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1 Inledning 
I detta avfallspolitiska program beskrivs hur avfallshanteringen är organiserad i delägarkommunerna i 
Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab. I programmet sätts dessutom mål upp för programperioden 2017–
2022. Programmet utgör en gemensam vision för Sydvästra Finlands Avfallshanteringsnämnd, Syd-
västra Finlands Avfallsservice Ab och deras delägarkommuner i fråga om hur avfallshanteringen ska ut-
vecklas.  
 
Vår vision är att avfallshanteringen i Sydvästra Finland ska gå i spetsen för cirkulär ekonomi och främja 
prioritetsordningen enligt avfallshierarkin. Målet för 2022 är att mängden avfall har minskat och att en ny 
nivå av materialåtervinning och materialeffektivitet har uppnåtts som är skonsammare med naturtillgång-
arna och som skapar jobb. Medborgare och företag har bättre kunskaper när det gäller avfall. Avfalls-
hanteringen bidrar till de nationella och internationella målen att begränsa klimatförändringarna, uppnå 
god vattenstatus, förebygga miljö- och hälsoproblem och förbättra trivseln i boendet. 
 
Programmet bygger på två tidigare avfallspolitiska program, avfallspolitiken fram till 2020 för kommu-
nerna i Åbonejden och det avfallspolitiska programmet 2012–2016 för delägarkommunerna i Rouskis Ab. 
Avfallsverken i dessa två områden, Åbonejdens Avfallsservice Ab och Rouskis Ab, gick samman den 
31 augusti 2015 och bildade Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab som omfattar 17 kommuner och stä-
der. Samtidigt inrättades en gemensam avfallsnämnd för hela området, Sydvästra Finlands Avfallshante-
ringsnämnd. 
 

2 Framtagningen av programmet 
 
Programmet har beretts av Sydvästra Finlands Avfallshanteringsnämnd under våren 2016. Berednings-
arbetet började i februari med ett seminarium för kommunala beslutsfattare och sakkunniga och en öp-
pen tillställning för allmänheten. På evenemangen talade experter från Sydvästra Finlands Avfallsser-
vice Ab, Miljöministeriet, Finlands Kommunförbund och producentorganisationen Finlands Returplast Ab.  
 
Beredningsarbetet gick under fyra olika teman med följande rubriker: 1. Avfallshantering – Servicenivå 
och finansiering, 2. Bättre återvinning av samhällsavfall, 3. Bättre slamhantering, 4. Avfallsservice för 
kunden. Temana behandlades i arbetsgrupper som kommuninvånare och aktörer på området avfallshan-
tering hade möjlighet att anmäla sig till. Information om arbetsgrupperna skickades per e-post till områ-
dets avfallstransportörer och föreningar, till intressebevakningsgrupper bildade av fastigheter och invå-
nare samt till kommunernas styrelser och fullmäktige. Arbetsgrupperna leddes av Mika Mannervesi, chef 
för stadsutveckling vid Salo stad (grupp 1) Jukka Heikkilä, VD för Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab 
(grupp 2) Jarkko Leka, vattenexpert på Valonia (grupp 3) och Henna Knuutila, lektor vid Åbo yrkeshögs-
kola (grupp 4). Majoriteten av dem som deltog i arbetsgrupperna var avfallshanteringsproffs från avfalls-
transportbolag och från Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab.  Resultaten av arbetsgrupperna dokumen-
terades i promemorior och resultaten av det skriftliga arbetet i grupperna sparades som underlag för be-
redningen. Informationen och åsikterna från arbetsgrupperna har tagits i beaktande i programmet.    
 
Till hjälp i beredningsarbetet användes justitieministeriets tjänst Dinåsikt. Via tjänsten hade intresserade 
möjlighet att lämna kommentarer, yttra sig och svara på frågor inom de fyra olika ämnesområdena.  
 
Samtliga medlemskommuner i Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab och Sydvästra Finlands Avfallshan-
teringsnämnd har godkänt programmet i likalydande versioner. 
 

3 Tidigare program 
 

3.1 Målen för avfallspolitiken och hur de genomförts på Kimitoön och i Pemar, Salo och 
Sagu 2012–2016 
 
Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu fastställde en framtidsvision för avfallshanteringsperioden som började 
2012. Enligt visionen ”använder miljömedvetna människor på ett mångsidigt sätt avfallshanteringens 
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tjänster, vilka produceras i effektivt samarbete, utan att belasta naturen och ekonomiskt på bästa möjliga 
sätt”. 
 
I det avfallspolitiska programmet uppställs mål fram till 2016 och sätten på vilken målen ska uppnås be-
skrivs. Dessutom utnämns en aktör med ansvaret att genomföra verksamheten i enlighet med målen. 
Nedan ges en översikt över målen för föregående period och vilka insatser som gjorts för att uppnå dem. 
 
Att förebygga uppkomsten av avfall och att återanvända produkter: 
 
1. Avfallsproducenter får tillräckligt med information om hur uppkomsten av avfall kan förebyggas och är 
medvetna om sina möjligheter att minska avfallet. 
Genomförande: Rouskis lade större tonvikt på hur man förebygger att avfall uppkommer och på återan-
vändning i sin avfallsrådgivning via telefon och e-post, på hemsidan och i olika material.  Rouskis ökade 
samarbetet med andra aktörer som har miljöpedagogisk verksamhet. 
 
2. Återanvändningen av produkter och material är effektivt organiserad och det finns tillräckligt med mot-
tagningsplatser. 
Genomförande: Rouskis lade upp en lista med lokala lopptorg och återvinningscenter på sin webbplats. 
På Korvenmäki avfallscentral infördes en återvinningscontainer i samarbete med EkoCenter i Salo. 
Skolorna ordnade kampanjer för metallinsamling. I Salo öppnades ett internt återvinningscenter från vil-
ket stadens olika enheter kan skaffa möbler och annan utrustning samt material för handarbete och pys-
sel. I Pemar utvecklades aktivitets- och återvinningscentralerna som drivs av arbetslösa. 
 
3. Återanvändning och förebyggande av avfall betonas i den egna verksamheten. 
Genomförande: Rouskis tog fram en intern arbetsanvisning om mindre upphandlingar (upphandlingar 
som ligger under de nationella tröskelvärdena).  
I Salo fästes större uppmärksamhet vid nya anskaffningar. Möjligheten att sälja överbliven mat tillagad i 
stadens kök utreddes. 
 
Återanvändning och hantering av avfall 
 
4. Andelen kommunalt avfall som återvinns som material höjs till 50 procent 2016. 
Genomförande: Nya avfallsbestämmelser, med vilka bl.a. insamlingen av kartong utökas, trädde i kraft 
den 1 januari 2015. 
Rouskis utökade insamlingskapaciteten för kartong med större insamlingskärl och Korvenmäki avfalls-
central införde återvinning av gipsskivor. Kommunerna införde en striktare övervakning för att säkra att 
avfallet hamnar på rätt mottagningsplatser. 
 
5. Avfall som inte kan materialåtervinnas återvinns som energi på ett för området lämpligt sätt från och 
med början av 2016. 
Genomförande: Rouskis har anordnat energiåtervinning för alla typer av blandat kommunalt avfall 
(blandavfall), istället för att avfallet bortskaffas. Flera avfallsbolag i angränsande områden har gått sam-
man i en upphandlingskrets. På grundval av ett anbudsförfarande ordnat av kretsen har Ekokem Abp 
planer på att bygga ett avfallskraftverk i Korvenmäki i Salo. Projektet har fördröjts av ett klagomål som 
väckts över anbudsförfarandet.  
 
6. Endast 20 procent av det kommunala avfall som uppkommit 2016 deponeras på avstjälpningsplatser. 
Genomförande: Nya avfallsbestämmelser med skärpa sorteringsregler trädde i kraft den 1 januari 2015. 
Det blev förbjudet att deponera organiskt avfall på avstjälpningsplatser. Endast sorterat mineralavfall får 
deponeras på avstjälpningsplatser. 
 
7. Slammet från fastigheters avloppsvatten uppsamlas regelbundet för lämplig behandling (bl.a. slamav-
skiljare och slutna avloppsbrunnar).  
Genomförande: På Kimitoön infördes kommunalt anordnad slamtömning. 
Kommunerna har infört en starkare övervakning av slamtransportörer och mottagare av slam. I Salo har 
man börjat övervaka slamtransporter med hjälp av elektroniska transportdokument. 
 
 
Beslut med vilka den nya avfallslagen verkställs 
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8. Delägarkommunerna inrättar ett gemensamt organ eller en samkommun för att sköta de kommunala 
avfallsmyndigheternas uppgifter. 
Genomförande: Avfallshanteringsnämnden inledde sin verksamhet 2012. 
 
9. De kommunala avfallshanteringsbestämmelserna uppdateras så att de blir likalydande i alla delägar-
kommuner. 
Genomförande: De nya avfallsbestämmelserna trädde i kraft den 1 januari 2015. 
 
10. Beslut om transportsystem för såväl fast avfall som för slam från slamavskiljare och slutna avlopps-
brunnar fattas enligt den nya avfallslagen. 
Genomförande: Det finns inget beslut i enlighet med avfallslagen (646/2011). Beslut fattades 2013 men 
de upphävdes i februari 2016 genom beslut av HFD. Avfallshanteringsnämnden måste fatta nya beslut 
om transportsystemen. 
 
11. Samarbetet med producentsammanslutningarna utvecklas i enlighet med den nya avfallslagen för att 
åstadkomma heltäckande insamlingsnätverk. 
Genomförande: Finlands förpackningsåtervinning Rinki Ab inrättar ett nätverk av ekostationer (”eko-
punkter”) i området. 
Enligt beslut av Avfallshanteringsnämnden kompletterar Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab nätverket 
av ekopunkter.  
 
Miljöansvar 
 
12. Företagen sköter sin avfallshantering med ansvar för miljön och avfallet hanteras på vederbörligt sätt 
(rivningsavfall, återvinning av avfall från markbyggnad, förorenade markområden). 
Genomförande: Kommunerna har intensifierat övervakningen och samarbetet mellan miljövården och 
byggnadstillsynen, särskilt när det gäller rivningsavfall. Olika kommuner har dessutom samarbetat i mil-
jötillsynsfrågor. 
 
13. Nätverket av avfallshanteringsställen är heltäckande, lätt att använda och tydligt för användaren. 
Genomförande: Rouskis förbättrade verksamheten på avfallsstationerna på Kimitoön och i Bjärnå. 
 
14. På fastigheterna gör man sig inte av med avfall genom att bränna det och man skräpar inte ner. 
Genomförande: Rouskis och kommunerna i området genomför en kampanj med namnet Helposti 
syttyvä! (Lättantändligt!) som handlar om farorna med att bränna avfall hemma, projektet med ett avfalls-
kraftverk och korrekt användning av eldstäder.   
 
15. En beredskap för exceptionella situationer inrättas inom avfallshanteringen. 
Genomförande: Har inte genomförts än.  
 
 

3.2 Åbonejdens avfallspolitik 2011–2020 – Mål och genomförande 
 
Avfallspolitiken i Åbonejden omfattade 12 mål med tillhörande motivering. Dessa mål har delvis återupp-
tagits i den nya programperioden.   
 
Nedan uppräknas målen och de insatser som gjorts för att uppnå dem. 
 
 1. Avfallshanteringen främjar en hållbar utveckling och bygger på regionala lösningar som beak-
tar ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. 
 
Genomförande: Målet låg till grund för Åbonejdens Avfallsservice Ab:s strategier och värderingar. 
Tjänster har tillhandahållits på lika villkor i hela verksamhetsområdet och särskilda utmaningar har beak-
tats i avfallshanteringslösningarna, till exempel i skärgården. Kostnadseffektivitet och hänsyn för ekolo-
giska och etiska principer har eftersträvats genom konkurrensförfaranden. 
 
2. Det finns heltäckande system av god kvalitet för mottagning och insamling av farligt avfall 
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Genomförande: Åbonejdens Avfallsservice Ab har haft mottagningsplatser i hela verksamhetsområdet 
(avfallscentraler och sorteringsstationer) och samarbetat med Ekotorgen. Miljöbilen Yrjö Ympäristöauto 
har kört rundor med tonvikt på områden som ligger långt ifrån de permanenta mottagningsställena. I 
skärgården ordnas insamling av farligt avfall på servicebåtar. 
 
3. För att förebygga uppkomsten av avfall ordnas bl.a. avfallsrådgivning och rådgivning om 
materialeffektivitet, och miljö- och materialeffektivitetskriterier införs i kommunala upphand-
lingar.  
 
Genomförande: Kommuninvånare och konsumenter har uppmuntrats till materialåteranvändning genom 
information och upplysning. I avfallsrådgivningen har hållbara konsumtionsvanor betonats. Två tredjede-
lar av rådgivningsmetoderna 2014 hade som mål att förebygga uppkomsten av avfall. Över 15 000 invå-
nare har nåtts varje år. Det är meningen att varje barn i grundskolan ska få avfallsrådgivning två gånger 
under skolgången. 
 
4. Över 90 procent av det kommunala avfallet återvinns i Åbonejden 2016. Avfallet återvinns i första 
hand på regionala verk i enlighet med prioritetsordningen i avfallslagen eller enligt lämpligaste metod 
med hänsyn till materialets livscykel. 
 
Genomförande: Flera avfallsbolag i angränsande områden har gått samman i en upphandlingskrets. På 
grundval av ett anbudsförfarande ordnat av kretsen har Ekokem Abp planer på att bygga ett avfallskraft-
verk i Korvenmäki i Salo. Projektet har fördröjts av ett klagomål som väckts över anbudsförfarandet. 
 
Åbonejdens Avfallsservice Ab har systematiskt ökat andelen avfall som återvinns. År 2011 uppgick åter-
vinningen till över 90 procent och under de senaste åren har den legat på ca 98 procent. Eftersom en 
lokal behandlingslösning saknas har bolaget använt anbudsförfaranden och exporterat en del av avfallet 
för att höja kostnadseffektiviteten. 
 
Åbonejdens Avfallsservice Ab arbetade mot målet att öka energiutvinningen av avfall i Åbonejden (MKB 
av avfallskraftverket). Detta skulle ha inneburit framsteg mot kolneutralitet och bättre kostnadseffektivitet 
i produktionen av fjärrvärme. Allt tyder dock på att målet inte kommer att uppnås. 
 
En livscykelanalys har gjorts för separat insamling av bioavfall. Analysen användes till stöd i beslutspro-
cessen avseende reglerna om separat insamling i avfallsbestämmelserna. 
 
Balansräkningar för 2014 och 2016 har framtagits avseende utsläppen av växthusgaser vid transport av 
brännbart avfall och för avfallshanteringssystemet.  
 
På sorteringsstationerna inom Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab har man infört fler avfallsfraktioner 
för separat insamling och materialåtervinning. För närvarande insamlas ca 30 olika typer avfall. 
 
5. En fungerande och allsidig källsortering upprätthålls.  
 
Genomförande: Regler för separat insamling av avfall vid fastigheter fastställs i avfallsbestämmelserna. 
För fastigheter som inte omfattas av reglerna för separat insamling finns återvinningspunkter där man tar 
emot återvinningsbart avfall som källsorterats enligt avfallsfraktion. Sortering understöds genom avfalls-
rådgivning och information. 
 
6. Kommunernas lagstadgade uppgifter att organisera avfallshanteringen, behandla avfallet och ge råd-
givning fullgörs genom ett gemensamt bolag för Åbonejden, Åbonejdens Avfallsservice Ab. 
 
Genomförande: Åbonejdens Avfallsservice Ab skötte uppgifterna avseende organisering av avfallshan-
teringen, behandling och rådgivning fram till den 31 augusti 2015. Sedan dess sköts uppgifterna av Syd-
västra Finlands Avfallsservice Ab. 
 
7.  Avfallstransporter sköts i enlighet med kraven i avfallslagen. 
 
Genomförande: Avfallshanteringsnämnden följer med och miljömyndigheterna övervakar avfallstrans-
porterna och ser till att de följer lagen. 
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Avfallshanteringsnämnden utvärderade avfallstransporten anordnad av en fastighetsinnehavare mot 
bakgrund av 37 § i avfallslagen och beslöt att fortsätta med det i områden där avfallstransporterna ligger 
på fastighetsinnehavarens ansvar. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde beslutet på grund av otill-
räcklig motivering.  
 
I områden som omfattas av kommunalt anordnad avfallstransport sköter kommunernas gemensamma 
avfallsbolag anbudsförfaranden för transporterna och anordnar dessa i enlighet med lagstiftningen.  
 
 
8. Innan avfallslagen träder i kraft inrättas en gemensam nämnd i stadsregionen som ska fungera som 
regional avfallsmyndighet. 
 
Genomförande: Avfallshanteringsnämnden för Åbo stadsregion inledde sin verksamhet den 
26 juni 2012. Sydvästra Finlands Avfallshanteringsnämnd har haft uppgiften som avfallsmyndighet se-
dan den 1 september 2016. 
 
9. Den kommunala myndighetstillsynen enligt avfallslagen genomförs i varje kommun för sig eller på an-
nat sätt enligt överenskommelse mellan kommunerna. 
 
Genomförande: Kommunerna har skött sina lagstadgade tillsynsuppgifter. 
 
10. Åbonejdens Avfallsservice Ab driver de avfallshanteringsställen som ligger på kommunernas ansvar. 
Vid behov skaffar bolaget ytterligare kapacitet för återvinning och behandling av avfall, i första hand via 
regionala avtal, så att de uppsatta återvinningsmålen uppnås.  
  
Genomförande: Målet har uppnåtts, men den regionala prioriteringen är en utmaning. 
 
11. Kostnaderna för avfallshanteringen täcks enligt principen om att ”förorenaren betalar”. 
 
Genomförande: Kommunerna i Åbonejden utredde om en grundavgift enligt avfallslagen behöver infö-
ras. Syftet med grundavgiften är att täcka avfallshanteringsservice för vilken ingen separat avgift upp-
bärs då den används. Ifall avgiften införs skulle endast kostnaderna i samband med mottagning och be-
handling omfattas av behandlingsavgiften för brännbart avfall. I Åbonejden infördes ingen grundavgift. 
Alla kostnader för avfallshantering i Åbonejden är införlivade i behandlingsavgiften för brännbart avfall. 
 
Avfallshanteringen har utvecklats så att avfallsinsamlingen bland områdets invånare sker till största del 
vid fastigheter. 
 
12. Avfallsservice anordnas på ett kundorienterat sätt och med transparenta beslutsprocesser och kost-
nader. Servicen är konkurrenskraftig och beaktar de varierande boendeförhållandena i nejden. 
 
Genomförande: Serviceställena har placerats med beaktande av tillgänglighet. De fasta mottagnings-
ställena har kompletterats med ambulerande insamlingsbilar, och båtar i skärgården. Insamlingen av för-
packningar som ligger på producentsammanslutningars ansvar kompletteras med återvinningspunkter, 
särskilt i glest bebodda områden och i skärgården. Invånarenkäter har genomförts vart annat år för att 
utreda önskemål och säkra att servicen är lämplig. Anbudsförfaranden har använts för att hålla kostna-
derna på skälig nivå. Bolaget redogör för sina tjänster och förvaltningskostnader offentligt varje år. In-
formationen finns att få på internet. 
 

4 Anordnande av avfallshanteringen  
 
 

4.1 Kommunens ansvar i fråga om avfallshantering och samarbete 
 
Enligt avfallslagen har kommunerna hand om avfallshanteringen. I praktiken fungerar det så att varje 
uppgiftshelhet i lagen sköts av en kommunal instans.  



 

7 
 

 
Avfallshanteringsnämnden sköter de uppgifter som åläggs kommuner och avfallshanteringsmyndigheter 
i avfallslagen, med undantag av tillsyn, inledande av ärenden och konkreta serviceuppgifter. Nämndens 
uppdrag omfattar bl.a. att fatta beslut om avfallstaxor och avgifter, att anta bestämmelser om avfallshan-
tering, att besluta om avfallstransporter, att ta fram en avfallspolitik och att genomföra och följa upp den. 
I beredningen av besluten har nämnden stöd av en kommission som består av representanter utnämnda 
av delägarkommunerna. Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab deltar i kommissionens arbete enligt in-
bjudan.  
 
Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab sköter genomförandet av de olika tjänster som ingår i avfallsser-
vicen. Detta innebär att sköta transport, behandling och återvinning av avfall från boende, offentlig verk-
samhet och även från privat social- och hälsovård och utbildningsverksamhet (inklusive slam från slam-
avskiljare och slutna avloppsbrunnar). I praktiken sköts transporten och behandlingen av privata firmor 
som väljs baserat på anbudsförfaranden.  
 
Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab anordnar i enlighet med avfallslagen rådgivning, information och 
upplysning för invånarna i området i syfte att minska mängden och skadligheten i fråga om kommunalt 
avfall och för att avfallshanteringen ska genomföras på behörigt sätt. 
 
Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab har också hand om att följa med och övervaka avfallshanterings-
verksamheten och att sköta efterbehandlingen av platser för slutdeponi. Baserat på ett s.k. ansvar i 
andra hand har Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab även hand om hanteringen av avfall från närings-
verksamhet, om sådan service inte går att ordna på annat sätt och om det passar in på den befintliga 
avfallshanteringen.  
 
De kommunala miljövårdsmyndigheterna övervakar att avfallslagen och bestämmelserna om avfallshan-
tering iakttas och kan tillämpa de tvångsmedel som lagen avser för detta ändamål.  
 
Delägarkommunerna utser representanter i avfallshanteringsnämnden och styr Sydvästra Finlands Av-
fallsservice Ab i egenskap av ägare. Delägarkommunerna godkänner det avfallspolitiska programmet 
föreslaget av avfallshanteringsnämnden. 
 
Olika organisationer och föreningar kan ordna jippon och kampanjer med avfallshanteringstema för att 
samla medel eller snygga upp miljön. Enligt lagen har de dock ingen officiell roll eller rätt att anordna av-
fallshantering. Denna uppgift har anvisats Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab, och bolaget har med 
hjälp av anbudsförfaranden anordnat lämpligt mottagande för varje avfallsfraktion som omfattas av det 
kommunala ansvaret. Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab ser dock positivt och uppmuntrande på jip-
pon av denna typ och bistår gärna med information och hjälp.  
 
Återvinningscentraler och lopptorg är en avsevärd hjälp när det gäller att förebygga avfall. Genom deras 
verksamhet får produkter en längre livscykel och tillväxten av mängden avfall kan saktas ner. Verksam-
heten på återvinningscentraler och lopptorg utgör dock inte avfallshantering i egentlig mening, eftersom 
de varor som hanteras där i regel ännu inte har klassificerats som avfall. Återvinningscentraler och lopp-
torg har inga avfallshanteringsuppgifter eller någon särskild status i detta avseende enligt lagen.  
 

4.1.1 Aktörer inom den kommunala avfallshanteringen 
 
 
Kommunen 

 sköter ägarpolitiken i Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab 
 utser medlemmar till avfallshanteringsnämnden 
 har hand om allmänna områden och förebygger nedskräpning 
 planerar områdesanvändningen 

 
 
Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd 

 fungerar som avfallshanteringsmyndighet enligt 23 § i avfallslagen i områdets kommuner 
 utövar offentlig makt  
 beslutar bl.a. om avfallsbestämmelser, taxor och avfallsavgifter samt om avvikelser från dessa  
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 bereder avfallspolitiken för regionen och följer med att den genomförs 
 för register över avfallstransporter 

 
 
Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab 

 har hand om planeringen och utvecklingen av avfallshanteringen i kommunerna, för register och 
statistik och sköter organiseringsuppgifter och administrativa uppgifter som inte innefattar utö-
vande av offentlig makt  

 har hand om kommunalt anordnad avfallstransport, med undantag av områden där avfallshante-
ringsnämnden har beslutat att avfallstransporten ska ordnas via fastighetsinnehavaren 

 har hand om annan insamling och transport av avfall, såsom regional insamling och insamlings-
kampanjer 

 sköter mottagning, materialåtervinning och annan återvinning samt bortskaffande av avfall och 
farligt avfall 

 sköter den avfallshantering som kommuner enligt avfallslagen är skyldiga att ordna i andra hand  
 ger information och upplysning om avfallshantering 
 tar fram och skapar förutsättningar för nya lösningar och tillvägagångssätt inom avfallshantering 

 
Privata firmor som sysslar med avfallstransport och avfallshantering 

 utför konkret avfallshanteringsarbete baserat på anbudsförfaranden och avtal 
 tar fram innovationer och nya produkter inom avfallshantering 

 
Producentsammanslutningar 

 har hand om insamling, behandling och återvinning av förpackningsavfall, el- och elektronikskrot, 
returpapper, skrotbilar, bildäck, batterier, ackumulatorer och annat avfall som enligt lagstiftningen 
omfattas av producentansvaret 

 fastställer sorteringsdirektiv för avfall som omfattas av producentansvaret 
 fastställer mottagningsplatserna (terminaler) för avfall som omfattas av producentansvaret. 

 
Kommunala miljövårdsmyndigheter 

 övervakar att avfallslagen och bestämmelserna om avfallshantering iakttas i kommunen 
 utövar offentlig makt och kan använda de tvångsmedel som nämns i lagen när den utövar sina 

tillsynsuppgifter 
 
NTM-centralen i Egentliga Finland 

 övervakar att avfallslagen och bestämmelserna om avfallshantering iakttas inom sitt område 
 utövar offentlig makt och kan använda de tvångsmedel som nämns i lagen när den utövar sina 

tillsynsuppgifter 
 för register över avfallstransportörer 

 
Organisationer och annan frivillig verksamhet  

 tar fram möjligheter till återanvändning innan en vara blir avfall 
 kampanjer för medelinsamling i samverkan med Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab 

 
 

4.2 Förebyggande av uppkomsten av avfall, rådgivning, information och upplysning 
 
 
Att förebygga uppkomsten av avfall avser verksamhet där man ser till att så lite avfall som möjligt upp-
kommer och att det avfall som uppkommer inte är skadligt. 
 
Kommuner kan påverka uppkomsten av avfall genom att iaktta materialeffektivitet och miljöansvar i sina 
upphandlingar.  Materialeffektivitet och miljöansvar kan bl.a. innebära att man använder varor som är 
hållbara, reparerbara, återanvändbara, återvinnbara som material eller tillverkade av återvunna råvaror. 
Ett annat sätt på vilket kommuner kan påverka mängden avfall som uppkommer är att fästa uppmärk-
samhet vid svinn, i synnerhet matsvinn. 
  
Enligt lagen ligger det på kommunens ansvar att tillhandahålla rådgivning i syfte att förebygga uppkoms-
ten av avfall. Förutom det förebyggande syftet har rådgivningen även syftet att göra invånarna medvetna 
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om vad de ska göra med sitt avfall och hur avfallshanteringen fungerar i området. En lyckad sortering är 
en förutsättning för materialåtervinning och för att avfall ska kunna tas till vara på andra sätt. 
 
I Sydvästra Finland har rådgivningen anförtrotts åt kommunernas gemensamma avfallsbolag. Sydvästra 
Finlands Avfallsservice Ab informerar och ger råd åt invånare och andra aktörer som omfattas av kom-
munernas avfallsansvar, systematiskt och på lika villkor. Bolaget har en komplett webbplats med service 
för invånarna. Informationsbladet För morgondagen delas ut till alla hushåll i verksamhetsområdet. Råd-
givare från Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab besöker bl.a. skolor, husbolag och olika evenemang. 
Rådgivningen utformas utifrån varje målgrupp och den omfattar visualiseringstekniker och många olika 
slags informationsmaterial. Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab ordnar olika slags kampanjer om före-
byggande av avfall och om avfallshantering, och har en informativ synlighet i olika kommunikationska-
naler. 
 
Villkoren för de kommunala avfallsavgifterna, som avfallshanteringsnämnden påför, och bestämmel-
serna om avfallshantering kan också användas för att minska mängden avfall. 
 
 

4.3 Avfallstransport och avfallsregister  
 
En avfallsinnehavare ska anmäla sin fastighet till avfallstransporten i området. Avfall som omfattas av 
kommunens ansvar samlas upp och transporteras från fastigheterna antingen av en central aktör utsedd 
genom anbudsförfarande eller anordnat av fastighetsinnehavaren. Oberoende av transportlösning ska 
allt avfall som omfattas av kommunens hanteringsansvar transporteras till mottagningsplatser bestämda 
av producenterna eller av Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab.  
 
I områden där avfallstransporten anordnas centraliserat av kommunen, genomför Sydvästra Finlands 
Avfallsservice Ab regelbundet anbudsförfaranden avseende avfallstransporterna för alla kommuninvå-
nare. I dessa områden har Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab helhetsansvaret för avfallshanteringen. 
Bolaget ordnar insamlingen och behandlingen av avfall och fakturerar boendefastigheter och fritidsbostä-
der för avfallsavgifterna i enlighet med en taxa godkänd av avfallshanteringsnämnden. 
 
I områden där avfallstransporterna ska anordnas av fastighetsinnehavarna tar dessa själv hand om att 
anordna transporten. Transportentreprenörerna är skyldiga att överlämna uppgifter om fullgjorda avfalls-
transporter från fastigheterna samt en årsöversikt över avfallsmängder och leveransställen till avfallshan-
teringsnämnden. I områden där avfallstransporterna ska anordnas av fastighetsinnehavarna ska trans-
portsystemet utvärderas mot bakgrund av 37 § i avfallslagen för att fastställa om det uppfyller villkoren 
där.  
 
Avfallshanteringen ska följas med hjälp av ett avfallsregister. Avfallshanteringsnämnden för registret. Ett 
aktuellt och tillförlitligt registerarbete är a och o för utvecklingen av avfallshanteringen i området.  
 
Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab har ett eget kundregister på grundval av vilket kommuninvånare 
faktureras för de avfallsavgifter som avfallshanteringsnämnden fastställt. I registerarbetet hos avfallshan-
teringsnämnden och Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab iakttas personuppgiftslagen. 
 

4.4. Mottagning, återvinning och behandling av avfall  
 
Allt avfall som omfattas av kommunens avfallshanteringsansvar ska enligt avfallslagen föras till en av 
kommunen anvisad mottagnings- och behandlingsplats. Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab driver all-
männa mottagningsplatser och anvisar även mottagningsplatserna för specifika typer av avfall för del-
ägarkommunernas räkning. Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab tar också emot avfall som uppkommer 
i näringsverksamhet och som omfattas av kommunernas ansvar i andra hand. 
 
Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab driver fyra avfallscentraler och åtta sorteringsstationer som tar 
emot alla typer av avfall, inklusive farligt avfall. Avfallet antingen återvinns på platsen eller sänds vidare 
till behandlingsverk för återvinning eller behandling. Behandlingsverken väljs på grundval av anbudsför-
farande enligt lagstiftningen om upphandlingar. Alla avfallscentraler och sorteringsstationer står till förfo-
gande för invånare och övriga klienter i samtliga delägarkommuner, oberoende av vilken kommun man 
bor i.  
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För att säkra att återvinnbart avfall tas till vara så heltäckande som möjligt har bolaget genom beslut av 
avfallshanteringsnämnden dessutom tiotals regionala återvinningspunkter som komplettering till in-
samlingen av förpackningsavfall anordnad av producentsammanslutningar. Förpackningsavfall ska föras 
till mottagningsplatser anvisade av producentsammanslutningarna. 
 
Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab har dessutom olika ambulerande enheter för insamling av avfall. 
Siira – sorteringsstationen på hjul – följer en tidtabell för insamling av städ- och byggavfall. På somma-
ren görs dessutom insamlingsrundor med båt i skärgården. Därtill ordnas olika kampanjer för insamling 
av avfall. 
 
Det insamlade avfallet återvinns på effektivaste möjliga sätt, som råvara eller som energi. 
 

4.5 Producentansvar för förpackningsavfall 
 
Ansvaret för mottagning, behandling och återvinning av konsumentförpackningar flyttades i sin helhet 
över från kommunerna till producenter och importörer av förpackningar den 1 januari 2016. För avfalls-
hanteringen är detta en betydande förändring, eftersom en stor del av det dagliga hushållsavfallet består 
av förpackningar. 
 
Enligt 49 § i avfallslagen ska producenter ordna ett insamlingssystem som är kostnadsfritt och enkelt att 
nå för invånarna. För att sköta insamlingen av förpackningsavfall har producentsammanslutningarna in-
rättat Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab. Kostnaden av denna avfallshantering uppbär produ-
centsammanslutningarna av sina medlemsföretag i form av återvinningsavgifter. Invånarna betalar kost-
naden för återvinningen i priset för den förpackade produkten. 
 
RINKI har anlagt ekopunkter på olika håll i Sydvästra Finland för insamling av förpackningar av glas, me-
tall och kartong samt papper. Papper har insamlats baserat på producentansvaret i flera år. Rinki-eko-
punkterna i vissa tätorter har också insamling av plastförpackningar.  
 
Andra än producenter får ordna avfallshantering eller tillhandahålla tjänster i anknytning till avfallshante-
ring som omfattas av producentansvaret endast om det sker i samverkan med producenten. 
 
I den utsträckning servicenivån i delägarkommunernas mening inte räcker till har Sydvästra Finlands Av-
fallsservice Ab möjligheten att komplettera den insamling som producenterna anordnar. Sydvästra Fin-
lands Avfallsservice Ab har dock ingen anledning att anordna eller driva ett system som fungerar paral-
lellt med producenternas insamlingssystem, utan eventuella kompletteringsbehov bör granskas i takt 
med att producenternas insamlingsnät växer.  
 
Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd har med avfallshanteringsbestämmelser fastställt att produ-
centernas hanteringssystem för förpackningsavfall ska kompletteras med separat insamling av återvin-
ningsbart avfall på varje fastighet. Bestämmelsen gäller fastigheter som omfattar flera bostäder. Fastig-
hetsinnehavare som omfattas av denna kompletterande insamling betalar endast för transportdelen. Pro-
ducentsammanslutningarna tar emot det separat insamlade återvinningsbara avfallet avgiftsfritt.  
 
Nätverket av ekopunkter, som producenterna har hand om, kompletteras därtill av återvinningspunkter 
som drivs av Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab.  
 
Allt återvinningsbart avfall som tas emot vid de kompletterande insamlingspunkterna fraktas vidare för 
behandling och återvinning anordnad av producenterna. Återvinningspunkterna drivs med hjälp av av-
fallsavgifter fastställda av avfallshanteringsnämnden.  
 
Förutom förpackningar omfattar producentansvaret bildäck, fordon, elektrisk och elektronisk utrustning, 
batterier, ackumulatorer och pappersprodukter. För dessa har producenterna mottagning bl.a. på Syd-
västra Finlands Avfallsservice Ab:s avfallscentraler och sorteringsstationer. 
 
 

4.6 Slam från slamavskiljare och slutna avloppsbrunnar 
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På fastigheter som inte är anslutna till avloppsnätet släpps avloppsvattnet i regel ut i terrängen via två 
eller tre slamavskiljare. Vissa fastigheter har minireningsverk i vilka utfällning dvs. avskiljning av slam 
ingår. Enligt statsrådets förordning om avloppsvatten ska de fasta partiklarna i avloppsvatten, som sam-
las upp i slamavskiljare och bildar slam, avlägsnas ur brunnen minst en gång om året. En del av av-
loppsvattnet samlas i slutna avloppsbrunnar, i synnerhet i områden med grundvatten och i strandområ-
den. Enligt avfallslagen ska kommunen ordna avfallshanteringen för detta avloppsvatten och för slam-
met. 
 
I Kimitoöns kommun sköts slamtransport och slambehandling centraliserat av Sydvästra Finlands Av-
fallsservice Ab. Avfallshanteringsnämnden har fastställt en kommunal avfallstaxa för transport och be-
handling av slam på Kimitoön. Slammet tas emot och behandlas på kommunens avloppsreningsverk.  
Sedan slamtransporterna började skötas centraliserat på Kimitoön har mängden slam som reningsverket 
tar emot fördubblats.  
 
I resten av verksamhetsområdet är det fortfarande fastighetsinnehavarna som ska sköta tömningen av 
slambrunnarna och transporten av slammet. I praktiken är det de kommunala avloppsreningsverken eller 
ställen som dessa anvisar som tar emot och behandlar slammet. I delägaravtalet överförs mottagnings-
ansvaret till Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab också när det gäller avfallstransport anordnad av fas-
tighetsinnehavare. Detta innebär att det framöver måste finnas mottagningsstationer för slam anordnade 
av Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab med mottagningsavgifter fastställda av avfallshanteringsnämn-
den. 
 
Slam från hushållsavloppsvatten kan också behandlas inom det lokala jordbruket. Bestämmelser om 
självständig slambehandling och om villkoren för sådan verksamhet finns i bestämmelserna om avfalls-
hantering som avfallshanteringsnämnden godkänt.  

5 Servicenivå och finansiering  
 
För att finansiera den avfallshantering som en kommun utför ska kommunen uppbära avfallsavgifter som 
täcker kostnaderna för skötseln av uppgiften. Servicenivån och servicens omfattning är direkt beroende 
av de avgifter som uppbärs för servicen. Själva avgifterna bör också motsvara de tjänster som tillhanda-
hålls. Det är inte tillåtet att använda skatteintäkter för att ordna kommunal avfallshantering. 
 
De avfallsavgifter som uppbärs av fastighetsinnehavare och andra avfallsinnehavare ska i första hand 
täcka kostnaderna för transport och behandling av avfallet.  
 
Vissa avfallshanteringstjänster som enligt lagen ska skötas av kommunen har anordnats så att ingen av-
gift tas ut när de anlitas. Detta gäller bl.a. Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab:s regionala insamling av 
återvinningsbart avfall som kompletterar producenternas insamlingsställen, de olika ambulerande in-
samlingarna, hanteringen av farligt avfall, verksamheten med rådgivning, information och upplysning 
samt myndighetsverksamheten. 
 
Kostnaderna för tjänster för vilka ingen avgift tas ut när de tillhandahålls måste finansieras med avfalls-
avgifter, antingen med intäkter från avfallshanteringsavgifterna eller med en separat grundavgift. I 
Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu beslöt man att finansiera de tjänster som tillhandahålls utan separat 
avgift med en grundavgift som infördes 2013. I Åbonejden finansieras tjänster som tillhandahålls utan 
separat avgift med behandlingsavgiften för brännbart avfall. Därför är denna avgift högre än behand-
lingsavgiften i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu. 
 
Det nya producentansvaret som utvidgats till att omfatta konsumentförpackningar påverkar både service-
nivån i fråga om dagligt avfall och avfallsavgifterna. Producentsammanslutningarna finansierar in-
samlingen och återvinningen av det avfall som faller på deras ansvar med en återvinningsavgift som 
uppbärs av producenter och importörer. Detta innebär att det inte uppbärs någon avgift av invånarna för 
mottagning av avfallet. Hur detta återspeglas i de avfallsavgifter som invånarna betalar beror bl.a. på 
servicenivån för den kompletterande insamling av förpackningsavfall som ordnas och drivs.   
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6 Mål 2022 
 
Syftet med EU:s och Finlands avfallslagstiftning är att främja en hållbar användning av naturtillgångarna 
och att säkerställa att avfallet inte medför någon skada för hälsan eller miljön. Avfallslagen ålägger oss 
att iaktta en prioritetsordning i avfallshanteringen och stipulerar åtgärder avsedda att minska mängden 
avfall och göra avfallet mindre skadligt, öka återvinningen av avfall och minska mängden avfall som förs 
till avstjälpningsplatser. Prioritetsordningen (avfallshierarkin) ska iakttas i planer som gäller avfallshante-
ring och den ska genomsyra all verksamhet. 
 
I avfallspolitiken för Sydvästra Finland har man dessutom eftersträvat att följa den riksomfattande avfalls-
planen 2017–2022 som bereds av miljöministeriet. Den riksomfattande avfallsplanen (som på finska går 
under arbetsnamnet VALTSU) är enligt avfallslagen en plan som ska beredas för att syftet med avfallsla-
gen ska fyllas och verkställandet av dess bestämmelser främjas, och som underställs statsrådet för god-
kännande. I den riksomfattande avfallsplanen betraktas uppkomsten av avfall i hela landet och mål sätts 
upp på riksnivå avseende kommunalt avfall.  
 
I Sydvästra Finlands avfallspolitik eftersträvas de riksomfattande mål som sätts upp för avfallshante-
ringen i Finland. Målen i Sydvästra Finlands avfallspolitik avser den del av det kommunala avfallet som 
omfattas av kommunens hanteringsansvar.  
 
 

6.1. Mål för avfallshantering som omfattas av kommunalt ansvar 2017–2022 
 
 
I Sydvästra Finlands avfallspolitiska vision går Sydvästra Finland i spetsen för en avfallshantering foku-
serad på cirkulär ekonomi och bidrar så till att prioritetsordningen för avfallshierarkin iakttas.  
 
Målet för 2022 är att mängden avfall har minskat och att en ny nivå av återanvändning och materialåter-
vinning har uppnåtts som är skonsammare med naturtillgångarna och skapar jobb. Människor och före-
tag har bättre kunskaper när det gäller avfall. Avfallshanteringen bidrar till de nationella och internation-
ella målen att begränsa klimatförändringarna, uppnå god vattenstatus, förebygga miljö- och hälsopro-
blem och förbättra trivseln i boendet. 
 
De avfallspolitiska målen i Sydvästra Finland är uppbyggda enligt tre teman:  

1) Förebyggande av uppkomsten av avfall, rådgivning och upplysning 
2) Återvinning och transport av avfall 
3) Avfallsavgifter och servicenivå 
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Tabell 1. Mål för avfallshanteringen i Sydvästra Finland 2022 
 

FÖREBYGGANDE AV UPPKOMSTEN AV AVFALL, RÅDGIVNING OCH UPPLYSNING 

Mål Metoder Ansvar 

1. Mängden avfall som uppkommer mini-
meras och avfallet används för att ersätta 
naturtillgångar. 

Uppkomsten av avfall förebyggs systematiskt 
i alla verksamheter och upphandlingar, t.ex. 
med hjälp av kommunala miljöprogram, ge-
nom att underställa upphandlingar vissa mil-
jökriterier och kriterier för materialeffektivi-
tet, och genom att produktsvinnet följs. 
 
Hållbara vanor bland invånare och offentliga 
aktörer främjas genom ett systematiskt råd-
givningsarbete. 
 
Återvinningstjänsterna upphandlas med beak-
tande av kraven enligt prioritetsordningen.  
 

Kommunerna 
 
Sydvästra Finlands Avfalls-
service Ab 

2. Invånarnas blir mer miljömedvetna och 
utvecklar hållbarare vanor. 

Rådgivningstjänsterna är allsidiga, synliga, lät-
tillgängliga och finns på olika forum, på både 
finska och svenska. 
 
För viktiga målgrupper som t.ex. skolelever 
tillhandahålls rådgivning som på ett aktivt sätt 
motiverar till hållbara livsvanor. 
 
Rådgivningen genomförs i nära samarbete 
med producenter. 

Sydvästra Finlands Avfalls-
service Ab 

ÅTERVINNING OCH TRANSPORT AV AVFALL 

Mål Metoder Ansvar 

3. Det finns en hållbar, lokal återvinningslös-
ning för kommunalt avfall som omfattas av 
kommunens hanteringsansvar. 

Återvinningslösningarna genomförs enligt an-
budsförfarande eller som egen verksamhet i 
samverkan med lämpliga partners. 

Sydvästra Finlands Avfalls-
service Ab 

4. Avfallstransporter som ligger på kommu-
nens ansvar sköts på det sätt som föreskrivs 
i avfallslagen.   

Avfallstransporterna övervakas med hjälp av 
transportuppgifter. 
 
Transportsystemen bestäms utifrån kraven i 
avfallslagen och baserat på motiverade för-
slag.  
 
Fastigheter som inte har anslutit sig till den 
organiserade avfallshanteringen uppmuntras 
till att göra det.  
 

Avfallshanteringsnämnden 
Kommunerna 

5. Miljöfördelarna av insamlingen av avfall 
är så stora som möjligt.  

Bestämmelserna om separat insamling bygger 
på livscykelanalyser. 
 
Separat insamling fastighetsvis föreskrivs end-
ast om det finns en lösning för materialåter-
vinning av avfallsfraktionerna i fråga. Här ska 
insamling och återvinning anordnad av produ-
centsammanslutningar beaktas. 
 
Tjänsterna genomförs enligt effektivaste möj-
liga logistik. 
 
Inom jordbruket främjas självständig behand-
ling av slam från slamavskiljare och slutna av-
loppsbrunnar anslutna till boende.  

Sydvästra Finlands Avfalls-
service Ab 
Avfallshanteringsnämnden 
Kommunerna 
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6. Avfallshanteringen fungerar vid alla tider 
och i alla förhållanden, tryggt och hälso-
samt. 

Beslut om behandlings-, återvinnings- och 
transportlösningar för avfall fattas med beak-
tande av detta mål och de krav det medför. 
 
Planer upprättas för en trygg och kontrollerad 
lagring eller behandling av stora avfallsmäng-
der som uppkommer i exceptionella situat-
ioner. 

Avfallshanteringsnämnden 
Sydvästra Finlands Avfalls-
service Ab 
Miljömyndigheterna 

7. Avfallsmaterial återvinns effektivt och blir 
råvaror på nytt. 
  
 
 

Tillsammans med andra aktörer som sysslar 
med avfallshantering jobbar vi för en cirkulär 
ekonomi genom att söka återvinningslös-
ningar för olika avfallsfraktioner.  
 
Vi är till stöd för och kompletterar vid behov 
producentsammanslutningarnas insatser för 
insamling och materialåtervinning av avfall på 
grundval av producentansvaret, i samarbete 
med dem. 
 
Servicen på avfallsstationerna är allsidig. Am-
bulerande insamlingar anordnas. 

 
Sydvästra Finlands Avfalls-
service Ab 

8. Slam från avloppsvatten som kommer 
från fastigheter som inte är anslutna till av-
loppsnätet uppsamlas regelbundet för till-
börlig behandling. 
  

Ett omfattande register över slamtransporter 
från fastigheter skapas, för att säkerställa att 
slamtömning utförs regelbundet. 
 
Slammottagningen är ordnad så att transport-
avstånden är måttliga i hela verksamhetsom-
rådet, med beaktande av lokala förhållanden. 
 
Vi uppmuntrar invånarna att följa avfallshan-
teringsbestämmelsernas tömningsintervall för 
slamavskiljare och slutna avloppsbrunnar. 
 

Avfallshanteringsnämnden 
Sydvästra Finlands Avfalls-
service Ab 
Kommunerna 

AVFALLSAVGIFTER OCH SERVICENIVÅ 

Mål Metoder Ansvar 

9. De kommunala avfallsavgifterna upp-
muntrar till att iaktta prioritetsordningen, är 
transparenta och motsvarar kostnaderna 
genomgående.  

Avgifterna för avfallsbehandling och avfalls-
transport är transparenta och följer principen 
om att förorenaren betalar, dvs. de är base-
rade på den reella mängd avfall som en betal-
ningsskyldig genererar.  
 
Avfallsavgifterna kan dock jämnas ut i avfalls-
taxan så att de hålls rimliga för alla invånare.  
 
I taxan specificeras hur lagstadgad service 
som inte är beroende av mängden avfall fi-
nansieras. 
 
Invånare och näringsliv uppmuntras till att 
kompostera bioavfall och till källsortering. 

Avfallshanteringsnämnden 
 Sydvästra Finlands Av-
fallsservice Ab 
 

10. För dem som använder kommunal av-
fallsservice finns avfallshanteringstjänster 
som är heltäckande, skäligt tillgängliga, till-
förlitliga och rättvisa och som motsvarar 
kostnaderna. 

Den grundläggande avfallsservice som kom-
munerna har hand om anordnas i hela Syd-
västra Finland och oberoende av kommun-
gränserna inom ramen för ett sammanhäng-
ande avfallshanteringssystem, med beak-
tande av lokala omständigheter. 
 
Tjänsterna genomförs enligt effektivaste möj-
liga logistik. 
 

Avfallshanteringsnämn-
den, Sydvästra Finlands 
Avfallsservice Ab 
Kommunerna 
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I tvåspråkiga kommuner ordnas service på 
finska och svenska.  
 
Taxapolitiken garanterar att avfallsservicen 
upprätthålls i enlighet med det uppsatta må-
let. 
 
Möjligheterna att införa transportavlopp för 
att minska behovet av vägtransport av slam 
utreds. 
 

 


