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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. 

 

DEL 1: SOPHÄMTNING 

 

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

Grundavgift kr/år 1009

Kärlstorlek liter 190 240 370 660

Tömning 26 ggr/år 2424 2926 4229 7135

Tömning* 12 ggr/år 1119 - - -

Summa 26 ggr/år 3433 3935 5238 8144

Summa* 12 ggr/år 2127 - - -

*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

Grundavgift kr/år 1009

Kärlstorlek liter 190 240 370 660

Tömning 26 ggr/år 1212 1463 2115 3568

Tömning* 12 ggr/år 559 - - -

Summa 26 ggr/år 2221 2472 3123 4576

Summa* 12 ggr/år 1568 - - -  

 

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. 

Fritidshus

Grundavgift kr/år 550

Kärlstorlek liter 190 240 370 660

Tömning 14 ggr/år 1305 - - -

Tömning* 17 ggr/år 1585 - - -

Summa 14 ggr/år 1855 - - -

Summa* 17 ggr/år 2135 - - -

Fritidshus - delat kärl

Grundavgift kr/år 550

Kärlstorlek liter 190 240 370 660

Tömning 14 ggr/år 653 788 1139 1921

Tömning* 17 ggr/år 793 957 1383 2333

Summa 14 ggr/år 1203 1338 1689 2471

Summa* 17 ggr/år 1343 1507 1933 2883  

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 etc. 
Tömningsavgifter inklusive moms.  

Lägenheter, Flerbostadshus

Grundavgift kr/år/lgh 505

Kärlstorlek liter 190 240 370 660

Tömning 26 ggr/år 2424 2926 4229 7135

Tömning* 52 ggr/år 4849 5851 8457 14270
 

 

Verksamheter.  
Tömningsavgifter inklusive moms. 

Verksamheter

Grundavgift kr/år/verk. 110

Kärlstorlek liter 190 240 370 660

Tömning 26 ggr/år 2424 2926 4229 7135

Tömning* 52 ggr/år 4649 5851 8457 14270  
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Övriga avgifter 

Övriga avgifter

Latrintunna inklusive tömning 400 kr

Extra utställda säckar vid ordinarie tömning 250 kr

Kompostrulle 40 kr

Extra tömning utanför ordinarie tömning 

oavsett kärlstorlek (sopbil på timtid) 1116 kr  

 

Drag-avgifter 
Vid hämtning inne på fastigheten där hämtning inte kan 

ske direkt från fordon, utgår avgift för dragavstånd. 

Tjänsten tillhandahålles efter inkommen ansökan om 

utdragning av tunna och om särskilda behov föreligger. 

 

Dragavstånd (per 

kärl) Avstånd (meter)

Pris per enhet 

(kronor)

140 l ≤ 3-20 10

140 l 20-40 10

190 l ≤ 3-20 20

190 l 20-40 20

240 l ≤ 3-20 20

240 l 20-40 90

370 l ≤ 3-20 40

370 l 20-40 90

660 l ≤ 3-20 100

660 l 20-40 150  

 

Ändring av abonnemang/byte av 

kärlstorlek 
Kostnad byte/kärl   200 kr/tillfälle* 

Kostnad ändring abonnemang som ej innebär byte av kärl 

0 kr/tillfälle* 

*Gäller inte ny kund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppehåll beslut enl. renhållningsföreskrift 
Uppehåll gäller för minst tre månader och som längst 12 

månader. Grundavgift debiteras alltid, trots uppehåll. 

Villa

Grundavgift kr/år 1009

Kärlstorlek liter 190 240 370 660

Avdrag per 

plannerad 

tömning under 

uppehållsperiod kr 93 113 163 274  
 

Lägenheter, 

Flerbostadshus, 

företag etc.

Grundavgift kr/år/lgh 505

Kärlstorlek liter 190 240 370 660

Avdrag per 

plannerad 

tömning under 

uppehållsperiod kr 93 113 163 274  
 

Fritidshus

Grundavgift kr/år 505

Kärlstorlek liter 190 240 370 660

Avdrag per 

plannerad 

tömning under 

uppehållsperiod kr 93  
 

Förklaring till de olika parametrarna i 

taxan 

Grundavgift 

Här ingår information, fakturering, kommunal avfalls-

planering, drift av ÅVC, omhändertagande av inlämnat 

grov avfall, bortskaffande av farligt avfall, lokaler, perso-

nal m.m. Grundavgift betalas av alla, detta gäller även vid 

uppehåll från hämtning. Grundavgift betalas per villa, 

fritidshus eller per lägenhet. Ett arbete för att införa ett 

klippkort för privatpersoner införs under 2022. Ett 

klippkort kommer att ingå i grundavgiften. För en villa 

ingår 12 besök till ÅVC i grundavgiften, i en lägenhet 

och fritidshus ingår 6 besök. 

Insamling 

Här ingår kostnader för tömning av kärl samt transport av 

avfall, fordonskostnader m.m. 

Bortskaffande 

Förbränningsavgifter, deponiskatt, övriga avgifter för 

omhändertagande. 
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DEL 2: SLAMTÖMNING OCH 

FETTAVSKILJARE 

Slam från slamavskiljare (brunnar) och sluten tank är en 

del av det hushållsavfall som kommunen ansvarar för att 

samla in och transportera bort för omhändertagande. 

Tömningen utförs av entreprenör. Fastighetsinnehavaren 

ansvarar för avloppsanläggningens anskaffning, skötsel 

och underhåll samt se till att den töms så att avsedd 

funktion upprätthålls. 

Bestämmelser 

Hämtning av slam från slamavskiljare (brunnar) och 

slutna tankar ska ske så ofta att en god funktion 

upprätthålls. Det innebär att:  

• Slamavskiljare (brunnar) med WC ska 

tömmas minst en gång per år, 

• Slamavskiljare (brunnar) för BDT-anläggning 

minst en gång per år. (BDT = Bad, Disk 

& Tvätt, exklusive WC). 

• Slutna tankar ska tömmas minst en gång per år. 

Glesare tömning? 

Om du bedömer att anläggningen kan tömmas mer 

sällan, kan du ansöka om dispens hos Miljökontoret. Du 

kan ansöka om förlängt hämtningsintervall av slam eller 

befrielse från slamtömning under en tidsbegränsad 

period. 

Avfall från enskild avloppsanläggning får omhändertas 

på den egna fastigheten och latrinavfall får komposteras 

på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet 

för människors hälsa och miljö. Anmälan om eget 

omhändertagande och kompostering sker till 

Miljökontoret i Jokkmokks kommun. 

Att tänka på inför slamtömning 

Innan vi kommer och tömmer ditt slam vill vi att du 

tänker på detta: 

• Vägen till brunnen/tanken ska hållas farbar.  

Dvs den ska vara snöröjd och fri från andra 

hinder. 

• Avståndet mellan slambilens uppställningsplats 

och brunnen/tanken bör inte överstiga 15 meter. 

• Brunnen ska vara märkt så den går lätt att hitta. 

• Brunnslocket ska kunna öppnas av en person och 

bör inte överstiga 25 kg, till exempel betonglock 

vars diameter överstiger 80 cm. 

• Ev. instruktioner som behövs vid tömning av 

t.ex. minireningsverk ska finnas lätt tillgängliga. 

• Tänk på att säkra locket så att människor eller 

djur inte ramlar ner i brunnen, se Boverkets 

handbok "Barnsäkra brunnar" 

• De kunder som önskar bestämma tidpunkt för 

tömning, betraktas som budad tömning. 

• För att kunna erhålla ordinarie tömning ska 

beställning vara gjord senast en månad före 

aktuellt schemalagt tömningsdatum. 

• Om avståndet mellan hämtningsfordon och 

brunn/tank är längre än 50 m kan inte tömning 

utföras, vilket betraktas som om brunnen/tanken 

inte är tillgänglig. 

Om vi inte kommer fram till brunnen/tanken är vi tyvärr 

tvungna att ta ut en framkörningsavgift, i taxan benämnd 

som bomkörning. 

Vid akut tömning tillkommer en transportkostnad 

motsvarande total körsträcka tur och retur. För 

bomkörning vid akut tomning debiteras fullt pris.  

  

http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2000/barnsakra-brunnar/
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Slamtaxa 2022 
Avloppsslam, BDT, pris per tömningsställe, kr inklusive 

moms.

Tank-/brunnvolym

Ordinarie 

tömning

Extra tömning 

tömning 

Akut tömning 

inom 24 timmar

Grundavgift 223

Slamavskiljare, BDT* och tankar 0-3 kbm 1400 2100 2800

Slamavskiljare, BDT* och tankar 3,1-5 kbm 1713 2569 3425

Per tillkommande kbm översigande 5 kbm 469 469 469

Transportkostnad per mil tur och retur - - 225

Extra slanglängd över 15 meter. Pris per tillkommande 10 

meter 150 150 150

Tunga brunnslock över 25 kg, exempelvis betonglock med 

diameter överstigande 80 cm. 500 500 500

Bomkörning för anläggning upp till 3 m3 812 1162

Bomkörning för anläggning mellan 3,1 och 5 m3 968 1396

Summa anläggning upp till 3 kbm, exkl. tillägg 1623 2323

Summa anläggning mellan 3,1 och 5 kbm, exkl. tillägg 1936 2792  

 

*BDT avser tankar/brunnar för bad, disk, tvättvatten.  

 

Vid gemensam brunn kan abonnemang delas mellan 2 

eller flera fastigheter. Respektive fakturamottagare/kund 

i systemet erhåller dock en årlig grundavgift. 

Grundavgiften finansierar administration av 

anläggningsregister, kundregister, systemförvaltning 

samt annan administration som uppkommer inom ramen 

för tjänsten.  

 

Fettavfall, pris per tömningsställe, kr inklusive moms

Tank-/brunnvolym

Ordinarie 

tömning

Extra tömning 

tömning 

Akut tömning 

inom 24 timmar

Grundavgift 223

Slamavskiljare och tankar 0-3 kbm 955

Per tillkommande kbm 350

Km kostnad

Bomkörning  

 

 

 

 

 

 


