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Jokkmokks kommun gatukontoret ansvarar för all 
insamling, långsiktig planering och upphandling av 
avfallstjänster för hushållsavfall i Jokkmokks kommun. 
All avfallshantering regleras av miljöbalken och 
avfallsförordningen. Reglerna gäller i hela landet och 
därmed också inom Jokkmokks kommuns, Gatukontorets 
verksamhetsområde. I de lokala föreskrifterna om 
avfallshantering finns gällande bestämmelser om 
avfallshantering.  
Årlig avgift 
Inom tätorterna Jokkmokk, Vuollerim och Porjus ingår även 140 liters kompostkärl i priserna förutom vid behovsanpassad tömning. 
 
Villa 
Vid kärldelning eller kompostdispens gäller 190 l kärl. 
Annan kärlstorlek medges ej. 
Villa
Kärlstorlek liter 190 240 370 660
Grundavgift kr/år 865 865 865 865
Tömning 26 ggr/år 1605 1747 2130 3019
Tömning* 12 ggr/år 809 - - -
Summa 26 ggr/år 2470 2612 2995 3884
Summa* 12 ggr/år 1674 - - -
*Tömning 1 gång i månaden s.k. Behovsanpassad 
tömning krävs beslut enl. renhållningsföreskrift. Gäller 
endast för 190 liters kärl. 
Villa - delat kärl endast 190 liters kärl
Kärlstorlek liter 190 240 370 660
Grundavgift kr/år 865 - - -
Tömning 26 ggr/år 802 - - -
Tömning* 12 ggr/år 370 - - -
Summa 26 ggr/år 1667 - - -
Summa* 12 ggr/år 1235 - - - 
Fritidshus  
Fritidshus erbjuds tömning 14 respektive 17 gånger per 
år. Tömning 14 gånger per år erbjuds under vecka 14-43 alternativt vecka 45-20 och tömning 17 gånger per år erbjuds under vecka 10-43. 
Vid kärldelning eller kompostdispens gäller 190 l kärl. 
Annan kärlstorlek medges ej. 

Fritidshus
Kärlstorlek liter 190 240 370 660
Grundavgift kr/år 470 - - -
Tömning 14 ggr/år 605 - - -
Tömning* 17 ggr/år 734 - - -
Summa 14 ggr/år 1075 - - -
Summa* 17 ggr/år 1204 - - -
Fritidshus - delat kärl
Kärlstorlek liter 190 240 370 660
Grundavgift kr/år 470 - - -
Tömning 14 ggr/år 293 - - -
Tömning* 17 ggr/år 356 - - -
Summa 14 ggr/år 763 - - -
Summa* 17 ggr/år 826 - - -

 Uppehåll sophämtning egnahem och 
fritidshus 
Ansökan om uppehåll från sophämtning kan göras om 
din fastighet inte nyttjas eller är obebodd. Ansökan görs 
på särskild blankett senast 1 månad innan avsedd 
uppehållsperiod. Vid beviljat uppehåll debiteras fast-
ighetsägaren enbart grundavgift på respektive taxa under 
uppehållsperioden. 
Egnahem kan medges uppehåll om fastigheten inte 
nyttjas under en sammanhängande tid om minst 6 
månader. Fritidshus kan medges uppehåll om fastigheten 
inte nyttjas under fritidshusperioden. 
 
Lägenheter, Flerbostadshus, Företag etc. 
Tömningsavgifter inklusive moms. 
Lägenheter, Flerbostadshus, företag etc.
Kärlstorlek liter 190 240 370 660
Grundavgift kr/år 480 480 480 480
Tömning 26 ggr/år 1605 1747 2130 3019
Tömning* 52 ggr/år 3209 3493 4260 6039
Summa 26 ggr/år 2085 2227 2610 3499
Summa* 52 ggr/år 3689 3973 4740 6519

 
Övriga avgifter 
Övriga avgifter
Latrintunna inklusive tömning 316 kr
Extra utställda säckar vid ordinarie tömning 100 kr
Kompostrulle 40 krExtra tömning utanför ordinarie tömning 
oavsett kärlstorlek 303 kr
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Uppehåll beslut enl. 
renhållningsföreskrift, minst sex månader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förklaring till de olika parametrarna i 
taxan 
Grundavgift 
Här ingår information, fakturering, kommunal avfalls-
planering, drift av ÅVC, omhändertagande av inlämnat 
grovavfall, bortskaffande av farligt avfall, lokaler, perso-
nal m.m. Grundavgift betalas av alla, detta gäller även 
vid uppehåll från hämtning.  
Insamling 
Här ingår kostnader för tömning av kärl samt transport av 
avfall, fordonskostnader m.m. Bortskaffande 
Förbränningsavgifter, deponiskatt, övriga avgifter för 
omhändertagande. 

Lägenheter, Flerbostadshus, företag etc.
Kärlstorlek liter 190 240 370 660
Grundavgift kr/år 480 480 480 480
Avdrag per plannerad tömning under uppehållsperiod kr 60 65 79 113

Villa
Kärlstorlek liter 190 240 370 660
Grundavgift kr/år 852 852 852 852
Avdrag per plannerad tömning under uppehållsperiod kr 60 65 79 113

Fritidshus
Kärlstorlek liter 190 240 370 660
Grundavgift kr/år 470 - - -
Avdrag per plannerad tömning under uppehållsperiod kr 30 - - -


