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Utöver avfallskärlets tömningsavgift betalar alla fastigheter inom Syd-
västra Finlands Avfallservices (LSJH) område avfallsservicens grundavgift. 

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 verksam-
het. Kommunerna bör enligt lagen ordna dessa grundläggande avfallsser-
vicetjänster för sina invånare. I Sydvästra Finland sköter LSJH om kom-
munernas avfallsserviceuppgifter. 

Tjänster som bekostas med 
grundavgiften är bl.a.
• insamling och hantering av farligt 

avfall
• underhåll av avfallscentraler och sor-

teringsstationer
• LSJH:s återvinningspunkter
• avfallsrådgivning
• upprätthållande av avfallshanterings-

registret
• kommunernas gemensamma avfalls-

servicemyndighets verksamhet

Den gemensamma avfallsservicemyn-
digheten för hela området dvs. Sydvästra 
Finlands avfallshanteringsnämnd fattar 
beslut om alla avfallsavgifter, även 
avfallsservicens grundavgift. Grund-
avgiften baserar sig på avfallslagen. 



Avgiftsklass Grundavgift (€/år/bostad)

Egnahems- och småhus 23,85

Bostadsaktiebolag, 4 lägenheter eller flera 18,00

Bostadsaktiebolag, 10 lägenheter eller flera 16,00

Bostadsaktiebolag, 20 lägenheter eller flera 12,50

Fritidsbostäder 15,00

Internatbostäder, servicebostäder 15,00

Obebodda egnahems- och småhus 15,00

GRUNDAVGIFTENS AVGIFTSKLASSER
Grundavgiften faktureras årligen av bostadsfastigheterna. Avgifterna 
grundar sig på antalet bostadslägenheter på fastigheten och deras  
användningsändamål.

Priserna innehåller medvärdesskatt (24 %).

Betalning av grundavgiften
Grundavgiftsfakturan skickas till den person som har ägt eller bott på 
fastigheten 1.1.2018. Faktureringen grundar sig på uppgifter från Befolk-
ningsregistercentralens (BRC) register över lägenhets- och fastighetsupp-
gifter. Du kan också själv kontrollera dina uppgifter på BRC:s tjänst:  
https://verkkopalvelu.vrk.fi/omat.

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

Grundavgiften som avfallsservicenämnden har fastställt, är en offentlig 
avgift. Om avgiften blir obetald, överförs ärendet efter betalningspåmin-
nelser till utsökningsmyndigheten. 

Eventuella anmärkningar gällande fakturan bör skickas skriftligen 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?
Med grundavgiften täcks sådana kostnader, som inte kan riktas till en-
skilda avfallsproducenter i det skede som tjänsten används. Sådana 
kostnader uppkommer till exempel inom avfallsrådgivningen, som bland 
annat omfattar miljöfostran som erbjuds till alla skolor i regionen och 
invånartidningen För morgondagen som skickas till alla hem. 

Med grundavgiften bekostas insamling och hantering av hushållens far-
liga avfall på så sätt, att ingen avgift tas ut då man lämnar in avfallet och 
så, att man så effektivt som möjligt får bort det farliga avfallet ur det övri-
ga avfallet och från naturen.

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

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 det är att hantera brännbart avfall. 

Grundavgiften säkerställer en omfattande avfallsrådgivning, som vägle-
der invånarna och uppmuntrar dem till att sortera sitt avfall och att göra 
hållbara konsumtionsval. Med hjälp av grundavgiften kan dessutom nät-
verket av Rinki-ekopunkter som sköts av förpackningsbranschens produ-
center kompletteras med LSJH återvinningspunkter, så att sorteringsmöj-
ligheter 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 ska därmed betalas för 
båda bostäderna. Grundavgiften är dock lägre för fritidsbostäder än för 
egnahemshus.

Ingen bor i huset/stugan. Måste jag ändå betala 
grundavgift?
Ja, det måste man. De tjänster som finansieras med grundavgiften måste 
även ordnas för ägarna till obebodda hus, så att tjänsterna finns tillgäng-
liga direkt när användningssituationen ändrar. Om fastigheten eller lä-
genheten inte är beboelig ska detta meddelas skriftligen till avfallshante-
ringsnämnden, så att uppgifterna kan ändras i avfallshanteringsregistret.

Hur kan jag spara på avfallshanteringskostnaderna?
Utnyttja avfallsservicens tjänster! När du transporterar allt återvinnings-
bart avfall till de rätta mottagningsplatserna, blir det mindre avfall i ditt 
avfallskärl. Visste du att plastförpackningar också numera kan återvin-
nas? Avfall som inte hör hemma i husbolagets avfallsutrymme men som 
ändå förs dit, blir dyrt för alla.

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

Konkurrensutsätt transporten! Be olika transportentreprenörer om offert, 
på så sätt försäkrar du dig om det bästa priset! I Kimitoön, Masku, Virmo, 
Nådendal, Nousis, Pargas skärgård, Reso och Vahto i Rusko konkurrensut-
sätter LSJH transporterna för invånarnas räkning. 

En eftertänksam konsument sparar! Även när det gäller avfallshantering-
en. Immateriella glädjeämnen samt hållbara, reparerbara samt lånade 
saker fyller inte sopkärlet. 

Jag sköter, som ansvarig för ett samkärl, om avfall-
skärlet och dess faktura kommer i sin helhet till mig. 
Får jag även alla delägares grundavgiftsfakturor?
Nej, det du får inte. Grundavgiftsfakturorna skickas separat till varje del-
ägare i samkärlet.


