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Inledning 
 

 
Avfallshanteringsnämnden för Åbo stadsregion (Avfallshanteringsnämnden) är gemensam 

avfallshanteringsmyndighet för de medverkande kommunerna och arbetar inom 

verksamhetsområdet för Åbonejdens avfallsservice Ab (TSJ). 

Avfallshanteringsnämnden sköter de myndighetsuppgifter inom avfallshanteringen som 

fastställs i avfallslagen för kommunerna Aura, Lundo, Masko, Nådendal, Nousis, Pargas, 

Pöytis, Rusko, S:t Karins, S:t Mårtens, Tarvasjoki, Virmo och Åbo. 

 
Avfallshanteringsnämnden för Åbo stadsregion beslutar i enlighet med avfallslagen om 

Åboregionens avfallstaxa. En kommun ska enligt 78 § i avfallslagen ta ut en avfallsavgift som 

täcker de kostnader den får för att den ordnar avfallshantering. Kommunen kan uppbära 

avfallsavgift också för att täcka kostnaderna för avfallsrådgivning som kommunen är ansvarig 

för, för att upprätthålla register och för övriga motsvarande uppgifter med anknytning till 

ordnande av avfallshanteringen. Avfallsavgiften ska motsvara den servicenivå som 

kommunen tillhandahåller och i den utsträckning det är möjligt uppmuntra till minskning av 

avfallets mängd och skadlighet och till avfallshantering som följer prioriteringsordningen. 
 
 
 
 
 

I Allmänt om avfallstaxan och tillämpningsområdet 
 
1 § Åboregionens avfallstaxa 

 
I avfallstaxan fastställs grunderna för avfallsavgifterna inom den avfallshantering som faller 

inom kommunens ansvar. Avgifterna fastställs i detalj i en avfallsavgiftsförteckning som 

bifogas taxehandlingen. Med avfallsavgifterna täcker regionens kommuner alla kostnader för 

avfallshantering, rådgivningsservice och myndighetsuppgifter som de enligt lag har ansvaret 

för. 

 
För slam som uppkommer i boende fastställs i en separat taxa. 

 

 
Åbonejdens avfallsservice Ab (TSJ) sköter ägarkommunernas lagbestämda serviceuppgifter 

inom avfallshantering för kommunernas räkning. Hit hör mottagning av avfall, insamling, 

transport, avfallsbehandling, utveckling av avfallshanteringen och eftervård av 

avstjälpningsplatser samt avfallsrådgivning, information och upplysning. 

 
Avfallshantering som faller inom kommunens ansvar, 32 och 33 § i avfallslagen 

 
Kommunen ska ordna hanteringen av följande slag av avfall som inte är farligt avfall: 
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1. avfall från stadigvarande bostäder, fritidsbostäder, internat och annat boende, 
inbegripet slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar 

2. kommunalt avfall från social- och hälsovården och utbildningsverksamheten 
3. kommunalt avfall från statens, kommuners, församlingars och andra 

offentligrättsliga samfunds samt offentligrättsliga föreningars förvaltning och 
servicefunktioner, när det inte är avfall som avses i 2 punkten 

4. sådant kommunalt avfall från affärslokaler som samlas in på fastigheten tillsammans 
med avfall enligt 1–3 punkten 

5. annat kommunalt avfall som samlas in tillsammans med avfall enligt 1–4 punkten 
inom ramen för ett sopsugsystem eller något motsvarande insamlingssystem i olika 
områden. 

 
Kommunen ska dessutom ordna mottagningen och behandlingen av farligt avfall 
från boende. Kommunen är ansvarig för att ordna mottagningen och behandlingen 
av farligt avfall från jord- och skogsbruket, om det inte är fråga om oskäliga 
avfallsmängder. 

 
Kommunen ska ordna hanteringen av annat avfall än det som avses i 32 §, om 
avfallsinnehavaren begär det på grund av bristande utbud av andra tjänster och 
avfallet till sin beskaffenhet och mängd lämpar sig för transport eller behandling i 
kommunens avfallshanteringssystem. 

 
 
 

2 § Fastighetsvis avfallstransport 

 
Fastighetsinnehavaren ska ordna en mottagningsplats för insamling av avfall som omfattas 

av avfallstransporten som ordnats fastighetsvis. Mottagningsplatsen kan ordnas tillsammans 

med en eller flera andra fastigheter. Fastighetsinnehavaren eller någon annan 

avfallsinnehavare ska överlämna avfall vars hantering kommunen är skyldig att ordna till den 

fastighetsvisa avfallstransporten eller till en mottagningsplats i området. 

 
Enligt 35 § 3 mom. i avfallslagen ska de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna iakttas i 

den fastighetsvisa avfallstransporten och avfallet föras till en mottagnings- eller 

behandlingsplats som kommunen anvisar. I Åboregionen ska avfall som omfattas av den 

fastighetsvisa transporten föras till mottagningsplatser som anvisas och underhålls av TSJ. 

 
Den fastighetsvisa avfallstransporten har organiserats i två olika system i Åboregionen: 

 

 
Kommunalt anordnad avfallstransport är i bruk i Masko, Nousis, Nådendal, Reso och Virmo 

samt i skärgårdsområdena i Pargas och Vahto inom Rusko. I dessa områden 

konkurrensutsätter TSJ avfallstransporten för kommunens räkning och sköter 

avfallstransporten, kundservicen och faktureringen för avfallstransporterna.  
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Avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar är i bruk i Aura, Lundo, Pargas huvudö 

Pöytis, Rusko, S:t Karins, S:t Mårtens, Tarvasjoki och Åbo. Avfallstransport som 

fastighetsinnehavaren ordnar innebär att fastighetsinnehavaren avtalar om transporten med 

en avfallsentreprenör.  
 
 
 

3 § Definitioner 

 
I avfallstaxan avses med: 

 
avfallshantering insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall, inbegripet 

kontroll och uppföljning av sådan verksamhet och efterbehandling av platser för 

bortskaffande av avfall samt verksamhet som mäklare 

 
avfallsinnehavare avfallsproducenten, fastighetsinnehavaren eller någon annan som är i 

besittning av avfallet 

 
avfallsproducent var och en vars verksamhet ger upphov till avfall eller som genom 

förbehandling, blandning eller annan verksamhet ändrar avfallets egenskaper eller 

sammansättning 

 
avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar att invånarna själva konkurrensutsätter 

avfallstransporterna, förutsatt att transporterna uppfyller kraven i 37 § i avfallslagen 

 
avfallstransportör var och en som ansvarar för transport av avfall 

 

 
behandling av avfall återvinning eller bortskaffande av avfall, inbegripet beredning för 

återvinning eller bortskaffande 

 
brännbart avfall kommunalt avfall som källsorterats och används för återvinning i en 

energianläggning. Ur det brännbara avfallet har farligt avfall, skrot av el- eller 

elektronikapparater, specialavfall, avfall som återvinns som material (insamlingspapper, 

papp, insamlingskartong, metall, glas) samt deponiavfall och skrymmande avfall separerats. 

Om biologiskt avfall inte insamlas separat eller komposteras på fastigheten, hör det till det 

brännbara avfallet 

 
deponiavfall avfall som uppsamlas vid sidan av brännbart avfall för att deponeras på en 

avstjälpningsplats, vilket omfattar avfall som är till skada vid energiutvinning, såsom porslin, 

sandningssand och PVC-plast 

 
farligt avfall avfall som är brandfarligt eller explosivt, smittfarligt, annars hälsofarligt eller 

miljöfarligt eller har någon motsvarande egenskap (farlig egenskap) 
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fastighetsinnehavare var och en som äger en fastighet eller innehar arrenderätten till en 

fastighet 

 
fastighetsvis avfallstransport att avfallstransporten är ordnad i området och att det avfall 

som kommunen ansvarar för ska föras till en mottagningsplats som kommunen anvisar 

 
insamling av avfall uppsamling av avfall, inbegripet försortering och tillfällig lagring av 

avfallet, till en mottagningsplats som ordnats av en fastighetsinnehavare, kommun, 

producent, distributör eller någon annan för egen behandling eller vidare transport till 

behandling 

 
kommunalt anordnad avfallstransport att kommunen konkurrensutsätter 

avfallstransporterna för invånarnas räkning 

 
kommunalt avfall avfall som uppkommer i stadigvarande bostäder, fritidsbostäder, internat 

och vid annat boende, inbegripet slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar, och annat 

till sin beskaffenhet jämförbart avfall som uppkommer i förvaltnings-, service- och 

näringsverksamhet 

 
materialåtervinning verksamhet där avfall upparbetas till produkter, material eller ämnen 

antingen för det ursprungliga ändamålet eller för andra ändamål; med materialåtervinning 

avses inte energiåtervinning eller upparbetning av avfall till bränsle eller material för 

markfyllning, 

 
slam som uppstår i boende slam som samlas i utfällningsbrunnar och i olika fastighetsvisa 

småreningsverks slamutrymmen samt avloppsvatten som uppsamlas i slutna tankar 

oberoende mängd eller konsistens 

 
återvinning av avfall verksamhet vars främsta resultat är att avfallet utnyttjas vid 

produktionsanläggningar eller någon annanstans i samhället genom att det ersätter ämnen 

eller föremål som i annat fall skulle ha använts för detta syfte, inbegripet beredning av 

avfallet för ett sådant syfte 
 

 
 
 

II Betalning av avfallsavgift och grunder för avgiften 
 

 
4 § Skyldighet att betala avfallsavgift 

Följande är skyldiga att betala den avfallsavgift och tilläggsavgift som fastställs i avfallstaxan: 

innehavarna till fastigheter som omfattas av kommunens ansvar för avfallshanteringen och 

övriga avfallsinnehavare som omfattas av den avfallshantering som Åbonejdens 

Avfallsservice ordnar för kommunens räkning. TSJ påför kunderna de avfallsavgifter som 

avfallshanteringsnämnden godkänt. Avfallsavgifterna betalas till TSJ. 
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5 § Avfallsavgifter och grunder för dem 

 
Avfallshanteringsavgifterna, de kärlvisa tömningsavgifterna och övriga avgifter i anknytning 

till den kommunalt anordnade avfallstransporten samt övriga avgifter för att arrangera 

ordnad avfallstransport läggs fram i den förteckning över avfallsavgifter som bifogas 

taxehandlingen.  

 

Avfallsavgifterna för hanteringen av brännbart avfall innehåller en förhöjning på i 1,6% 

jämfört med avgiften 2014.Hanteringsavgiften för deponiavfall inbegriper avfallsskatt 50 € / 

ton. Ett förslag om höjd avfallsskatt för år 2015 har lagts fram. Om den nya avfallsskatten på 

55 €/ton träder i kraft läggs den till hanteringsavgiften för deponiavfall.  

 

Avfallsbehandlingsavgifterna täcker alla kostnader som uppkommer av avfallshanteringen 

och tillhörande administration och kundservice, information och skötsel av 

myndighetsuppgifter inom avfallshanteringen samt eftervården av avstjälpningsplatser. 

 
Inom området för den kommunalt anordnade avfallstransporten debiterar TSJ fastighets- 

eller avfallsinnehavaren en avfallsavgift per kärl som fastställs i taxan. Avgiften per avfallskärl 

inkluderar avfallsbehandlingsavgift, tömning av avfallskärl och kostnader för kundservice och 

avfallsfakturering. I den fakturering som utgår från kärlvolym beräknas 

avfallsbehandlingsavgiftens andel med hjälp av genomsnittliga volymvikter för avfallstypen. 

För de sopkärl där avfallet vägs separat debiteras en behandlingsavgift efter avfallets verkliga 

vikt. Fastighets- eller avfallsinnehavare som använder områdesvisa avfallspunkter debiteras 

en årlig avfallsavgift som fastställs i taxan. 

 
I områden med avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar fakturerar TSJ 

transportföretaget på behandlingsavgiften för avfall som förs till det mottagningsställe 

kommunen anvisat. Transportföretaget fakturerar fastighets- eller avfallsinnehavaren för 

avfallsbehandlingsavgiften och specificerar dennas andel i avfallsfakturan. 

 
Vid de avfallscentraler som TSJ upprätthåller uppbärs för storpartier avgifter som 

avfallshanteringsnämnden fastställt enligt avfallsbehandlingsavgiften för avfallstypen, lassets 

vikt och servicen för en enskild kund. Vid avfallscentralerna, separata sorteringsstationer och 

ambulerande insamlingar uppbär företaget en avgift för småpartier som bygger på avfallstyp 

och -volym eller antal föremål. 
 

 
 
 

III Avfallsavgifter för avfallskärl vid kommunalt anordnad 

avfallstransport 
 
6 § Fastighetsvis avfallstransport 
 

 De sopkärlsvisa avfallsavgifterna fastställs kommunvis, med undantag av Nådendal där 

avgifterna bestäms separat för stadskärnan (fastlands-Nådendal samt Luonnonmaa) och 
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skärgårdsområdet. Indelningen av Nådendal i två områden baseras på tydligt skilda 

boendetätheter och områdena kan också tydligt avskiljas geografiskt och enligt postnummer. 

De sopkärlsvisa avfallsavgifterna för Pargas skärgårdsområde gäller kommundelarna Nagu, 

Korpo och Houtskär. 
 

Transportentreprenaderna för stora uppsamlingskärl (djupuppsamling, frontlastning, mobil 

utrustning) och för avfall som samlas in separat (återvinningsbart avfall och deponiavfall) 

konkurrensutsätts över kommungränserna enligt typ av avfallskärl, med undantag för Pargas 

skärgård. När det gäller transporter över kommungränserna är de sopkärlsvisa avgifterna lika 

stora för alla kommuner. 

 
 

7 § Områdesvis insamling 

 
För fastigheter som befinner sig utanför området för fastighets insamling har områdesvisa 

avfallsterminaler för brännbart avfall placerats ut. Användarna får föra en rimlig mängd åt 

gången av brännbart avfall som dagligen uppkommer i bostaden till den områdesvisa 

avfallsterminalen. Användarna betalar en årlig avfallsavgift efter fastighetens 

användningssyfte och antalet lägenheter eller fritidsbostäder och antalet personer. 

Kompostering av matavfall enligt avfallshanteringsbestämmelserna ger lägre avgift. 

Fastighetens innehavare måste meddela TSJ ifall de sker ändringar i de uppgifter som 

påverkar avfallsavgiften. Ändringarna tas i beaktande vid nästa årsfakturering av 

avfallsavgiften.  

 
 

 

8 § Fastställande av avfallsavgift 
 

 
En fastighets avfallsavgift fastställs enligt behandlingsavgiften för olika avfallstyper, typ av 

insamlingskärl, antal tömningar och annan service. För sådana insamlingskärl där avfallet 

vägs separat, uppbärs en behandlingsavgift som är i förhållande till avfallets verkliga vikt och 

art. 

Vid volymbaserad fakturering beräknas avfallsbehandlingsandelen med hjälp avfallstyp, 

insamlingskärlets volym och enligt avfallets artspecifika vikt (avfallsavgiftstabell 1). 

 
I uträkningarna används följande specifika vikter: 
 
Brännbart avfall: ytkärl 85 kg/m3, djupinsamlingskärl 100 kg/m3 Deponiavfall: 106 kg/m3 
Glas: 183 kg/m3 
Bioavfall: bostadsfastigheter 250 kg/m3, bostadsfastigheter 350 kg/m3 

 
 

Formel för uträkning av kärlvisa behandlingsavgifter: 

 
Behandlingsavgiftens andel (moms 0%) = kärlets volym (m3) x avfallets specifika vikt (ton/m3) 

x avfallets behandlingsavgift (euro/ton) 
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Avfallsavgiften följer avgiftstabellen för varje regelbunden hämtning, då 

insamlingsbehållarens typ och läge samt avfallets kvalitet uppfyller kommunens 

avfallshanteringsbestämmelser. 

 
Avfallsavgiften uppbärs för varje regelbunden tömningsgång enligt avfallsavgiftstabellen då 

insamlingskärlets typ och placering samt avfallets art är enligt kommunens 

avfallshanteringsbestämmelser. 

 
För separata avfallskärlstömningar som fastigheten beställt uppbärs dubbel tömningsavgift. 

För extra tömningar som utförs med växelflak-, frontlastar-, eller kranutrustning är 

avfallsavgiften den samma som vid regelbunden hämtning, om andra hämtningar sker i 

entreprenadområdet samma dag. 

Avfall som har förpackats i sopsäck eller i övrigt tydligt märkts som avfall och lämnats invid 

avfallsbehållaren eller i avfallsskjulet tolkas som extra avfall. För extra avfall uppbärs en 

avgift enligt avgiftstabellen. 

 
Ändring av insamlingskärl ger en sänkning eller höjning av avgiften räknat från den dag 

fastighetsinnehavaren eller avfallstransportören har meddelat TSJ om detta. 

 
Avfallsavgift uppbärs inte om insamlingskärlet inte har tömts på grund av underlåtelse av TSJ 

eller transportentreprenören. Fastighetsinnehavaren ska meddela TSJ om underlåtelser av 

avfallsentreprenören utan dröjsmål. 

 
Det betraktas inte som underlåtelse om insamlingskärlet har fyllts för mycket eller gått 

sönder, avfallskärlet inte hittats utgående från givna köranvisningar eller vägen till 

avfallskärlet inte är framkomlig eller i så dåligt skick att den kan orsaka skada på fordonet, 

om vägen hör till fastighetens underhållsskyldighet. I ovan nämnda fall uppbärs en 

tömningsavgift för den onödiga hämtningen från vilken avdras den kalkylerade 

avfallsbehandlingsavgiften för kärlet. 

 
Tillfälliga avbrott i avfallshanteringen för en fastighet ska meddelas TSJ minst en 

(1) vecka innan avbrottet börjar. Tömningsavbrottet ska vara i minst två (2) veckor för att 

avfallsavgiften inte skall uppbäras. Om avbrottsanmälan för avfallstransporten inte har gjorts 

minst en vecka före tömningsavbrottet, uppbärs avfallsavgiften fastän avfallskärlet är helt 

eller delvis tom. 

 

 

Om en myndighet har gett tillstånd att placera ett avfallskärl på mer än 10 meters avstånd 

från en plats dit avfallsbilen kan köra utan hinder, uppbärs en avgift för den extra 

förflyttningen av avfallsbehållaren enligt avfallsavgiftstabellen. 

 

Övriga avgifter 
 

Sorteringsstationsavgift 
 

Om fastighetens innehavare inte har någon möjlighet att ta del av den ordnade 
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avfallstransporten med eget kärl eller med så kallat kimppakärl kan innehavaren, genom att 

kontakta TSJ, ansluta fastigheten som så kallad sorteringsstationskund. Härmed faktureras 

fastigheten på en sorteringsstationsavgift mot vilken kunden får ett kundkort med vilket 

kunden uträttar sina ärenden vid sorteringsstationen. I avgiften för en fast bostad ingår två (2) 

säckar brännbart avfall per månad. I avgiften för en fritidsbostad ingår två (2) säckar 

brännbart avfall per månad under perioden maj-september. Avgiften faktureras två gånger i 

året. I fall att mängden avfall överstiger den mängd som ingår i avgiften faktureras den 

överstigande delen i samband med följande räkning och enligt prislistan för småkunder. 

 

Nyttoavfallsavgift för bostadsaktiebolag 

 

Fastigheter som av myndigheterna beviljats undantag från bestämmelserna för separat 

insamling av nyttoavfall betalar en nyttoavfallsavgift baserat på mängden bostäder. 

Fastigheterna får mot avgift föra sitt nyttoavfall till de återvinningspunkter som TSJ 

upprätthåller. 

 

Övriga tilläggsavgifter i förteckningen över avfallsavgifter, tabell 5. 

 

9 § Fakturering av avfallsavgifter 

 
Avfallsavgifterna fastställs och debiteras av avfallshanteringsnämnden efter beredning av TSJ 

och i faktureringsperioder som denna finner ändamålsenliga. 

Faktureringsperioderna kan vara olika för olika kundgrupper. Avfallsavgiften betalas till TSJ. 

 
Avgiften ska betalas senast den förfallodag som anges i avfallsfakturan eller i den nya 

fakturan som sänds med anledning av en påminnelse oavsett ändringssökande. Om 

avfallsavgiften inte betalas inom utsatt tid, ska ränta betalas på det förfallna beloppet på det 

sätt som föreskrivs om dröjsmålsränta i räntelagen (633/1982). 

 
På uppdrag av TSJ skickar indrivningsbyrån en (1) påminnelse om den obetalda 

avfallsfakturan. Efter påminnelsen överförs den obetalda fakturan till indrivningsbyrån och 

efter det till utmätningsmyndigheten för indrivning. Avfallsavgiftsfakturan är utmätningsbar 

utan dom. 

 
En eventuell rättelseanmärkning angående avfallsavgiftsfakturan skall skickas till TSJ inom 

förfallodagen. 

 
En eventuell anmärkning angående avfallsavgiftsfakturan skall skickas till avfallsmyndigheten 

inom 14 dagar från att fakturan anlänt. 

 
Avfallsfakturor som gäller ett avfallskärl eller kärlgrupp ( så kallat kimppakärl) som används 

gemensamt av flera innehavare till fastigheter eller outbrutna områden skickas till den 

ansvariga för samarbetet. Om varje delägare i det gemensamma kärlet faktureras separat, 

uppbärs ett faktureringstillägg för delningen av fakturan. Delägarna i den gemensamma 

behållaren och eventuella betalningsandelar ska meddelas TSJ skriftligt. 
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IV Avfallsavgifter vid avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar 
 
10 § Fakturering av transport och behandling av avfall 

 
Enligt avfallslagen ska avgifterna för avfallstransporter som ordnas av fastighetsinnehavaren 

ska vara likvärdiga och skäliga. Avgiftsgrunderna ska anges tydligt i det anbud som ges till 

fastighetsinnehavaren. 

 

Avfallstransportören ska skicka fastighetsinnehavaren en faktura över avfallstransporten, ur 

vilken det framgår beloppet som ska betalas, förfallodagen, betalningsadressen, 

avgiftsgrunden tillräckligt noggrant specificerad, uppgift om dröjsmålspåföljder, anvisningar 

för framställande av anmärkning och fakturerarens kontaktinformation så att 

fastighetsinnehavaren kan ta kontakt. 

 
I områden med avfallstransport som ordnas av fastighetsinnehavarna uppbär TSJ 

behandlingsavgifter för brännbart avfall och deponiavfall av transportören på 

mottagningsplatsen. Avfallstransportören fakturerar fastighets- eller avfallsinnehavaren för 

avfallsbehandlingsavgiften. Transportören ska med stöd av 80 § 2 mom. i avfallslagen 

specificera behandlingens respektive transportens andel i transportörens anbud till 

fastighetsinnehavaren och i fakturan. 

 
Den behandlingsavgift som uppbärs av transportören fastställs och debiteras av 

avfallshanteringsnämnden efter beredning av Avfallsservicen och i faktureringsperioder som 

denna finner ändamålsenliga. Avfallsavgiften betalas till TSJ. Om avfallsavgiften inte betalas 

inom utsatt tid, ska ränta betalas på det förfallna beloppet på det sätt som föreskrivs om 

dröjsmålsränta i räntelagen (633/1982). På uppdrag av TSJ skickar indrivningsbyrån en (1) 

påminnelse om den obetalda avfallsfakturan. Efter påminnelsen överförs den obetalda 

fakturan till indrivningsbyrån och efter det till utmätnings- myndigheten för indrivning. 

Avfallsavgiftsfakturan är utmätningsbar utan dom. 
 
 
 

V Organisering av avfallshantering utifrån andrahandsansvar 

 
11 § Avfallsavgifter och grunder 

TSJ tar på sina mottagningsställen hand om avfall som hör till kommunens andrahandsansvar 

för avfallshanteringen som en del av den kommunalt anordnade avfallstransporten. I 

skärgårdsområdena inom Pargas tillämpas en särskild avfallsavgiftstabell för 

avfallshanteringen i andra hand. 

 
Den som hör till systemet för andrahandsansvar ska med serviceavgiften åtminstone täcka 

alla kostnader för servicen. Avgifterna i avfallstaxan kan på grund av kostnaderna antingen 

höjas eller sänkas med högst 30 %. Faktorer som inverkar på kostnaderna är exempelvis 
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avfallspartiets mängd, avfallets beskaffenhet, partiets lämplighet i TSJ 

avfallshanteringssystem och övriga faktorer i varje enskilt fall. När servicebehovet är 

kontinuerligt, ingår bolaget ett skriftligt avtal med avfallsinnehavaren, som gäller högst tre 

(3) år i sänder. 
 

 
Avfallsavgiftens belopp vid andrahandsansvar fastställs och debiteras av 

avfallshanteringsnämnden efter beredning av TSJ och i faktureringsperioder som denna 

finner ändamålsenliga. Avfallsavgiften betalas till TSJ. Om avfallsavgiften inte betalas inom 

utsatt tid, ska ränta betalas på det förfallna beloppet på det sätt som föreskrivs om 

dröjsmålsränta i räntelagen (633/1982). På uppdrag av TSJ skickar indrivningsbyrån en (1) 

påminnelse om den obetalda avfallsfakturan. Efter påminnelsen överförs den obetalda 

fakturan till indrivningsbyrån och efter det till utmätningsmyndigheten för indrivning. 

Avfallsavgiftsfakturan är utmätningsbar utan dom. 
 
 
 

VI Eventuella ändringar i taxan 
 
12 § Ändring av avfallsavgift 

 
Avfallshanteringsnämnden kan i enskilda fall rimliggöra, höja eller stryka avfallsavgiften för 

en fastighet av särskilda skäl. 

 
13 § Ändring av avfallstaxan 

 

 
Denna taxa kan ändras genom beslut i avfallshanteringsnämnden, med undantag för moms, 

avfallsskatt och andra motsvarande avgifter, som vid förändring medräknas i avgifterna från 

den dag de träder i kraft utan separat beslut. I denna taxa har momsen medräknats enligt 

skattesatsen 24 %. 

 

I hanteringsavgiften för avfall som slutdeponeras ingår en skattesats på 50 euro per ton. 

Om skatten höjs till 55 euro per ton läggs höjningen till hanteringsavgiften. För tömningen 

av avfallskärl inom området för kommunalt anordnad avfallstransport har separata 

avgiftstabeller med och utan höjd avfallsskatt gjorts upp och de tas i bruk enligt vilket 

skattebeslut som tas. 
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Bilaga 1. Avfallsavgiftsförteckning, tabell 1–7 
 

 
Avfallsavgiftsförteckningens tabeller 2015: 

 

 
1. Avfallsbehandlingsavgifter, serviceavgifter och tilläggsavgifter för storkunder på mottagningsplatser 

där TSJ är huvudman 

1. avgifterna tillämpas även inom avfallshantering genom andrahandsansvar enligt 11 § i taxan 
 

 
2. Mottagningsavgifter och tilläggsavgifter för småkunder vid TSJ:s serviceställen 

3. Kommunalt anordnad avfallstransport: Avfallsavgift per kärl för brännbart avfall  

 
4. Kommunalt anordnad avfallstransport: Avfallsavgift per kärl för avfall med separat insamling 

 
5. Den områdesvisa insamlingens årsavgifter 

 

 
6. Tilläggsavgifter 

a. hela verksamhetsonmrådet 

b. på området med kommunalt anordnad avfallstransport 
 

7. Mottagningsavgifterna för farligt avfall – farligt avfall från offentliga sektorn samt avfall som 

mottas genom andrahandsansvar 



Avfallshanteringsavgifter för storpartier 
från och med 1.1.2015 
     
• På avfallscentralen i Toppå, Åbo mottas alla nedan nämnda avfallssorter förutom asbest, som mottas på 

Isosuo avfallscentral.  
• På Rauhala och Isosuo avfallscentraler mottas som storpartier återvinningsbart trä, ris och kvistar. 
• Till storpartier räknas alla avfallspartier som levereras med lastbil. 
• Storpartierna vägs när de hämtas till avfallscentralerna.  
• Avgifterna för avfall som slutdeponeras innehåller avfallskatt 50 €/ton. 
• Kunden ansvarar för att lasset är skyddat mot t.ex. snö och regn, som inverkar direkt på vikten.  
 
• För alla lass debiteras en serviceavgift på 14 € / lass (alv 0%).  
• Till priserna tillkommer 24 % moms. 
 
 
TYP AV AVFALL 

Hanteringsavgift 
euro / ton (moms 0%) 

Avfall som återvinns som material   

Metall, returpapper, returkartong, returpapp, lastpallar  0,00 €/t 
Bioavfall utan förpackningar 110,00 €/t 
Bioavfall med förpackningar 140,00 €/t 
Bitumenfilt 202,00 €/t 
Räfsavfall 30,00 €/t 
Returglas 40,00 €/t 
Planglas med karmar 125,00 €/t 
Sönderplockade el- och elektronikapparater (B to B apparater 
för yrkesbruk) 

 
860,00 €/t 

Sanitetsporslin 135,00 €/t 
  
Avfall som återvinns på annat sätt   

Brännbart avfall 170,00 €/t 
Betong-tegel- avfall (mått 0 – 150 mm) 10,00 €/t 
Betong-tegel- avfall (mått 150 - 1000 mm) 37,00 €/t 
Betong-tegel- avfall (mått över 1000 mm) 45,00 €/t 
Energiavfall 75,00 €/t 
Stubbar 35,00 €/t 
Tryckimpregnerat trä (innehåller ej stora metallbitar) 140,00 €/t 
Tryckimpregnerat trä (innehåller stora metallbitar) 185,00 €/t 
Stoppade möbler och fjädrade madrasser  202,00 €/t 
Träavfall 25,00 €/t 
Ris och kvistar 0 
Sekretessbelagt avfall 350,00 €/t 
Sten- och marksubstanser (rena och lindrigt förorenade) och 
överblivet material från sorteringsanläggningar, beroende på 
möjligheten till återvinning, kvalitét och mängd 

 
0 - 133,80 €/t 

  
Avfall som kräver sortering  

Grovt avfall (storparti blandat avfall)  202,00 €/t 
  

Avfall som slutdeponeras  

Slutdeponiavfall 219,50 €/t 

ÅBO REGIONENS AVFALLSTAXA 
Avfallsavgiftsförteckning 
Tabell 1 



(avfallsskatt 50 €/t) 
Avfall som innehåller asbest (mottagning endast vid Isosuo 
avfallscentral) 

178,40 €/t 

Avfall från internationell trafik (bör täckas omedelbart) 574,05 €/t 
(avfallsskatt 50 €/t) 

Annat avfall som bör omedelbart hanteras t.ex. sjukhusavfall  295,30 €/t 
(avfallsskatt 50 €/t) 

Slam  

Specialslam 177,10 €/t 
(avfallsskatt 50 €/t) 

Slam från regnbrunnar 80 €/t 
 
Tilläggsavgifter (moms 0%) 
• Personarbete (minimiavgift 30 min) 35,00 €/h  
• Maskinarbete (minimiavgift 30 min) 80,00 €/h 
• Extra sorteringsavgift 80,00 €/h 
 

Extra sorteringsavgift uppbärs ifall avfallslasset lossas emot givna instruktioner eller om lasset innehåller annat 
avfall än vad som uppgetts. Därtill kan TSJ fakturera för de maskin- och personalkostnader som orsakats av 
städning efter lasset.  
 

TSJ kan neka att ta emot ett avfallsparti på följande grunder: 
• om lasset innehåller avfall som inte lämpar sig för mottagning  
• om TSJ inte får tillräckligt med information om partiets innehåll och om en utredning över avfallets  

deponerbarhet fattas 
• om avfallspartier upprepade gånger lossas fel  

� Käännytetyistä kuormista ilmoitetaan    
     jätehuollon viranomaisille. 



Mottagningsavgifter för små avfallspartier 
från och med 1.1.2015                         

     
• Avgifterna gäller avfallspartier som hämtas med personbil, släpkärra eller med paketbil. 
• Avfallspartiets mottagningsavgift bestäms enligt avgift per avfallssort. Avfallspartierna prissätts enligt 

varje påbörjad 200l. 
• Avfallet bör sorteras enligt avfallstyp i insamlingskärl eller flak som finns på avfallscentralerna och 

avfallsstationerna.  
• Minimidebitering för allt avgiftsbelagt avfall är 1,50 € / parti.  Minimiavgiften debiteras då 

avfallsmängden är liten, t.ex. en plastkasse.  
• Faktureringens minimavgift är 10,00 € . 
• Avgifterna innehåller moms 24 %.  

TYP AV AVFALL Avgift €/varje 
påbörjad 200 liter 
(inneh.moms 24%) 

Avgft / m3, st eller liter 
(inneh.moms 24%) 

Avfall som återvinns som material   

bitumenfilt 4,00 € 20,00 €/m3 
bioavfall (t.ex. äppel) 4,00 € 20,00 €/m3 
stekolja  0,20 €/liter 
räfsavfall (t.ex. löv och gräs) 1,60 € 8,00 €/m3 
gipsskivor som går att återvinna (får ej innehålla 
metall, kakel eller trä) 

4,00 € 20,00 €/m3 

planglas med karmar  3,00 €/st 
däck  2,50 €/ st 
sanitetsporslin stora (WC-stolar)  8,00 €/ st 
sanitetsporslin små (lavuar)  4,00 €/ st 
returpapper, -glas och –kartong, metall   0 
lastpallar, ris och stubbar, under 1m3 
tryckimpregnerat trä, rent planglas 

 0 

ren överlopps jord, grus och sten samt 
halkbekämpningssand  

 0 

el- och elektronikapparater  0 
• sönderplockade och enskilda b-to b 

apparater; kylapparater, tv apparater och 
monitorer (hela apparater utan avgift)  

 35,00 €/ st 

• sönderplockade och enskilda b-to b 
apparater; ADB apparater och småelektronik 
(hela apparater utan avgift)  

 12,50 €/ st 

   

Avfall som återvinns på annat sätt    

brännbart avfall 5,00 € 25,00 €/m3 
betong- och tegelavfall 3,00 € 15,00 €/m3 
energiavfall (t.ex. plast) 3,00 € 15,00 €/m3 
träavfall 1,00 € 5,00 €/m3 
möbler   11,00 €/ st 
sekretessbelagt avfall från hushållen, avgift per varje 
påbörjad 20 kg (mottagning endast på Toppå kl. 8-16) 

 8,70 €/ varje påbörjad 20 kg 
parti 

stubbar (enskilda ex., större mängder enligt 
avfallshanteringsavgifter för storpartier) 

 0 

under 1 m3 partier av tryckimpregnerat trä  0 

ÅBO REGIONENS AVFALLSTAXA 
Avfallsavgiftsförteckning 
Tabell 2  



ris och kvistar  0 

Avfall som slutdeponeras   

deponiavfall  
(t.ex. kakel och plattor, gipsskivor som ej går att 
återvinna, isoleringsull, PVC)  

6,80 € 
 

7,00 € 

34,00 €/ m3 (avfallsskatt 50 €/t) 

 
35,00 €/ m3 (avfallsskatt 50 €/t) 

asbest, pris per varje påbörjad 50 kg  8,50 €/varje påbörjad 50 kg 
parti 

   

Hushållens farliga avfall   

hemmets farliga avfall (under 50 kg/l/parti)  0 
farligt avfall (per hushåll för den del som överskrider 50 
kg/l) 

 1,00 €/kg 

   

Avfall som kräver specialhantering    

skumsläckare  6,00 €/st 
gasflaskor   25,00 €/ st 
tunnor  35,00 €/ st 
 

• Gratis mottagning av farligt avfall på sorteringsstationerna gäller endast rimliga mängder farligt avfall 
som härstammar från jordbruk och privata hushåll (under 50 kg eller liter/parti)  

• Mottagningsavgifter för farligt avfall som härstammar från den offentliga sektorn eller som klassas till 
avfallsservice som kommunen ansvarar för i andra hand, finns presenterat i en skild avgiftsförteckning.    
 

Tilläggsavgifter (alv 24 %) 
• Maskinarbete (minimidebitering 30 min) 35,00 €/h 
• Extra sorteringsavgift 35,00 €/m3 

 
• Extra sorteringsavgift uppbärs ifall avfallspartiet lossas emot givna instruktioner eller om partiet innehåller 

annat avfall än vad som uppgetts. Därtill kan TSJ fakturera för de maskin- och personalkostnader som 
orsakats av städning efter avfallspartiet. Den extra sorteringsavgiften debiteras också om kunden inte 
kan/vill själv sortera sitt avfall. 
 

• Ett avfallsparti som innehåller blandat avfall, och som kunden inte själv vill sortera vägs. I detta fall 
debiteras för avfallet en avgift från avfallsavgiftsförteckningen: avfallsavgifter för storpartier; 
grovavfall.   

 



Tabell 3 1 (4)

Kommunalt ordnad avfallstransport: Avfallsavgifterna 2015 per avfallskärl - brännbart avfall
F.r.om. 1.6.2015 0,24

Reso Behandlingsavgift € Tömningsavgift € Avfallsavgift 

utan skatt €

Moms 

24 %

Avfallsavgift €

Brännbart avfall 120 l 1,73 2,46 4,19 1,01 5,20

Brännbart avfall 140 l 2,02 2,46 4,48 1,08 5,56

Brännbart avfall 150 l 2,17 2,46 4,63 1,11 5,74

Brännbart avfall 190 l 2,75 2,46 5,21 1,25 6,46

Brännbart avfall 200 l 2,89 2,46 5,35 1,28 6,63

Brännbart avfall 220 l 3,18 2,46 5,64 1,35 6,99

Brännbart avfall 240 l 3,47 2,46 5,93 1,42 7,35

Brännbart avfall 300 l 4,34 2,46 6,80 1,63 8,43

Brännbart avfall 330 l 4,77 2,46 7,23 1,74 8,97

Brännbart avfall 340 l 4,91 2,46 7,37 1,77 9,14

Brännbart avfall 360 l 5,20 2,46 7,66 1,84 9,50

Brännbart avfall 370 l 5,35 2,46 7,81 1,87 9,68

Brännbart avfall 380 l 5,49 2,46 7,95 1,91 9,86

Brännbart avfall 600 l 8,67 2,56 11,23 2,70 13,93

Brännbart avfall 660 l 9,54 2,56 12,10 2,90 15,00

Masko Behandlingsavgift € Tömningsavgift € Avfallsavgift 

utan skatt €

Moms 

24 %

Avfallsavgift €

Brännbart avfall 120 l 1,73 2,51 4,24 1,02 5,26

Brännbart avfall 140 l 2,02 2,51 4,53 1,09 5,62

Brännbart avfall 150 l 2,17 2,51 4,68 1,12 5,80

Brännbart avfall 190 l 2,75 2,51 5,26 1,26 6,52

Brännbart avfall 200 l 2,89 2,51 5,40 1,30 6,70

Brännbart avfall 220 l 3,18 2,51 5,69 1,37 7,06

Brännbart avfall 240 l 3,47 2,51 5,98 1,44 7,42

Brännbart avfall 300 l 4,34 2,51 6,85 1,64 8,49

Brännbart avfall 330 l 4,77 2,51 7,28 1,75 9,03

Brännbart avfall 340 l 4,91 2,51 7,42 1,78 9,20

Brännbart avfall 360 l 5,20 2,51 7,71 1,85 9,56

Brännbart avfall 370 l 5,35 2,51 7,86 1,89 9,75

Brännbart avfall 380 l 5,49 2,51 8,00 1,92 9,92

Brännbart avfall 600 l 8,67 2,51 11,18 2,68 13,86

Brännbart avfall 660 l 9,54 2,51 12,05 2,89 14,94

Nådendal (inte skärgården) och Luonnonmaa Behandlingsavgift € Tömningsavgift € Avfallsavgift 

utan skatt €

Moms 

24 %

Avfallsavgift €

Brännbart avfall 120 l 1,73 2,42 4,15 1,00 5,15

Brännbart avfall 140 l 2,02 2,42 4,44 1,07 5,51

Brännbart avfall 150 l 2,17 2,42 4,59 1,10 5,69

Brännbart avfall 190 l 2,75 2,42 5,17 1,24 6,41

Brännbart avfall 200 l 2,89 2,42 5,31 1,27 6,58

Brännbart avfall 220 l 3,18 2,42 5,60 1,34 6,94

Brännbart avfall 240 l 3,47 2,42 5,89 1,41 7,30

Brännbart avfall 300 l 4,34 2,42 6,76 1,62 8,38

Brännbart avfall 330 l 4,77 2,42 7,19 1,73 8,92

Brännbart avfall 340 l 4,91 2,42 7,33 1,76 9,09

Brännbart avfall 360 l 5,20 2,42 7,62 1,83 9,45

Brännbart avfall 370 l 5,35 2,42 7,77 1,86 9,63

Brännbart avfall 380 l 5,49 2,42 7,91 1,90 9,81

Brännbart avfall 600 l 8,67 2,42 11,09 2,66 13,75

Brännbart avfall 660 l 9,54 2,42 11,96 2,87 14,83

Åbonejdens Avfallsservice Ab 2015



Tabell 3 2 (4)

Nådendal skärgårdsområde 

(Merimasku, Rimito, Velkua, Livonsaari)

Behandlingsavgift € Tömningsavgift € Avfallsavgift 

utan skatt €

Moms 

24 %

Avfallsavgift €

Brännbart avfall 120 l 1,73 3,46 5,19 1,25 6,44

Brännbart avfall 140 l 2,02 3,46 5,48 1,32 6,80

Brännbart avfall 150 l 2,17 3,46 5,63 1,35 6,98

Brännbart avfall 190 l 2,75 3,46 6,21 1,49 7,70

Brännbart avfall 200 l 2,89 3,46 6,35 1,52 7,87

Brännbart avfall 220 l 3,18 3,46 6,64 1,59 8,23

Brännbart avfall 240 l 3,47 3,46 6,93 1,66 8,59

Brännbart avfall 300 l 4,34 3,46 7,80 1,87 9,67

Brännbart avfall 330 l 4,77 3,46 8,23 1,98 10,21

Brännbart avfall 340 l 4,91 3,46 8,37 2,01 10,38

Brännbart avfall 360 l 5,20 3,46 8,66 2,08 10,74

Brännbart avfall 370 l 5,35 3,46 8,81 2,11 10,92

Brännbart avfall 380 l 5,49 3,46 8,95 2,15 11,10

Brännbart avfall 600 l 8,67 3,76 12,43 2,98 15,41

Brännbart avfall 660 l 9,54 3,76 13,30 3,19 16,49

snabbcontainer 4 m3 28,90 10,01 38,91 9,34 48,25

snabbcontainer 6 m3 57,80 10,01 67,81 16,27 84,08

snabbcontainer 8 m3 86,70 10,01 96,71 23,21 119,92

Virmo Behandlingsavgift € Tömningsavgift € Avfallsavgift 

utan skatt €

Moms 

24 %

Avfallsavgift €

Brännbart avfall 120 l 1,73 3,01 4,74 1,14 5,88

Brännbart avfall 140 l 2,02 3,01 5,03 1,21 6,24

Brännbart avfall 150 l 2,17 3,01 5,18 1,24 6,42

Brännbart avfall 190 l 2,75 3,01 5,76 1,38 7,14

Brännbart avfall 200 l 2,89 3,01 5,90 1,42 7,32

Brännbart avfall 220 l 3,18 3,01 6,19 1,49 7,68

Brännbart avfall 240 l 3,47 3,01 6,48 1,56 8,04

Brännbart avfall 300 l 4,34 3,01 7,35 1,76 9,11

Brännbart avfall 330 l 4,77 3,01 7,78 1,87 9,65

Brännbart avfall 340 l 4,91 3,01 7,92 1,90 9,82

Brännbart avfall 360 l 5,20 3,01 8,21 1,97 10,18

Brännbart avfall 370 l 5,35 3,01 8,36 2,01 10,37

Brännbart avfall 380 l 5,49 3,01 8,50 2,04 10,54

Brännbart avfall 600 l 8,67 3,01 11,68 2,80 14,48

Brännbart avfall 660 l 9,54 3,01 12,55 3,01 15,56

Nousis Behandlingsavgift € Tömningsavgift € Avfallsavgift 

utan skatt €

Moms 

24 %

Avfallsavgift €

Brännbart avfall 120 l 1,73 2,56 4,29 1,03 5,32

Brännbart avfall 140 l 2,02 2,56 4,58 1,10 5,68

Brännbart avfall 150 l 2,17 2,56 4,73 1,14 5,87

Brännbart avfall 190 l 2,75 2,56 5,31 1,28 6,59

Brännbart avfall 200 l 2,89 2,56 5,45 1,31 6,76

Brännbart avfall 220 l 3,18 2,56 5,74 1,38 7,12

Brännbart avfall 240 l 3,47 2,56 6,03 1,45 7,48

Brännbart avfall 300 l 4,34 2,56 6,90 1,66 8,56

Brännbart avfall 330 l 4,77 2,56 7,33 1,76 9,09

Brännbart avfall 340 l 4,91 2,56 7,47 1,79 9,27

Brännbart avfall 360 l 5,20 2,56 7,76 1,86 9,63

Brännbart avfall 370 l 5,35 2,56 7,91 1,90 9,81

Brännbart avfall 380 l 5,49 2,56 8,05 1,93 9,99

Brännbart avfall 600 l 8,67 2,56 11,23 2,70 13,93

Brännbart avfall 660 l 9,54 2,56 12,10 2,91 15,01

Åbonejdens Avfallsservice Ab 2015



Tabell 3 3 (4)

Vahto Behandlingsavgift € Tömningsavgift € Avfallsavgift 

utan skatt €

Moms 

24 %

Avfallsavgift €

Brännbart avfall 120 l 1,73 3,41 5,14 1,23 6,37

Brännbart avfall 140 l 2,02 3,41 5,43 1,30 6,73

Brännbart avfall 150 l 2,17 3,41 5,58 1,34 6,92

Brännbart avfall 190 l 2,75 3,41 6,16 1,48 7,64

Brännbart avfall 200 l 2,89 3,41 6,30 1,51 7,81

Brännbart avfall 220 l 3,18 3,41 6,59 1,58 8,17

Brännbart avfall 240 l 3,47 3,41 6,88 1,65 8,53

Brännbart avfall 300 l 4,34 3,41 7,75 1,86 9,61

Brännbart avfall 330 l 4,77 3,41 8,18 1,96 10,14

Brännbart avfall 340 l 4,91 3,41 8,32 2,00 10,32

Brännbart avfall 360 l 5,20 3,41 8,61 2,07 10,68

Brännbart avfall 370 l 5,35 3,41 8,76 2,10 10,86

Brännbart avfall 380 l 5,49 3,41 8,90 2,14 11,04

Brännbart avfall 600 l 8,67 3,51 12,18 2,92 15,10

Brännbart avfall 660 l 9,54 3,51 13,05 3,13 16,18

Pargas skärgårdsområde 

(Nagu, Korpo, Houtskär)

Behandlingsavgift € Tömningsavgift € Avfallsavgift 

utan skatt €

Moms 

24 %

Avfallsavgift €

Brännbart avfall 120 l 1,73 7,26 8,99 2,16 11,15

Brännbart avfall 140 l 2,02 7,30 9,32 2,24 11,56

Brännbart avfall 150 l 2,17 7,32 9,49 2,28 11,77

Brännbart avfall 190 l 2,75 7,41 10,16 2,44 12,60

Brännbart avfall 200 l 2,89 7,43 10,32 2,48 12,80

Brännbart avfall 220 l 3,18 7,47 10,65 2,56 13,21

Brännbart avfall 240 l 3,47 7,51 10,98 2,64 13,62

Brännbart avfall 300 l 4,34 7,64 11,98 2,88 14,86

Brännbart avfall 330 l 4,77 7,70 12,47 2,99 15,46

Brännbart avfall 340 l 4,91 7,72 12,63 3,03 15,66

Brännbart avfall 360 l 5,20 7,77 12,97 3,11 16,08

Brännbart avfall 370 l 5,35 7,79 13,14 3,15 16,29

Brännbart avfall 380 l 5,49 7,81 13,30 3,19 16,49

Brännbart avfall 600 l 8,67 8,07 16,74 4,02 20,76

Brännbart avfall 660 l 9,54 8,20 17,74 4,26 22,00

Brännb. snabbcontainer 4 m3 57,80 27,38 85,18 20,44 105,62

Brännb. snabbcontainer 6 m3 86,70 31,59 118,29 28,39 146,68

Brännb. snabbcontainer 6,5 m3 93,93 32,64 126,57 30,38 156,95

Brännb. snabbcontainer 8 m3 115,60 35,80 151,40 36,34 187,74

Brännb. snabbcontainer 8,5 m3 122,83 36,85 159,68 38,32 198,00

Övriga kärltyper

Reso, Nådendal, Masko, Virmo, Nousis, Vahto område i 

Rusko

Behandlingsavgift € Tömningsavgift € Avfallsavgift 

utan skatt €

Moms 

24 %

Avfallsavgift €

Brännb. frontlastcontainer enligt vikt 8,35 8,35 2,00 10,35

Brännb. djupinsamlingskärl frontlastning enligt vikt 8,35 8,35 2,00 10,35

Brännb. ytkärl tömning med kran 3 m3 43,35 19,09 62,44 14,99 77,43

Brännb. djupinsamlingskärl tömning med kran 0,3 m3 5,10 19,09 24,19 5,81 30,00

Brännb. djupinsamlingskärl tömning med kran 0,8 m3 13,60 19,09 32,69 7,85 40,54

Brännb. djupinsamlingskärl tömning med kran 1,3 m3 22,10 19,09 41,19 9,89 51,08

Brännb. djupinsamlingskärl tömning med kran 1,5 m3 25,50 19,09 44,59 10,70 55,29

Brännb. djupinsamlingskärl tömning med kran 1,6 m3 27,20 19,09 46,29 11,11 57,40

Brännb. djupinsamlingskärl tömning med kran 3 m3 51,00 19,09 70,09 16,82 86,91

Brännb. djupinsamlingskärl tömning med kran 5 m3 85,00 19,09 104,09 24,98 129,07

Polttok. kastflakscontainer enligt vikt 50,01 50,01 12,00 62,01

Polttok. presscontainer enligt vikt 90,01 90,01 21,60 111,61
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Tabell 3 4 (4)

Pargas skärgårdsområde 

(Nagu, Korpo, Houtskär)

Behandlingsavgift Tömningsavgift       Avfallsavgift 

utan skatt €

Moms 

24 %

Avfallsavgift

Brännb. ytkärl tömning med kran 3 m3 43,35 38,96 82,31 19,75 102,06

Brännb. djupinsamlingskärl tömning med kran 0,8 m3 13,60 34,62 48,22 11,57 59,79

Brännb. djupinsamlingskärl tömning med kran 1,3 m3 22,10 35,86 57,96 13,91 71,87

Brännb. djupinsamlingskärl tömning med kran 1,5 m3 25,50 36,36 61,86 14,85 76,71

Brännb. djupinsamlingskärl tömning med kran 1,6 m3 27,20 36,60 63,80 15,31 79,11

Brännb. djupinsamlingskärl tömning med kran 2,4 m3 40,80 38,59 79,39 19,05 98,44

Brännb. djupinsamlingskärl tömning med kran 3 m3 51,00 40,07 91,07 21,86 112,93

Brännb. djupinsamlingskärl tömning med kran 5 m3 85,00 45,02 130,02 31,20 161,22

- Brännbart avfall, behandlingsavgiftens andel: kärlvolym/m3 * massvolym 85 kg/m3 * avfallets behandlingsavgift 170 €/t

- Djupinsamlingskärlets massvolym 100 kg/m3

- Tömningsavgiften inkluderar mellanlagringens, kundservicens och faktureringens utgifter

De företag som hör till kommunens andrahands ansvar gällande avfallsservice och använder regionala insamlingspunkter,

för vars användning kan debiteras enligt uppskattad avfallsmängd: x st 240 l säckar/år
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Tabell 4 1 (2)

Kommunalt ordnad avfallstransport: Avfallsavgifterna 2015 per avfallskärl - deponiavfall och återvinningsbart avfall
F.r.om. 1.6.2015

0,24

Reso, Masko, Nådendal, Virmo, Nousis, Vahto område i Rusko

Deponiavfall Behandlingsavgift € Tömningsavgift € Avfallsavgift 

utan moms €

Moms 

24 %

Avfallsavgift €

Deponiavfall 120 l 2,86 4,41 7,27 1,74 9,01

Deponiavfall 140 l 3,33 4,41 7,74 1,86 9,60

Deponiavfall 150 l 3,57 4,41 7,98 1,92 9,90

Deponiavfall 200 l 4,76 4,41 9,17 2,20 11,37

Deponiavfall 220 l 5,24 4,41 9,65 2,32 11,97

Deponiavfall 240 l 5,71 4,41 10,12 2,43 12,55

Deponiavfall 300 l 7,14 4,41 11,55 2,77 14,32

Deponiavfall 330 l 7,85 4,41 12,26 2,94 15,20

Deponiavfall 340 l 8,09 4,41 12,50 3,00 15,50

Deponiavfall 360 l 8,57 4,41 12,98 3,12 16,10

Deponiavfall 370 l 8,80 4,41 13,21 3,17 16,38

Deponiavfall 380 l 9,04 4,41 13,45 3,23 16,68

Deponiavfall 600 l 14,28 4,41 18,69 4,49 23,18

Deponiavfall 660 l 15,71 4,41 20,12 4,83 24,95

Deponiavf. djupinsamlingskärl (tömning med kran) 0,8 m3 19,04 13,99 33,03 7,93 40,96

Deponiavf. djupinsamlingskärl (tömning med kran) 1,3 m3 30,94 13,99 44,93 10,78 55,71

Deponiavf. djupinsamlingskärl (tömning med kran) 1,5 m3 35,70 13,99 49,69 11,93 61,62

Deponiavf. djupinsamlingskärl (tömning med kran) 2,4 m3 57,11 13,99 71,10 17,06 88,16

Deponiavf. djupinsamlingskärl (tömning med kran) 3 m3 71,39 13,99 85,38 20,49 105,87

Deponiavf. djupinsamlingskärl (tömning med kran) 5 m3 118,99 13,99 132,98 31,92 164,90

Deponiavf. frontlastarcontainer 6 m3 142,78 18,82 161,60 38,78 200,38

Deponiavf. frontlastarcontainer 8 m3 190,38 18,82 209,20 50,21 259,41

- Deponiavfall, behandlingsavgiftsandel: kärlvolym/m³*specifika vikten 106 kg/m³*avfallets behandlingsavgift 224,50 €/ton

- Behandlingsavgiften innehåller avfallsskatt 55 €/ton.

- Tömningsavgiften innehåller kostnaderna för kundtjänst och fakturering

Återvinningsbart avfall Behandlingsavgift € Tömningsavgift € Avfallsavgift 

utan moms €

Moms 

24 %

Avfallsavgift €

Glas 120-660 l 0,00 4,71 4,71 1,13 5,84

Glas djupinsamlingskärl (tömning med kran) 0,3-3 m2 0,00 13,99 13,99 3,36 17,35

Metall 120 -660 l 0,00 4,21 4,21 1,01 5,22

Metall djupinsamlingskärl (tömning med kran) 0,8 - 5 m3 0,00 13,99 13,99 3,36 17,35

Kartong 120 - 1000 l 0,00 4,21 4,21 1,01 5,22

Kartong frontlastarcontainer 2 - 8 m3 0,00 18,82 18,82 4,52 23,34

Kartong djupinsamlingskärl (tömning med kran) 0,8 - 5 m3 0,00 13,99 13,99 3,36 17,35

Kartong djupinsamlingskärl (frontlastning) 3 - 5 m3 0,00 18,82 18,82 4,52 23,34

- Tömningsavgiften innehåller kostnaderna för kundtjänst och fakturering

Reso, Nådendal, Masko, Virmo, Nousis, Vahto område i Rusko

Deponiavfall och återvinningsbart avfall Behandlingsavgift € Tömningsavgift € Avfallsavgift 

utan moms €

Moms 

24 %

Avfallsavgift €

Kastflakscontainer enligt vikt och avfallstyp 50,01 50,01 12,00 62,01

Kastflak enligt vikt och avfallstyp 57,01 57,01 13,68 70,69

Presscontainer enligt vikt och avfallstyp 90,01 90,01 21,60 111,61

- Tömningsavgiften innehåller kostnaderna för kundtjänst och fakturering

- Behandlingsavgift debiteras inte för de avfallstyper som enligt taxan emottas avfgiftsfritt
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Tabell 4 2 (2)

Bioavfall (Reso, Nådendal (ej skärgården), Masko 

(ursprungliga), Virmo, Nousis)

Behandlingsavgift € Tömningsavgift € Avfallsavgift 

utan moms €

Moms 

24 %

Avfallsavgift €

Bostadsfastigheter

Bioavfall 140 liter 3,85 9,69 13,54 3,25 16,79

Bioavfall 240 liter 6,60 9,69 16,29 3,91 20,20

Bioavfall djupinsamlingskärl 0,5 m3 13,75 33,45 47,20 11,33 58,52

Bioavfall djupinsamlingskärl 0,6 m3 16,50 33,45 49,95 11,99 61,93

Bioavfall djupinsamlingskärl 0,8 m3 22,00 33,45 55,45 13,31 68,75

Bioavfall djupinsamlingskärl 1,3 m3 35,75 33,45 69,20 16,61 85,80

Bioavfall djupinsamlingskärl 3 m3 82,50 33,45 115,95 27,83 143,77

Storkök

Bioavfall 140 liter 5,39 9,69 15,08 3,62 18,70

Bioavfall 240 liter 9,24 9,69 18,93 4,54 23,47

Bioavfall djupinsamlingskärl 0,5 m3 19,25 33,45 52,70 12,65 65,34

Bioavfall djupinsamlingskärl 0,6 m3 23,10 33,45 56,55 13,57 70,12

Bioavfall djupinsamlingskärl 0,8 m3 30,80 33,45 64,25 15,42 79,66

Bioavfall djupinsamlingskärl 1,3 m3 50,05 33,45 83,50 20,04 103,54

Bioavfall djupinsamlingskärl 3 m3 115,50 33,45 148,95 35,75 184,69

- Bioavfall bostadsfastigheter, behandlingsavgiftsandel: kärlvolym/m3 * specifika vikten 250 kg/m3 * avfallets behandlingsavgift 110,00 €/t

- Bioavfall kök, behandlingsavgiftsandel: kärlvolym/m3 * specifika vikten 350 kg/m3 * avfallets behandlingsavgift 110,00 €/t

- Bioavfallskärlets tömningsavgift innehåller kärlets innersäck samt kostnaderna för kundtjänst och fakturering

- De insamlade bioavfallet skall vara rent bioavfall som inte får innehålla förpackningar. En biologiskt nedbrytbar påse får användas som 

skydd i avfallskärlet.

- För bioavfall som innehåller förpackningar debiteras en behandlingsavgift på 140 €/t

Pargas skärgårdsområde (Nagu, Korpo, Houtskär)

Återvinnbart avfall Behandlingsavgift € Tömningsavgift € Avfallsavgift 

utan moms €

Moms 

24 %

Avfallsavgift €

Metall 120 l 0,00 14,13 14,13 3,39 17,52

Metall 140 l 0,00 14,25 14,25 3,42 17,67

Metall 240 l 0,00 14,84 14,84 3,56 18,40

Metall 340 l 0,00 15,44 15,44 3,71 19,15

Metall 360 l 0,00 15,55 15,55 3,73 19,28

Metall 370 l 0,00 15,61 15,61 3,75 19,36

Metall 380 l 0,00 15,67 15,67 3,76 19,43

Metall 390 l 0,00 15,73 15,73 3,78 19,51

Metall 600 l 0,00 16,98 16,98 4,08 21,06

Metall 660 l 0,00 17,34 17,34 4,16 21,50

Metall djupinsamlingskärl tömning med kran 0,8 m3 0,00 26,87 26,87 6,45 33,32

Metall djupinsamlingskärl tömning med kran 1,3 m3 0,00 29,84 29,84 7,16 37,00

Metall djupinsamlingskärl tömning med kran 1,5 m5 0,00 31,03 31,03 7,45 38,48

Metall djupinsamlingskärl tömning med kran 2,4 m3 0,00 36,37 36,37 8,73 45,10

Metall djupinsamlingskärl tömning med kran 3 m3 0,00 39,93 39,93 9,58 49,51

Glas 120 l 0,00 14,45 14,45 3,47 17,92

Glas 140 l 0,00 14,62 14,62 3,51 18,13

Glas 240 l 0,00 15,48 15,48 3,72 19,20

Glas 340 l 0,00 16,33 16,33 3,92 20,25

Glas 360 l 0,00 16,51 16,51 3,96 20,47

Glas 370 l 0,00 16,59 16,59 3,98 20,57

Glas 380 l 0,00 16,68 16,68 4,00 20,68

Glas 390 l 0,00 16,76 16,76 4,02 20,78

Glas djupinsamlingskärl tömning med kran 0,8 m3 0,00 28,98 28,98 6,96 35,94

Glas djupinsamlingskärl tömning med kran 1,3 m3 0,00 33,27 33,27 7,98 41,25

Glas djupinsamlingskärl tömning med kran 1,5 m5 0,00 34,99 34,99 8,40 43,39

Glas djupinsamlingskärl tömning med kran 2,4 m3 0,00 42,71 42,71 10,25 52,96

Glas djupinsamlingskärl tömning med kran 3 m3 0,00 47,86 47,86 11,49 59,35

- Tömningsavgiften inkluderar mellanlagringens, kundservicens och faktureringens utgifter

De företag i Iniö som hör till kommunens andrahands ansvar gällande avfallsservice för det återvinningsbara materialet till de regionala 

sorteringspunkterna, för vars användning debiteras 50€/år
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Tabell 5

Årsavgifterna för år 2015, områdesvisa mottagningspunkter
 

Komposterar Komposterar ej

Fast bostadsfastighet 3 personer eller flera 201,53 342,56

Fast bostadsfastighet 2 personer 163,72 278,34

Fast bostadsfastighet 1 person 151,12 256,87

Fritidsbostad 105,00 185,00

En fastighet som betalar årsavgiften för en områdesvis mottagningspunkt, 

har rätt att föra en rimlig mängd brännbart dagligt hushållsavfall per gång till den 

områdesvisa mottagningspunkten.

Regionala mottagningspunkter för brännbart avfall upprätthålls

för fastigheter som finns belägna utanför området för den fastighetsvisa avfallstranporten

Avgifterna innehåller moms 24 %
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Tabell 6 

Åbonejdens Avfallsservice Ab 2015 

Tilläggsavgifter  

 
Inom hela TSJ:s verksamhetsområde 

 
Städavgift för nedskräpare eller missbrukare av 
regional insamlingsplats eller sorteringspunkt  
 

60 euro/timme + avfallsavgift (minimidebitering 1 h) 

Sorteringsstationsavgift 
för fastighet som myndigheten har beviljat befrielse 
att ansluta sig till fastighetsvis avfallsinsamling och 
ingen regional insamlingspunkt finns tillgänglig  

- fast bostad 
- fritidsfastighet 

 

 
 
 
 
125 euro/år  
62,50 euro/år 
 

Transportservice för skrymmande avfall  
inkluderar hämtning av avfallet från kunden och 
avfallets sortering på sorteringsstationen, tranport 
utan kilometerersättning och lastningsarbete (max 
30 minuter hos kunden)  
 
 

Transport avgift 45 euro/gång, inkluderar inte 
avfallsavgift. Avfallsavgiften debiteras enligt 
betalningstabell i avgifterna för små avfallspartier 
 
Om hämtningen av avfall dröjer längre än 30 minuter, 
debiteras 15 euro/varje påbörjad 15 minuter 

Hyrning av flak 
Inkluderar hyra och transport av flaket  

 
27 euro/dygn 
Transportavgift: Beroende på tranportsträcka 168 – 
638 euro 
Avfallsavgiften debiteras enligt betalningstabell i 
avgifterna för stora avfallspartier 
 

Hyrning av renoveringskärra 
avhämtas från avfallscentralen  

30 euro/dygn 

Sorteringsdekaler för avfallskärl  
med bild eller text 
 

4 euro/st 
För TSJ:s kunder gratis 

Sorteringstavla 
- laminerad 
- aluminium 
- sorteringstavla för hälsovårdsbranschen, 

laminerad  
 

 
20 euro/st 
90 euro/st 
14 euro/st 

Handtvätt av avfallskärl  
Inkluderar transport av 140-660l kärl, kärltvätt 
(utan- och innanför) samt byte av sorteringsdekaler 
vid behov.  
 

60 euro/h 

  



Tabell 6 

Åbonejdens Avfallsservice Ab 2015 

Försäljning av avfallskärl 
- 140 L 
- 240 L 
- 340 - 360 L 
- 660 L 
- 1000 L 

 
Lås i TSJ:s serie (inkl. två nycklar) 
Tilläggsnycklar till kimppa-kärl 

Vanligt kärl 
67 euro/st  
67 euro/st 
113 euro/st 
191 euro/st 
279 euro/st 
 
37 euro/st 
17,35 euro/st  

Låsbart kärl 
86,85 euro/st 
86,85 euro/st 
132,85 euro/st 
210,85 euro/st - 

Hemtransport av avfallskärl 
- Reso, Nådendal, Masko, Lemo, Åbo, St 

Karins, Lundo 
- Villnäs, Merimasku, Mietois, Virmo kby, 

Nousis, Rusko, Rimito (Röölä), Aura, 
Tarvasjoki, Marttila 

- Velkua, Rimito (Airismaa), Virmo, Pargas 
stad, Pöyis (ej Yläne) 

- Pargas skärgård(Nagu, Korpo, Houtskär) 
 
Borttransport av gammalt eller söndrigt kärl i 
samband med leverans av nytt kärl  
 
 

 
25,00 euro/st, följande 12,00 euro/st 
 
33,00 euro/st, följande 12,00 euro/st 
 
 
43,00 euro/st, följande 12,00 euro/st  
 
46,00 euro/st, följande 12,00 euro/st  
 
Tomt avfallskärl 10,00 euro/st 
Om avfallskärlet innehåller avfall debiteras 
avfallsavgift enligt taxa.  

 
På området för kommunalt konkurransutsatt avfallstranport  
 

Överlopps avfall bredvid avfallskärlet  
t.ex. en avfallssäck eller låda 
 

avfallsavgift som för 200 l avfallskärl  

Städning eller annat tilläggsarbete 
överlopps, bredvid avfallskärlet lämnat STORT avfall 
som kräver städservice: ryms inte i avfallskärlet eller 
avfallet är svårt hanterbart, som t.ex. en säng, bord 
eller soffa.  

 

60 euro/timme + avfallsavgift 

Avfallskärlets flyttningsavgift 
Om avfallskärlet måste flyttas för hand över 10m 
 

1,30 euro/för varje påbörjad 10 m 

Avgift för delning av avfallsfaktura för kimppa-kärl  
 

3,00 euro/räkning 

Kärlhyror 
- 140 l kärl 
- 240 l kärl 
- 360–380 l kärl  
- 660 l kärl 
- 1000 l kärl 
- 4 m3 frontlastad container 
- 6 m3 frontlastad container 
- 8 m3 frontlastad container  
- lysrörslåda (begagnad)  
- Press 

 
2,82 euro/mån. 
2,82 euro/mån. 
4,54 euro/mån. 
5,15 euro/mån. 
7,70 euro/mån. 
25,64 euro/mån. 
30,29 euro/mån. 
32,51 euro/mån. 
6,15 euro/mån. 
125,00 – 500,00 euro/mån. beroende på typ av 



Tabell 6 

Åbonejdens Avfallsservice Ab 2015 

 press, pressens ålder, hyrestiden och 
utrustningsnivån  
 

Maskinell tvätt av avfallskärl 
Inkluderar kärlets insidas maskinella tvätt och 
tömning av avfallskärlet i samband med 
tvättningen.  

- 120–660 l avfallskärl 
- Uppo/Frontlastad container 
- Djupinsamlingskärl 

 

   
 
 
36,42 euro/st 
169,00 euro/st 
208,43 euro/st 

Bostadsbolagets nyttoavfallsavgift  
För fastigheter med över 4 bostäder, till vilka 
myndigheten har beviljat befrielse från fastighetsvis 
insamling. Mot betalning kan nyttoavfallet föras till 
TSJ:s sorteringspunkt.   
 

12,40 euro/bostad/år  

 
Avgifterna innehåller moms 24 %. 
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