgift 920 kr 

Slam 
Fastighetsinnehavare måste själv ordna en enskild avloppsanläggning där det kommunala 
vatten- och avloppsnätet inte är utbyggt. Enskilda avloppsanläggningar ska normalt tömmas på 
slam minst en gång per år. Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköpings kommun eller 
Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner kan bevilja undantag. 

Avgift för tömning av avloppsslam baseras på anläggningens volym. För slangdragning som 
överstiger 10 meter, tillkommer extra avgift. Slangdragning räknas mellan slambilens 
uppställningsplats och anläggningen som ska tömmas. June Avfall & Miljö avgör eventuellt 
behov av slangdragning. Brunnslock som måste lyftas får väga max 15 kg och ska kunna 
öppnas av en person. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan får 
locket väga högst 35 kg. 

Alla avgifter faktureras när tjänsten är utförd. 

Avgift för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar 
Anläggningens volym Pris/tillfälle/avloppsanläggning 

Upp till 1,5 m3 880 kr 

1,6–4 m3 1 370 kr 

4,1–7 m3 2 010 kr 

Över 7 m3 360 kr/m3 

Avgift för slangdragning vid längre avstånd 
Slangdragning som överstiger 10 meter debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall. Vid 
delad anläggning debiteras anläggningsägaren. 

Tjänst  Pris/tillfälle/avloppsanläggning 

Slangdragning, 
utöver 10 meter 

190 kr/10 meter 

Avgift för extra slamtömning 
Tjänst  Pris/tillfälle 

Extra slamtömning, 
inom fem arbetsdagar 

980 kr + ordinarie 
tömningsavgift 
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Avgift för akut slamtömning 
Tjänst  Pris/tillfälle 

Akut slamtömning 
inom 24 timmar 

3 420 kr 
+ ordinarie tömningsavgift 

Jourtillägg, vardagar 
mellan kl 16:00–08:00, 
samt helger 

3 060 kronor  

Framkörningsavgift, så kallad bomkörning 
Tjänst  Pris/tillfälle 

Framkörningsavgift 660 kr 

Latrin 
Tjänsten latrin kan användas av hushåll som saknar kommunalt eller enskilt avlopp. I 
abonnemanget ingår latrinkärl (för uppsamling av urin, avföring och toalettpapper). Kärlet ska 
vara förslutet med lock och får väga max 15 kilo. Hämtning sker vid vägkant på farbar väg.  

Latrinkärl för fritidshus töms sammanlagt tio gånger från maj till september vid 
tömningsintervall varannan vecka och fem gånger vid hämtningsintervall var fjärde vecka. Vid 
extrahämtning tillkommer avgift. Avgiftsdebitering för hämtning av latrin sker i augusti.  

Avgift för latrinhämtning 
Hämtningsintervall  Pris/säsong 

Hämtning varannan vecka 5 200 kr 

Hämtning var fjärde vecka 2 890 kr 

Avgift för extrahämtning av latrin 
Tjänst  Pris/kärl/tillfälle 

Extrahämtning av latrin 600 kr 
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Övrig information för fritidshus 

Delat abonnemang 
Delat abonnemang innebär att upp till tre närliggande fastigheter använder gemensamt kärl för 
sitt hushållsavfall. Fastighetsinnehavarna delar på den rörliga avgiften för abonnemanget men 
betalar varsin fast avgift. Fastighetsinnehavarna ansöker om delat abonnemang hos June Avfall 
& Miljös kundtjänst. 

Fritidshus med samordnad tömning – rabatt  
Fritidshus, som av bolaget uppmanas att samordna tömning på grund av svårigheter vid tömning 
intill fastigheten, får 110 kronor i rabatt på den fasta avgiften per hushåll och säsong. 

Samfällighetsförening – rabatt 
För samfällighetsföreningar för fritidshus, med gemensamt tömningsställe för hushållsavfall, 
gäller den fasta avgiften för fritidshus men de rörliga avgifterna för sommarverksamheter. 
Fritidshusen i föreningen får 90 kronor (exklusive moms) i årlig rabatt på den fasta avgiften. För 
att få rabatten krävs att samfällighetsföreningen är fakturamottagare och betalningsansvarig. 
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Flerbostadshus 2022 års taxa 
Med flerbostadshus avses hus med tre lägenheter eller flera. Flerbostadshus 
kan innehålla hyresrätter eller bostadsrätter. Med lägenhet menas minst ett 
rum med kök/kokvrå och med möjlighet till matlagning. 
Samtliga avgifter för flerbostadshus är exklusive moms. 
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Abonnemang för flerbostadshus 

Mat- och restavfall 
Abonnemanget Mat- och restavfall för flerbostadshus innebär att fastighetsinnehavaren 
använder separata kärl/djupbehållare för matavfall respektive restavfall. Abonnemanget är en 
kombinerad lösning, det vill säga fastighetsägaren måste ha kärl/djupbehållare för båda dessa 
avfallsslag; matavfall och restavfall. Avgiften består av separata rörliga avgifter för de olika 
kärlen/djupbehållarna.  

Hushållen i flerbostadshus ska lägga sitt matavfall i de påsar som June Avfall & Miljö 
godkänner, därefter i kärl/djupbehållare avsedda för matavfall. Hushållens restavfall läggs i 
kärl/djupbehållare avsedda för restavfall. Tidningar och förpackningar (av glas, papper, metall 
eller plast) ska antingen lämnas till en återvinningsstation eller till en privat 
återvinningsentreprenör. Farligt avfall ska lämnas till en sortergård. 

Förutsättningarna för avfallshantering i flerbostadshus är olika. Fastighetsinnehavare bör därför 
kontakta bolagets kundtjänst för rådgivning kring passande abonnemang. 

Osorterat mat- och restavfall   
Abonnemanget innebär att matavfallet läggs tillsammans med restavfallet. Tidningar och 
förpackningar (av glas, papper, metall eller plast) ska antingen lämnas till en återvinningsstation 
eller till en privat återvinningsentreprenör. Farligt avfall ska lämnas till en sortergård. Eftersom 
detta abonnemang är sämst för miljön ger det högst avgift då June Avfall & Miljö har en 
miljöstyrande taxa. 

Förutsättningarna för avfallshantering i flerbostadshus är olika. Fastighetsinnehavare bör 
kontakta bolagets kundtjänst för mer information om passande abonnemang. 

Djupbehållare 
För vissa sorters avfall finns det möjlighet att välja djupbehållare istället för kärl. Lämpligheten 
för användning av djupbehållare bedöms i samråd med June Avfall & Miljö. 
Fastighetsinnehavare bör kontakta bolagets kundtjänst.  
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Avfallstaxor för flerbostadshus 
Avfallstaxan består av två delar, en fast och en rörlig avgift. Avgifterna täcker kostnaderna för 
avfallshanteringen. Fastighetsinnehavare får faktura tre gånger per år.  

I avfallstaxan anges dragavstånd, med dragavstånd menas avståndet mellan tömningsfordonets 
uppställningsplats och kärl/djupbehållare. Vid nybyggnation är dragavstånd över 20 meter inte 
tillåtet.  

Samtliga priser för flerbostadshus är exklusive moms. 

Fast avgift  
Den fasta avgiften faktureras beroende av hur många lägenheter som finns i flerbostadshuset. 

Boendeform Pris/år/lägenhet 

Lägenhet 500 kr 

Rörlig avgift: Mat- och restavfall 
Mat- och restavfall är ett abonnemang med separata rörliga avgifter för de olika 
kärlen/djupbehållare. Flerbostadshus med abonnemanget Mat- och restavfall, betalar inte 
dragavstånd för kärl med matavfall förutsatt att de står bredvid kärl för restavfall vid 
tömningstillfället.  

Samtliga avgifter gäller per kärl och år.  

Tömning av matavfall varannan vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd 

140 liter 349 kr 804 kr 1 258 kr 

190 liter 472 kr 926 kr 1 380 kr 

370 liter* 935 kr 1 390 kr 1 845 kr 

* Abonnemanget kan inte nytecknas 

Tömning av matavfall en gång per vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd 

140 liter 700 kr 1 608 kr 2 515 kr 

190 liter 940 kr 1 848 kr 2 757 kr 

370 liter* 1 876 kr 2 784 kr 3 692 kr 

* Abonnemanget kan inte nytecknas 

  



32 (62) 
 
 

Tömning av matavfall två gånger per vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

140 liter 1 535 kr 3 351 kr 5 167 kr 

190 liter 2 061 kr 3 878 kr 5 695 kr 

370 liter* 4 124 kr 5 941 kr 7 758 kr 

* Abonnemanget kan inte nytecknas 

Tömning av matavfall tre gånger per vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

140 liter 2 300 kr 5 026 kr 7 750 kr 

190 liter 3 197 kr 5 921 kr 8 647 kr 

370 liter* 6 371 kr 9 095 kr 11 819 kr 

* Abonnemanget kan inte nytecknas 

Tömning av restavfall varannan vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

190 liter 1 250 kr 1 700 kr 2 160 kr 

370 liter 1 910 kr 2 480 kr 3 050 kr 

600 liter 2 960 kr 3 530 kr 4 100 kr 

Tömning av restavfall en gång per vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

190 liter 2 500 kr 3 410 kr 4 320 kr 

370 liter 3 820 kr 4 960 kr 6 090 kr 

600 liter 5 920 kr 7 060 kr 8 190 kr 

Tömning av restavfall två gånger per vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

190 liter 5 400 kr 7 220 kr 9 030 kr 

370 liter 8 370 kr 10 640 kr 12 910 kr 

600 liter 13 380 kr 15 650 kr 17 920 kr 
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Tömning av restavfall tre gånger per vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

190 liter 8 500 kr 11 220 kr 13 950 kr 

370 liter 12 550 kr 15 960 kr 19 360 kr 

600 liter 20 120 kr 23 530 kr 26 930 kr 

Rörlig avgift: Osorterat mat- och restavfall 

Tömning varannan vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

140 liter* 3 217 kr 3 817 kr 4 417 kr 

190 liter 3 600 kr 4 200 kr 4 800 kr 

370 liter 5 296 kr 6 046 kr 6 796 kr 

600 liter 8 927 kr 9 677 kr 10 427 kr 

* Abonnemanget kan inte nytecknas 

Tömning en gång per vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

140 liter * 6 437 kr 7 637 kr 8 847 kr 

190 liter 7 199 kr 8 399 kr 9 609 kr 

370 liter 10 591 kr 12 091 kr 13 601 kr 

600 liter 17 852 kr 19 352 kr 20 862 kr 

* Abonnemanget kan inte nytecknas 

Tömning två gånger per vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

190 liter 15 833 kr 18 233 kr 20 633 kr 

370 liter 23 305 kr 26 315 kr 29 315 kr 

600 liter 39 269 kr 42 279 kr 45 279 kr 
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Tömning tre gånger per vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

190 liter 23 749 kr 27 349 kr 30 949 kr 

370 liter 34 958 kr 39 468 kr 43 978 kr 

600 liter 60 707 kr 65 217 kr 69 727 kr 

Rörlig avgift: Djupbehållare  

Matavfall, tömning varannan vecka 
Behållare Pris 0,7 m3 Pris 1,3 m3 

Matavfall 2 640 kr 5 531 kr 

Matavfall, tömning en gång per vecka 
Behållare Pris 0,7 m3 Pris 1,3 m3 

Matavfall 5 240 kr 11 061 kr 

Restavfall, tömning varannan vecka 
Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3 

Restavfall 9 138 kr 14 157 kr 20 553 kr 

Restavfall, tömning en gång per vecka 
Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3 

Restavfall 18 272 kr 28 309 kr 41 102 kr 

Restavfall, tömning två gånger per vecka 
Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3 

Restavfall 40 198 kr 62 279 kr 90 425 kr 

Restavfall, tömning tre gånger per vecka 
Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3 

Restavfall 60 297 kr 93 420 kr 139 747 kr 
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Osorterat mat- och restavfall, tömning varannan vecka 
Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3 

Osorterat 17 909 kr 27 044 kr 38 514 kr 

Osorterat mat- och restavfall, tömning en gång per vecka 
Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3 

Osorterat 35 819 kr 54 090 kr 77 021 kr 

Osorterat mat- och restavfall, tömning två gånger per vecka 
Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3 

Osorterat 71 636 kr 108 180 kr 154 042 kr 

Osorterat mat- och restavfall, tömning tre gånger per vecka 
Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3 

Osorterat 107 455 kr 162 269 kr 231 062 kr 

Extratömning djupbehållare – avgifter 
Storlek  Pris/tillfälle 

1,3 m3 751 kr 

3 m3 938 kr 

5 m3 1 170 kr 
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Tilläggstjänster och avgifter för flerbostadshus 
Samtliga priser för flerbostadshus är exklusive moms. 

Grovavfall 
Grovavfall från hushåll ska återbrukas, material- eller energiåtervinnas. Hushållen (i 
flerbostadshus) kan välja att lämna sitt grovavfall kostnadsfritt, till sortergård. Hushållen kan 
även lämna grovavfall i fastighetens förvar eftersom fastighetsinnehavare, till flerbostadshus, är 
skyldiga att ha ett utrymme för grovavfall eller ordna annan regelbunden hämtning av 
hushållens grovavfall.  

Grovavfall är hushållsavfall som är så skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i kärl. 
Till grovavfall räknas bland annat trasiga saker som möbler, cyklar, leksaker, mattor med mera. 
Farligt avfall och elavfall räknas inte som grovavfall men ska ändå lämnas till sortergård för 
omhändertagande. 

Vid stora mängder grovavfall finns möjlighet för fastighetsägaren att hyra container. Avgifter 
tillkommer för utkörning av container likaså för behandlingskostnader, vilka bedöms efter 
vilken sorts avfall det gäller. 

Matavfall, restavfall samt osorterat mat- och restavfall får inte läggas i containern. Förekommer 
detta debiteras dubbel tömningsavgift. 

Placeringstillägg  
För kärl som är placerade på en svårtillgänglig plats tillkommer ett placeringstillägg per kärl och 
år. Placeringstillägg tillkommer också om kärlet är placerat mer än 20 meter från sopbilens 
uppställningsplats. June Avfall & Miljö har tolkningsföreträde vid bedömning av tillämpning av 
placeringstillägg. 

Kärl som är placerade i anslutning till trappor, hissar, staket, bommar och grindar är exempel på 
när kärl är svårtillgängligt placerade. 

Flerbostadshus med abonnemang Mat- och restavfall, betalar inte placeringstillägg för kärl med 
matavfall förutsatt att de står bredvid kärl för restavfall.  

I ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner” finns mer 
information om transportvägar och dragvägar.  

Avgift för placeringstillägg 
Tömningsfrekvenser  Pris/säsong 

En gång varannan vecka 2 360 kr 

En gång per vecka 4 710 kr 

Två gånger per vecka 10 360 kr 

Tre gånger per vecka 16 010 kr 
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Leverans, byte och hämtning av kärl 
June Avfall & Miljö levererar och hämtar kärl vid abonnemangs- eller storleksbyte samt vid 
nyteckning eller uppsägning av abonnemang.  

Avgift tillkommer. 

Avgift för leverans, byte och hämtning av kärl 
Tjänst  Pris/tillfälle 

Leverans/byte/hämtning av kärl 160 kr 

Extratömning av kärl 
Extratömning av kärl, så kallad budning, innebär att ett kärl töms fler gånger än vad som ingår i 
ordinarie abonnemang. Behov av extratömning vid enstaka eller flera tillfällen per år kan 
uppstå, till exempel vid större avfallsmängd än vanligt eller om kärl inte är utplacerat vid 
planerat tömningstillfälle. 

Avgift tillkommer. 

Avgift för extratömning av kärl 
Extratömning av kärl som sker utöver ordinarie tömningstillfälle. 

Kärlstorlek  Pris/kärl/tillfälle 

370 liter (eller mindre) 240 kr 

Övriga kärl 280 kr 

Överfullt kärl 
När avfallet inte ryms i kärlet utan överstiger dess övre kant är kärlet överfullt. Avgift för 
överfullt kärl debiteras per kärl och tömningstillfälle. 

Avgift för överfullt kärl 
Tjänst  Pris/kärl/tillfälle 

Avgift för överfullt kärl 240 kr 

Felsortering 
June Avfall & Miljös chaufförer kontrollerar kvaliteten på avfallet i kärlet i samband med 
tömning. Om avfallet inte är sorterat enligt de regler som gäller för hushållets abonnemang 
tillkommer en felsorteringsavgift per kärl och tömningstillfälle. Vid upprepad felsortering, fler 
än fyra gånger inom 12 månader, tas en högre avgift ut, se nedan. 

I ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner” framgår hur avfall 
ska sorteras.  
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Avgift för felsortering 
Tjänst  Pris/kärl/tillfälle 

Felsorteringsavgift 240 kr 

Felsorteringsavgift 
vid upprepad felsortering 

800 kr 

Returpapper 
June Avfall & Miljö har auktoriserat ett antal privata entreprenörer för insamling av returpapper 
från flerbostadshus och verksamheter.  

Om ni vill ha fastighetsnära insamling av ert returpapper kan ni endast anlita någon av dessa 
entreprenörer. Lista över entreprenörer finns på juneavfall.se/returpapper . 

Fastighetsägaren tecknar avtal direkt med entreprenören som bestämmer avgiften för tjänsten. 
Avgiften får inte överstiga vår maxtaxa. 

Maxtaxa för insamling av returpapper 
Kärl/behållare  Pris/kärl/tillfälle 

Kärl 240 liter eller mindre 105 kr 

Kärl större än 240 liter 160 kr 

Djupbehållare 580 kr 

 
  



39 (62) 
 
 

Övrig information för flerbostadshus 

Fastighetsnära insamling, FNI, för bostadsrätter 
Fastighetsnära insamling, FNI, erbjuds i första hand till småhus. Förutsättningarna för 
bostadsrätter är annorlunda jämfört med småhus. June Avfall & Miljö bedömer om tjänsten kan 
erbjudas till respektive bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningar med intresse för FNI är 
välkomna att kontakta bolagets kundtjänst. 
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Verksamheter 2022 års taxa 

 

Med verksamheter menas övriga fastigheter, utöver småhus, fritidshus och 
flerbostadshus, där det uppkommer avfall jämförligt med hushållsavfall. 
Exempel på verksamheter är föreningar, företag, församlingar, sjukhus, hotell, 
vandrarhem, restauranger, kaféer, skolor samt verksamheter som har någon 
form av personalutrymme eller samlingslokal. 
Samtliga avgifter för verksamheter är exklusive moms. 
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Abonnemang för verksamheter 

Mat- och restavfall 
Abonnemanget Mat- och restavfall för verksamheter innebär att verksamheten använder 
separata kärl/djupbehållare för matavfall respektive restavfall. Abonnemanget är en kombinerad 
lösning, det vill säga verksamheten måste ha kärl/djupbehållare för både matavfall och 
restavfall. Avgiften består av separata rörliga avgifter för de olika kärlen/djupbehållarna. 
Verksamheten ska lägga sitt matavfall i de påsar som June Avfall & Miljö godkänner, därefter i 
kärl/djupbehållare avsedda för matavfall. Tidningar och förpackningar (av glas, papper, metall 
eller plast) ska antingen lämnas till en återvinningsstation eller till en privat 
återvinningsentreprenör.  

Förutsättningarna för avfallshantering i verksamheter är olika. Verksamheter bör kontakta 
bolagets kundtjänst för rådgivning kring passande abonnemang. 

Osorterat mat- och restavfall 
I abonnemanget Osorterat mat- och restavfall läggs både matavfall och restavfall i samma kärl. 
Tidningar och förpackningar (av glas, papper, metall eller plast) ska sorteras ut från mat- och 
restavfallet för återvinning.  

Eftersom abonnemanget är sämst för miljön ger det högst avgift då June Avfall & Miljö har en 
miljöstyrande taxa. 

Förutsättningarna för avfallshantering i verksamheter är olika. Verksamheter bör kontakta 
bolagets kundtjänst för rådgivning kring passande abonnemang. 

Djupbehållare 
För vissa sorters avfall finns det möjlighet att välja djupbehållare istället för kärl. Lämpligheten 
för användning av djupbehållare bedöms i samråd med June Avfall & Miljö. Verksamheten bör 
kontakta bolagets kundtjänst.  
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Avfallstaxor för verksamheter 
Avfallstaxan består av två delar, en fast och en rörlig avgift. Avgifterna täcker kostnaderna för 
avfallshanteringen. Verksamheten får faktura tre gånger per år.  

I avfallstaxan anges dragavstånd. Med dragavstånd menas avståndet mellan tömningsfordonets 
uppställningsplats och kärl/djupbehållare. Vid nybyggnation är dragavstånd över 20 meter inte 
tillåtet. 

Samtliga priser för verksamheter är exklusive moms. 

Fast avgift  
Verksamheters fasta avgift baseras på kärlens/behållarens totala volym (antal liter). Behållare 
med matavfall räknas inte in i den totala volymen. 

Pris Total kärlvolym Djupbehållare 

714 kr 130–400 liter  

1 428 kr 401–1 800 liter 1,3 m3 

2 856 kr 1 801–3 600 liter 3 m3 

4 284 kr 3 601–5 400 liter  

5 712 kr 5 401–7 200 liter 5 m3 

7 140 kr 7 201–9 000 liter  

Rörlig avgift: Mat- och restavfall 
Mat- och restavfall är ett abonnemang med separata rörliga avgifter för de olika 
kärlen/djupbehållare. Flerbostadshus med abonnemanget Mat- och restavfall, betalar inte 
dragavstånd för kärl med matavfall förutsatt att de står bredvid kärl för restavfall vid 
tömningstillfället.  

Samtliga avgifter gäller per kärl och år.  

Tömning av matavfall varannan vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd 

140 liter 349 kr 804 kr 1 258 kr 

190 liter 472 kr 926 kr 1 380 kr 

370 liter* 935 kr 1 390 kr 1 845 kr 

* Abonnemanget kan inte nytecknas 
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Tömning av matavfall en gång per vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris 10,1–20 m 
dragavstånd 

140 liter 700 kr 1 608 kr 2 515 kr 

190 liter 940 kr 1 848 kr 2 757 kr 

370 liter* 1 876 kr 2 784 kr 3 692 kr 

* Abonnemanget kan inte nytecknas 

Tömning av matavfall två gånger per vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

140 liter 1 535 kr 3 351 kr 5 167 kr 

190 liter 2 061 kr 3 878 kr 5 695 kr 

370 liter* 4 124 kr 5 941 kr 7 758 kr 

* Abonnemanget kan inte nytecknas 

Tömning av matavfall tre gånger per vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

140 liter 2 300 kr 5 026 kr 7 750 kr 

190 liter 3 197 kr 5 921 kr 8 647 kr 

370 liter* 6 371 kr 9 095 kr 11 819 kr 

* Abonnemanget kan inte nytecknas 

Tömning av restavfall varannan vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

190 liter 1 250 kr 1 700 kr 2 160 kr 

370 liter 1 910 kr 2 480 kr 3 050 kr 

600 liter 2 960 kr 3 530 kr 4 100 kr 

Tömning av restavfall en gång per vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

190 liter 2 500 kr 3 410 kr 4 320 kr 

370 liter 3 820 kr 4 960 kr 6 090 kr 

600 liter 5 920 kr 7 060 kr 8 190 kr 
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Tömning av restavfall två gånger per vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

190 liter 5 400 kr 7 220 kr 9 030 kr 

370 liter 8 370 kr 10 640 kr 12 910 kr 

600 liter 13 380 kr 15 650 kr 17 920 kr 

Tömning av restavfall tre gånger per vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

190 liter 8 500 kr 11 220 kr 13 950 kr 

370 liter 12 550 kr 15 960 kr 19 360 kr 

600 liter 20 120 kr 23 530 kr 26 930 kr 

Rörlig avgift: Osorterat mat- och restavfall 

Tömning varannan vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

140 liter* 3 217 kr 3 817 kr 4 417 kr 

190 liter 3 600 kr 4 200 kr 4 800 kr 

370 liter 5 296 kr 6 046 kr 6 796 kr 

600 liter 8 927 kr 9 677 kr 10 427 kr 

* Abonnemanget kan inte nytecknas 

Tömning en gång per vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

140 liter * 6 437 kr 7 637 kr 8 847 kr 

190 liter 7 199 kr 8 399 kr 9 609 kr 

370 liter 10 591 kr 12 091 kr 13 601 kr 

600 liter 17 852 kr 19 352 kr 20 862 kr 

* Abonnemanget kan inte nytecknas 
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Tömning två gånger per vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

190 liter 15 833 kr 18 233 kr 20 633 kr 

370 liter 23 305 kr 26 315 kr 29 315 kr 

600 liter 39 269 kr 42 279 kr 45 279 kr 

Tömning tre gånger per vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

190 liter 23 749 kr 27 349 kr 30 949 kr 

370 liter 34 958 kr 39 468 kr 43 978 kr 

600 liter 60 707 kr 65 217 kr 69 727 kr 

Rörlig avgift: Djupbehållare  

Matavfall, tömning varannan vecka 
Behållare Pris 0,7 m3 Pris 1,3 m3 

Matavfall 2 640 kr 5 531 kr 

Matavfall, tömning en gång per vecka 
Behållare Pris 0,7 m3 Pris 1,3 m3 

Matavfall 5 240 kr 11 061 kr 

Restavfall, tömning varannan vecka 
Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3 

Restavfall 9 138 kr 14 157 kr 20 553 kr 

Restavfall, tömning en gång per vecka 
Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3 

Restavfall 18 272 kr 28 309 kr 41 102 kr 

Restavfall, tömning två gånger per vecka 
Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3 

Restavfall 40 198 kr 62 279 kr 90 425 kr 
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Restavfall, tömning tre gånger per vecka 
Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3 

Restavfall 60 297 kr 93 420 kr 139 747 kr 

Osorterat mat- och restavfall, tömning varannan vecka 
Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3 

Osorterat 17 909 kr 27 044 kr 38 514 kr 

Osorterat mat- och restavfall, tömning en gång per vecka 
Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3 

Osorterat 35 819 kr 54 090 kr 77 021 kr 

Osorterat mat- och restavfall, tömning två gånger per vecka 
Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3 

Osorterat 71 636 kr 108 180 kr 154 042 kr 

Osorterat mat- och restavfall, tömning tre gånger per vecka 
Behållare Pris 1,3 m3 Pris 3 m3 Pris 5 m3 

Osorterat 107 455 kr 162 269 kr 231 062 kr 

Extratömning djupbehållare – avgifter 
Storlek  Pris/tillfälle 

1,3 m3 751 kr 

3 m3 938 kr 

5 m3 1 170 kr 
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Tilläggstjänster och avgifter för verksamheter 

Placeringstillägg  
För kärl som är placerade på en svårtillgänglig plats tillkommer ett placeringstillägg per kärl och 
år. Placeringstillägg tillkommer också om kärlet är placerat mer än 20 meter från sopbilens 
uppställningsplats. June Avfall & Miljö har tolkningsföreträde vid bedömning av tillämpning av 
placeringstillägg. 

Kärl som är placerade i anslutning till trappor, hissar, staket, bommar och grindar är exempel på 
när kärl är svårtillgängligt placerade. 

Verksamhet med abonnemang Mat- och restavfall, betalar inte placeringstillägg för kärl med 
matavfall, förutsatt att de står bredvid kärl för restavfall.  

I ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner” finns mer 
information om transportvägar och dragvägar.  

Nedanstående priser är exklusive moms. 

Avgift för placeringstillägg 
Tömningsfrekvenser  Pris/säsong 

En gång varannan vecka 2 360 kr 

En gång per vecka 4 710 kr 

Två gånger per vecka 10 360 kr 

Tre gånger per vecka 16 010 kr 

Leverans, byte och hämtning av kärl 
June Avfall & Miljö levererar och hämtar kärl vid abonnemangs- eller storleksbyte samt vid 
nyteckning eller uppsägning av abonnemang. 

Avgift tillkommer. 

Avgift för leverans, byte och hämtning av kärl 
Tjänst  Pris/tillfälle 

Leverans/byte/hämtning av kärl 160 kr 

Extratömning av kärl 
Extratömning av kärl, så kallad budning, innebär att ett kärl töms fler gånger än vad som ingår i 
ordinarie abonnemang. Verksamheter kan ha behov av extratömning vid enstaka eller flera 
tillfällen per år då det uppstår större avfallsmängder än vanligt eller om kärl inte är utplacerat 
vid planerat tömningstillfälle. 

Avgift tillkommer. 
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Avgift för extratömning av kärl 
Kärlstorlek Pris/kärl/tillfälle 

370 liter (eller mindre) 240 kr 

Övriga kärl 280 kr 

Överfullt kärl 
När avfallet inte ryms i kärlet utan överstiger dess övre kant är kärlet överfullt. Avgift för 
överfullt kärl debiteras per kärl och tömningstillfälle. 

Avgift för överfullt kärl 
Tjänst Pris/kärl/tillfälle 

Avgift för överfullt kärl 240 kr 

Felsortering 
June Avfall & Miljös chaufförer kontrollerar kvaliteten på avfallet i kärlet i samband med 
tömning. Om avfallet inte är sorterat enligt de regler som gäller för hushållets abonnemang 
tillkommer en felsorteringsavgift per kärl och tömningstillfälle. Vid upprepad felsortering, fler 
än fyra gånger inom 12 månader, tas en högre avgift ut, se nedan. 

I ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner” framgår hur avfall 
ska sorteras.  

Avgift för felsortering 
Tjänst Pris/kärl/tillfälle 

Felsorteringsavgift 240 kr 

Felsorteringsavgift 
vid upprepad felsortering 

800 kr 

Hyra container för avfall 
Vid stora mängder avfall finns möjlighet att hyra container. Avgifter tillkommer för utkörning 
av container likaså för behandlingskostnader, vilka bedöms efter vilken sorts avfall det gäller. 
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Container, tömning varannan vecka 
Volym Årshyra  Tömningsavgift 

per år 
Behandlingsavgift 

per år 
Extratömning 

per tillfälle 

2 m3 3 415 kr 9 812 kr 6 021 kr 512 kr 

5 m3 3 415 kr 13 313 kr 15 053 kr 647 kr 

8 m3 3 415 kr 13 313 kr 24 085 kr 647 kr 

10 m3 3 415 kr 18 617 kr 30 105 kr 851 kr 

13 m3 3 757 kr 21 163 kr 39 137 kr 949 kr 

Lastväxlare
12–20 m3 

10 244 kr 50 415 kr 48 256 kr 2 141 kr 

Lastväxlare 
25–40 m3 

14 515 kr 50 415 kr 99 528 kr 2 141 kr 

Container, tömning varje vecka 
Volym Årshyra  Tömningsavgift 

per år 
Behandlingsavgift 

per år 
Extratömning 

per tillfälle 

2 m3 3 415 kr 19 625 kr 12 042 kr 512 kr 

5 m3 3 415 kr 26 626 kr 30 105 kr 647 kr 

8 m3 3 415 kr 26 626 kr 48 168 kr 647 kr 

10 m3 3 415 kr 37 234 kr 60 210 kr 851 kr 

13 m3 3 757 kr 42 326 kr 78 273 kr 949 kr 

Lastväxlare 
12–20 m3 

10 244 kr 100 829 kr 96 512 kr 2 141 kr 

Lastväxlare
25–40 m3 

14 515 kr 100 829 kr 199 056 kr 2 141 kr 

Container, komprimerat avfall 
Antal 
tömningar 
per år 

Årshyra  Tömningsavgift 
per år 

Behandlingsavgift 
per ton  

Extratömning 
per tillfälle 

13 18 781 kr 25 207 kr 650 kr 2 141 kr 

26 18 781 kr 50 415 kr 650 kr 2 141 kr 

52 18 781 kr 100 829 kr 650 kr 2 141 kr 
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Avgift för utkörning och inhämtning av container 
Tjänst  Pris/container 

Utkörning 1 000 kr 

Inhämtning 1 000 kr 

Returpapper 
June Avfall & Miljö har auktoriserat ett antal privata entreprenörer för insamling av returpapper 
från flerbostadshus och verksamheter.  

Om ni vill ha fastighetsnära insamling av ert returpapper kan ni endast anlita någon av dessa 
entreprenörer. Lista över entreprenörer finns på juneavfall.se/returpapper . 

Verksamheten tecknar avtal direkt med entreprenören som bestämmer avgiften för tjänsten. 
Avgiften får inte överstiga vår maxtaxa. 

Maxtaxa för insamling av returpapper 
Kärl/behållare  Pris/kärl/tillfälle 

Kärl 240 liter eller mindre 105 kr 

Kärl större än 240 liter 160 kr 

Djupbehållare 580 kr 
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Övrig information för verksamheter 

Grovavfall 
Grovavfall från verksamheter ska återbrukas, material- eller energiåtervinnas. Verksamheter kan 
lämna sitt grovavfall antingen till privata avfallsentreprenörer eller till någon av bolagets 
sortergårdar, mot avgift. 
På juneavfall.se berättar vi mer om villkoren för att lämna verksamhetsavfall på sortergården. 
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Sommarverksamheter 
2022 års taxa 
Sommarverksamheter är verksamheter som enbart bedrivs sommartid och som 
har någon form av personalutrymme eller samlingslokal till exempel 
föreningar, församlingar, hotell, vandrarhem, restauranger, kaféer och 
campingar – där det uppkommer avfall jämförligt med hushållsavfall. 
June Avfall & Miljö erbjuder tömning från maj till september. 
Samtliga avgifter för sommarverksamheter är exklusive moms. 
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Abonnemang för sommarverksamheter 

Mat- och restavfall 
Abonnemanget Mat- och restavfall för verksamheter innebär att verksamheten använder 
separata kärl/djupbehållare för matavfall respektive restavfall. Abonnemanget är en kombinerad 
lösning, det vill säga verksamheten måste ha kärl/djupbehållare för båda dessa avfallsslag; 
matavfall och restavfall. Abonnemangsavgiften består av separata rörliga avgifter för de olika 
kärlen/djupbehållarna. Verksamheten ska lägga sitt matavfall i de matavfallspåsar som June 
Avfall & Miljö godkänner, därefter i kärl/djupbehållare avsedd för matavfall. Tidningar och 
förpackningar (av glas, papper, metall eller plast) ska antingen lämnas till en återvinningsstation 
eller till en privat återvinningsentreprenör.  

Förutsättningarna för avfallshantering i verksamheter är olika. Verksamheter bör kontakta 
bolagets kundtjänst för rådgivning kring passande abonnemang. 

Osorterat mat- och restavfall   
I abonnemanget Osorterat mat- och restavfall läggs både matavfall och restavfall i samma kärl. 
Tidningar och förpackningar (av glas, papper, metall eller plast) ska sorteras ut från mat- och 
restavfallet för återvinning.  

Eftersom abonnemanget är sämst för miljön ger det högst avgift då June Avfall & Miljö har en 
miljöstyrande taxa. 

Förutsättningarna för avfallshantering i verksamheter är olika. Verksamheter bör kontakta 
bolagets kundtjänst för mer information om passande abonnemang. 

Djupbehållare 
I vissa fall finns det möjlighet att välja djupbehållare istället för kärl för en eller flera 
avfallsfraktioner. Tjänsten gäller, tills vidare, endast i Jönköpings kommun. Lämpligheten för 
användning av djupbehållare bedöms i samråd med June Avfall & Miljö. Verksamheten bör 
kontakta bolagets kundtjänst. 
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Avfallstaxor för sommarverksamheter 
Avfallstaxan består av två delar, en fast och en rörlig avgift. Avgifterna täcker kostnaderna för 
avfallshanteringen. Verksamheten får faktura tre gånger per år.  

I avfallstaxan anges dragavstånd, med dragavstånd menas avståndet mellan tömningsfordonets 
uppställningsplats och kärl/djupbehållare. Vid nybyggnation är dragavstånd över 20 meter inte 
tillåtet. 

Samtliga priser för sommarverksamheter är exklusive moms. 

Fast avgift  
Verksamheters fasta avgift baseras på kärlens/behållarens totala volym (antal liter). Behållare 
med matavfall räknas inte in i den totala volymen. 

Summa (kronor) Total kärlvolym Djupbehållare 

622 130–400 liter  

1 244 401–1 800 liter 1,3 m3 

2 488 1 801–3 600 liter 3 m3 

3 732 3 601–5 400 liter  

4 976 5 401–7 200 liter 5 m3 

6 220 7 201–9 000 liter  

Rörlig avgift: Mat- och restavfall 
Mat- och restavfall är ett abonnemang med separata rörliga avgifter för de olika kärlen. 
Verksamheter med abonnemanget Mat- och restavfall, betalar inte för dragavstånd för kärl med 
matavfall förutsatt att de står bredvid kärl för restavfall vid tömningstillfället. 

Samtliga avgifter gäller per kärl och säsong. 

Tömning av matavfall varannan vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

140 liter 134 kr 588 kr 1 042 kr 

190 liter 183 kr 636 kr 1 090 kr 
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Tömning av matavfall en gång per vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

140 liter 269 kr 1 177 kr 2 085 kr 

190 liter 359 kr 1 267 kr 2 176 kr 

370 liter* 718 kr 1 626 kr 2 534 kr 

* Abonnemanget kan inte nytecknas 

Tömning av matavfall två gånger per vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

140 liter 538 kr 1 446 kr 2 354 kr 

190 liter 786 kr 2 603 kr 4 419 kr 

370 liter* 1 436 kr 3 252 kr 5 068 kr 

* Abonnemanget kan inte nytecknas 

Tömning av restavfall varannan vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

190 liter 480 kr 935 kr 1 389 kr 

370 liter 731 kr 1 302 kr 1 867 kr 

600 liter 1 130 kr 1 700 kr 2 270 kr 

Tömning av restavfall en gång per vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

190 liter 962 kr 1 870 kr 2 778 kr 

370 liter 1 450 kr 2 590 kr 3 720 kr 

600 liter 2 260 kr 3 400 kr 4 530 kr 
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Rörlig avgift: Osorterat mat- och restavfall 

Tömning varannan vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

190 liter 1 374 kr 1 946 kr 2 518 kr 

370 liter 2 020 kr 2 770 kr 3 520 kr 

600 liter 3 401 kr 4 151 kr 4 901 kr 

Tömning en gång per vecka 
Kärlstorlek Pris vid 0–3 m 

dragavstånd 
Pris vid 3,1–10 m 
dragavstånd 

Pris vid 10,1–20 m 
dragavstånd 

190 liter 2 748 kr 3 948 kr 5 158 kr 

370 liter 4 039 kr 5 539 kr 7 049 kr 

600 liter 6 800 kr 8 300 kr 9 810 kr 
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Tilläggstjänster och avgifter för 
sommarverksamheter 

Placeringstillägg 
För kärl som är placerade på en svårtillgänglig plats tillkommer ett placeringstillägg per kärl och 
säsong. Placeringstillägg tillkommer också om kärlet är placerat mer än 20 meter från sopbilens 
uppställningsplats. June Avfall & Miljö har tolkningsföreträde vid bedömning av tillämpning av 
placeringstillägg. 

Kärl som är placerade i anslutning till trappor, hissar, staket, bommar och grindar är exempel på 
när kärl är svårtillgängligt placerade. 

Verksamhet med abonnemang Mat- och restavfall, betalar inte placeringstillägg för kärl med 
matavfall, förutsatt att de står bredvid kärl för restavfall.  

I ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner” finns mer 
information om transportvägar och dragvägar.  

Nedanstående priser är exklusive moms. 

Avgift för placeringstillägg 
Tömningsfrekvenser Pris/säsong 

En gång varannan vecka 810 kr 

En gång per vecka 1 620 kr 

Två gånger per vecka 3 240 kr 

Leverans, byte och hämtning av kärl 
June Avfall & Miljö levererar och hämtar kärl vid abonnemangs- eller storleksbyte samt vid 
nyteckning eller uppsägning av abonnemang. 

Avgift tillkommer. 

Avgift för leverans, byte och hämtning av kärl 
Tjänst Pris/tillfälle 

Leverans/byte/hämtning av kärl 160 kr 

Extratömning av kärl 
Extratömning av kärl, så kallad budning, innebär att kärl töms fler gånger än vad som ingår i 
ordinarie abonnemang. Verksamheter kan ha behov av extrahämtning vid enstaka eller flera 
tillfällen per säsong då det uppstår större avfallsmängder än vanligt eller om kärl inte är 
utplacerat vid planerat tömningstillfälle. 

Avgift tillkommer. 
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Avgift för extratömning av kärl 
Extratömning av kärl som sker utöver ordinarie tömningstillfälle. 

Kärlstorlek  Pris/kärl/tillfälle 

370 liter (eller mindre) 240 kr 

Övriga kärl 280 kr 

Överfullt kärl 
När avfallet inte ryms i kärlet utan överstiger dess övre kant är kärlet överfullt. Avgift för 
överfullt kärl debiteras per kärl och tömningstillfälle. 

Avgift för överfullt kärl 
Tjänst Pris/kärl/tillfälle 

Avgift för överfullt kärl 240 kr 

Felsortering 
June Avfall & Miljös chaufförer kontrollerar kvaliteten på avfallet i kärlet i samband med 
tömning. Om avfallet inte är sorterat enligt de regler som gäller för hushållets abonnemang 
tillkommer en felsorteringsavgift per kärl och tömningstillfälle. Vid upprepad felsortering, fler 
än fyra gånger inom 12 månader, tas en högre avgift ut, se nedan. 

I ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner” framgår hur avfall 
ska sorteras.  

Avgift för felsortering 
Tjänst Pris/kärl/tillfälle 

Felsorteringsavgift 240 kr 

Felsorteringsavgift 
vid upprepad felsortering 

800 kr 
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Övrig information för sommarverksamheter 

Grovavfall 
Grovavfall från verksamheter ska återbrukas, material- eller energiåtervinnas. Verksamheter kan 
lämna sitt grovavfall antingen till privata avfallsentreprenörer eller till någon av bolagets 
sortergårdar, mot avgift. 
På juneavfall.se berättar vi mer om villkoren för att lämna verksamhetsavfall på sortergården. 
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