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KUNDAVTAL/ 
LSJH:s avfallsmottagningstjänster 

 

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab Salokontoret www.lsjh.fi 
Lastgatan 17, 20380 ÅBO Helsingintie 541, 24100 SALO Kundtjänst 0200 47470 

 

Uppgifter om kunden:  
Företagets officiella namn (enligt handelsreg.) 
 

FO-nummer 

Avdelning 
 

Företagets telefonnummer 
 

Företagets e-postadress 

Nätfakturaadress och nätfakturaoperatör 
 

Faktureringsadress 
 

Besöksadress / postadress 
 

Företagets kontaktperson 
 

Tjänstebeteckning  

Telefonnummer 
 

E-post 
 

Kontaktperson för fakturering 
 

Tjänstebeteckning  

Telefonnummer 
 

E-post 
 

 

Kunden förbinder sig att informera kreditgivaren om eventuella ändringar i företagsform, ägarförhållanden, kontaktuppgifter och 
faktureringsuppgifter.  
Kontoöppnaren har säkerställt att personen som är berättigad att göra köp har lämnat sitt samtycke till att ovannämnda uppgifter 
och uppgifter som krävs för att sköta kundrelationen sparas i Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab:s kundregister. 
Godkänd kreditupplysning krävs för att kredit kan beviljas. Kreditupplysningen hämtas från kreditupplysningsregistret. Genom att 
underteckna detta kundformulär förbinder sig kunden att följa kreditgivarens betalningsvillkor samt till att erlägga kreditgivaren 
dröjsmålsränta i enlighet med vid var tid gällande dröjsmålsränta för betalningar som inkommer efter förfallodatumet som anges på 
respektive faktura och till att ersätta kreditgivaren för kostnader orsakade av indrivningen. Lowell Suomi Oy sköter 
betalningspåminnelser och indrivning åt Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab. 
 

Uppgifter om avfall som ska lämnas 
Avfallsslag/beskrivning av avfallen som ska lämnas 
 
 

Uppskattning av avfallets eller avfallslasternas mängd/år (ton/st) 
 
 

Avfallen lämnas  

☐ Som småpartier på sorteringsstationerna (med person-/ 
paketbil/släpkärra) 
 

☐ Som storpartier till avfallscentralerna (med 
lastbil/växelflak/traktor) 

Avfallen lämnas i första hand på: 

                                                          ☐ Auranmaa sorteringsstation                                         

☐ Toppå avfallscentral/sorteringsstation                                                     ☐ Korpo, Houtskärs eller Utö sorteringsstation 

☐ Korvenmäki avfallscentral/sorteringsstation                                           ☐ Kimitoöns sorteringsstation         

☐ Isosuo avfallscentral/sorteringsstation                                                     ☐ Pemar sorteringsstation 

☐ Rauhala avfallscentral/sorteringsstation                                                  ☐ Bjärnå sorteringsstation 

☐ Yläne sorteringsstation 
 

Jag intygar att uppgifterna jag lämnat är korrekta  
 

Ort och datum __________________________________________________    ______ . ______ . 20_____ 
 
 

Kundens underskrift och namnförtydligande _______________________________________________________________________ 
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KUNDAVTAL/ 
LSJH:s avfallsmottagningstjänster 

 

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab Salokontoret www.lsjh.fi 
Lastgatan 17, 20380 ÅBO Helsingintie 541, 24100 SALO Kundtjänst 0200 47470 

 

 
Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab fyller i: 
LSJH producerar avfallsservicetjänster åt kunden i enlighet med avtalsvillkoren som finns som bilaga till detta avtal. 

Den avtalsenliga avfallsservicestjänsten hör till  

☐ Grundverksamheten           ☐ Kommunens andrahandsansvar           ☐ Marknadsmässig verksamhet 

 

Avtalets giltighetstid 

☐ 1 år           ☐ 3 år           ☐ Tills vidare           fram till datum _____________________________ 
 

Betalningsvillkor             14 dagar 
 

Kreditgräns 
 
 

☐ Kreditupplysning har gjorts 

Kundnummer  
 
 

Godkännande (datum) 

Personuppgifterna som samlas in med dessa formulär används för att verkställa avtalet/tjänsten och eventuellt ge information i 
anknytning till avtalet/tjänsten. Uppgifterna uppdateras i LSJH:s kundregister. Läs våra register- och dataskyddsbeskrivningar på 
www.lsjh.fi/sv/foretaget-och-miljon/dataskydd  
 

Bilaga: Avtalande om avfallsservicetjänster och avtalsvillkor 

Avtalande om avfallsservicetjänster med kommunens avfallsservicebolag 

1. Avfallsinnehavaren ber om avfallservicestjänster från Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab 
genom att fylla i kundavtalsformuläret. 

2. LSJH bedömer ifall avfallsservicetjänsten på grund av bristande utbud av andra tjänster är 
avfallshantering som hör till kommunens andrahandsansvar enligt 33 § i avfallslagen. 

3. Ifall den av kunden begärda avfallsservicetjänsten är en marknadsmässig tjänst eller om 
avfallet till sin mängd eller beskaffenhet inte lämpar sig för LSJH:s mottagning kan LSJH vägleda 
kunden att söka avfallsservicetjänsten av privata företag på marknaden. 

 

Avtalsvillkor 

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab producerar avfallsservicetjänster enligt 32 och 33 § i 
avfallslagen. Avgiften fastställs utifrån den avfallstaxa som kommunens avfallshanterings-
myndighet godkänt eller om det är fråga om en avfallsservicetjänst som tillhandahålls på 
marknadsmässiga villkor utifrån avfallshanteringsavgifterna i LSJH:s prislista eller en separat offert. 
Avtalet möjliggör mottagning av avfall från företagsverksamhet på Sydvästra Finlands 
Avfallsservice Ab:s avfallscentraler och sorteringsstationer, men förbinder inte företaget att lämna 
avfall enbart för den behandling som Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab erbjuder.  
 
Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab tar för behandling emot endast avfall som är i enlighet med 
företagets miljötillstånd och som till sin mängd och beskaffenhet lämpar sig för LSJH:s mottagning. 
Avfallsinnehavaren är skyldig att ha en klarhet över avfallets egenskaper och att leverera begärda 
utredningar över avfallets deponerbarhet eller andra egenskaper till Sydvästra Finlands 
Avfallsservice Ab innan avfallet lämnas till LSJH:s mottagning. Vid behov fastställer Sydvästra 
Finlands Avfallsservice Ab avfallets lämplighet för LSJH:s mottagning separat för varje avfallsslag 
eller avfallsparti. 
 
Avtalet kan sägas upp av båda parter med ett skriftligt meddelande med tre månaders 
uppsägningstid. Om kunden inte följer kreditgivarens betalningsvillkor kan Sydvästra Finlands 
Avfallsservice Ab avsluta kundens faktureringskonto. Ifall det sker sådana ändringar i Sydvästra 
Finlands Avfallsservice Ab:s avfallsmottagning som förhindrar mottagning av avtalsenligt avfall kan 
Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab säga upp avtalet med omedelbar verkan. 

http://www.lsjh.fi/sv/foretaget-och-miljon/dataskydd

