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Grundavgiften är en bostadsspecifik årsavgift som används för att täcka 
kostnaderna för den avfallsservice som är avgiftsfri för invånarna i det skede 
servicen utnyttjas samt för avfallsservicemyndighetens verksamhet. 

Utöver avfallskärlets tömningsavgift betalar alla fastigheter på hela Syd-
västra Finlands Avfallsservice verksamhetsområde från och med år 2017 
en grundavgift för avfallshantering. Samtidigt sänks hanteringsavgiften 
för brännbart avfall så att de totala kostnaderna för hushållens avfalls-
hantering är i genomsnitt oförändrade. Avfallshanteringsavgiften fakture-
ras av kunderna som en del av avfallskärlets tömningsavgift. Tömnings-
avgifterna kan således sänkas i och med ändringen.

Tjänster som bekostas med 
grundavgiften är bl.a.
• insamling och hantering av farligt avfall
• avfallscentralernas och sorteringsstatio-

nernas drift
• LSJH:s återvinningspunkter
• avfallsrådgivning
• upprätthållande av avfallshanterings-

registret
• myndighetsuppgifter som hör till kom-

munernas gemensamma avfallshante-
ringsnämnd

Kommunerna bör enligt lagen anordna 
dessa avfallsservicetjänster för sina invå-
nare. I Sydvästra Finland sköts de kommu-
nala avfallsserviceuppgifterna av LSJH. 



Avgiftsklass Grundavgift (€/år/bostad

Egnahems- och småhus (1–3 lägenheter) 23,85

Bostadsaktiebolag, minst 4 lägenheter 18,00

Bostadsaktiebolag, minst 10 lägenheter 16,00

Bostadsaktiebolag, minst 20 lägenheter 12,50

Fritidsbostäder 15,00

Internatbostäder, servicebostäder 15,00

GRUNDAVGIFTENS AVGIFTSKLASSER
Grundavgiften faktureras årligen av bostadsfastigheter som är i bruk.  
Bostadsaktiebolagens avgifter grundar sig på antalet lägenheter.

Priserna innehåller medvärdesskatt (24 %).

Betalning av grundavgiften
Grundavgiftsfakturan skickas till den person som har ägt eller förvaltat 
fastigheten den 1 januari 2017. Faktureringen grundar sig på uppgifter ur 
Befolkningsregistercentralens (BRC) register över lägenhets- och  
fastighetsuppgifter. Du kan också själv kontrollera dina uppgifter på  
BRC:s tjänst: https://verkkopalvelu.vrk.fi/omat/.

Det kan i början finnas fel och brister i registeruppgifterna, så kontakta 
vår kundtjänst ifall det finns något som behöver korrigeras gällande upp-
gifterna om fasatighetsinnehavaren på fakturan.

I bostadsaktiebolag sköter disponenten fakturan och avfallshanteringsut-
gifterna inkluderas i bolagsvederlaget eller hyran på det sätt som bolaget 
har bestämt.

Grundavgiften, som avfallshanteringsnämnden har fastställt, är en  
offentlig avgift. Om avgiften inte betalas överförs ärendet, efter  betal-
ningspåminnelser, till utsökningsmyndigheten.

Eventuella skriftliga anmärkningar gällande fakturan ska skickas till  
Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd på adressen  
www.lsjh.fi/e-tjanster eller:

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd  
Åbo stad 
PB 355 
20101 ÅBO

jatehuoltolautakunta@turku.fi



VANLIGA FRÅGOR OM GRUNDAVGIFTEN

Vad får jag när jag betalar grundavgiften?
Grundavgiften används för att täcka kostnaderna för de tjänster som inte 
kostar något i det skede som kunden använder sig av tjänsten. Sådana kost-
nader uppstår till exempel inom avfallsrådgivningen som bland annat om-
fattar miljöfostran som alla skolor i regionen har tillgång till och invånartid-
ningen För morgondagen som skickas till alla hem två gånger per år.

Med grundavgiften bekostas insamling och hantering av hushållens farliga av-
fall på så sätt att ingen avgift tas ut då man lämnar in avfallet och så att man 
möjligast effektivt får bort det farliga avfallet ur övrigt avfall och naturen. 

Med grundavgiften finansieras också sorteringsstationernas drift, ambu-
lerande avfallsinsamlingar samt LSJH:s återvinningspunkter, som kom-
pletterar Rinkis ekopunktsnätverk. Vidare finansieras avfallshanterings-
nämndens myndighetsverksamhet,som till exempel förvaltningen av 
avfallstransportregistret.

Tjänsterna har ju varit tillgängliga även tidigare – 
varför ändras betalningssättet?
Grundavgiften gör finansieringen av avfallsservicen genomskinlig. I och 
med avgiften vet invånarna bättre vad deras pengar används till och vilka 
tjänster de har rätt att utnyttja. Tidigare har dessa tjänster finansierats 
enbart med hanteringsavgifterna för brännbart avfall.

Med grundavgiften kan den lagstadgade avfallshanteringsservicen tryg-
gas oberoende av mängden brännbart avfall som produceras. Det gamla 
finansieringssättet gjorde det möjligt att undvika att betala för avfallsser-
vicen helt och hållet ifall fastighetens avfallshantering inte var ordnad på 
ett ändamålsenligt sätt. Om en del av de betalningsskyldiga inte betalar 
sina avfallsavgifter betyder det i praktiken högre avfallsavgifter för dem 
som betalar sina avfallsavgifter. Att tjänsterna bekostas med en grundav-
gift är en rättvisare lösning för invånarna. Var och en betalar för de ge-
mensamma tjänsterna.

Jag har ett avtal med en avfallstransportör. Varför 
får jag en faktura även från LSJH?
Avfallstransportören tar betalt för att tömma hemmets avfallskärl och för 
att transportera avfallet till LSJH:s avfallscentral. LSJH sköter i sin tur om 
hela avfallsservicen för boendet, det vill säga om alla de i lagen stadgade 
tjänster, som finansieras med grundavgiften.



Uppmuntrar grundavgiften till avfallssortering?
Sortering lönar sig - inte enbart med tanke på miljön, utan också av eko-
nomiska skäl: det är fortfarande billigare att hantera återvinningsbart 
avfall än att hantera brännbart avfall. Grundavgiften säkerställer en om-
fattande avfallsrådgivning, där invånarna får råd och uppmuntras till 
att sortera sitt avfall och att göra hållbara konsumtionsval. Med hjälp av 
grundavgiften kan dessutom nätverket av insamlingspunkter som sköts 
av förpackningsbranschens producenter kompletteras, så att sorterings-
möjligheter kan erbjudas även i mindre tätorter.

Om jag har både en sommarstuga och en fast bostad 
i området som hör till LSJH, skall jag i så fall betala 
grundavgift för båda två?
Grundavgiften är en bostadsspecifik avgift och skall därmed betalas för 
båda bostäderna. Grundavgiften är dock lägre för fritidsbostäder än för 
egnahemshus.

Ingen bor i huset/stugan. Måste jag ändå betala 
grundavgift?
Grundavgiften gäller inte helt obebodda hus som är avsedda för permanent 
boende. Grundavgift bör däremot betalas för alla fritidsbostäder, eftersom 
deras användningsgrad inte går att kontrollera. Om fastigheten eller lägen-
heten inte är beboelig skall detta meddelas skriftligt till avfallshanterings-
nämnden, så att uppgifterna kan ändras i avfallshanteringsregistret.

Hur kan jag spara på avfallshanteringskostnaderna?
Utnyttja avfallsservicens tjänster! När du transporterar allt återvinnings-
bart avfall till rätta insamlingsställen blir det mindre avfall i ditt avfall-
skärl. Visste du att plastförpackningar också kan återvinnas numera? Av-
fall, som inte hör hemma i husbolagets avfallsutrymme men lämnas dit 
ändå, blir dyrt för alla.

Dimensionera rätt! Tömningskostaden för ett litet avfallskärl är lägre än 
för ett stort. Om du komposterar och återvinner, kan avfallskärlet töm-
mas mer sällan.

Konkurrensutsätt transporten! När grundavgiften togs i bruk sänktes av-
fallshanteringsavgiften betydligt. Säkerställ att förändringen också syns i 
fakturan för tömningsavgifterna. Be olika transportentreprenörer om of-
fert! I de kommuner där LSJH konkurrensutsätter transporterna för invån-
arnas räkning beaktas prissänkningen automatiskt i tömningsavgiften.


