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JOKKMOKKS KOMMUNAvfall från hushåll 
Sorterat avfall� Pris 
Grovavfall, trädallrdsavfall, farligt avfall .. Gratis 
Asbets Gratis, Max 30ka/hushllll. begränsning 
Oljor Gratis, Max 30kg/hushllll. begränsning 

"Rlvninllsmateriel av hela byggnader räknas ej som hushllllsavfall. Debiteras som verksamhetstaxa nedan. 

"telestolpar och slipers tas ej emot (tillhör svenska kraftnät eller banverket och räknas ej som hushllllsavfall) 

.. Vid avfallsinlämning efter dödsfall eller sanering kontakta 
Inl"t~"n~v"rln 

Osorterat avfall� Pris 
Däck med fäla� 50 kr st (endast personbIlsdäck) ny post 
Möbler� Gratis 
Sopsäck� 500 kr/st ny post 

Avaf II f rå n verksamheter samt avfa II f r å n DrlVatDerson som el ra""knas som hushåll f IIsava 
Osorterat avfall� Pris upp 

1800 kr/ton + 3000 kr (objekt som behöver demonteras kategoriseras som 0-9 m3 .... 
osorterat. )� upp 

10-20 m3 ....� 1800 kr/ton + 5000 kr upp 
20-40 m3 .... L 1800 kr/ton + 12000 kr� upp 
Sopsäck� 500 kr/st Ny post 
Demontering� Dbjekt som behöver demonteras kategoriseras som osorterat enligt ovan. Ny post 
Däck med fä Ig� 50 kr st (endast personbIlsdäck) 

Sorterat avfall Pris Ny spec 
Klippkort. Personbil med släp som sorteras av avlämnaren. Gäller 

1600 kr/st = 5 st besök med personbil+släp. {ej lastbil, långskopa till traktor
endast fraktioner (brännbart, trä, betong, trädgllrdsavfall samt ris) 

debiteras med två klipp) som sorteras av avlämnaren. 
Förpackningsavfall och tidningar� Gratis 
Kyl och frys hushllllsmodell� Gratis 
Elektronik med producentansvar Gratis� Ny post 

Järn/metallskrot pressbart� Gratis 
Bilbatterier bly� Gratis 
Trädgllrdsavfall, gräs, löv 200 kr/ton� Ny post 
Brännbart avfall mindre äv 0,5 m 1250 kr/ton� Ny post 
Brännbart, överstort material� 1800 kr/ton tas endast emot efter överenskommelse med platschef. Ny spec 
Möbler� 1800 kr/ton 
Restavfall till deponi (ej bränn- el. återvinningsbart) 1800 kr/ton 
Betong mindre än 50 cm 200 kr/ton ..� ner 
Betono större än 50 cm 700 kr/ton ..� Ny spec 
Asfalt� 500 kr/ton .. 
Järn/metallskrot ej pressbart 330 kr/ton� Ny post 
Träavfall, tryckimpregnerat� 1800 kr/ton, ej slipers eller telestolpar. 
Träavfall, rent/mlllat (ej tryck)� 770 kr/ton 
Trädallrdsavfall, ris 770 kr/ton� upp 
Sten 700 kr/ton ..� ner 
Fyllnadsmassor 500 kr/ton� Ny post 
Aska frlln ved- f1is- och torveldning 1000 kr/ton� Ny post 
Däck med fälg� 50 kr/däck 
Stubbar (ska vara iord och stenfria)� 200kr/ton 

*Tas ej emot frlln större projekt) Endast rena massor, i händelse att massorna är kontaminerade kategoriseras hela lasset som kontaminerat a 10kr/kg) 
.... Fllr ej innehIllla organiskt avfall, med hushllllsavfall jämförligt avfall, elektronik, kemikalier, farligt avfall (t.ex. ohärdad cement, CFC-isolering). 
tryckimpregnerat trä, slipers, kassaskl!p eller däck som ej deklarerats. 

Farllat avfall sDt!Clal.vfall� Pris 
Spillolja� 3 kr/liter ner 
Oljefat ej tomt 300 kr/st� ny post 

Oljefilter� 20 kr/ko ny post 
Absorbenter förorenade med olja� 10 kr/kg ny post 
Oljeavfall fast (jord)� 10 kr/ko Ny spec 
Hvdraulslang� 10 kr/kg Ny post 
Asbest 3kr/kg� ny post 
Kvicksilver, instrument, komponenter 220 kr/kg� Ny post 
Aerosoler� 30 kr/kg nYpost 
Färg- och lackavfall 8 kr/liter, ko� ny post 
Lösningsmedel/Bensinrester� 10 kr/kg ny post 
Bekämpningsmedel 24 kr/ko� ner 
Vattenbaserad lösning med glykol 8 kr/liter� ner 
SmIlkemikalier 80 kr/kg� Ny post 
Rengöringsmedel� 10 kr/ko 
läkemedelsrester� Tas ej emot, lämnas pil apotek 
Ammunition/fyrverkerier Tas ei emot lämnas till polis.� ner 
Litiumbatterier (ej smIlbatterier) 80 kr/kg� ner 
Affärsdiskar 400 kr/m ny post 

Tonerkasetter 8 kr/ko nYpost 


