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INLEDNING 
 

Denna taxa tillämpas i Aura, Kimitoön, Lundo, Masku, Nådendal, Nousis, Pargas, Pöytis, Reso, Rusko, Sagu, 

Salo, S:t Karins, S:t Mårtens, Tarvasjoki, Virmo och Åbo. 

 

På Kimitoön, i Masku, Nousis, Nådendal, Pargas skärgård, Reso och Virmo samt i Vahto i Rusko har avfalls-

transporten ordnats genom centraliserad konkurrensutsättning, dvs. som kommunalt anordnad avfalls-

transport. Kommunalt anordnad avfallstransport genomförs antingen som fastighetsvis avfallstransport 

eller som områdesvis insamling. I avfallshanteringsföreskrifterna fastställs vilka områden som omfattas av 

områdesvis insamling.  

 

På Kimitoön (på huvudön samt på Rosala-Hitis och på Högsåra) och i Pargas på huvudöarna Houtskär, 

Korpo och Nagu sköter kommunen dessutom insamling och transport av avloppsslam från sådana av-

loppsreningssystem som inte är anslutna till avloppsnätet. I områden där kommunen sköter avfallstrans-

porten gäller de avfallsavgifter som anges i kapitel 2.  

 

I Aura, Lundo, Pemar, Pöytis, Rusko (utom i Vahto) Sagu, Salo, S:t Karins, S:t Mårtens och i Åbo ordnas av-

fallstransporten av fastighetsinnehavarna. I områden där fastighetsinnehavarna anordnar avfallstranspor-

ten gäller de kommunala avfallsavgifterna i kapitel 3. Denna taxa tillämpas inte på privaträttsliga avgifter 

som uppbärs för avfallstransport anordnad av fastighetsinnehavare. 

 

I området gäller en grundavgift enligt 78 § i avfallslagen. Sorteringsstationerna, avfallscentralerna och de 

ambulerande insamlingarna är en service som omfattar hela området och de därmed sammanhängande 

avgifterna gäller i samtliga kommuner, oberoende av transportsystem. 

 

Avfallsavgifterna bygger på de kostnader som avfallsservicen förorsakar. Tabellerna med avfallsavgifterna i 

euro ligger bifogade till taxan. 

 

 

1 GRUNDAVGIFT 
 

Grundavgiften är avsedd att täcka kostnaden för avfallsservice som tillhandahålls utan särskild avgift. Sådan 

service omfattar underhåll av sorteringsstationer, insamling och behandling av farligt avfall, underhåll av de 

återvinningspunkter som behövs utöver producentsammanslutningarnas insamlingar, avfallsrådgivning, 

registerföring och verksamheten som avfallsmyndighet. 

Grundavgiften fastställs enligt antalet bostäder i fastigheten och enligt bostadens användningssyfte. 

Grundavgiften påförs den som besitter eller äger bostaden och betalas i en rat varje kalenderår. Grundav-

giften påförs fastighetsinnehavaren om dennes uppgifter har meddelats till Sydvästra Finlands Avfallsser-

vice Ab:s kundregister. Om innehavaren inte har meddelats påförs avgiften fastighetens ägare. 

Grundavgiften för bostäder i bostadsaktiebolag debiteras av bostadsaktiebolaget enligt antalet bostäder i 

en rat varje kalenderår. 

Om aktierna i ett bostadsaktiebolag är avsedda för fritidsboende enligt bygglovet bestäms grundavgiften 

för bostadsaktiebolaget enligt avgiftsklassen för fritidsbostäder. 
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Grundavgiften bestäms enligt fastighetens eller fastigheternas ägande eller besittning och användnings-

syfte i början av respektive år (den 1 januari).  

Avgiften omfattar inte anstalter med vård och uppehåll dygnet runt såsom sjukhus, äldreboende och garni-

soner. 

 

2 AVFALLSAVGIFTER FÖR KOMMUNALT ANORDNAD AVFALLS-

TRANSPORT 
 

Kommunalt anordnad avfallstransport gäller i följande kommuner: Kimitoön, Masku, Nousis, Nådendal, 

Pargas skärgård, Reso, Vahto i Rusko, Virmo. 

Området och de avfallsslag som omfattas av fastighetsvis avfallstransport fastställs i avfallshanteringsföre-

skrifterna.  

Transportavgifterna varierar från kommun till kommun eftersom de har fastställts på basis av respektive 

anbudstävlingar.  

 

2.1. Tömningsavgift för brännbart avfall 
 

För tömning av avfallskärl för brännbart avfall debiteras en tömningsavgift som består av en transportavgift 

och en behandlingsavgift jämte skatt. Transportavgiften bestäms enligt typen av avfallskärl och enligt kost-

nader som orsakas av transport. Behandlingsavgiften bygger på behandlingskostnaden för avfallet i avfalls-

kärlet. Behandlingsavgiften bestäms på basis av avfallskärlets volym och avfallets vikt, antingen den speci-

fika vikten eller den uppvägda vikten. 

 

Då behandlingsavgiften fastställs enligt kärlvolym påverkas inte avgiften av hur fullt kärlet är. Avfallsavgiften 

baserad på avfallskärlets volym fastställs på basis av följande specifika vikter: 

• Ytkärl 85 kg/m3 

• Djupbehållare 100 kg/m3 

Tömningsavgiften uppbärs för varje regelbunden tömningsgång och enligt avfallsavgiftstabell 2.1, förutsatt 

att insamlingsbehållaren uppfyller kommunens avfallshanteringsföreskrifter i fråga om typ, läge och avfal-

lets beskaffenhet.  

Avfallsavgiften uppbärs inte om tömningen har uteblivit på grund av försummelse från Sydvästra Finlands 

Avfallsservice Ab:s eller transportföretagarens sida. Fastighetsinnehavaren ska omedelbart underrätta Syd-

västra Finlands Avfallsservice Ab om försummelser eller misstänkta sådana. 

 

Följande situationer räknas inte som försummelser för vilka Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab eller trans-

portföretagaren är skyldiga: 

• avfallskärlet har fyllts i strid med avfallshanteringsföreskrifter, t.ex. så att det är för tungt eller det 

är fyllt med avfall som inte tillhör avfallskärlet. 

• avfallskärlet är trasigt 

• avfallskärlet hittades inte med de givna köranvisningarna 

• kärlet är låst emot vad som föreskrivs i avfallshanteringsföreskrifterna 

• den väg till avfallskärlet som fastigheten är ansvarig att underhålla är inte i framkomligt skick eller 

är i så dåligt skick att fordonet kan skadas eller förarens arbetarskydd äventyras. 
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För onödig avhämtning i ovannämnda situationer uppbärs ingen behandlingsavgift, bara transportavgiften. 

 

Tillfälliga uppehåll i avfallskärlets tömningar ska meddelas till Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab minst en 

(1) vecka före avbrottet börjar. Om tömningspausen inte har meddelats minst en vecka före den ska börja 

uppbärs avfallsavgiften som vanligt även om avfallskärlet är helt eller delvis tomt. 

 

 

2.2 Tömningsavgifter för återvinningsbart avfall 
 

Tömningsavgifterna för återvinningsbart avfall består av en transportavgift och en behandlingsavgift enligt 

samma kriterier som för brännbart avfall (2.1). 

 

Då behandlingsavgiften fastställs enligt kärlvolym påverkas inte avgiften av hur fullt kärlet är. 

 

Tömningsavgiften uppbärs för varje regelbunden tömningsgång och enligt avfallsavgiftstabell 2.2, förutsatt 

att insamlingsbehållaren uppfyller kommunens avfallshanteringsföreskrifter i fråga om typ, läge och avfal-

lets beskaffenhet.  

 

Avfallsavgiften uppbärs inte om tömningen har uteblivit på grund av försummelse från Sydvästra Finlands 

Avfallsservice Ab:s eller transportföretagarens sida. Fastighetsinnehavaren ska omedelbart underrätta Syd-

västra Finlands Avfallsservice Ab om försummelser eller misstänkta sådana. 

 

Följande situationer räknas inte som försummelser för vilka Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab eller trans-

portföretagaren är skyldiga: 

• avfallskärlet har fyllts i strid med avfallshanteringsföreskrifter, t.ex. så att det är för tungt eller det 

är fyllt med avfall som inte tillhör avfallskärlet, 

• avfallskärlet är trasigt, 

• avfallskärlet hittades inte med de givna köranvisningarna, 

• kärlet är låst emot vad som föreskrivs i avfallshanteringsföreskrifterna eller 

• den väg till avfallskärlet som fastigheten är ansvarig att underhålla är inte i framkomligt skick eller 

är i så dåligt skick att fordonet kan skadas eller förarens arbetarskydd äventyras. 

 

För onödig avhämtning i ovannämnda situationer uppbärs ingen behandlingsavgift, bara transportavgiften. 

 

Fastighetsinnehavaren ska meddela om tillfälliga uppehåll i avfallsservicen till Sydvästra Finlands Avfallsser-

vice Ab minst en (1) vecka före avbrottet börjar. Om tömningspausen inte har meddelats minst en vecka 

före den ska börja uppbärs avfallsavgiften som vanligt även om avfallskärlet är helt eller delvis tomt. 

 

2.3. Tömningsavgifter för bioavfall 
 

Tömningsavgifterna för bioavfall består av en transportavgift och en behandlingsavgift enligt samma krite-

rier som för brännbart avfall (2.1). 

 

Då behandlingsavgiften fastställs enligt kärlvolym påverkas inte avgiften av hur fullt kärlet är. Avfallsavgif-

ten för bioavfall baserad på avfallskärlets volym fastställs på basis av följande specifika vikter: 

• Bostadsfastigheter 300 kg/m3 

• Kök 400 kg/m3 
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Tömningsavgiften uppbärs för varje regelbunden tömningsgång och enligt avfallsavgiftstabell 2.3, förutsatt 

att insamlingsbehållaren uppfyller kommunens avfallshanteringsföreskrifter i fråga om typ, läge och avfal-

lets beskaffenhet. I tömningsavgiften ingår en bionedbrytbar sopsäck. 

 

Avfallsavgiften uppbärs inte om tömningen har uteblivit på grund av försummelse från Sydvästra Finlands 

Avfallsservice Ab:s eller transportföretagarens sida. Fastighetsinnehavaren ska omedelbart underrätta Syd-

västra Finlands Avfallsservice Ab om försummelser eller misstänkta sådana. 

 

Följande situationer räknas inte som försummelser för vilka Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab eller trans-

portföretagaren är skyldiga: 

• avfallskärlet har fyllts i strid med avfallshanteringsföreskrifter, t.ex. så att det är för tungt eller det 

är fyllt med avfall som inte tillhör avfallskärlet, 

• avfallskärlet är trasigt, 

• avfallskärlet hittades inte med de givna köranvisningarna, 

• kärlet är låst emot vad som föreskrivs i avfallshanteringsföreskrifterna eller 

• den väg till avfallskärlet som fastigheten är ansvarig att underhålla är inte i framkomligt skick eller 

är i så dåligt skick att fordonet kan skadas eller förarens arbetarskydd äventyras. 

 

För onödig avhämtning i ovannämnda situationer uppbärs ingen behandlingsavgift, bara transportavgiften. 

 

Fastighetsinnehavaren ska meddela om tillfälliga uppehåll i avfallsservicen till Sydvästra Finlands Avfallsser-

vice Ab minst en (1) vecka före avbrottet börjar. Om tömningspausen inte har meddelats minst en vecka 

före den ska börja uppbärs avfallsavgiften som vanligt även om avfallskärlet är helt eller delvis tomt. 

 

2.4 Extra avgifter i fastighetsvis transport 
 

Med de extra avgifterna täcks sådana kostnader som uppkommer utöver tömningsavgiften, dvs. utöver 

transport och behandling. 

 2.4.1 Extra avfall 

Avfallskärl ska fyllas i enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna så att avfallet ryms in i dem. För avfall 

som inte ryms in i kärlet uppbärs en separat avgift. Som sådant avfall betraktas avfall som är lämpligt att 

samlas in och som har förpackats i en sopsäck eller på annat sätt tydligt märkts som avfall och lämnats 

bredvid avfallskärlet eller i sopförrådet. En extra avfallsavgift debiteras även för tömning av ett avfallskärl 

som är så fullpackat att locket klart blir öppet. 

 

För avfallskärl för brännbart avfall på 140–1000 liter används tömningsavgiften för kärl på 200 l. För andra 

typer av kärl och för återvinningsbart avfall lyfts det överblivande avfallet i det tömda kärlet och om det 

behövs töms kärlet på nytt. I så fall tillkommer en andra tömningsavgift.  

2.4.2 Städning eller annat extra arbete 

Kostnaden för bortstädning av stort avfall som inte ryms i avfallskärlet utan som lämnats utanför (t.ex. 

möbler) täcks med en avgift för städning eller annat extra arbete. Avgiften påförs baserat på den tid som 

städningsarbetet eller det extra arbetet tar. Minimiavgiften är en halvtimme. Därutöver debiteras en be-

handlingsavgift för det bortstädade avfallet. 
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2.4.3 Kärlhyra 

Man kan hyra avfallskärl av Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab för kommunalt anordnad avfallstransport. 

Hyra för avfallskärl uppbärs för varje påbörjad månad enligt avfallskärlets storlek. Den som hyr avfallskärl 

får lösa ut det till sig själv efter ett års hyrningstid. 

2.4.4 Tvätt av avfallskärl 

Ytkärl på 120–660 l tvättas på insidan och på utsidan. Tvätten kan utföras för hand eller maskinellt. Avgif-

ten bestäms enligt en avgiftstabell. I tvätt för hand ingår att byta informationsdekalerna vid behov. 

2.4.5 Leverans av avfallskärl 

Den som hyr ett kärl kan få kärlet transporterat till fastigheten mot en avgift. Transportavgiften bestäms 

zonvis enligt köravståndet. Om fler än ett avfallskärl transporteras på samma gång till kundens fastighet 

debiteras avgiften för de följande kärlen enligt avgiften för ”följande kärl”.  

Om ett kärl hämtas från fastigheten gäller samma transportavgift som när kärlet förs dit. För bortförda kärl 

debiteras dessutom en förstöringsavgift som inkluderar förstöring på lämpligt sätt eller iståndsättning för 

ny användning. Om kärlet innehåller avfall debiteras en behandlingsavgift enligt taxan för avfallet. 

2.4.6 Flyttning av avfallskärl 

Om ett avfallskärl har placerats över 10 meter från det ställe dit sopbilen obehindrat når fram uppbärs en 

extra avgift för flyttning av avfallskärlet. Om avfallskärl måste flyttas över 10 meter, uppbärs extra avgiften 

för varje påbörjad 10 meter. 

2.4.7 Backningsavgift 

Om sopbilen inte kan vända på tömningsstället utan måste backa 50 meter eller mer fram till avfallskärlet 

uppbärs en extra avgift. Om backningsavstånd är över 50 meter, uppbärs extra avgiften för varje påbörjad 

50 meter. 

2.4.8 Serviceavgift för uppdelning av faktura 

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab kan fakturera delinnehavare av ett avfallskärl separat på begäran i för-

väg. På samma sätt kan Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab uppdela årsavgifter (områdesinsamlingsavgift 

och grundavgift) emellan fastighetsinnehavare på begäran i förväg. För denna service debiterar Sydvästra 

Finlands Avfallsservice Ab en avgift av varje delinnehavare enligt situationen den första dagen av det gäl-

lande året (1 januari). Avgiften debiteras per kalenderår.  

2.4.9 Tömning av avfallskärlet som beställs separat  

Om det beställs tömning av avfallskärlet separat så debiteras kunden enligt timavgift. Minimidebiteringen 

är en (1) timme. 

 

2.5 Områdes- och kvartersinsamlingsavgifter 
 

2.5.1 Områdesinsamlingsavgift 

För fastigheter som befinner sig utanför området för fastighetsvis avfallstransport finns områdesvisa mot-

tagningsplatser för brännbart avfall.  Till dessa områdesinsamlingspunkter får man mot en områdesinsam-

lingsavgift föra en skälig mängd brännbart avfall som dagligen uppkommer i bostaden. 
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Fastighetsinnehavare eller fastighetsägare som hör till verkningsområdet av en områdesinsamlingspunkt 

betalar en årlig områdesinsamlingsavgift enligt antalet bostäder i fastigheten, bostadens användningssyfte 

och antalet boende. Avgiften beräknas baserat på underhållskostnaderna för områdesinsamlingspunk-

terna.  

 

Avgiften fastställs enligt fastighetens ägande eller besittning och användningssyfte i början av respektive år 

(den 1 januari). Avgiften påförs fastighetens innehavare om denne har anmälts till kundregistret hos Syd-

västra Finlands Avfallsservice Ab. I annat fall påförs avgiften den som äger fastigheten. Avgiften debiteras 

per kalenderår.  

 

Kompostering av matavfall enligt avfallshanteringsföreskrifterna ger en lägre avgift. 

 

Fastighetsinnehavare måste skriftligen meddela Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab senast den 31 mars 

ifall det sker ändringar i de omständigheter som påverkar den årliga områdesinsamlingsavgiften. Ändring-

arna tas då i beaktande i faktureringen av kalenderåret i fråga. Ändringar av avgiften beviljas inte i efter-

hand. 

 

Om bostadshus för permanent bosättning är obebodda enligt befolkningsinformationssystemet (1.1.), de-

biteras ingen avgift.  

 

Utnyttjandegraden för fritidshus påverkar inte stadgandet av områdesinsamlingsavgiften. 

2.5.2 Kvartersinsamlingsavgift 

Kvartersinsamling är ett avfallsinsamlingssystem där avfallet samlas in centralt på en insamlingspunkt, som 

används gemensamt av flera fastigheter och som upprättats och underhålls av Sydvästra Finlands avfalls-

service. I avfallspunkten samlar man förutom brännbart avfall även in återvinningsbart nyttoavfall. 

 

Kvarterasamlingsavgifter täcker kostnaderna för att upprätthålla en kvartersinsamlingspunkt. Kvartersin-

samlingssavgiften är en lägenhetsspecifik bruksavgift som ger dig rätt att använda en insamlingsplats. 

 

Avgiften påförs fastighetens innehavare eller ägare om denne har anmälts till kundregistret hos Sydvästra 

Finlands Avfallsservice Ab. Kvartersinsamlingsavgiften är en årlig avgift som debiteras per kalenderår i en 

rat. De som anslutit sig till tjänsten mitt i kalenderåret kommer även att debiteras en månadsbaserad avgift 

för innevarande år. 

 

2.6. Fastighetsvis slamtömning 
 

Med slam avser man slam som uppstår av hushållsvattnet i en slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk 

eller motsvarande behandlingsystem. Med slambehållare avser man slambrunn, slamavskiljare, sluten 

tank, minireningsverk eller annan behållare som töms på slam. Med uppsamlingsfordon avses sugbilarna 

eller traktor och vagn som används för tömning av slambehållare. 

 

Fastighetsvis slamtömning utförs 

• på huvudön i Kimitoön och på de öar i Kimito som uppsamlingsfordonen når med bro eller färja  

• på huvudöarna Houtskär, Nagu och Korpo i Pargas i det område som i enlighet med avfallshante-

ringsföreskrifterna omfattas av den fastighetsvis avfallsinsamlingen, på Norrskata i Korpo och i 

stam-Pargas 

• i Masko, Virmo, Nousis, Reso och Rusko 
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Fastighetsinnehavaren eller fastighetsägaren debiteras en behandlingsavgift samt en transportavgift enligt 

antalet tömningar. Avgifterna påförs fastighetens innehavare om denne har anmälts till kundregistret hos 

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab. I annat fall påförs avgiften den som äger fastigheten. 

Behandlingsavgiften bestäms enligt typen av slambehållare och behållarens volym. Förutom transportavgif-

ten och behandlingsavgiften finns det extra avgifter (2.6.2) samt en avgift för onödigt besök, avgift för be-

ställningstömning, avgifter för precisions- och snabbtransport. 

Slamtömningarna genomförs på vardagar. Tömningstidpunkten (veckodag och klockslag) fastställs enligt 

områdets körordning. Precisionstömningar utförs även på veckoslut på huvudöarna i Houtskär, Nagu och 

Korpo i Pargas. 

 

2.6.1 Slamtransportavgift 

Transportavgiften täcker kostnaderna för uppsamling och transport av slammet. Den innehåller uppsam-

lingen från avloppsvattensystem under ett besök, för ett bostadshus eller fritidsbostadshus eller en bygg-

nad för offentliga tjänster och övriga byggnader på samma plats, som väsentligen tillhör dessa, såsom 

gårdsbastun.  

 

Med en transportavgift transporteras högst 10 m3 slam. Undantag till mängden som transporteras: 

• På Kimitoön under 5,0 m3  

• På Norrskata under 6,0 m3 

• På Houtskär under 6,0 m3 antingen slam från slamavskiljare eller slam från sluten tank 

 

2.6.2 Extra avgifter 

Extra transportavgift, 5 - 14 m3 slam I Kimitoön 

Om mängden slam som uppsamlas med ett tömningsbesök är 5 - 14 m3, påförs en extra transportavgift 

som är 30 procent av den ordinarie transportavgiften. Avgiften gäller endast på Kimitoön. 

Flyttavgift 

Om uppsamlingsfordonet måste flyttas i samband med tömningen mellan olika slambehållarna eller av-

loppssystemen och avståndet är högst 300 m debiteras en extra avgift.  

 

Avgift för särskilt arbete 

Om det krävs särskilda åtgärder för att utföra slamtömningen utökas tömningsavgiften med en särskild av-

gift enligt antalet arbetstimmar. Särskilda åtgärder till följd av slambehållarens placering eller skick är till 

exempel att avlägsna jordmaterial eller is, eller om det behövs över 45 m slang eller det finns en höjdskill-

nad mellan slambehållare och tömningsutrustning. Den minsta debiterade tidsenheten är en halv timme. 

 

2.6.3 Onödig avhämtning 

Avgift för onödig avhämtning uppbärs om: 

• slambehållaren är tom 

• slambehållaren inte hittas med de givna anvisningarna 

• Slambehållaren innehåller material som inte hör hemma där och tömningen därför inte kan ge-

nomföras 

• slambehållaren är i sådant skick eller täckt med lock så att den inte går att tömma eller så att arbe-

tarskyddet äventyras 

• slambehållaren är låst så att det inte går att tömma den 
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• vägen till slambehållaren är inte i framkomligt skick eller är i så dåligt skick att fordonet kan skadas 

eller förarens arbetarskydd äventyras. 

2.6.4 Avgifter för beställningstömning i Kimitoön 

För separat beställd tömning debiteras som transportavgift en avgift för beställningstömning, om slambe-

hållaren vid separat beställning måste tömmas inom fyra vardagar från beställningen. 

 

2.6.5 Avgifter för precisionstömning 

Transportavgift, precisionstömning 

Slambehållaren töms på vardagar vid separat avtalad tidpunkt (datum och klockslag). Beställningen ska gö-

ras senast två vardagar före tömningen. 

 

Transportavgift, precisionstömning på lördagar, endast på huvudöarna i Houtskär, Nagu och Korpo 

Slambehållaren töms på lördagar vid separat avtalad tidpunkt (datum och klockslag). Beställningen ska gö-

ras senast fyra vardagar före tömningen. 

 

Transportavgift, precisionstömning på söndagar, endast på huvudöarna i Houtskär, Nagu och Korpo 

Slambehållaren töms på söndagar (eller söckenhelger) vid separat avtalad tidpunkt (datum och klockslag). 

Beställningen ska göras senast fyra vardagar före tömningen. 

 

2.6.6 Avgifter för snabbtransport 

Transportavgift, snabbtömning 

Slambehållaren töms på beställningsdagen. Beställningen ska göras före kl. 18.00.  
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3 AVFALLSAVGIFTER NÄR FASTIGHETSINNEHAVAREN ANORDNAR 

AVFALLSTRANSPORTEN 
 

I följande kommuner anordnar fastighetsinnehavarna transporten av fast kommunalt avfall: Aura, Lundo, 

Pargas (egentliga Pargas), Pemar, Pöytis, Rusko (ej Vahto), Sagu, Salo, S:t Karins, S:t Mårtens och Åbo. 

 

I följande kommuner anordnar fastighetsinnehavarna transporten av slam ur avloppssystem i fastigheter 

utanför avloppsnätet: Aura, Lundo, Masku, Nousis, Nådendal, Pargas, Pemar, Pöytis, Reso, Rusko, Sagu, 

Salo, S:t Karins, S:t Mårtens, Virmo och Åbo. 

 

I områden där avfallstransporten anordnas av fastighetsinnehavarna tillämpas behandlingsavgiften enligt 

avfallsslagen och därtill finns en grundavgift, en sorteringsstationsavgift, en straffavgift samt avfallsavgifter 

på sorteringsstationerna, avfallscentralerna, de ambulerande insamlingarna och i övrig kommunal avfalls-

service. 

 

3.1 Behandlingsavgift för transportörer 

I områden där avfallstransporten anordnas av fastighetsinnehavaren uppbär Sydvästra Finlands Avfallsser-

vice Ab en behandlingsavgift av transportören för avfall, inklusive slam från slambrunnar och slutna tankar, 

som transportören för till mottagningsplatsen anvisad av Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab. Behandlings-

avgifterna anges per avfallsslag i tabellerna i bilaga 2, kapitel 4. 

 

Transportören fakturerar sedan behandlingsavgiften av fastighetsinnehavaren eller avfallsinnehavaren. Om 

kommunen med stöd av 85 § 3 mom. tar ut en avfallsavgift av avfallstransportören för behandling av avfall, 

ska behandlingens respektive transportens andel specificeras i transportörens anbud till fastighetsinneha-

varen och i fakturan.  

 

Avfallstransportören ska sända fastighetsinnehavaren en faktura över avfallstransporten som upptar det 

belopp som ska betalas, förfallodagen, betalningsadressen, avgiftsgrunden tillräckligt noggrant beskriven 

och med specifikation av behandlingens respektive transportens andel, uppgift om dröjsmålspåföljder, an-

visningar för framställande av anmärkning och fakturerarens kontaktinformation så att fastighetsinnehava-

ren kan ta kontakt. 
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4 SERVICE PÅ SORTERINGSSTATIONER OCH AVFALLSCEN-

TRALER SAMT ÖVRIG AVFALLSSERVICE 
 

Sorteringsstationer, avfallscentraler, ambulerande insamlingar och annan tillbörlig service enligt det kom-

munala avfallshanteringsansvaret har anordnats i hela verksamhetsområdet.  

Avfallsslag som mottas på sorteringsstationerna och avfallscentralerna är definierade i avfallstaxans bilaga 

1. 

4.1 Behandlingsavgifter  
 

Avfall kan föras till Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab:s alla avfallscentraler och sorteringsstationer, till de 

ambulerande insamlingarna och övriga insamlingar samt till övriga mottagningsplatser anvisade av Syd-

västra Finlands Avfallsservice Ab, mot behandlingsavgifter som anges per avfallsslag i avgiftstabellerna. Av-

fallsskatten ingår i avgifterna. 

4.1.1 Stort avfallsparti 

Stora avfallspartier mottas endast vid Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab:s avfallscentraler i enlighet med 

avgiftstabeller. Ett stort parti är allt avfall som hämtas med traktorsläp, lastbil eller växelflak. Behandlings-

avgiften beräknas utifrån avfallets vikt och beskaffenhet. Minimiavgiften bestäms enligt en vikt på 20 kg.  

 

Stora avfallspartier vägs när de tas emot på avfallscentralen och för varje lass uppbärs en fordons- och av-

fallspartispecifik vågavgift. 

 

Om avfallslasset lossas på ett sätt som strider mot anvisningarna eller om det innehåller annat avfall än det 

som meddelats uppbärs en tabellavgift enligt avfallstyp och de maskin- och personarbetstimmar som krävs 

för att städa upp lasset. 

 

En central kan vägra ta emot ett avfallslass om: 

• lasset innehåller avfall som inte kan tas emot 

• transportören inte ger tillräckligt med information om vad lasset innehåller eller om transportören 

inte överlämnar något intyg över att avfallet duger för deponering 

• det inte finns någon som kan betala för lasset 

• lassen gång på gång har lossats på fel sätt 

• om levererat avfall inte hör till kommunens ansvar och en annan behandlingstjänst är tillgänglig 

för avfallet 

 

4.1.2 Avfallsavgifter för små partier 

Avgifterna gäller partier som hämtas med personbil, släpvagn dragen av personbil eller med paketbil. Be-

handlingsavgiften beräknas enligt avfallets beskaffenhet och volym.   

 

Avfallet ska sorteras enligt avfallscentralens eller sorteringsstationens anvisningar och läggas i respektive 

insamlingsredskap. Partier med blandat, osorterat avfall kan hänvisas till avfallscentralerna i Toppå eller 

Korvenmäki. Där vägs avfallet och avgiften beräknas enligt tabellavgiften för stora partier med grovt avfall. 
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4.1.3 Serviceavgift 

Det finns en lastspecifik serviceavgift för att ta emot mindre avfallspartier, som tas ut av andra importörer 

av avfall än hushåll, när lasten innehåller avfall för vilket gäller avfallsbehandlingsavgift. Serviceavgiften går 

åt till att finansiera både de avgiftsfria och de avgiftsbelagda tjänsterna på avfallscentralerna och sorte-

ringsstationerna. 

 

4.1.4. Behandlingsavgiften av slam från slamavskiljare och slutna tankar 
Behandlingsavgiften inkluderar mottagning och behandling av slammet på mottagningsplatsen samt den 

administrativa kostnaden. För att fastställa behandlingsavgiften enligt det slam som töms används den spe-

cifika vikten 0,952 tn/m3 baserat på slammets densitet. 

 

4.2 Avfallsavgifter för farligt avfall 
 

4.2.1 Farligt hushållsavfall 

Skäliga mängder farligt hushållsavfall (högst ca 50 kg per parti) tas emot utan avgift. För tryckimpregnerat 

trä, asbest, tunnor som innehåller farligt avfall, flytgasflaskor och brandsläckare tas dock en avgift enligt 

avgiftstabellen. 

4.2.2 Farligt avfall från jordbruksverksamheter och offentliga sammanslutningar 

För avfall från jordbruksverksamheter och offentliga sammanslutningar uppbärs en avgift enligt avgiftsta-

bellen. Avgifterna gäller partier som hämtas med personbil, släpvagn dragen av personbil eller med paket-

bil. Mottagningsgränsen för farligt avfall från jordbruksverksamheter, offentliga sammanslutningar och fö-

retag är 100 kg eller l/slag.   

 

4.3 Övrig avfallsservice 
 

Kostnaden för fastighetsvis avfallstransport samt för övrig service enligt avfallslagen som kommunens skö-

ter täcks med de avfallsavgifter som uppräknas nedan. 

4.3.1 Lås och nycklar 

Avgifterna för lås till avfallskärl som omfattas av kommunal avfallstransport, för låsförsedda områdesin-

samlingspunkter och för extra nycklar till gemensamma avfallskärl bestäms enligt tabellen.  

4.3.2 Rapportavgift 

På begäran rapporteras uppgifter om avfall till kunden om det avfall som kunden lämnat till Sydvästra Fin-

lands avfallsservice. Rapporten kan till exempel avse mängden avfall som transporteras från fastigheten 

och om vart avfallet förs, specificerat enligt avfallsslag. En avgift tas ut för rapportering baserat på den tid 

det tar att upprätta rapporten. Minsta avgift är en halvtimme. 

4.3.3 Serviceavgift för uppdelning av faktura 

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab kan fakturera separat för avfallshanteringens årsavgifter (grundavgift) 

emellan fastighetsinnehavare på begäran i förväg. För denna service debiterar Sydvästra Finlands Avfalls-

service Ab en avgift av varje delinnehavare enligt situationen den första dagen av det gällande året (1 janu-

ari). Avgiften debiteras per kalenderår.  
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4.3.4 Straffavgift 

Straffavgiften för nedskräpning eller annat missbruk av områdesinsamlingspunkterna för brännbart avfall 

och av återvinningspunkterna är avsedd att täcka kostnaderna för städning, extra tömning och avfallssorte-

ring till följd av missbruket. Avgiften påförs den som har missbrukat områdesinsamlingspunkten. 

4.3.5 Service för offentliga aktörer 

Extra service som beställs till offentliga aktörer som omfattas av kommunens avfallshanteringsansvar faktu-

reras enligt kostnad och baserat på avgifterna i avgiftstabellen. 

4.3.6 Person- och maskinarbeten 

För extra person- och maskinarbeten på sorteringsstationen eller avfallscentralen tas en avgift enligt tabel-

len. Som minimum debiteras 30 min. Avgiften tillämpas på arbete i samband med mottagning av både 

stora och små avfallspartier. 

 

4.4 Sorteringsstationsavgift  
 

En sorteringsstationsavgift påförs fastighetsinnehavaren eller fastighetsägaren om fastigheten är belägen i 

ett område för fastighetsvis avfallstransport men det inte finns någon transportservice att anlita. 

Sorteringsstationsavgiften är en årsavgift som faktureras per kalenderår i en rat. De som anslutit sig till 

tjänsten senare under kalenderåret, faktureras respektive års avgift på månadsbasis. 

Mot sorteringsstationsavgiften för fast bostad tar sorteringsstationen emot två (2) sopsäckar med 200 liter 

brännbart avfall var i månaden, inom stationens öppettider. Sorteringsstationsavgiften för fritidsbostad 

täcker två (2) sopsäckar med avfall i månaden mellan den 1 maj och den 30 september.  

Om man hämtar mer avfall än vad som ingår i avgiften faktureras det överstigande avfallet i nästa faktura 

enligt mottagningsavgiften för små partier. 
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5 AVFALLSAVGIFTER FÖR AVFALLSSERVICE SOM KOMMUNEN 

ANSVARAR FÖR I ANDRA HAND  
 

Enligt avfallslagen ska kommuner tillhandahålla företagslivet avfallsservice baserat på ett ansvar i andra 

hand. Avfallet måste dock vara av sådan beskaffenhet och mängd att det kan transporteras och behandlas i 

kommunens avfallshanteringssystem. Avgifterna täcker alla kostnader för avfallsservice i andra hand. 

 

Avgifterna för avfallstransport som anordnas enligt ett ansvar i andra hand bestäms enligt tabellerna i kapi-

tel 2 och 5. Övrigt avfallshantering för tjänster enligt ett ansvar i andra hand enligt tabellerna 2.4 och 4.3. 

 

5.1 Tömningsavgifter för avfallskärl och slamtransportavgift 
 

Tömningsavgifterna för fastigheternas avfallskärl inom avfallstransportområdet som kommunen ordnar 

bildas som i kapitel 2.1 av en transportavgift och avfallshanteringsavgift. Tömningsavgifterna innehåller 

dessutom administrativa kostnader för ordnandet av tjänster som ingår i kommunens avfallshanteringsan-

svar i andra hand. Slamtransportavgifterna bildas som i kapitel 2.6. 

 

Avgifterna fastställs enligt kapitel 2 och avgiftstabell 5.1. Slamtransportavgifterna fastställs enligt avgiftsta-

bell 2.6. 

 

5.2 Årsavgiften för områdesinsamling 
 

Årsavgiften för områdesinsamling gäller aktörer som hyr ut fritidsbostäder som omfattas av områdesin-

samling. Avgiften bestäms enligt antalet fritidsbostäder. Kompostering av matavfall enligt avfallshante-

ringsföreskrifterna ger en lägre avgift. 

 

För annan företagsverksamhet som omfattas av områdesinsamling påförs en områdesinsamlingsavgift för 

de månader då företagsverksamhet bedrivs. Företagets verksamhetsperiod fastställs i det avfallshante-

ringsavtal som görs upp baserat på kommunens ansvar i andra hand. Avgiften ger rätt att använda en om-

rådesinsamlingspunkt samt Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab:s återvinningspunkter. 

5.3 Behandlingsavgifter 
 

Behandlingsavgiften för avfall som tas emot fastställs enligt avgiftstabell 5.3. För avfall som inte har någon 

särskild avgift i tabellen tillämpas ett avgiftsintervall per avfallsparti. Till avgiften kan omfattas alla kostna-

der relaterade till ordnandet av mottagning och behandling av avfallet på grund av uppkomna kostnader. 

 

5.4 Serviceavgift 
 

I mottagning av små avfallspartier tas emot mot en serviceavgift per lass, som debiteras av avfallslass som 

mottags på grund av kommunens avfallshanteringsansvar i andra hand. En serviceavgift debiteras för mot-

taget av avfall som omfattas av en behandlingsavgift. Serviceavgiften går åt till att finansiera både de av-

giftsfria och de avgiftsbelagda tjänsterna på avfallscentralerna och sorteringsstationerna.   
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6 PÅFÖRANDE, FAKTURERING OCH INDRIVNING AV AVFALLSAV-

GIFTER 
 

6.1 Påförande av avfallsavgifter och betalning 
 

Avfallshanteringsnämnden för Sydvästra Finland påför och tar ut avfallsavgifterna. Faktureringen sköts av 

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab och avgifterna betalas till bolaget. Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab 

är också den som sköter genomförandet av avfallsservicen. 

 

Påförning av avfallshanteringens grundavgift är bestämt i kapitel 1. 

 

Påförning av områdesinsamlingssavgift är bestämt i punkterna 2.5 och 5.1 samt påförning av sorterings-

stationsavgift i punkten 4.4. 

Avgifterna för den fastighetsvisa avfallshanteringen påförs den som har anmälts som innehavare av fastig-

heten i Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab:s kundregister. Om innehavaren inte har anmälts till registret 

påförs avfallsavgiften fastighetens ägare.  

Då avfallstransporten anordnas av kommunen är den som beställer avfallstransport från en fastighet betal-

ningsskyldig till dess att Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab får en anmälan om att servicen inte längre be-

hövs. 

Då avfallstransporten anordnas av fastighetsinnehavaren uppbärs mottagnings- och behandlingsavgiften av 

transportföretaget förutsatt att transportören hämtar avfallet till den mottagningsplats som sydvästra Fin-

lands Avfallsservice Ab har anvisat.  

Straffavgift och avfallscentralenas och sorteringsstationernas serviceavgifter påförs till avfallsinnehavaren.  

 

Avfallsavgiften ska betalas senast på förfallodagen även om ändring har sökts. Om avgiften inte betalas 

inom utsatt tid tillkommer lagenlig ränta på det förfallna beloppet. 

 

Indrivning sker enligt indrivningslagen. För betalningspåminnelser uppbärs en indrivningsavgift enligt in-

drivningslagen. 

 

6.2 Anmärkning om avfallsavgift 
 

Enligt avfallslagen kan en betalningsskyldig framställa en anmärkning om avgiften i 14 dagar från det att 

räkningen har tagits emot. Anmärkningen ska framställas skriftligt till Avfallshanteringsnämnden för Syd-

västra Finland. Avfallsavgiften ska betalas inom den tid som anges på räkningen även om en anmärkning 

har framställts. 

 

6.3  Nedsatt avgift 
 

Avfallsavgifter kan sänkas eller efterges i högst tre år med stöd av 81 § i avfallslagen och enligt skriftlig an-

sökan till Avfallshanteringsnämnden för Sydvästra Finland. 
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En bostads- eller fritidsfastighet kan uteslutas från skyldigheten att betala avfallsavgift om fastighetsinne-

havaren tillställer myndigheten med ansvar för avfallsservicen ett rivningsintyg utfärdat av byggnadsin-

spektionen eller om byggnadens användningssyfte enligt bygglovet har förändrats så att byggnaden inte 

längre används som bostad eller fritidsfastighet. 

 

 

7 GILTIGHET 
 

Denna avfallstaxa träder i kraft den 1 januari 2022.  

Avfallstaxan angående behandlingsavgiften av slam från slamavskiljare och slutna tankar träder i kraft den 

1.5.2022. 

Avfallstaxan angående transportavgiften av slam från slamavskiljare och slutna tankar träder i kraft den 

1.5.2022. 
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Bilaga 1 DEFINITIONER 
Avfall från fettavskiljningsbrunnar: blandat slam som innehåller livsmedelsfett och vatten och som härstammar från 

bl.a. storkök, restauranger och affärsrörelser. 

Avfall som innehåller asbest: Avfall som innehåller asbest, som inte innehåller andra farliga ämnen. Avfallet som 

innehåller asbest klassas och mottags som asbestavfall oberoende av asbesthalten i avfallet. 

Avloppsvatten ur sluten tank: Slam som samlas i sluten tank avsedd för tvättvatten eller alla hushållsavloppsvatten, 

wc-vatten medräknat. 

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

ämnen 

Bioavfall: fast organiskt livsmedelsavfall som är biologiskt nedbrytbart och giftfritt i sin helhet 

Bioavfall företag/kl. 3: Bioavfall från företagsverksamhet, även affärernas bioavfall som innehåller bioavfall i klass 3 

enligt klassificering inom lagstiftning om animaliska biprodukter. 

Brandsläckare: pulver-, skum-, koldioxid och halogensläckare 

Brännbart avfall: kommunalt blandavfall som källsorterats för att skilja åt det från övrigt nyttoavfall och farligt avfall  

Brännbart avfall, små partier: Brännbart blandat avfall som tas emot på sorteringsstationerna och från vilket övrigt 

nyttoavfall och farligt avfall har sorterats bort. Om ett enskilt stycke mäter mer än 60 x 60 cm tas avfallet emot som 

stort brännbart avfall. 

Deponerbart material: Avfall som uppfyller deponerbarhetskraven för Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab:s av-

stjälpningsplats för vanligt avfall enligt deponerbarhetsutredningen 

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

El- och elektronikapparater (konsumentartiklar): elapparater, teknikskrot från hushåll som omfattas av producent-

ansvaret 

Farligt avfall: avfall som på grund av sin kemiska egenskap eller andra egenskaper kan orsaka fara eller skada för häl-

san eller miljön 

Flytgasflaskor 2–25 kg: gäller endast flaskor med flytgas. Gäller inte flaskor med specialgas såsom svetsgas, medi-

cinska gaser o.dyl. 

Frityrolja: vegetabiliska frityr- och stekoljor 

Glas-, kartong-, metall- och plastförpackningar: konsumenters förpackningsavfall som tillhör producentansvar 

Glas med karmar: fönster- och möbelglas med annat avfallsmaterial på. T.ex. fönster med karmar, bastudörrar med 

glasrutor. 

Grovavfall från hushållen: blandat avfall som uppstår vid boende och hushållsrenoveringar samt från kommunens 

verksamhet och som kräver sortering samt stort avfall som ska krossas och sorteras, såsom stoppade möbler 

Grön-/rensningsavfall av skadliga främmande arter, brännbart: grön- och rensningsavfall från skadliga främmande 

arter samt annat brännbart avfall som innehåller skadliga främmande arter. 

Jord som innehåller avfall från hushåll: jordblandat kommunalt avfall som städats från hushållens gårdsplaner, som 

inte innehåller farliga ämnen eller förstörd jord. 

Jordmaterial som innehåller skadliga främmande arter (inkl. rötter): jordmaterial som innehåller spridningsdugliga 

delar av skadliga främmande arter som ska slutdeponeras. 
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Kommunalt avfall: avfall från stadigvarande bostäder, fritidsbostäder, internat och annat boende samt avfall från 

förvaltnings-, service- och näringsverksamhet med liknande beskaffenhet. Omfattar inte farligt avfall, toalettavfall 

eller slam från avskiljningsbrunnar och slutna tankar. 

Kvartersinsamlingspunkt: en insamlingspunkt av avfall, som underhålls kommunalt, för sambruk av flera fastigheter 

som kan användas av fastighetsägare istället för fastighetsspecifika sopkärl och där flera avfallstyper samlas in. 

Kärlkeramik: Hushållets keramiska kärl och prydnadsföremål. 

Lysrör och lågenergilampor: lysrör, kompaktlysrör och lågenergilampor som är farligt avfall 

Metall: metallavfall/metallskrot, som inte innehåller farliga ämnen eller el-apparatur 

Oljigt uppsugningsämne: oljeuppsugningsmaterial som används vid oljebekämpning eller små partier jord som läm-

nas in i avfallssäckar. 

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

Returpapper: pappersavfall som tillhör producentansvar 

Ris: grenar och ris från träd och buskar. Även kvistar från skadliga främmande arter (t.ex. vresros) som inte innehål-

ler spridningsdugliga delar. 

Räfsavfall: nedbrytbart trädgårdsavfall såsom löv, gräsklippningsavfall, ogräs, vass 

Sandningssand: Sandningssandavfall som uppstår i underhållet av vägar, gator och gårdar. 

Sandningssand, innehåller avfall: Sandningssandavfall som uppstår i underhållet av vägar, gator och gårdar, som 

innehåller annat avfall/sopor.  

Sanitetsporslin: WC-stolar och lavoarer 

Sekretessavfall: Sekretessbelagt pappersavfall som ska förstöras 

Slam från dagvattenbrunn: sandig slam som har blivit tömt från dagvattenledningsnätet och – brunnar 

Slam från avloppsrensning: sand- och fetthaltig slam som har blivit tömt från kommunala avlopp och avloppspump-

verk 

Slam från slamavskiljare och slutna tankar: slam som uppstår av hushållsvattnet i en slamavskiljare, sluten tank, 

minireningsverk eller motsvarande behandlingsystem. 

Slam ur sluten tank: Slam som samlas i sluten tank avsedd för wc-spillvatten. 

Små eldrivna fordons litiumbatterier: litiumbatterier från elcyklar och -sparkcyklar, terränghjulingar och åkgräsklip-

pare 

Avfall från slamavskiljare eller slambrunn, minireningsverk: avloppsvattenslam som töms ur bostadsfastighetens 

slamavskiljare eller minireningsverk 

Slam ur slutna tankar: Slam som töms ur bostadsfastighetens slutna tank för avloppsvatten 

Slutavfall: avfall som kan deponeras på en avstjälpningsplats, t.ex. mineralull och keramiska plattor. Allt återvin-

ningsbart avfall har sorterats bort från slutavfall. 

Specialavfall från hälsovården: specialavfall som uppkommer från hälsovård av människor och djur, som t.ex. stick-

ande och skärande avfall samt biologiskt avfall. Inte smittfarligt avfall. 

Stoppade möbler: möbler som innehåller stoppning och blandat material 
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Stort brännbart avfall: Se brännbart avfall. 

Stubbar: stubbavfall som uppstår bl.a. i trädgårdar och i markarbeten 

Takfilt av bitumen: takfilt av bitumen eller shingeltak av bitumen. Får inte innehålla asbest eller andra farliga ämnen, 

och inga andra material såsom PVC, trä, metall eller kartong 

Tryckimpregnerat trä: brädor, plattor, trädgårdsmöbler, järnvägssliprar och telefonstolpar av tryckimpregnerat 

trä/impregnerat virke. Tryckimpregnerat trä är farligt avfall. 

Träavfall: obehandlat och behandlat träavfall, brädor, målat och ytbehandlat trä, träbaserade byggskivor som t.ex. 

MDF-skivor, spånskivor och faner, trämöbler och betongbrädor, lastpallar 

Återvinningsbara gipsskivor: rena, målade eller tapetserade bitar av gipsskiva. Ingen metall, kakel, isolering eller 

PVC-tapet. 

Överloppsjord: Små partier av rena jord- och stenmaterial 
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Bilaga 2 AVGIFTSTABELLER 1.1.2022 
AVFALLSTAXA I SYDVÄSTRA FINLAND FR.O.M. 1.1.2022    
Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd 18.11.2021 § 58    

    
1 GRUNDAVGIFT    

    
bostad/år Avgift utan 

skatt € 

Moms 24 % Avgift 

med 

skatt € 

Egnahems- och småhus (1-3 lägenheter) 19,23 4,62 23,85 

Egnahems- och småhus (1-3 lägenheter), obebodd 12,10 2,90 15,00 

Bostadsbolag ≥ 4 lägenheter 14,52 3,48 18,00 

Bostadsbolag ≥ 10 lägenheter 12,90 3,10 16,00 

Bostadsbolag ≥ 20 lägenheter 10,08 2,42 12,50 

Fritidsbostäder 12,10 2,90 15,00 

Internatbostad, bostad i servicehus 12,10 2,90 15,00 
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AVFALLSTAXA I SYDVÄSTRA FINLAND FR.O.M. 1.1.2022    
Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd 18.11.2021 § 58   
   

2 AVFALLSAVGIFTER FÖR KOMMUNALT ANORDNAD FASTIGHETSVIS AVFALLSTRANSPORT   

 

i kraft: Kimitoön, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pargas skärgård, Reso, Vahto i Rusko  
2.1 Tömningsavgifter för brännbart avfall           
Behandlingsavgift för brännbart avfall är 160,00 €/t    
Reso Behandlings-

avgift € 

Transportavgift 

€ 

Tömningsavgift 

utan skatt 

moms 24 

% 

Töm-

ningsav-

gift € 

Brännbart avfall 120 l 1,63 2,39 4,02 0,96 4,98 

Brännbart avfall 140 l 1,90 2,39 4,29 1,03 5,32 

Brännbart avfall 150 l 2,04 2,39 4,43 1,06 5,49 

Brännbart avfall 190 l 2,58 2,39 4,97 1,19 6,16 

Brännbart avfall 200 l  2,72 2,39 5,11 1,23 6,34 

Brännbart avfall 220 l 2,99 2,39 5,38 1,29 6,67 

Brännbart avfall 240 l 3,26 2,39 5,65 1,36 7,01 

Brännbart avfall 300 l 4,08 2,39 6,47 1,55 8,02 

Brännbart avfall 330 l 4,49 2,39 6,88 1,65 8,53 

Brännbart avfall 340 l  4,62 2,39 7,01 1,68 8,69 

Brännbart avfall 360 l 4,90 2,39 7,29 1,75 9,04 

Brännbart avfall 370 l 5,03 2,39 7,42 1,78 9,20 

Brännbart avfall 380 l 5,17 2,39 7,56 1,81 9,37 

Brännbart avfall 600 l  8,16 2,39 10,55 2,53 13,08 

Brännbart avfall 660 l 8,98 2,39 11,37 2,73 14,10 

Masku Behandlings-

avgift € 

Transportavgift 

€ 

Tömningsavgift 

utan skatt 

moms 24 

% 

Töm-

ningsav-

gift € 

Brännbart avfall 120 l 1,63 2,83 4,46 1,07 5,53 

Brännbart avfall 140 l 1,90 2,83 4,73 1,14 5,87 

Brännbart avfall 150 l 2,04 2,83 4,87 1,17 6,04 

Brännbart avfall 190 l 2,58 2,83 5,41 1,30 6,71 

Brännbart avfall 200 l  2,72 2,83 5,55 1,33 6,88 

Brännbart avfall 220 l 2,99 2,83 5,82 1,40 7,22 

Brännbart avfall 240 l 3,26 2,83 6,09 1,46 7,55 

Brännbart avfall 300 l 4,08 2,83 6,91 1,66 8,57 

Brännbart avfall 330 l 4,49 2,83 7,32 1,76 9,08 

Brännbart avfall 340 l  4,62 2,83 7,45 1,79 9,24 

Brännbart avfall 360 l 4,90 2,83 7,73 1,86 9,59 

Brännbart avfall 370 l 5,03 2,83 7,86 1,89 9,75 

Brännbart avfall 380 l 5,17 2,83 8,00 1,92 9,92 

Brännbart avfall 600 l  8,16 2,83 10,99 2,64 13,63 

Brännbart avfall 660 l 8,98 2,83 11,81 2,83 14,64 
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Nådendal  Behandlings-

avgift € 

Transportavgift 

€ 

Tömningsavgift 

utan skatt 

moms 24 

% 

Töm-

ningsav-

gift € 

Brännbart avfall 120 l 1,63 2,91 4,54 1,09 5,63 

Brännbart avfall 140 l 1,90 2,91 4,81 1,15 5,96 

Brännbart avfall 150 l 2,04 2,91 4,95 1,19 6,14 

Brännbart avfall 190 l 2,58 2,91 5,49 1,32 6,81 

Brännbart avfall 200 l  2,72 2,91 5,63 1,35 6,98 

Brännbart avfall 220 l 2,99 2,91 5,90 1,42 7,32 

Brännbart avfall 240 l 3,26 2,91 6,17 1,48 7,65 

Brännbart avfall 300 l 4,08 2,91 6,99 1,68 8,67 

Brännbart avfall 330 l 4,49 2,91 7,40 1,78 9,18 

Brännbart avfall 340 l  4,62 2,91 7,53 1,81 9,34 

Brännbart avfall 360 l 4,90 2,91 7,81 1,87 9,68 

Brännbart avfall 370 l 5,03 2,91 7,94 1,91 9,85 

Brännbart avfall 380 l 5,17 2,91 8,08 1,94 10,02 

Brännbart avfall 600 l  8,16 2,91 11,07 2,66 13,73 

Brännbart avfall 660 l 8,98 2,91 11,89 2,85 14,74 

Virmo Behandlings-

avgift € 

Transportavgift 

€ 

Tömningsavgift 

utan skatt 

moms 24 

% 

Töm-

ningsav-

gift € 

Brännbart avfall 120 l 1,63 2,85 4,48 1,08 5,56 

Brännbart avfall 140 l 1,90 2,85 4,75 1,14 5,89 

Brännbart avfall 150 l 2,04 2,85 4,89 1,17 6,06 

Brännbart avfall 190 l 2,58 2,85 5,43 1,30 6,73 

Brännbart avfall 200 l  2,72 2,85 5,57 1,34 6,91 

Brännbart avfall 220 l 2,99 2,85 5,84 1,40 7,24 

Brännbart avfall 240 l 3,26 2,85 6,11 1,47 7,58 

Brännbart avfall 300 l 4,08 2,85 6,93 1,66 8,59 

Brännbart avfall 330 l 4,49 2,85 7,34 1,76 9,10 

Brännbart avfall 340 l  4,62 2,85 7,47 1,79 9,26 

Brännbart avfall 360 l 4,90 2,85 7,75 1,86 9,61 

Brännbart avfall 370 l 5,03 2,85 7,88 1,89 9,77 

Brännbart avfall 380 l 5,17 2,85 8,02 1,92 9,94 

Brännbart avfall 600 l  8,16 2,85 11,01 2,64 13,65 

Brännbart avfall 660 l 8,98 2,85 11,83 2,84 14,67 
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Nousis Behandlings-

avgift € 

Transportavgift 

€ 

Tömningsavgift 

utan skatt 

moms 24 

% 

Töm-

ningsav-

gift € 

Brännbart avfall 120 l 1,63 2,85 4,48 1,08 5,56 

Brännbart avfall 140 l 1,90 2,85 4,75 1,14 5,89 

Brännbart avfall 150 l 2,04 2,85 4,89 1,17 6,06 

Brännbart avfall 190 l 2,58 2,85 5,43 1,30 6,73 

Brännbart avfall 200 l  2,72 2,85 5,57 1,34 6,91 

Brännbart avfall 220 l 2,99 2,85 5,84 1,40 7,24 

Brännbart avfall 240 l 3,26 2,85 6,11 1,47 7,58 

Brännbart avfall 300 l 4,08 2,85 6,93 1,66 8,59 

Brännbart avfall 330 l 4,49 2,85 7,34 1,76 9,10 

Brännbart avfall 340 l  4,62 2,85 7,47 1,79 9,26 

Brännbart avfall 360 l 4,90 2,85 7,75 1,86 9,61 

Brännbart avfall 370 l 5,03 2,85 7,88 1,89 9,77 

Brännbart avfall 380 l 5,17 2,85 8,02 1,92 9,94 

Brännbart avfall 600 l  8,16 2,85 11,01 2,64 13,65 

Brännbart avfall 660 l 8,98 2,85 11,83 2,84 14,67 

Vahto Behandlings-

avgift € 

Transportavgift 

€ 

Tömningsavgift 

utan skatt 

moms 24 

% 

Töm-

ningsav-

gift € 

Brännbart avfall 120 l 1,63 2,83 4,46 1,07 5,53 

Brännbart avfall 140 l 1,90 2,83 4,73 1,14 5,87 

Brännbart avfall 150 l 2,04 2,83 4,87 1,17 6,04 

Brännbart avfall 190 l 2,58 2,83 5,41 1,30 6,71 

Brännbart avfall 200 l  2,72 2,83 5,55 1,33 6,88 

Brännbart avfall 220 l 2,99 2,83 5,82 1,40 7,22 

Brännbart avfall 240 l 3,26 2,83 6,09 1,46 7,55 

Brännbart avfall 300 l 4,08 2,83 6,91 1,66 8,57 

Brännbart avfall 330 l 4,49 2,83 7,32 1,76 9,08 

Brännbart avfall 340 l  4,62 2,83 7,45 1,79 9,24 

Brännbart avfall 360 l 4,90 2,83 7,73 1,86 9,59 

Brännbart avfall 370 l 5,03 2,83 7,86 1,89 9,75 

Brännbart avfall 380 l 5,17 2,83 8,00 1,92 9,92 

Brännbart avfall 600 l  8,16 2,83 10,99 2,64 13,63 

Brännbart avfall 660 l 8,98 2,83 11,81 2,83 14,64 
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Kimitoön  Behandlings-

avgift € 

Transportavgift 

€ 

Tömningsavgift 

utan skatt 

moms 24 

% 

Töm-

ningsav-

gift € 

Brännbart avfall 120 l 1,63 3,60 5,23 1,26 6,49 

Brännbart avfall 140 l 1,90 3,60 5,50 1,32 6,82 

Brännbart avfall 150 l 2,04 3,60 5,64 1,35 6,99 

Brännbart avfall 190 l 2,58 3,60 6,18 1,48 7,66 

Brännbart avfall 200 l  2,72 3,60 6,32 1,52 7,84 

Brännbart avfall 220 l 2,99 3,60 6,59 1,58 8,17 

Brännbart avfall 240 l 3,26 3,60 6,86 1,65 8,51 

Brännbart avfall 300 l 4,08 3,60 7,68 1,84 9,52 

Brännbart avfall 330 l 4,49 3,60 8,09 1,94 10,03 

Brännbart avfall 340 l  4,62 3,60 8,22 1,97 10,19 

Brännbart avfall 360 l 4,90 3,60 8,50 2,04 10,54 

Brännbart avfall 370 l 5,03 3,60 8,63 2,07 10,70 

Brännbart avfall 380 l 5,17 3,60 8,77 2,10 10,87 

Brännbart avfall 600 l  8,16 3,60 11,76 2,82 14,58 

Brännbart avfall 660 l 8,98 3,60 12,58 3,02 15,60 

Brännbart avfall 140 l 

Högsåras, Hitis och Rosalas hu-

vudöar 1,90 9,67 11,57 2,78 14,35 

Brännbart avfall 240 l 

Högsåras, Hitis och Rosalas hu-

vudöar 3,26 9,67 12,93 3,10 16,03 

Brännbart avfall 370 l 

Högsåras, Hitis och Rosalas hu-

vudöar 5,03 9,67 14,70 3,53 18,23 

Brännbart avfall 660 l 

Högsåras, Hitis och Rosalas hu-

vudöar 8,98 9,67 18,65 4,48 23,13 

Pargas skärgårdsområde (Nagu, 

Korpo, Houtskär, Utö) 

Behandlings-

avgift € 

Transportavgift 

€ 

Tömningsavgift 

utan skatt 

moms 24 

% 

Töm-

ningsav-

gift € 

Brännbart avfall 120 l 1,63 8,39 10,02 2,40 12,42 

Brännbart avfall 140 l 1,90 8,44 10,34 2,48 12,82 

Brännbart avfall 150 l 2,04 8,47 10,51 2,52 13,03 

Brännbart avfall 190 l 2,58 8,60 11,18 2,68 13,86 

Brännbart avfall 200 l  2,72 8,63 11,35 2,72 14,07 

Brännbart avfall 220 l 2,99 8,69 11,68 2,80 14,48 

Brännbart avfall 240 l 3,26 8,76 12,02 2,88 14,90 

Brännbart avfall 300 l 4,08 8,94 13,02 3,12 16,14 

Brännbart avfall 330 l 4,49 9,04 13,53 3,25 16,78 

Brännbart avfall 340 l  4,62 9,07 13,69 3,29 16,98 

Brännbart avfall 360 l 4,90 9,13 14,03 3,37 17,40 

Brännbart avfall 370 l 5,03 9,17 14,20 3,41 17,61 

Brännbart avfall 380 l 5,17 9,20 14,37 3,45 17,82 

Brännbart avfall 600 l  8,16 10,55 18,71 4,49 23,20 

Brännbart avfall 660 l 8,98 10,74 19,72 4,73 24,45 

Brännbart avfall 240 l * 3,26 9,43 12,69 3,05 15,74 

*gäller endast Utö      
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Övriga kärltyper (brännbart) 

 

 Behandlings-

avgift € 

Transportavgift 

€ 

Tömningsavgift 

utan skatt 

moms 24 

% 

Töm-

ningsav-

gift € 

Brännb. frontlastcont. (ytkärl) enligt vikt** 8,22 8,22 1,97 10,19 

Brännb. krantömning kärl enligt vikt** 21,14 21,14 5,07 26,21 

Brännb. lastflakscontainer enligt vikt** 62,99 62,99 15,12 78,11 

Brännb. lastflak enligt vikt** 62,99 62,99 15,12 78,11 

Brännb. presscontainer enligt vikt** 81,93 81,93 19,66 101,59 

      

Kimitoön  Behandlings-

avgift € 

Transportavgift 

€ 

Tömningsavgift 

utan skatt 

moms 24 

% 

Töm-

ningsav-

gift € 

Brännb. krantömning kärl enligt vikt ** 27,14 27,14 6,51 33,65 

      

Pargas skärgård 
(Nagu, Korppo, Houtskär) 

Behandlings-
avgift € 

Transportavgift 
€ 

Tömningsavgift 
utan skatt 

moms 24 
% 

Tömning-
savgift € 

Brännb. krantömning kärl enligt vikt ** 57,54 57,54 13,81 71,65 

 

**Om information om vikten inte finns, används volymbaserade beräkning 
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AVFALLSTAXA I SYDVÄSTRA FINLAND FR.O.M. 1.1.2022 

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd 18.11.2021 § 58     
I kraft: Kimitoön, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pargas skärgård, Reso, Vahto i Rusko   
 

2 AVFALLSAVGIFTER FÖR KOMMUNALT ANORDNAD AVFALLSTRANSPORT    
2.2 Tömningsavgifter för återvinningsbart avfall      
Glas-, plast-, kartong- och metallförpackningar samt små metallföremål   
Återvinningsbart avfall (Reso, 

Masku, Nådendal, Virmo, Nousis, 

Vahto i Rusko) 

Behandlings-

avgift € 

Transportavgift 

€ 

Tömningsavgift 

utan skatt 

moms 24 

% 

Tömningsavgift 

€ 

glas 120 – 390 l 0,00 4,91 4,91 1,18 6,09 

glas krantömning, max. 3m3 0,00 21,57 21,57 5,18 26,75 

metall 120 - 660 l 0,00 4,91 4,91 1,18 6,09 

metall krantömning 0,00 21,57 21,57 5,18 26,75 

plast 140 – 1000 l 0,00 5,11 5,11 1,23 6,34 

plast krantömning  0,00 25,26 25,26 6,06 31,32 

Plast frontlastnings container 0,00 8,22 8,22 1,97 10,19 

kartong 240 - 1000 l 0,00 4,46 4,46 1,07 5,53 

kartong rullbur 0,00 6,50 6,50 1,56 8,06 

kartong krantömning  0,00 25,26 25,26 6,06 31,32 

kartong frontlastnings container 

djupinsamling  0,00 8,22 8,22 1,97 10,19 

Återvinningsbart avfall 

(Kimitoön) 

Behandlings-

avgift € 

Transportavgift 

€ 

Tömningsavgift 

utan skatt 

moms 24 

% 

Tömningsavgift 

€ 

glas 120 – 390 l 0,00 11,52 11,52 2,76 14,28 

glas krantömning, max. 3 m3 0,00 37,92 37,92 9,10 47,02 

metall 120 - 660 l 0,00 11,52 11,52 2,76 14,28 

metall krantömning 0,00 37,92 37,92 9,10 47,02 

plast 240 – 1000 l 0,00 15,11 15,11 3,63 18,74 

plast krantömning 0,00 36,14 36,14 8,67 44,81 

kartong 120 – 1000 l 0,00 15,11 15,11 3,63 18,74 

kartong krantömning 0,00 28,81 28,81 6,91 35,72 

Återvinningsbart avfall (Pargas 

skärgårdsområde: Nagu, Korpo, 

Houtskär) 

Behandlings-

avgift € 

Transportavgift 

€ 

Tömningsavgift 

utan skatt 

moms 24 

% 

Tömningsavgift 

€ 

Glas 120 l – 390 l 0,00 17,35 17,35 4,16 21,51 

Glas krantömning max. 3 m3 0,00 50,84 50,84 12,20 63,04 

Metall 120 – 660 l 0,00 19,21 19,21 4,61 23,82 

Metall krantömning 0,00 42,92 42,92 10,30 53,22 

Plast 240 – 1000 l 0,00 26,14 26,14 6,27 32,41 

Kartong 660 l 0,00 26,14 26,14 6,27 32,41 
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Återvinningsbara och övriga av-

fall (Reso, Masku, Nådendal, 

Virmo, Nousis, Vahto i Rusko) 

Behandlings-

avgift € 

Transportavgift 

€ 

Tömningsavgift 

utan skatt 

moms 24 

% 

Tömningsavgift 

€ 

Kastflakscontainer 

Enligt vikt och 

avfallstyp 62,99 62,99 15,12 78,11 

Press 

Enligt vikt och 

avfallstyp 81,93 81,93 19,66 101,59 

Kastflak 

Enligt vikt och 

avfallstyp 62,99 62,99 15,12 78,11 

Behandlingsavgift debiteras inte för de avfallstyper som enligt taxan emottas avgiftsfritt 

 

 

 

AVFALLSTAXA I SYDVÄSTRA FINLAND FR.O.M. 1.1.2022     
Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd 18.11.2021 § 58     
I kraft: Kimitoön, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pargas skärgård, Reso, Vahto i Rusko   
 

2 AVFALLSAVGIFTER FÖR KOMMUNALT ANORDNAD AVFALLSTRANSPORT      
2.3 Tömningsavgifter för bioavfall      

      
Behandlingsavgift för bioavfall är 51 €/ton.     
Bioavfall (Kimitoön, Masku, Virmo, Nå-

dendal, Nousis, Reso, Vahto i Rusko) 

Behandlings-

avgift € 

Transportav-

gift € 

Tömningsav-

gift utan 

skatt 

moms 24 

% 

Tömnings-

avgift € 

Bostadsfastigheter           

Bioavfall 140 l 2,14 6,14 8,28 1,99 10,27 

Bioavfall 240 l 3,67 6,14 9,81 2,35 12,16 

Bioavfall djupinsamling  enligt vikt** 20,05 20,05 4,81 24,86 

Storkök          

Bioavfall 140 l 2,86 5,94 8,80 2,11 10,91 

Bioavfall 240 l 4,90 5,94 10,84 2,60 13,44 

Bioavfall djupinsamling  enligt vikt ** 18,24 18,24 4,38 22,62 

Bioavfall (Pargas skärgård) Behandlings-

avgift € 

Transportav-

gift € 

Tömningsav-

gift utan 

skatt 

moms 24 

% 

Tömnings-

avgift € 

Bostadsfastigheter           

Bioavfall 140 l 2,14 9,61 11,75 2,82 14,57 

Bioavfall 240 l 3,67 9,61 13,28 3,19 16,47 

Storkök 
 

      

Bioavfall 140 l 2,86 9,46 12,32 2,96 15,28 

Bioavfall 240 l 4,90 9,46 14,36 3,45 17,81 

**Om information om vikten inte finns, används volymbaserade beräkning 
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2 AVFALLSAVGIFTER FÖR KOMMUNALT ANORDNAD AVFALLSTRANSPORT   
I kraft: Kimitoön, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pargas skärgård, Reso, Vahto i Rusko  
2.4 Extra avgifter vid fastighetsvis transport     
  Avgift 

utan 

skatt € 

moms 24 

% 

Avgift 

med 

skatt € 

Enhet 

2.4.1 Extra avfall Brännbart extra avfall enligt 200 l avfallskärls tömningsav-

gift, andra avfallsslag enligt tömningsavgift för avfallskärl i 

fråga 

2.4.2. Städning eller annat extra arbete 50,81 12,19 63,00 timme 

2.4.3 Kärlhyra*         

avfallskärl 140 l 1,73 0,42 2,15 mån 

avfallskärl 240 l 1,73 0,42 2,15 mån 

avfallskärl 340 - 380 l 2,98 0,72 3,70 mån 

avfallskärl 660 l 4,23 1,02 5,25 mån 

avfallskärl 770–1000 l 6,21 1,49 7,70 mån 

2–4 m3 frontcontainer 21,49 5,16 26,65 mån 

6 m3 frontcontainer 26,05 6,25 32,30 mån 

8 m3 frontcontainer 27,22 6,53 33,75 mån 

3 m3 ytkärl 27,22 6,53 33,75 mån 

2.4.3 Avgift för att lösa ut hyreskärl     

Hyreskärl i användning över 1 år     

140–240 l kärl 41,94 10,06 52,00 st 

340–380 l kärl 72,58 17,42 90,00 st 

660 l kärl 123,39 29,61 153,00 st 

770–1000 l kärl (kartong) 179,84 43,16 223,00 st 

Hyreskärl i användning över 2 år     

140–240 l kärl 27,42 6,58 34,00 st 

340–380 l kärl 45,97 11,03 57,00 st 

660 l kärl 77,42 18,58 96,00 st 

770–1000 l kärl (kartong) 112,90 27,10 140,00 st 

Hyreskärl i användning över 3 år     

140–240 l kärl 11,29 2,71 14,00 st 

340–380 l kärl 18,55 4,45 23,00 st 

660 l kärl 30,65 7,35 38,00 st 

770–1000 l kärl (kartong) 45,16 10,84 56,00 st 

2.4.4 Tvätt av avfallskärl         

avfallskärl 120–660 l 24,19 5,81 30,00 st 

djupinsamling frontlast/frontcontainer 133,06 31,94 165,00 st 

djupinsamling tömning med kran 133,06 31,94 165,00 st 

Tvätt för hand 50,81 12,19 63,00 timme 

2.4.5 Leverans av hyrda avfallskärl         

Reso, Nådendal, Masku, Lemu (120–1000 l kärl) 20,16 4,84 25,00 st 

Villnäs, Merimasku, Mietois, Virmo centrum, 

Nousis, Rusko (Vahto), Rimito (Röölä) (120–

1000 l kärl) 28,23 6,77 35,00 st 

Velkua, Rimito (Airismaa), Virmo, Kimitoöns hu-

vudö (120–1000 l kärl) 36,29 8,71 45,00 st 
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Pargas skärgård (Nagu, Korpo, Houtskär) Hitis, 

Rosala och Högsåra i Kimitoön (120l-1000l kärl) 38,71 9,29 48,00 st 

Avgiften för följande kärl, 120l-1000l kärl (gäller 

inte skärgård) 9,68 2,32 12,00 st 

Avgiften för följande kärl i Pargas skärgård 

(Nagu, Korpo, Houtskär), Kimitoöns Hitis, Rosala 

och Högsåra (120l-1000l kärl) 12,10 2,90 15,00 st 

Förstörningsavgift 9,68 2,32 12,00 st 

Leverans- och avställningsavgift av stora kärl 

(över 1m3 kärl) 90,00 21,60 111,60 €/timme 

2.4.6 Flyttning av avfallskärl 

1,05 0,25 1,30 

sträckor över 10 m, 

varje påbörjad 10 m 

2.4.7 Bakningsavgift 

1,05 0,25 1,30 

sträckor över 50 m, 

varje påbörjad 50 m 

2.4.8 Serviceavgift för uppdelning av faktura 4,23 1,02 5,25 år/delägare 

2.4.9 Tömning av avfallskärlet som beställs se-

parat 95,00 22,80 117,80 timme 

     
*Minimihyrestid för avfallskärlet är 12 månader.    
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AVFALLSTAXA I SYDVÄSTRA FINLAND FR.O.M. 1.1.2022     
Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd 18.11.2021 § 58 

 

2 AVFALLSAVGIFTER FÖR KOMMUNALT ANORDNAD AVFALLSTRANSPORT   

 

I kraft: Kimitoön, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pargas skärgård, Reso, Vahto i Rusko  
 

2.5 Områdes- och kvartersinsamlingsavgifter 

 

2.5.1 Områdesinsamlingsavgifter  
avgift/år/bostad komposterar komposterar ej 

  

Avgift 

utan 

skatt € 

moms 24 % Avgift 

med 

skatt € 

Avgift 

utan 

skatt € 

moms 24 

% 

Avgift med 

skatt € 

fast bostad ≥ 2 invånare 153,56 36,85 190,41 196,55 47,17 243,72 

fast bostad en invånare 81,17 19,48 100,65 123,17 29,56 152,73 

fritidsbostad 99,45 23,87 123,32 142,96 34,31 177,27 

       
2.5.2 Kvartersinsamlingsavgifter 

 

Kvartersinsamlingsavgift* Avgift utan 

skatt € 

moms 24 % Avgift med 

skatt € 

Årsavgift 145,16 34,84 180,00 

Månadsavgift 12,10 2,90 15,00 

*I kraft endast i Nådendal     

 

AVFALLSTAXA I SYDVÄSTRA FINLAND FR.O.M. 1.1.2022 

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd 18.11.2021 § 58    
    

2 AVFALLSAVGIFTER FÖR KOMMUNALT ANORDNAD AVFALLSTRANSPORT     
   

Behandlingsavgifter av slam, se punkt 4.1.4     
 

2.6 Fastighetsvis slamtömning     
 Kimitoön Avgift 

utan 

skatt € 

moms 24 % Avgift 

med skatt 

€ 

Enhet 

2.6.1 Slamtransportavgift 65,03 15,61 80,64 st 

     

2.6.2 Extra avgifter      

Extra transportavgift, slam 5 m3 – 14 m3  19,51  4,68  24,19 st 

Flyttningsavgift 30,00 7,20 37,20 st 

Avgift för särskilt arbete 65,50 15,72 81,22 timme 

     

2.6.3 Onödig avhämtning 32,52 7,80 40,32 st 

     

2.6.4 Avgift för beställningstömning      
Transportavgift, beställningstömning 130,06 31,21 161,27 st 

     

2.6.6 Avgift för snabbtömning        
Transportavgift, snabbtömning 195,09 46,82 241,91 kpl 
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Nagu, Korpo och Houtskär, Norrskata och stam-Pargas Avgift 
exkl. skatt 

moms 24 % Avgift inkl. 
skatt 

Enhet 

2.6.1 Transportavgift 138,47 33,23 171,70 st. 

     

2.6.2 Extra avgifter         

Flyttningsavgift 30,00 7,20 37,20 st. 

Avgift för särskilt arbete 75,50 18,12 93,62 timme 

     
2.6.3 Onödig avhämtning 69,23 16,62 85,85 st. 

         

2.6.5 Avgift för precisionstömning*         

Transportavgift, precisionstömning  207,70 49,85 257,55 st. 

Transportavgift, precisionstömning på lördag**  466,65 112,00 578,65 st. 

Transportavgift, precisionstömning på söndag** 668,35 160,40 828,75 st. 

     

2.6.6 Avgift för snabbtömning     

Transportavgift, snabbtömning 276,94 66,47 343,41 st. 

     
     

*inte på Norrskata 

** endast på Nagu, Korpo och Houtskär 

 

 Masko, Virmo, Nousis, Reso och Rusko Avgift 

utan 

skatt € 

moms 24 % Avgift 

med skatt 

€ 

Enhet 

2.6.1 Slamtransportavgift 88,00 21,12 109,12 st 

     

2.6.2 Extra avgifter      

Flyttningsavgift 30,00 7,20 37,20 st 

Avgift för särskilt arbete 75,50 18,12 93,62 timme 

     

2.6.3 Onödig avhämtning 44,00 10,56 54,56 st 

        

2.6.5 Avgift för precisionstömning         
Transportavgift, precisionstömning 132,00 31,68 163,68 st 

     

2.6.6 Avgift för snabbtömning     
Transportavgift, snabbtömning 176,00 42,24 218,24 kpl 
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Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd 18.11.2021 § 58 

I kraft: Hela området   
   

4 SERVICE PÅ SORTERINGSSTATIONER OCH AVFALLSCENTRALER SAMT ÖVRIG AVFALLSSERVICE 

 

4.1 Behandlingsavgifter för avfall   
4.1.1 Avgifter för stora avfallspartier Behandlingsavgift 

€/ ton (moms 0 

%) 

Behandlingsavgift €/ 

ton (moms 24 %) 

TYP AV AVFALL     

Metall (ingen vägningsavgift) 0,00 0,00 

Bioavfall (som kommunen ansvar för) 51,00 63,24 

Takfilt av bitumen (mottagning endast vid Toppå avfallscentral) 222,00 275,28 

Räfsavfall 30,00 37,20 

Brännbart avfall, samhällsavfall 160,00 198,40 

Betong-tegel-avfall (sidomått 0 - 150 mm) 35,00 43,40 

Betong-tegel-avfall (sidomått 150 - 1000 mm) 50,00 62,00 

Betong-tegel-avfall (sidomått över 1000 mm) 65,00 80,60 

Stubbar 70,00 86,80 

Tryckimpregnerat trä (inga stora metallbitar) 370,00 458,80 

Tryckimpregnerat trä (innehåller stora metallbitar) 400,00 496,00 

Träavfall (även lastflakar) 25,00 31,00 

Ris (ingen vägningsavgift) 0,00 0,00 

Specialavfall från hälsovården (endast lass som lossas för hand) 250,00 310,00 

Avfall från fettavskiljningsbrunnar (mottagning endast vid Korvenmäki 

avfallscentral) 

106,00 131,44 

Grovt avfall från hushåll (stort blandat lass som kräver sortering, stop-

pade möbler, hushållets renoveringsavfall) 

214,00 265,36 

Blandlass av ris och räfsavfall 55,00 68,20 

Slutavfall (mottagning endast vid Korvenmäki avfallscentral) 241,00 298,84 

Jordmaterial som innehåller avfall från hushåll (mottagning enligt avtal 

endast i Korvenmäki) 

90,00 111,60 

Avfall som innehåller asbest (mottagning endast vid Korvenmäki av-

fallscentral) 

210,00 260,40 

Slam från regnbrunnar (mottagning endast vid Toppå avfallscentral) 80,00 99,20 

Slam från avloppsvattenrengöring (mottagning endast vid Toppå av-

fallscentral) 

197,00 244,28 

Sandningssand 5,00 6,20 

Sandningssand, innehåller avfall 85,00 105,40 

Vågavgift / lass 15,00 18,60 

   
Stora avfallspartier mottas vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler. Stora avfallspartier för slutdeponering tas 
endast emot vid Korvenmäki avfallscentral. 
 

Vid Rauhala och Isosuo avfallscentraler mottas endast träavfall, ris och räfsavfall som stora avfallspartier. 

Ett stort parti är allt avfall som hämtas med traktorsläp, lastbil eller växelflak. 

Behandlingsavgiften beräknas utifrån avfallets vikt och beskaffenhet. Minimiavgiften bestäms enligt en vikt på 

20 kg.  

Stora avfallspartier vägs när de tas emot på avfallscentralen och för varje lass uppbärs en vågavgift. 
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Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd 18.11.2021 § 58 
  

 
I kraft: Hela området 

  

 
    

4 SERVICE PÅ SORTERINGSSTATIONER OCH AVFALLSCENTRALER SAMT ÖVRIG AVFALLSSERVICE 

 

4.1 Behandlingsavgifter för avfall 
  

 
    

Volymbaserade avfallspartierna prissätts med 0,2 m3 intervaller (€/påbörjad 0,2 m3). 
 

 
Minimidebitering för allt avgiftsbelagt avfall är 1,00 €/parti. Minimiavgiften debiteras då avfallsmängden är 

liten, t.ex. en plastkasse. 

4.1.2 Avgifter för små avfallspartier Avgift € 

(moms 0 %) 

Avgift € 

(moms 24 

%) 

Enhet 

TYP AV AVFALL       

Avfall som återvinns som material       

kärlkeramik 12,10 15,00 m3 

små partier av bioavfall 8,06 10,00 m3 

takfilt av bitumen 10,08 12,50 m3 

räfsavfall (såsom löv och gräs) 0,00 0,00 m3 

frityrolja 0,20 0,25 liter 

gipsskivor som går att återvinna (får ej innehålla metall, kakel eller trä) 8,06 10,00 m3 

planglas/fönsterglas 4,03 5,00 m3 

glas med karmar (under 20 st partier) 2,42 3,00 st. 

sanitetsporslin stora (WC-stolar) 5,65 7,00 st. 

sanitetsporslin små (lavoarer) 2,82 3,50 st. 

däck med fälgar 2,02 2,50 st. 

däck utan fälgar 0,00 0,00   

glas-, kartong-, metall- och plastförpackningar, returpapper och metall  0,00 0,00   

ren överloppsjord, grus och sten samt halkbekämpningssand 4,03 5,00 m3 

el- och elektronikapparater (konsumentprodukter) 0,00 0,00   

lysrör och lågenergilampor 0,00 0,00   

Avfall som återvinns på annat sätt       

brännbart avfall (styckestorlek under 60 * 60 cm) 12,10 15,00 m3 

betong- och tegelavfall, ren platta- och kakelavfall 16,13 20,00 m3 

träavfall 0,00 0,00 m3 

stort brännbart avfall (styckestorlek över 60 * 60 cm) 12,10 15,00 m3 

små stoppade möbler (t.ex. länstolar, madrasser under 100 cm) 6,45 8,00 st. 

medelstora stoppade möbler (t.ex. soffor, madrasser över 100 cm) 9,68 12,00 st. 

stora stoppade möbler (t.ex. hörnsoffor och resårsängar ”jenkkisänky”) 19,35 24,00 st. 

sekretessbelagt avfall från hushållen, pris per påbörjad 20kg (mottag-

ning vid Toppå och Korvenmäki) 

8,06 10,00 varje 

påbör-

jad 20 

kg parti 

Stubbar (enskilda ex., större mängder enligt prislistan för stora avfalls-

partier) 

2,42 3,00 
st. 

tryckimpregnerat trä från hushåll, under 1 m3 partier 0,00 0,00 under 1 

m3 parti 
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tryckimpregnerat trä från företag samt över 1 m3 partier från hushåll 

enligt prislistan för stora avfallspartier som tryckimpregnerat trä (mot-

tagning endast vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler) 

    
  

ris 0,00 0,00   

Grön-/rensningsavfall av skadliga främmande arter, brännbart 0,00 0,00 m3 

Avfall som slutdeponeras       

deponiavfall (t.ex. Orena kaklar och plattor, gipsskivor som ej går att 

återvinna, isoleringsull, spegelglas) 

20,16 25,00 m3 

avfall som innehåller asbest, pris per påbörjad 100 l.  6,45 8,00 påbör-

jad 

/100 l 

parti 

Avfall som innehåller asbest, över 200 l partier enligt prislistan för stora 

avfallspartier (mottagning vid Korvenmäki avfallcentral) 

      

Jordmaterial som innehåller skadliga främmande arter (inkl. rötter) 0,00 0,00 m3 

Övriga avgifter    

person- och minimaskinarbete (minimidebitering 30 min) 60 74,40 timme 

maskinarbete (minimidebitering 30 min) 90 111,60 timme 

Andra än hushåll € moms 0 % €moms 24 

% 

enhet 

4.1.3 Serviceavgift* 8,47 10,50 gång 

Avgifterna för tabellerna 4.1.2 och 4.1.3 gäller lass som hämtas med personbil, personbilens släpkärra eller paketbil. 

Behandlingsavgiften för lasset fastställs utifrån avfallets kvalitet och volym eller styckeantal. 
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Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd 10.2.2022 § 3 

4.1.4 Behandlingsavgiften av slam från slamavskiljare och slutna tankar  € moms 

0 % 

€ moms 

24 % 
enhet 

Slam ur slamavskiljare, slam ur minireningsverk 18,00 22,32 m3 

Slam ur slamavskiljare, slam ur minireningsverk 18,91 23,45 t 

Slam ur sluten tank 14,59 18,09 m3 

Slam ur sluten tank 15,33 19,01 t 

*Om typ av slam inte kan verifieras vid mottagningsplatsen, skall behandlingsavgiften fastställas enligt slammet från slamavskil-

jare eller slambrunn och minireningsverket. 

 

 

AVFALLSTAXA I SYDVÄSTRA FINLAND FR.O.M. 1.1.2022 

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd 18.11.2021 § 58   
   

4 SERVICE PÅ SORTERINGSSTATIONER OCH AVFALLSCENTRALER SAMT ÖVRIG AVFALLSSERVICE 

 

I kraft: Hela området 
  

 

 

  

 
4.2.1 Farligt hushållsavfall € moms 0 % € moms 24 % Enhet 

hemmets farliga avfall (under 50 kg/l/parti) 0 0,00   

farligt avfall (50 kg/l överskridande del/parti) 0,81 1,00 kg 

Pulversläckare (max. 3 st.) 14,52 18,00 st 

flytgasflaskor (2–25 kg) 0,00 0,00 st 

hanteringsavgift för tunnor (>50 l tunnor, innehållet i tun-

nor debiteras separat) 
28,23 35,00 st 

Batterier och blyackumulator 0,00 0,00 st  

Små eldrivna fordons litiumbatterier  0,00 0,00 st 

Gasflaskor och patroner av gaskök 0,00 0,00 st 

    
4.2.2 Farligt avfall från jordbruk och offentliga aktörer*       

  € moms 0 % € moms 24 % Enhet 

Aerosoler 1,61 2,00 kg 

Ammoniak 2,02 2,50 kg 

Kvicksilverhaltigt avfall 24,19 30,00 kg 

Baser 1,53 1,90 kg 

Syror 1,53 1,90 kg 

Fast organiskt avfall (målfärg, lim, lack, impregneringsme-

del) 
1,61 2,00 kg 

Kopplings-, broms- och kylarvätskor 1,21 1,50 kg 

Laboratorieavfall 7,02 8,70 kg 

Farligt avfall som kräver sortering 10,00 12,40 kg 

Lösningsmedel (förtunningsmedel, terpentin, thinner, ben-

sin) 
1,05 1,30 kg 

Läkemedel 3,06 3,80 kg 

Bekämpningsmedel 2,50 3,10 kg 

Fotograferingskemikalier (framkallnings- och fixeringsväts-

kor) 
1,53 1,90 kg 

Oljigt fast avfall (oljefilter, trassel, oljiga trasor, oljeaska) 
1,21 1,50 kg 
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Oljigt uppsugningsämne (mindre än 1 m3 partier förpack-

ade i säckar) 
190,00 235,60 t 

Oljevattenblandningar (vattenhalt över 10 %) 0,56 0,70 kg 

Handsläckare 14,52 18,00 st 

Flytgasflaskor (2 - 25 kg)** 20,16 25,00 st 

Gasflaskor från stormkök 4,03 5,00 st. 

hanteringsavgift för tunnor (innehållet i tunnor debiteras 

separat) 
28,23 35,00 

st 

Hanteringsavgift för avfallsoljebehållare 0,81 1,00 st 

* Avgifter gäller även avfallsservice som kommunen ansvarar i andra hand 

** Mottagningen av flytgasflaskor gäller inte mottagning av svetsgas- eller läkemedelsgasflaskor eller andra gasflaskor som an-

vänds inom företagsverksamhet. 
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4 SERVICE PÅ SORTERINGSSTATIONER OCH AVFALLSCENTRALER SAMT ÖVRIG AVFALLSSERVICE 

 

I kraft: Hela området 
  

  
     

4.3. Övriga avfallsservice     
  Avgift 

utan 

skatt € 

moms 

24 % 

Avgift 

med 

skatt € 

Enhet 

4.3.1 Lås och nycklar         

Lås för avfallskärl, ingår två nycklar 95,00 22,80 117,80 st 

Tilläggsnyckel för områdesinsamlingspunkt eller gemen-

samma kärl 

35,00 8,40 43,40 st 

Låsreglar 16,94 4,06 21,00 st. 

Avgift för försvunnen LSJH-nyckeln 70,00 16,80 86,80 st 

4.3.2 Rapportavgift 40,32 9,68 50,00 timme 

4.3.3 Serviceavgift för uppdelning av faktura 4,23 1,02 5,25 år/fakturamottagare 

4.3.4 Straffavgift Områdesinsamlings- eller återvinnings-

punktens städavgift   

130,00 31,20 161,20 timme 

4.3.5 Service för offentliga aktörer         

Hyra av press- och övriga insamlingsutrustning 2,00–

443,55 

0,48–

106,45 

2,48–

550,00 

mån 

Transportservice och frakt 8,06–

604,84 

1,94–

145,16 

10,00–

800,00 

st eller gång 

Montering och övrig service 8,06–

564,52 

1,94–

135,78 

10,00–

700,00 

st eller gång 

Konsultation- och avfallshanteringsutredning 0,00–

80,65 

0,00–

19,35 

0,00–

100,00 

timme 

4.3.6 Person- och maskinarbete         

Person- och minimaskinarbete (minimidebitering 30 

min) 

60,00 14,40 74,40 timme 

Maskinarbete (minimidebitering 30 min) 90,00 21,60 111,60 timme 

     
     

4.4 Sorteringsstationsavgift     
  Avgift 

utan 

skatt € 

moms 

24 % 

Avgift 

med 

skatt € 

Enhet 

Sorteringsstationsavgift, fast bostad 82,38 19,77 102,15 år 

Sorteringsstationsavgift, fritidsbostad 34,23 8,22 42,45 år 

Sorteringsstationsavgift 7,10 1,70 8,80 mån 
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Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd 18.11.2021 § 58 

I kraft: Hela området 

 

5 AVFALLSAVGIFTER FÖR AVFALLSSERVICE SOM KOMMUNEN ANSVARAR FÖR I ANDRA HAND 

 

5.1 Avfallsavgifter för fastighetens avfallstransport 

Reso, Nådendal, Masku, 
Virmo, Nousis, Vahto område i 
Rusko. 

Behandlingsavgift € Transportav-
gift € 

Skattefri töm-
ningsavgift € 

Moms 
24 % 

Tömningsavgift € 

Brännbart avfall 120 l 1,63 3,98 5,61 1,35 6,96 

Brännbart avfall 140 l 1,90 3,98 5,88 1,41 7,29 

Brännbart avfall 150 l 2,04 3,98 6,02 1,44 7,46 

Brännbart avfall 190 l 2,58 3,98 6,56 1,57 8,13 

Brännbart avfall 200 l 2,72 3,98 6,70 1,61 8,31 

Brännbart avfall 220 l 2,99 3,98 6,97 1,67 8,64 

Brännbart avfall 240 l 3,26 3,98 7,24 1,74 8,98 

Brännbart avfall 300 l 4,08 3,98 8,06 1,93 9,99 

Brännbart avfall 330 l 4,49 3,98 8,47 2,03 10,50 

Brännbart avfall 340 l 4,62 3,98 8,60 2,06 10,66 

Brännbart avfall 360 l 4,90 3,98 8,88 2,13 11,01 

Brännbart avfall 370 l 5,03 3,98 9,01 2,16 11,17 

Brännbart avfall 380 l 5,17 3,98 9,15 2,20 11,35 

Brännbart avfall 600 l 8,16 4,33 12,49 3,00 15,49 

Brännbart avfall 660 l 8,98 4,33 13,31 3,19 16,50 

Brännb. frontlastcont.  enligt vikt** 9,22 9,22 2,21 11,43 

Brännb. kärntömningskärl enligt vikt** 22,40 22,40 5,38 27,78 

Brännb. lastflakscontainer enligt vikt** 63,99 63,99 15,36 79,35 

Brännb. lastflak enligt vikt** 63,99 63,99 15,36 79,35 

Brännb. presscontainer enligt vikt** 82,93 82,93 19,90 102,83 

Återvinningsbart avfall 

glas 120 l – 390 l 0,00 5,91 5,91 1,42 7,33 

glas krantömning max 3 m3 0,00 22,57 22,57 5,42 27,99 

metall 120 - 660 l 0,00 5,91 5,91 1,42 7,33 

metall krantömning  0,00 22,57 22,57 5,42 27,99 

plast 240 - 1000 l 0,00 6,11 6,11 1,47 7,58 

plast krantömning 0,00 26,26 26,26 6,30 32,56 

plast frontlastcont. 0,00 9,22 9,22 2,21 11,43 

kartong 240 - 1000 l 0,00 5,46 5,46 1,31 6,77 

kartong rullpall  0,00 7,50 7,50 1,80 9,30 

kartong krantömning  0,00 26,26 26,26 6,30 32,56 

kartong frontlastcont.  0,00 9,22 9,22 2,21 11,43 

Kastflakscontainer 
enligt vikt och avfall-

styp* 63,99 63,99 15,36 79,35 

Press 
enligt vikt och avfall-

styp* 82,93 82,93 19,90 102,83 

Kastflak 
enligt vikt och avfall-

styp* 63,99 63,99 15,36 79,35 
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Bioavfall*** 

Bioavfall 140 liter 6,72 6,94 13,66 3,28 16,94 

Bioavfall 240 liter 11,52 6,94 18,46 4,43 22,89 

Bioavfall djupcontainer  enligt vikt** 19,24 19,24 4,62 23,86 

* Behandlingsavgift debiteras inte för de avfallstyper som enligt taxan är avgiftsfria 
** Om viktuppgift saknas används volymen för att räkna ut behandlingsavgiften 

**** Behandlingsavgiften för bioavfall är 120 €/ton 
 
 

Kimitoön och Pargas skärgårdsom-
råde  
(Nagu, Korpo, Houtskär, Utö) 

Behandlingsavgift 
€  

Transportavgift € Skattefri töm-
ningsavgift € 

Moms 
24 % 

Töm-
nings-

avgift € 

Brännbart avfall 120 l 1,63 8,39 10,02 2,40 12,42 

Brännbart avfall 140 l 1,90 8,44 10,34 2,48 12,82 

Brännbart avfall 150 l 2,04 8,47 10,51 2,52 13,03 

Brännbart avfall 190 l 2,58 8,60 11,18 2,68 13,86 

Brännbart avfall 200 l 2,72 8,63 11,35 2,72 14,07 

Brännbart avfall 220 l 2,99 8,69 11,68 2,80 14,48 

Brännbart avfall 240 l 3,26 8,76 12,02 2,88 14,90 

Brännbart avfall 300 l 4,08 8,94 13,02 3,12 16,14 

Brännbart avfall 330 l 4,49 9,04 13,53 3,25 16,78 

Brännbart avfall 340 l 4,62 9,07 13,69 3,29 16,98 

Brännbart avfall 360 l 4,90 9,13 14,03 3,37 17,40 

Brännbart avfall 370 l 5,03 9,17 14,20 3,41 17,61 

Brännbart avfall 380 l 5,17 9,20 14,37 3,45 17,82 

Brännbart avfall 600 l 8,16 10,55 18,71 4,49 23,20 

Brännbart avfall 660 l 8,98 10,74 19,72 4,73 24,45 

Brännbart avfall 140 l Högsåra, Hitis 
och Rosala huvudöar 1,90 9,67 11,57 2,78 14,35 

Brännbart avfall 240 l Högsåra, Hitis 
och Rosala huvudöar 3,26 9,67 12,93 3,10 16,03 

Brännbart avfall 370 l Högsåra, Hitis 
och Rosala huvudöar 5,03 9,67 14,70 3,53 18,23 

Brännbart avfall 660 l Högsåra, Hitis 
och Rosala huvudöar 8,98 9,67 18,65 4,48 23,13 

Brännbart avfall 240 l *** 3,26 18,16 21,42 5,14 26,56 

Brännbart avfall 3 m3 *** 48,00 45,41 93,41 22,42 115,83 

Brännb. kastflakscontainer 11 
m3*** 176,00 184,04 360,04 86,41 446,45 

Brännb. krantömningskärl enligt vikt** 58,54 58,54 14,05 72,59 

Brännbart avfall, hämtas med fartyg 
enligt kärlets vo-

lym 10,21 –400,00 10,21 – 400,00 

2,45-
96,00 

12,66 – 
496,00 

Återvinningsbart avfall 

glas 120–390 l 0,00 18,35 18,35 4,40 22,75 

glas krantömning max 3 m3 0,00 51,84 51,84 12,44 64,28 

metall 120–660 l 0,00 20,21 20,21 4,85 25,06 

metall krantömning 0,00 43,92 43,92 10,54 54,46 

plast 240–1000 l * 0,00 16,11 16,11 3,87 19,98 

metall krantömning* 0,00 37,14 37,14 8,91 46,05 

kartong 120–1000 l 0,00 16,11 16,11 3,87 19,98 

kartong krantömning* 0,00 29,81 29,81 7,15 36,96 
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Bioavfall*/**** 

Bioavfall 140 liter 6,72 6,94 13,66 3,28 16,94 

Bioavfall 240 liter 11,52 6,94 18,46 4,43 22,89 

Bioavfall djupcontainer  enligt vikt** 19,24 19,24 4,62 23,86 

* Endast på Kimitoön 
** Om viktuppgift saknas används volymen för att räkna ut behandlingsavgiften 
*** Gäller endast Utö 
**** Behandlingsavgiften för bioavfall är 120 €/ton 
Övrigt avfallshantering enligt tabellerna 2.4 och 4.3. 
 
 
 
 

 € moms 0 % € moms 24 % enhet 

5.2. Områdesinsamlingens årsavgift   
 

Områdesinsamlingsavgift 109,48 135,76 mån 

Nyttoavfallsavgift 54,74 67,88 mån 

 

5.3 Avfallshanteringsavgifter    

Avstjälpningsplatsdugligt förorenat jord- och sten-
material, industri- och processavfall, produktionsavfall 
och annat företagsavfall samt avfall som behöver spe-
cialbehandling och som inte har någon annan fastställd 
särskild behandlingsavgift, beroende på återvinnings-
möjlighet, kvalitet och mängd  

0–350,00 0–434,00 ton 

Bioavfall företag/kl. 3 120,00 148,80 ton 

Bioavfall, kräver förbehandling 199,00 246,76 ton 

Grovt avfall, från företag/byggverksamhet 255,00 316,20 ton 

    
5.4 Serviceavgift Debiteras för användningen av sorte-
ringsstationerna i samband med att avgiftsbelagt avfall 
levereras. 

8,47 10,50 gånger 

 
- Inom områdesinsamlingens område, de som hyrs ut fritidsbostäder tas avgifter enligt tabellen 2.5. 
- Avgifter för företag gällande farligt avfall bestäms enligt avgiftstabell 4.2.2. 

 

 


