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ALLMÄNT 
I Kimitoöns kommun gäller kommunalt ordnad avfallstransport, som innefattar allt avfall 
som i avfallslagen är stadgat till kommunens ansvar. Vid insamlingen- och transporten av 
avfall följs denna taxa och avfallshanteringsbestämmelserna.  

Avgifterna täcker insamlingen av avfall, transporten till behandlingen, behandlingen och 
övrig producering och underhåll av avfallsservicen. Avgifterna precenteras som tabell i bi-
laga till taxan. Till avgifterna tillkommer vid tidpunkten ikraftvarande mervärdesskatt. De 
deponerbara avfallens behandlingsavgifter innehåller avfallsskatt. 

De övriga i kraft varande taxorna på Kimitoön är, utöver denna taxa, grundavgiftstaxan 
och taxan för insamling och transport av slam från slamavskiljare. 

1. FASTIGHETSVIS INSAMLING AV BLANDAVFALL

Blandavfall har definierats i avfallshanteringsbestämmelserna. På Kimitoöns huvudö samt 
Lövö-Kasnäslandet insamlas och transporteras blandavfallet som en fastighetsvis in-
samling. 

1.1. Tömningsavgift för avfallkärl 

Blandavfallsavgifterna bestäms enligt volymen på kärlet som ska tömmas samt enligt an-
talet tömningar. Fyllningsgraden av avfallskärlet inverkar inte på tömningsavgiften. 

Avfallsavgiften för avfallskärl som är i gemensam användning, bestäms enligt avtalet mel-
lan parterna i kärlet. 

Avfallsavgiften uppbärs inte om tömningen har uteblivit på grund av Sydvästra Finlands 
Avfallsservice Ab:s eller transportföretagarens försummelse. Tömningar som inte utförts 
av kärl som fyllts så att de blivit för tunga, av söndriga kärl eller kärl som finns längs 
vägar i dåligt skick, ses inte som försummelser. 

Till tömningspriset för insamlingsbehållare, som vägs skilt, tillkommer en vid respektive 
tidpunkt gällande avfallsbehandlingsavgift. 

1.2 Tilläggsavgifter 

1.2.1 Extra avfa ll
För avfall som lämnats bredvid avfallskärlet och som lämpar sig för insamlingen, debite-
ras en tilläggsavgift för varje begynnanade 200 liter. Tilläggsavgiften debiteras även för 
tömningen av sådant avfallskärl, som är så till brädden fyllt att locket förblir tydligt öppet.  

1.2.2 Flyttning av avfallskärl 
En tilläggsavgift uppbärs då ett avfallskärl för hand måste flyttas längre än 10 m i sam-
band med tömningen.  
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1.2.3 Backningsavgift
Om sopbilen inte har möjlighet att vända sig på tömningsplatsen och sopbilen måste backa 
åtminstone 100 meter för att tömma avfallskärlet, debiteras en tilläggsavgift. 

1.2.4 Tvätt av sopkärlet 
Tvättning av sopkärlet kan beställas mot en tilläggsavgift. De beställda tvättningarna verk-
ställs samordnat på hela kommunens område en gång om året. 

1.3 Kärlhyra 

Hyrestiden för avfallskärl är minst 12 månader. 

1.4 Onödig avhämtning 
En avgift för en onödig avhämtning uppbärs oberoende av kärlets storlek, ifall: 

� färdrutten till avfallskärlet/avfallskärlen är ofarbar på grund av orsaker som beror
på fastigheten eller det på rutten finns ett hinder, så att avfallskärlets tömning för-
hindras

� insamlingsredskapet inte hittas vid bostadsfastigheten på den plats som kunden an-
givit.

1.5 Avfallsstationsavgift 

Ifall en bostads innehavare inom den fastighetsvisa insamlingen inte ordnat ett blandav-
fallskärl för bostadens bruk eller gett avfallsnämndens avfallsregister sådana uppgifter, att 
bostadens avfallshantering kan ordnas, anses det att bostadens innehavare har anslutit sig 
som användare av avfallsstationen. I dessa fall faktureras en avfallsstationsavgift. 

Mot betalning av avfallsstationsavgiften får bostadens innehavare sköta sin avfallshante-
ring genom att använda Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab:s avfallscentraler eller 
sorteringsstationer. Mot avfallsstationsavgiften får man en gång per kalendermånad föra 
den mängd hushållsavfall som ryms i en 200 liters avfallssäck till avfallsstationen.  

Avfallsstationsavgiften uppbärs för varje påbörjad månad. Avgiften uppbärs tills bostaden 
tagit i bruk ett blandavfallskärl och tömningarna har överenskommits med Sydvästra 
Finlands Avfallsservice Ab:s eller tills ett annat förfarande har överenskommits med 
myndighet. 

Med avgiften täcker man kostnader som uppstår för underhållet av avfallsservicen. Me-
ningen med avgiften är också att styra bostäderna till den fastighetsvisa insamlingen.  

2. OMRÅDESINSAMLING AV BLANDAVFALL

På andra öar än Kimitoöns huvudö och Lövö-Kasnäslandet, transporteras blandavfall som 
uppstår på fastigheter till områdesinsamlingspunkternas gemensamma avfallskärl, varifrån 
det insamlas och transporteras till behandling. 
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Avfallsnämnden kan, på basen av en välmotiverad orsak, bevilja rätt åt en bostad som hör 
till områdesinsamlingen att övergå till fastighetsvis insamling. Ändringen skall ansökas 
skriftligen och ansökan riktas till avfallsnämnden. 

2.1 Områdesinsamlingsavgift 

Områdesinsamlingsavgiften är bostadsvis och fastställs utgående från bostadens ägande-
förhållande eller innehavare och användningsändamål vid ingången av debiteringsåret (1:a 
januari). Om bostaden är en fast bostad beaktas även invånarantalet (Avgiften för en invå-
nare). Debiteringsenheten är en kalendermånad. 

Områdesinsamlingsavgiften för fasta bostäder debiteras inte, om bostaden varit obebodd 
under det ifrågavarande året. Uppgiften bör förstärkas av Befolkningsregistrets eller annan 
myndighets uppgifter. 

2.2 Nedsatt områdesinsamlingsavgift 

Innehavaren av avfall är berättigad till en nedsatt områdesinsamlingsavgift, om livsme-
delsavfall komposteras på fastigheten, enligt avfallshanteringsbestämmelserna. Inledning 
av kompostering bör anmälas skriftligen till Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab senast 
den 31.3. På så sätt tas komposteringen i beaktande vid faktureringen av det ifrågavarande 
kalenderåret. Ansökan behöver inte förnyas årligen ifall inga förändringar sker. 
Upphörandet av komposteringen bör anmälas till Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab 
utan dröjsmål. Om det i samband med en granskning utförd av myndighet framgår att 
komposteringen inte sker enligt avfallshanteringsbestämmelserna, bestäms att årsavgiften 
för bostaden fördubblas. Rabatten beviljas inte i efterskott. 

2.3 Avfallsavgiften för en fast bostad med en invånare 

Avfallsavgiften för en fast bostad med en invånare gäller för en bostad, där en invånare 
har bott under hela debiteringsåret. Om den betalningsskyldige är berättigad till avgift en-
ligt en invånare, bör man anmäla om detta skriftligen till avfallsnämnden för Sydvästra 
Finland senast den 31.3. På så sätt tas invånarantalet i beaktande vid faktureringen av det 
ifrågavarande kalenderåret. Ansökan behöver inte förnyas årligen ifall inga förändringar 
sker i invånarantalet. Av-giften är dock ikraft högst tre år åt gången. Ändringar i 
invånarantalet bör anmälas till av-fallsnämnden. Om det kommer till myndigheternas 
kännedom att det bor fler än en invå-nare i bostaden, fördubblas årsavgiften för bostaden. 

3. INSAMLING AV NYTTOAVFALL

Nyttoavfall, såsom bioavfall, returmetall, -kartong och -glas, insamlas enligt avfallshante-
ringsbestämmelserna. 

Med bioavfall från anläggningar avses tungt bioavfall som uppkommer i storkök, restau-
ranger, skolor, daghem och andra motsvarande platser. 
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3.1 Tömningsavgift för nyttoavfallskärl 

Avgifterna bestäms enligt volymen på kärlet som ska tömmas samt enligt antalet tömning-
ar. Fyllningsgraden av avfallskärlet inverkar inte på tömningsavgiften. 

Avfallsavgiften för avfallskärl som är i gemensam användning, bestäms enligt avtalet mel-
lan parterna i kärlet. 

Avfallsavgiften uppbärs inte om tömningen har uteblivit på grund av Sydvästra Finlands 
Avfallsservice Ab:s eller transportföretagarens försummelse. Tömningar som inte utförts 
av kärl som fyllts så att de blivit för tunga, av söndriga kärl eller kärl som finns längs 
vägar i dåligt skick, ses inte som försummelser. 

Till tömningspriset för insamlingsbehållare, som vägs skilt, tilläggs en vid respektive tid-
punkt gällande avfallsbehandlingsavgift. 

3.2 Tilläggsavgifter 

3.2.1 Extra avfa ll
För avfall som lämnats bredvid avfallskärlet och som lämpar sig för insamlingen, debite-
ras en tilläggsavgift för varje begynnanade 200 liter. Tilläggsavgiften debiteras även för 
tömningen av sådant avfallskärl, som är så till brädden fyllt att locket förblir tydligt öppet.   

3.2.2 Flyttning av avfallskärl 
En tilläggsavgift uppbärs då ett avfallskärl för hand måste flyttas längre än 10 m i sam-
band med tömningen.  

3.2.3 Backningsavgift
Om sopbilen inte har möjlighet att vända sig på tömningsplatsen och sopbilen måste backa 
åtminstone 100 meter för att tömma avfallskärlet, debiteras en tilläggsavgift. 

3.3 Kärlhyra 

Hyrestiden för avfallskärl är minst 12 månader. 

3.4 Onödig avhämtning 

En avgift för en onödig avhämtning uppbärs oberoende av kärlets storlek, ifall: 
� färdrutten till avfallskärlet/avfallskärlen är ofarbar på grund av orsaker som beror

på fastigheten eller det på rutten finns ett hinder, så att avfallskärlets tömning för-
hindras

� insamlingsredskapet inte hittas vid bostadsfastigheten på den plats som kunden an-
givit.
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4. AVGIFT FÖR MISSBRUK

Med avgiften täcks kostnader för städningsarbete och extra tömningar av områdesin-
samlingspunktens bland- eller nyttoavfallskärl som utförts till följd av missbruket.  

Avgiften uppbärs av den som har missbrukat områdesinsamlingspunkten. Som miss-
bruk anses om användaren inte har rätt att använda punkten, avfall lämnats utanför in-
samlingskärlet, sådant avfall hämtats som inte samlas in vid punkten eller avfall har 
satts i fel insamlingskärl. Till avgiften tillkommer en avfallsbehandlingsavgift. 

5. AVFALLSSTATIONSTJÄNSTER

Avfall tas emot vid Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab:s avfallscentraler och 
sorteringsstationer och andra Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab:s insamlingar och 
tjänster enligt avgifterna i den bifogade faktureringstabellen. Mottagningsvillkor och 
praxis följer ikraftvarande lagstiftning och avfallshanterings bestämmelser. 

Hushållens farliga avfall, förutom asbest och impregnerat trä, tas emot avgiftsfritt un-
der 50 kg/avfallsslag, maximi mottagningsmängd är 200 kg. 

5.1 Avfallets behandlingsavgifter 

5.1.1 Stora avfallspartier 
Behandlingsavgifterna för avfallet bestäms enligt avfallets vikt och kvalitet. Avfalls-
lassen som vägs, prissätts enligt innehållets dyraste avfallsslag 

5.1.2 Små avfallspartier 
För avfallspartier på under 4m3 avfall som hämtas till sorteringsstationerna bestäms 
avgif-ten på basen av volymen, förutom för det farliga avfallet. 

För asbest, tryckimpregnerat trä, specialavfall, bioavfall, tegel- och betongavfall samt 
stubbar finns en skild avgift för små partier. 

5.2 Mottagnings- och vågavgift (endast i Korvemäki avfallscentral)  
Om det inte finns en skild volymbaserad avgift för ifrågavarande avfall, vägs avfallet 
och tas emot med viktbaserad avgift. Avfallspartier över 4 m3 och avfall vars avgift 
bestäms enligt vikten, vägs och till priset tillsätts en mottagnings- och vågavgift. 

5.3 Avgift för person- eller maskinarbete 
Avgiften för person- eller maskinarbete på stationerna faktureras enligt tabellen. Mi-
nimiavgiften bestäms enligt 30 min. 

5.4 Extra sorteringsavgift 
En avgift för extra sortering debiteras om lasset lossas mot givna direktiv, eller om las-
set innehåller annat avfall än det som angivits. Förutom sorteringsavgift kan en avgift 
för person- eller maskinarbete för städning debiteras. 
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5.5 Andra tjänster 
Andra tjänster är transporttjänst för avfallet och transport av avfallskärl. 

6. AVFALL SOM KOMMUNEN I ANDRA HAND ANSVARAR FÖR
För avfallsservice, som faller under kommunens skyldighet att i andra hand ordna en-
ligt avfallslagens 33 §, tillämpas avgifter enligt avgiftstabellen. Dessutom tillämpas 
andra taxaenliga avgifter. 

Den som innehar avfall som kommunen är skyldig att ordna avfallshantering för i 
andra hand, ska stå för åtminstone alla de kostnader som uppstår då servicen produce-
ras. Avgiften enligt taxan kan antingen sänkas eller höjas. Faktorer som kan påverka 
kostnaderna kan vara avfallsmängden, avfallets kvalitet, transportsträcka, om avfallet 
till sin kvalitet lämpar sig för behandling i det kommunala avfallsbolagets avfallshan-
teringssystem och andra faktorer som kan variera från fall till fall. 

7. FAKTURERING OCH DEBITERING
Avfallsavgifterna fastställs och debiteras av avfallsnämnden för Sydvästra Finland. 
Avgifterna fastställs till den, som är fastighets innehavare i avfallsnämndens 
avfallsregister. Om innehavaren inte anmält sig till registret, tillfaller avgiften 
fastighetens ägare. Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab genomför faktureringen och 
avgifterna betalas till Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab. Sydvästra Finlands 
Avfallsservice Ab ansvarar för verkställandet av avfallshanteringen i praktiken. 
Avfallsavgiften ska betalas senast på förfallodagen även om en ändrings ansökan läm-
nats in. Om avgiften inte betalas inom utsatt tid, påläggs ränta enligt räntelagen. 

Indrivningen sker enligt lagen om indrivning av fordringar. En avgift för betalnings-
påminnelser krävs i enlighet med lagen om indrivning av fordringar.  

8. ANMÄRKNINGAR MOT AVFALLSAVGIFTEN
Den betalningsskyldige eller en representant med fullmakt av denna, kan lämna en 
anmärkning mot avfallsavgiften inom14 dagar efter att fakturan mottagits. Anmärk-
ningen görs skriftligen till avfallsnämnden fö Sydvästra Finland. Avfallsavgifterna 
skall erläggas senast på förfallodagen, oberoende av ändringsansökan. 

9. IKRAFTTRÄDANDE
Den här avfallstaxan träder i kraft 1.1.2016 



Avgifter för insamlingen och transporten av blandavfall på Kimitoön fr.o.m. den 1.1.2016
Till avgifterna tilläggs mervärdesskatten enligt en ikraftvarande skattesats

0 % moms moms 24 %
1.1 Tömningsavgiften för avfallskärl (kapacitet max.)
Avfallskärl 140 liter 7,344 9,10
Avfallskärl 240 liter 7,344 9,10
Avfallskärl 380 liter 8,598 10,66
Avfallskärl 660 liter 11,204 13,89
Avfallskärl 1000 liter 15,605 19,35
Snabbcontainer 4 m3 61,230 75,93
Snabbcontainer 6 m3 82,440 102,23
Snabbcontainer 8 m3 103,650 128,53
Insamlingsbehållare som vägs skilt* 23,940 29,69

1.2. Tilläggsavgifter
1.2.1 Extra avfall, begynnande 200 l 8,468 10,50
1.2.2 Flyttning av avfallskärl 1,050 1,30
1.2.3 Backningsavgift 1,050 1,30
1.2.4 Tvätt av sopkärlet
-Avfallskärl 140 l - 660 l 29,800 36,95
-Snabbcontainer 4 m3 - 6 m3 36,470 45,22

1.3 Kärlhyra
Avfallskärl 140 liter 1,773 2,20
Avfallskärl 240 liter 1,773 2,20
Avfallskärl 380 liter 3,145 3,90
Avfallskärl 660 liter 4,240 5,26
Snabbcontainer 4 m3 19,292 23,92
Snabbcontainer 6 m3 28,832 35,75
Snabbcontainer 8 m3 37,581 46,60

1.4 Onödig avhämtning
-Avfallskärl 140 l - 660 l 5,220 6,47
-Snabbcontainer 4 m3 - 6 m3 19,290 23,92

1.5 Avfallsstationsavgift €/mån 13,709 17,00

2.1 Områdesinsamligsavgift €/år
Fast bosatta bostad, ingen kompostering av 
livsmedelsavfall 126,890 157,34
Fritidsbostad, ingen kompostering av 
livsmedelsavfall 101,730 126,15

2.2 Nedsatt områdesinsamlingsavgift €/år
Fast bosatta bostad, kompostering av 
livsmedelsavfall 95,680 118,64

Fritidsbostad, kompostering av livsmedelsavfall 73,060 90,59



2.3 Avfallsavgift för en fast bostad med en invånare €/år
Fast bostad med en invånare, ingen 
kompostering av livsmedelsavfall 75,560 93,69       
livsmedelsavfall 54,250 67,27

0 % moms moms 24 %
3.1 Tömningsavgift för nyttoavfallskärl (kapacitet max.)
Bostads bioavfallskärl 140 liter 9,430 11,69
Bostads bioavfallskärl 240 liter 11,830 14,67
Anläggnings bioavfallskärl 140 liter 10,550 13,08
Anläggnings bioavfallskärl 240 liter 13,750 17,05
Småmetallkärl 240 - 800 l 5,850 7,25
Returkartongskärl, 660 - 800 l kärl 5,850 7,25
Returglaskärl 240 l 5,850 7,25

3.2 Tilläggsavgifter
3.2.1 Extra avfall 8,468 10,50
3.2.2 Flyttning av avfallkärl 1,050 1,30
3.2.3 Backningsavgift 1,050 1,30

3.3 Kärlhyra
Bioavfallskärl 140 - 240 liter 2,629 3,26
Småmetallkärl 240 - 380 liter 2,629 3,26
Småmetallkärl 660 liter 4,240 5,26
Småmetallkärl 800 liter 5,298 6,57
Returkartongskärl 660 liter 4,240 5,26
Returkartongskärl 800 liter 5,298 6,57
Returglaskärl 240 liter 2,629 3,26
Returpapperskärl 660 liter 4,240 5,26

3.4 Onödig avhämtning 6,390 7,92

4. Avgift för missbruk 112,900 140,00

*I priset ingår inte avfallsbehandlingsavgift



 
5. AVFALLSSTATIONSTJÄNSTER 
 
Avgifterna för avfall som slutdeponeras på en avstjälpningsplats inkluderar en avfallsskatt på 70,00 €/ton. 
Till avgifternas slutsumma läggs gällande mervärdesskatt. 
Stora avfallspartier vars avgifter är €/ton tas emot på avfallscentralen i Korvenmäki. 
 
Små partier vars avgift är €/m3 prissätts per 200 liter.  
Minimidebiteringen för avgiftsbelagda småpartier är 1,00 €/parti, förutom räfsavfall, vars minimidebitering 
är 0,50 €/parti. Minimidebitering tas upp om avfallet är ett litet parti, t.ex. lika mycket som en 
shoppingpåse. 
 
5.1.1 Stora avfallspartier 
 

TYP AV AVFALL  
 € moms 0 % € moms 24 % 

Avfall som återvinns som material    
Metall, lastflak (ingen vägningsavgift) €/ton 0,00  0,00 
Bioavfall (som kommunen ansvarar för)  €/ton 80,00  99,20 
Bitumentakfilt €/ton 202,00  250,48 
Räfsavfall €/ton 30,00  37,20 
Planglas med karmar €/ton 125,00 155,00 
    
Avfall som kan utnyttjas på annat sätt    
Brännbart avfall (Åboregionen) €/ton 181,00  224,44 
Kommunalt blandavfall (Saloregionen) €/ton 161,00  199,64 
Betong/tegel-avfall (sidomått 0–150 mm) €/ton 10,00 12,40 
Betong/tegel-avfall (sidomått 150–1000 mm) €/ton 37,00 45,88 
Betong/tegel-avfall (sidomått över 1000 mm) €/ton  45,00 55,80 
Stubbar €/ton 35,00  43,40 
Tryckimpregnerat trä (innehåller inga stora metallstycken) €/ton 155,00 192,20 
Tryckimpregnerat trä (innehåller stora metallstycken) €/ton 195,00 241,80 
Träavfall €/ton 25,00  31,00 
Ris (ingen vägningsavgift) €/ton 0 0 
Hälsovårdens specialavfall 
(partier som tas isär manuellt, till Korvenmäki) 

€/ton 250,00 310,00 
 

Fettbrunnsavfall (mottagning endast på Korvenmäki 
avfallscentral) 

€/ton 
 

102,00 126,48 

    
Avfall som kräver sortering    
Grovavfall (stor blandad last som kräver sortering, stoppade 
möbler)  

€/ton 202,00 250,48 

    
Avfall som slutdeponeras    
Slutavfall €/ton 241,00 

(avfallsskatt 
70 €/t) 

298,84 

Avfall som innehåller asbest (mottagning endast på Isosuo 
och Korvenmäki avfallscentraler) 

€/ton 
 

200,00 248,00 

    
    



Farliga avfall    
Aerosoler €/kg 1,61 2,00 
Ammoniak €/kg 2,02 2,50 
Kvicksilverhaltigt avfall €/kg 24,19 30,00 
Baser €/kg 1,53 1,90 
Syror €/kg 1,53 1,90 
Fast organiskt avfall (färg, lim, lack, impregneringsmedel) €/kg 1,61 2,00 
Kopplings-, broms- och kylvätskor €/kg 1,21 1,50 
Laboratorieavfall €/kg 7,02 8,70 
Sorterbar farligt avfall €/kg 10,00 12,40 
Lösningsmedel (förtunningsmedel, terpentin, thinner, bensin) €/kg 1,05 1,30 
Läkemedel €/kg 3,07 3,80 
Bekämpningsmedel €/kg 2,50 3,10 
Fotograferingskemikalier (framkallningsvätska, 
fixeringsvätska) 

€/kg 1,53 1,90 

Fast oljigt avfall (oljefilter, trassel, oljiga trasor, oljeaska) €/kg 1,21 1,50 
Oljigt absorberingsmedel (partier mindre än 1 m3 förpackade i 
säckar) 

€/kg 190,00 235,60 

Oljevattenblandning (vattenhalt mer än 10 %) €/kg 0,57 0,70 
pulversläckare €/st. 4,84  6,00 
flytgasflaskor (2–25 kg) (gäller inte mottagning av svetsgas, 
läkemedelsgas eller annan gas som används inom 
företagsverksamhet) 

€/st. 20,16  25,00 

hanteringsavgift för tunna (>50 l tunnor, innehållet debiteras 
separat) 

€/st. 28,23  35,00 

Ackumulatorer och batterier €/st. 0 0 
 
 
 
5.1.2 Små avfallspartier 
 
 

TYP AV AVFALL Avgift €/ 
påbörjad 200 liter.  Avgift €/m3/st. 

 moms 0 % inkl. moms 
24 % 

moms 0 % inkl. moms 24 
% 

Avfall som återvinns som material     
bioavfall småparti 1,61 € 2,00 € 8,06 €/m3 10,00 €/m3 
bitumentakfilt 1,61 € 2,00 € 8,06 €/m3 10,00 €/m3 
räfsavfall (t.ex. löv och gräsavfall) 0,40 € 0,50 € 2,02 €/m3 2,50 €/m3 
stekolja     0,2 €/liter 0,25 €/liter 
gipsskivor som går att återvinna (får inte 
innehålla metall, plattor eller trä) 

1,61 € 2,00 € 8,06 €/m3 10,00 €/m3 

plast som går att återvinna 0,81 € 1,00 € 4,03 €/m3 5,00 €/m3 

planglas/fönsterglas 0,81 € 1,00 € 4,03 €/m3 5,00 €/m3 
fönster med bågar   2,42 €/st. 3,00 €/st. 
sanitetsporslin stora (WC-stolar)   5,65 €/st. 7,00 €/st. 
sanitetsporslin små (tvättställ)   2,82 €/st. 3,50 €/st. 
returpapper, -glas, -metall och -kartong 
samt metallskrot   

  0 0 



lastflak   0 0 
däck   0 0 
ren överloppsjord, grus och stenar samt 
halkbekämpningssand 

  0 0 

el- och elektronikapparater 
(konsumentvaror) 

  0 0 

Lysrör och lågenergilampor   0 0 
     
Avfall som kan utnyttjas på annat sätt     
brännbart avfall (styckstorlek mindre än 60 
* 60 cm) 

2,42 € 3,00 € 12,10 €/m3 15,00 €/m3 

betong- och tegelavfall 2,42 € 3,00 € 12,10 €/m3 15,00 €/m3 
träavfall 0,81 € 1,00 € 4,03 €/m3 5,00 €/m3 
stort brännbart avfall (styckstorlek mer än 
60 * 60 cm) 

2,42 € 3,00 € 12,10 €/m3 15,00 €/m3 

stoppade möbler    8,06 €/st. 10,00 €/st. 
hemmets sekretessbelagda avfall, pris per 
påbörjad 20 kg  
(mottagning endast på Toppå kl. 8–16 och 
på Korvenmäki enligt öppettiderna)  

  8,06 €/ 
per påbörjat 
20 kg parti 

10 €/påbörjat 
20 kg parti 

stubbar (enstaka stycken; större mängder 
enligt prislistan för storpartier) 

   0 

impregnerat träavfall, mindre än 1 m3 
partier 

   0 

ris    0 
     
Avfall som slutdeponeras      
slutavfall  
(som plattor och kakel, gipsskivor som inte 
går att återvinna, glasull, spegelglas)  

4,03 € 
 
 

5,00 € 
 

 

20,16 €/m3 25,00 €/m3 
 

avfall som innehåller asbest, pris per 
påbörjad 50 kg/100 l 

  6,45 
€/påbörjat 
50 kg/100 l 

parti 

8,00 
€/påbörjat 50 
kg/100 l parti 

     
Farliga hushållsavfall *     
farligt avfall från hemmet (under 50 
kg/l/parti) 

  0 0 

farligt avfall (för den del/det parti som 
överskrider 50 kg/l) 

  0,81 €/kg 1,00 €/kg 

 
5.2 Mottagnings- och vägningsavgift (mottagning för stora avfallspartier på avfallscentralerna) 

 
  moms 0 % moms 24 % 
Mottagnings- och vägningsavgift €/st. 14,00 17,36 

 
5.3 Avgift för hjälp av personal eller maskin  

 
  moms 0 % moms 24 % 
Hjälp av personal (minimidebitering 30 min)  €/h 60,00 74,40 
Maskinhjälp (minimidebitering 30 min) €/h 90,00 111,60 



5.4 Extra sorteringsavgift 
  moms 0 % moms 24 % 
Extra sorteringsavgift, vägda laster  €/st. 80,00 99,20 

Extra sorteringsavgift, småpartier €/m3 28,23 35,00 

 
5.5 Övriga tjänster 
  moms 0 % moms 24 % 
Hämtningstjänst (inkl. 30 min. lastning vid fastigheten) €/st. 36,290 45,00 
Hantlangare vid hämtning, à 15 min. €/15 min 12,100 15,00 
Tilläggsarbete vid hämtning, à 15 min. €/15 min 12,100 15,00 
Kärlleveransavgift (mindre än 800 l kärl) €/st. 20,160 25,00 
Kärlleveransavgift (större än 800 l kärl) €/timme 88,710 110,00 
Avfallskärl 140 l €/st. 54,033 67,00 
Avfallskärl 240 l €/st. 54,033 67,00 
Avfallskärl 360 l €/st. 91,130 113,00 
Avfallskärl 660 l €/st. 154,033 191,00 
Avfallskärl 800 l €/st. 201,613 250,00 
Nyckel till områdesinsamlingspunkt för blandavfall                          €/st. 8,130 10,08 
 
6. AVFALL SOM INGÅR I KOMMUNENS ANDRAHANDSANSVAR 
 
Avfall som tas emot på avfallscentralerna: 

 
 

€ moms 0 % € moms 24 % 
 

Bioavfall från företagsverksamhet (även klass 3) €/ton 120,00  148,80  
Sanitetsporslin €/ton 135,00  167,40 
Datasäkerhetsavfall €/ton 403,23  500,00 
    
Avtalsavfall:    
Deponerbart jord- och stenmaterial, industri- och 
processavfall, produktionsavfall, avfall som kräver 
specialbehandling, beroende på utnyttjandemöjlighet, 
kvalitet och mängd 

€/ton 0–350,00  0–434,00 

    
Serviceavgifter    
Företagens serviceavgift på sorteringsstationerna (debiteras 
när företaget lämnar in ett avgiftsbelagt litet parti avfall på 
sorteringsstationer) 

€/gång 10,00  12,40 € 

    
Timbaserad tömningsavgift    
vardag €/timme 65,000 80,60 
lördag €/timme 90,000 111,60 
söndag/söckenhelg €/timme 120,000 148,80 
    
Områdesinsamlingsavgift  €/år 126,890 157,34 
Områdesinsamlingspunktens 
användningsavgift/användningsdygn             

€/dygn 1,000 1,24 

Områdesinsamlingspunktens användningsavgift/påbörjad 
200 liters säck      

€/st. 3,065 3,81 

Områdesinsamlingspunktens användningsavgift/båtplats                   €/st. 8,130 10,08 
 



Bilaga till avgiftstaxan för avfallsstationerna i Pemar, Salo och Sagu 

DEFINITIONER 

Asbestavfall: avfall som innehåller asbest och som härstammar från hushåll eller produktionsverksamhet är 
asbestavfall oavsett avfallets asbesthalt. 

Betong- och tegelavfall: rent betong- och tegelavfall som inte innehåller asbest, tungmetaller, PCB eller 
andra farliga ämnen. 

Bioavfall: livsmedelsavfall med organiskt ursprung som är helt biologiskt nedbrytbart fast giftfritt avfall. 

Takfilt av bitumen: takfilt av bitumen eller shingeltak av bitumen. Får inte innehålla PVC eller annat 
material, som t.ex. trä, metall eller kartong. 

Räfsavfall: nedbrytbart trädgårdsavfall, som t.ex. löv, gräs, ogräs, vass. 

Deponerbart jordmaterial: jordmaterial som fyller deponerbarhetskraven för Sydvästra Finlands 
Avfallsservice Ab:s avstjälpningsplats för sedvanligt avfall. 

Stubbar: stubbavfall som uppkommer bl.a. i trädgårdar och markbyggnadsverksamhet. 

Grovavfall: blandat avfall som kräver sortering samt stora avfall som ska krossas och sorteras, som t.ex. 
stoppade möbler. 

Frityrolja: vegetabiliska frityr- och stekoljor. 

Kestopuu: se tryckimpregnerat trä.  

Gipsskiva som går att återvinna: rena, målade eller tapetserade bitar av gipsskiva. Ingen metall, kakel, 
isolering eller PVC-tapeter. 

Lastpallar: lastpallar av trä. 

Slutavfall: deponerbart avfall, som t.ex. mineralull, keramiska plattor och glasfiber. Alla återvinningsbara 
avfall har sorterats bort från slutavfallet. 
 
Tryckimpregnerat trä, kestopuu: brädor, plattor och trädgårdsmöbler, slipers och telefonstolpar av 
impregnerat trä. Impregnerat trä är farligt avfall. 

Brännbart avfall: Kommunalt blandavfall som samlats in i Åboregionen och som källsorterats i övrigt 
nyttoavfall och farligt avfall. Motsvarar Kommunalt blandavfall. 

Brännbart avfall, små avfallspartier: Brännbart blandat avfall som tas emot på sorteringsstationerna och 
från vilket annat nyttoavfall och farligt avfall har sorterats bort.  

Planglas med karmar: fönster- och möbelglas med annat avfallsmaterial på. T.ex. fönster med karmar, 
bastuns glasdörrar. 

Träavfall: målat och ytbehandlat trä, träbaserade byggskivor, som t.ex. MDF-skivor, spånskivor och faner, 
trämöbler och betongbrädor. 



Avfall från fettavskiljningsbrunnar: blandat slam av livsmedelsfett och vatten som härstammar från bl.a. 
storhushållsköks-, restaurang- och affärsrörelseverksamhet. 

Däck: däck med och utan fälgar från bilar och andra fordon. 

Ris: grenar och ris från träd och buskar. 

Sanitetsporslin: WC-stolar och lavoarer. 

Kommunalt blandavfall: Kommunalt avfall som samlats in från fastigheter i Saloregionens kommuner (Salo, 
Pemar, Kimitoön och Sagu) och som källsorterats i övriga nyttoavfall och farligt avfall. Motsvarar Brännbart 
avfall. 

Planglas/fönsterglas: rent fönster- och möbelglas som inte innehåller annat material. 

Specialavfall från hälsovården: specialavfall som uppkommer från hälsovård av människor och djur, som 
t.ex. stickande och skärande samt biologiskt avfall. Inte smittfarligt avfall. 

Farligt avfall: avfall som på grund av sin kemiska eller annan egenskap kan orsaka fara eller skada för hälsan 
eller miljön. 

Samhällsavfall: avfall som härstammar från fast bostad, fritidsbostad, studenthem och annat boende samt 
avfall som kan jämställas därmed och som härstammar från förvaltnings-, service- och näringsverksamhet. 
Dock inte farligt avfall, toalettavfall eller slam från  avskiljningsbrunnar och slutna brunnar. 

Oljigt uppsugningsämne: oljeuppsugningsmaterial som används vid oljebekämpning eller små partier jord 
som lämnas in i avfallssäckar. 
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