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TAXA FÖR AVFALLSHANTERINGENS GRUNDAVGIFT PÅ KIMITOÖN, I 

PEMAR, SALO OCH SAGU FRÅN OCH MED 1.1.2013 
 

1§ UTGÅNGSPUNKTER 

Som avfallsmyndighet fungerar på Kimitoön, i Pemar, Salo och Sagu en gemensam avfallsnämnd. Nämnden har 

tillsatt den här taxan för grundavgiften som träder i kraft 1.1.2013 i alla kommuner och städer på sitt område. Av-

gifterna i den här taxan är avgifter som i avfallslagen definieras som grundavgifter. Med dessa täcks kostnaderna 

för kommunernas lagstadgade avfallsserviceuppgifter. Avgifternas storlek bestäms utgående från de kostnader 

som föranleds av att ordna och upprätthålla den lagstadgade servicen. 

Som bilaga till taxan finns en avgiftstabell över ikraftvarande grundavgifter i euro enligt taxans betalningsklasser 

på Kimitoön, i Pemar, Salo och Sagu. Avfallsnämnden fastställer avgifternas momsfria belopp. Mervärdesskatten 

tillsätts till avgiften i samband med faktureringen. 

2§ FASTSTÄLLANDE AV GRUNDAVGIFTEN OCH BETALNINGSKLASSER 

Avfallsnämnden fastställer och debiterar grundavgiften. 

Grundavgiften fastställs utgående från antalet bostäder i fastigheten och utgående från användningsändamålet. 

Grundavgiften debiteras av innehavaren eller ägaren av bostaden eller fritidsbostaden per kalenderår i en rat.  

Grundavgiften för lägenheter i bostadsaktiebolag, debiteras av bostadsaktiebolaget enligt antalet bostäder i bola-

get. Om det i bostadsbolaget samlas in glas, metall och kartong enligt avfallshanteringsbestämmelserna, lämpar 

sig bostadsbolaget till betalningsklass 2. Om ovan nämnda avfallsslag inte samlas in i bostadsbolaget tillämpas 

betalningsklass 1 för bostadsaktiebolaget. 

Om aktierna i bostadsaktiebolaget enligt bygglovets användningsändamål är avsedda för fritidsboende, debiteras 

bostadsaktiebolaget grundavgifter enligt betalningsklassen för fritidsbostäder. 

Grundavgiften fastställs utgående från fastighetens ägandeförhållande, innehavare och användningsändamål vid 

ingången av debiteringsåret (1:a januari). Grundavgiften debiteras av fastighetens innehavare om innehavarens 

namn har uppgetts till avfallsnämndens avfallsregister. Om innehavarens namn inte har meddelats separat debite-

ras grundavgiften av fastighetsägaren. 

Betalningsklasserna är följande: 

1. Fast bostad 

2. Bostads ab lägenhet 

3. Fritidsbostad 

4. Internatsbostad, bostad i servicehus 

Avgiften gäller inte obebodda bostadsfastigheter och inte heller institutioner som ger vård och omsorg dygnet 

runt så som sjukhus, ålderdomshem och garnisoner.  

3§ FAKTURERING 

Grundavgiften fastställs och debiteras av avfallsnämnden. Grundavgiften betalas till Rouskis Oy som genomför 

faktureringen. 

Grundavgiften ska betalas senast på förfallodagen även om man sökt om ändring. Om avgiften inte betalas inom 

utsatt tid, påläggs en årlig dröjsmålsränta enligt räntan i räntelagen 4§ som löper från förfallodagen. 

Indrivningen sker enligt lagen om indrivning av fordringar. En avgift för betalningspåminnelser krävs i enlighet 

med lagen om indrivning av fordringar. 
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4§ ANMÄRKNINGAR MOT GRUNDAVGIFTEN 

En betalningsskyldig eller en representant med fullmakt av denna, kan lämna en anmärkning mot grundavgiften 

under 14 dagar efter att fakturan mottagits. Anmärkningen görs skriftligt till avfallsnämnden. Avgiften kan jäm-

kas eller strykas utgående från en skriftlig ansökan för högst tre år åt gången. Avgiften kan strykas fortlöpande 

endast om fastighetsägaren eller fastighetens innehavare lämnar ett utlåtande av kommunens byggnadsinspektion 

eller annan myndighet, där det framgår att byggnaden är oanvändbar, ett rivningsintyg eller ett intyg där det 

framgår att byggnadens användningsändamål har ändrats så att den inte längre är i bostads- eller fritidsbruk. 

 

5§ IKRAFTTRÄDANDE 

Den här avfallstaxan träder i kraft 1.1.2013. 
 
 

 

Bilaga: 

TAXA FÖR AVFALLSHANTERINGENS GRUNDAVGIFT PÅ KIMITOÖN, I PEMAR, SALO OCH SAGU 

FRÅN OCH MED 1.1.2015 (Avfallsservicenämnden 11.11.2014 § 39) 

 

Grundavgift   €/år (moms 0 %)* €/år (moms 24 %) 

Fast bostad   17,340 €  21,50 € 

Bostads ab lägenhet  14,516 €  18,00 €  

Fritidsbostad   12,500 €  15,50 € 

Internatbostad, bostad i servicehus 12,500 €  15,50 € 

 

*I samband med faktureringen tillsätts ikraftvarande mervärdesskatt till avgiften. 


