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Anhållan om anordnande av avfallshanteringstjänst 

Med detta formulär ber avfallsinnehavaren på grund av bristande utbud av andra tjänster att nedan angivna 

avfallsslag transporteras och tas emot enligt § 33 i avfallslagen (646/2011) som avfall som hör till kommunens 

andrahandsansvar. 

Avfallsinnehavaren fyller i 

Företagets namn 
 

Kundnummer (kunder hos Sydvästra Finlands 
Avfallsservice) 

Fastighetens adress 
 

Fastighetsbeteckning 

Faktureringsadress 
 

FO-nummer 

Kontaktperson och telefonnummer dagtid 
 

E-post 

 
Företagets verksamhetsområde 

Verksamhetsperiod  året om  en del av året, när: 

Fastigheten har även fast boende  Nej  Ja 

Hyresstugor på fastigheten  Nej  Ja, antal stugor: 

 
Avfallsslag 

 brännbart 
avfall/blandavfall 

Kärlstorlek och -typ:  

      

Tömningsintervall: 

      

 kärl finns   jag vill hyra  jag vill köpa 

 

 bioavfall 

Kärlstorlek och -typ:  

      

Tömningsintervall: 

      

 kärl finns   jag vill hyra  jag vill köpa 

 

 metall 

Kärlstorlek och -typ:  

      

Tömningsintervall: 

      

 kärl finns   jag vill hyra  jag vill köpa 

 

 glas 

Kärlstorlek och -typ:  

      

Tömningsintervall: 

      

 kärl finns   jag vill hyra  jag vill köpa 
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 kartong 

Kärlstorlek och -typ: Tömningsintervall: 

 kärl finns  jag vill hyra  jag vill köpa 

 Som avfallsinnehavare har jag tagit reda på att ovan nämnda avfallshanteringstjänst inte är rimligen tillgänglig 

hos följande avfallshanteringsföretag: (hur har bristen på tjänster visat sig?) 

Jag intygar att uppgifterna jag lämnat är korrekta 

Ort och datum  Underskrift och namnförtydligande 

_____________________________ _______________________________________ 

Sydvästra Finlands Avfallsservice fyller i 
 Anhållan medges 

 Anhållan medges delvis, till vilka delar och varför 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 Anhållan medges ej, varför 

 det finns privata avfallshanteringstjänster för fastigheten till rimliga villkor. 

 avfallet som ska samlas in från fastigheten lämpar sig på grund av sin kvalitet eller mängd inte för 

transport i kommunens avfallshanteringssystem. 

___________ ____._____/____ 

Plats Tid 

________________________________ 

Cati Huhta, invånarservicechef 

Avfallsinnehavaren kan vid ett nekande beslut överlämna ärendet till avfallshanteringsnämnden för Sydvästra 

Finland för avgörande (kontaktuppgifter finns nedan). Avgörandet begärs skriftligen. 

Avfallshanteringsnämnden för Sydvästra Finland 

Åbo stad 

PB 355 

20101 Åbo 

jatehuoltolautakunta@turku.fi 
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