
Transporten av bio- och  
förpackningsavfall förbereds  

i sju kommuner 
KYMENLAAKSON JÄTE förbereder de lagstadgade 
transporterna av bio- och förpackningsavfall som inleds 
i juli 2023 i sju kommuner. För sex kommuner – Fredriks-
hamn, Vederlax, Miehikkälä, Pyttis, Lappträsk och Per-
tunmaa – är den transport som Kymenlaakson Jäte 
ordnar något nytt. I den sjunde kommunen, dvs. Kotka 
övergår nya objekt till Kymenlaakson Jätes transport av 
förpackningsavfall. Läs mer på sida 2. 

Alla bostadsfastigheter i Pyttis
blir en del av Kymenlaakson 

Jätes transport 1.7.2023
PYTTIS bostadsfastigheters bio- och förpacknings-
avfall samt restavfall överförs till Kymenlaakson Jätes 
transport nästa sommar. För planeringen av transporter-
na samlas uppgifter in om småhus och husbolags avfall-
skärl och deras tömningsintervaller. En enkät skickas till 
hushållskunder i december 2022 i samband med ekoav-
giftsfakturan som bilaga. Läs mer på sida 2. 

Välkommen Pertunmaa! 
PERTUNMAA blir delägare av Kymenlaakson Jäte Oy 
1.1.2023. I praktiken innebär detta att Kymenlaakson 
Jäte börjar sköta invånarnas och kommunala fastighe-
ters avfallshanteringstjänster från och med början av 
året. Läs mer på sida 3. 

HÖSTEN 2022

OFFENTLIG KUNGÖRELSE 

NYHETER

OFFENTLIG KUNGÖRELSE DELAS UT TILL ALLA HUSHÅLL i Kymmenedalen, Itis, Mäntyharju, Lappträsk och Pertunmaa

Så här ändras din  
grundavgift 2023

I TABELLEN presenteras grundavgiftens (tidigare ekoav-
gift) ändringar per bostadslägenhetstyp och kommun. Tax-
orna beslutas den 14 december.

Kommun
fritids- 
bostad 
2022

fritids- 
bostad 
2023

bostad i 
husbolag 
2022 ***

stadig- 
varande 
bostad 
2022

stadig- 
varande 
bostad 
2023

Fredrikshamn 23,78 24,80 31,88 35,25 37,94

Itis 19,34 24,80 25,79 33,48 37,94

Kotka * 24,80 * * 37,94

Kouvola 19,34 24,80 25,79 33,48 37,94

Lappträsk 32,74 24,80 42,33 54,16 37,94

Miehikkälä 27,81 24,80 34,41 39,23 37,94

Mäntyharju 22,08 24,80 29,83 36,22 37,94

Pertunmaa** 24,80 24,80 31,00 31,00 37,94

Pyttis 25,77 24,80 33,88 40,77 37,94

Vederlax 27,81 24,80 34,41 39,23 37,94

Alla priser inkl. moms 24 %
 * I Kotka har grundavgiften debiterats i tömningsavgiften för restavfall 

och plastförpackningsavfall. Till exempel i tömningsavgiften för 240 
liters restavfallskärl har grundavgiften varit 0,94 € och för 240 liters 
platsförpackningskärl 0,84 €. I tömningsavgiften för ett 600–660 
liters restavfallskärl har grundavgiften varit 2,46 €, och för ett plast-
förpackningsavfallskärl 1,98 € (alla ovanstående moms 0 %).

**   Grundtaxan för Pertunmaa kommun 2022.
***  Denna avgiftsklass lämnas bort 2023 och ersätts med avgiften för 

en stadigvarande bostad.

Ekoavgiften har ofta förklarats för invånarna med orden "ekoavgiften 
är grundavgiften för avfallshanteringen". Nu föreslås det att man inom 
Kymenlaakson Jätes område ändrar namnet till grundavgift enligt den 

riksomfattande linjen. Kymmene avfallsnämnd beslutar om avfallsavgifterna 
och avfallshanteringens servicenivå den 14 december.
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Kymmene avfallsnämnd och Kymenlaakson Jäte 

har under hösten gått igenom avfallshantering-

ens avgifter och tjänster. Eko- och grundavgif-

terna har varit mycket varierande i kommu-

nerna, och tömningsavgifterna för bioavfall har varit höga. 

Avfallshanteringstjänsterna är mångsidiga, men komplet-

teringar behövs också.

Ekoavgiften blir grundavgift
Avfallsavgifterna ska förtydligas.Ekoavgiftens namn blir 

grundavgift i alla kommuner och avgiftens belopp förenhet-

ligas i hela området. Detta möjliggör jämlik behandling av 

kommuninvånarna oberoende av deras hemort.

Tjänster och avfallshanteringsmyndighetens 
 kostnader täcks med grundavgiften
Med grundavgiften täcks många avfallshanteringstjänster 

som varit avgiftsfria eller som lett till underskott när tjäns-

ten använts, mer information på baksidan. Enligt avfallsla-

gen ska även avfallshanteringsmyndighetens, dvs. Kym-

mene avfallsnämnds, kostnader täckas med avfallsavgifter 

som debiteras invånarna. Avfallsnämndsavgiften ingår i 

Finland i allmänhet i grundavgiften. I Kymmene avfalls-

nämnds område har nämndavgiften hittills inkluderats i 

ekoavgiften i alla andra kommuner förutom Kotka, Kouvo-

la och Itis, där den inkluderats i vissa tömningsavgifter. I 

fortsättningen samlas nämndavgiften endast in i samband 

med grundavgiften, inte längre med tömningsavgifterna.

Fortfarande tre ekoavgifter med olika belopp –  
i fortsättningen bara två grundavgifter
Ekoavgiften (och Pertunmaas grundavgift) har hittills haft 

tre avgifter med olika belopp. Den största ekoavgiften har 

betalats för en egnahems- eller parhusbostad, för bostäder 

i husbolag en något mindre ekoavgift och den minsta eko-

avgiften för en fritidsbostad.

I den nya grundavgiften som nu föreslås betalas en lika 

stor grundavgift för alla bostäder för stadigvarande boen-

de, oavsett om bostaden är i ett radhus, våningshus, egna-

hemshus eller parhus.

En del av avgifterna stiger – en del sjunker: 
effekterna är fastighetsspecifika
De taxeändringar som nu föreslås medför individuella 

kostnadseffekter för olika bostadsfastigheter. Grundav-

giften (tidigare ekoavgift) sjunker för en del och stiger för 

andra.Sänkningarna av bio- och förpackningsavfallets 

tömningspriser sänker priset på den fastighetsspecifika 

avfallstransporten, och kompenserar delvis för den even-

tuella höjningen av grundavgifterna. De föreslagna töm-

ningspriserna och prissänkningarna finns här: www.ky-
menjatelautakunta.fi/sv/kymmene-avfallsnamnd/.

Visste du att över hälften av eko- och 
grundavgifterna används för avfalls-
stationernas kostnader? 
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ÄNDRINGAR SOM  
FÖRESLÅS I AVGIFTERNA  

I KORTHET:

I förslaget ändras namnet på ekoavgiften till 
grundavgift för avfallshanteringen och avgiften 
förenhetligas så att den är lika stor i alla kommu-
ner. 
Ändringen är mest märkbar för kotkabor, som näs-
ta år för första gången får en separat grundavgifts-
räkning. Samtidigt avlägsnas grundavgiftsandelen 
från kotkabornas tömningsräkning.

Tömningspriserna för bio- och förpackningsavfall 
sänks i många kommuner för att öka sorteringen.
Avfallskärlets tömningsavgifter kan sänkas i Kot-
ka, Kouvola, Itis och Mäntyharju. Den andelav 
nämndavgiften som insamlats för att finansiera av-
fallsnämnden avlägsnas från tömningsavgifterna 
för restavfall och förpackningsavfall och övergår 
till den nya grundavgiften.

info 

Som grundavgift för en stadigvarande bostadsfastighet 

föreslås 37,94 €/år och för en fritidsbostad 24,80 €/år (inkl. 

moms 24%). Husbolagen faktureras för sina bostäders 

grundavgifter som tidigare.

Insamling av plastförpackningar och  
avlagda textilier i varje kommun
Avfallshanteringstjänsterna är rätt omfattande och mång-

sidiga. Det finns till exempel 11 avfallsstationer och dess-

utom ordnas flera ambulerande insamlingar och avhämt-

ningstjänster. Nästa år ordnar Kymenlaakson Jäte också 

en insamlingspunkt för avlagda textilier i varje kommun.

Kommunikationen och rådgivningen är omfattande.

Det finns för närvarande sammanlagt 139 ekopunkter i 

Kymenlaakson Jäte Oy:s verksamhetsområde, varav 73 är 

Kymenlaakson Jätes egna ekopunkter. Kymenlaakson Jäte 

planerar att lägga ner de punkter som används mindre, var-

vid man kan lägga till extra insamlingskärl för plastförpack-

ningar och kartong som önskats till ekopunkterna.

Servicenivån för avfallstransporterna förbättras och åter-

vinningen ökar när bio- och förpackningsavfall överförs till 

s.k. kommunal transport och skyldigheten att samla in bio-

avfall utvidgas till egnahems- och parhus i Fredrikshamn, 

Kotka och Kouvola centralorter 2024.

Du kan läsa mer om detta på sida 2 och 4. 

Ekoavgiften blir grundavgift  
- jämlika avgifter och tjänster för varje kommun

ROSKAVIESTI
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Transporten av bio- och  
förpackningsavfall inleds i juli  

i sex nya kommuner
Så här når du oss

Ärendehantering på webben 
www.kymenlaaksonjate.fi/asiointi 

Avfallstransportens 
kundtjänst

• Öppen mån–fre klo. 9–15
• asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi

• telefon 05 744 3474
Kontakta avfallstransportens kundtjänst vid frågor 
som gäller till exempel avfallskärlets tömning, töm-
ningsintervall, anslutning till avfallshanteringen, du 
vill anmäla en adressändring eller beställa avhämt-
ning av en extra säck. Avfallstransportens kund-
tjänst betjänar avfallstransportens kunder i Itis, 
Kotka, Kouvola och Mäntyharju samt Pertunmaas 
områdesinsamlingskunder, senare också alla kun-
der för transporten av bio- och förpackningsavfall i 
alla nya transportområden.

Avfallshanteringens  
fakturering 

Kontakta faktureringen vid frågor som gäller en töm-
ningsfaktura som Kymenlaakson Jäte skickat eller 
betalning av en grund- eller ekoavgift. 

• Avoinna mån–fre klo. 9–15
• laskutus@kymenlaaksonjate.fi
• Du hittar det fakturaspecifika  

telefonnumret på fakturan.
I ärenden som gäller en tömningsfaktura för ett avfall-
skärl ber vi dig kontakta kundtjänsten.

Nästa juli överför avfallslagen transporten av bostadsfastigheters bio-  
och förpackningsavfall till den s.k. kommunala avfallstransporten i hela Fin-

land. Kymenlaakson Jäte Oy, som ägs av kommunerna,  
inleder transporterna i Fredrikshamn Lappträsk, Miehikkälä, Pertunmaa,  

Pyttis och Vederlax. Dessutom övergår enskilda fastigheter  
i Kotka till Kymenlaakson Jätes transport.

Transporter enligt avfallslagen gäller i huvudsak 

husbolag, eftersom de är skyldiga att sortera bio- 

och förpackningsavfall.Dessutom omfattas kom-

munala fastigheter inom förvaltnings- och servicefunktio-

ner av transporten.

 Bioavfallet ska sorteras separat på en bostadsfastighet 

med 3 eller flera bostäder. Skyldigheten att sortera förpack-

ningsavfall (plastförpackningar, glasförpackningar, kar-

tong, metall) gäller fastigheter med minst 5 bostäder.

Transporten av bio- och förpackningsavfall inleds allt-

så i juli i Fredrikshamn, Vederlax, Miehikkälä, Pyttis, 

Lappträsk och Pertunmaa. I Kotka övergår dessutom för-

packningsavfallskärl, som privata transportbolag hittills 

har kunnat tömma för sin egen räkning, till Kymenlaakson 

Jäte Oy:s transporter.

Enkätbrev till disponenter om nuvarande avfallskärl
Kymenlaakson Jäte har skickat enkäter till disponenter för 

husbolag i de nya transportområdena om fastigheternas 

nuvarande avfallskärl och tömningsintervaller. Målet är 

att övergången i juli skulle ske så smidigt som möjligt och 

att det inte ska förekomma avbrott i tömningen av avfall-

skärlen.

- För detta behöver vi ett omfattande samarbete med dis-

ponenterna och husbolagen, berättar transportservicechef 

Mervi Haukkala vid Kymenlaakson Jäte Oy.

- Under vintern och våren ordnar vi infotillfällen för dis-

ponenter där vi berättar mer om förändringarna och de nya 

tjänsterna. Vår kundrådgivare Taina Gadding hjälper hus-

bolagen i valet av avfallskärl och planeringen av tömningsin-

tervallen, i synnerhet om förpackningsavfallskärl som förut-

sätts i avfallshanteringsföreskrifterna fortfarande saknas. 

Ändringen gäller över 3000 egnahemshus och cirka 50 husbolag.  
Fastighetsspecifika uppgifter om avfallskärl och deras tömningsintervaller 

samlas nu in från invånare och disponenter.

Kymmene avfallsnämnd beslöt på förslag av Pyttis 

kommun 26.11.2020 att man i Pyttis övergår från 

fastighetsinnehavarens avfallstransport till kom-

munal avfallstransport 1.7.2023. Transporterna ordnas och 

faktureras av Kymenlaakson Jäte, till vilken Pyttis kom-

mun har överfört serviceuppgifterna inom avfallshante-

ringen. Transporterna gäller bostadsfastigheternas resta-

vfall samt bio- och förpackningsavfall.

Pyttis egnahems- och parhus, stugor och husbolag blir au-

tomatiskt Kymenlaakson Jätes kunder 1.7.2023. Det behövs 

dock mer information om fastighetsspecifika avfallskärl för 

att planera transporterna.

Svara på enkäten om avfallskärlen på din fastighet – 
anvisningarna också som bilaga till e-fakturan
Personer som bor i egnahems- och parhus samt stugor får 

som bilaga till ekoavgiftsfakturan för 2022 en enkät om 

avfallskärlen och deras tömningsintervaller. Ekoavgifts-

fakturorna skickas i början av december. De kunder som 

beställt e-fakturor hittar bilagan i sin nätbank i samma fil 

med fakturan.

Om fakturan och bilagan inte är tillgängliga, finns anvis-

ningarna om att anmäla informationen om avfallskärl också 

på adressen www.kymenlaaksonjate.fi/pyhtaa. 
Om fastighetsinnehavaren inte anmäler uppgifterna, är 

tömningsintervallet för kärlet automatiskt 2 veckor till en 
början. Den första tömningen görs under veckorna 27–29.

Enligt avfallslagen ska alla bostadsfastigheter ansluta sig 

till den ordnade restavfallstransporten. Skyldigheten gäller 

både stadigvarande bostäder och fritidsbostäder.

Disponenterna ska anmäla uppgifterna  
om husbolagens avfallskärl
Enkäter om husbolagens kärl för slut-, bio- och förpack-

ningsavfall har redan i september skickats till disponen-

ter i Pyttis. Bara en del av husbolagen har tillhandahållit 

uppgifterna. Disponenterna ska anmäla uppgifterna i god 

tid så att det inte uppstår avbrott i tömningarna av husbo-

lagets avfallskärl.

De tömningstaxor som träder i kraft i juli fastställs av 

Kymmene avfallsnämnd under våren. 

AVFALLSTRANSPORT

Sortera förpackningar för 
återvinning!

HAR DU NÅGONSIN tänkt på hur det förpacknings-
avfall du sorterat återvinns?

Nedan finns information om hurdana nya produkter 
som tillverkas av återvunnet råmaterial.

PLASTFÖRPACKNINGAR  
Användning: Returplast används för att tillver-
ka olika konsumtionsprodukter, t.ex. disk- och 
wc-borstar, plastpåsar, blomkrukor och vattenkan-
nor samt till exempel komposit för bygge.

KARTONG 
Användning: Av återvunnen kartong tillverkas 
bl.a. råmaterial för wellpapp, förpackningskar-
tong, olika slags hylsor samt special- och  
laminatpapper. 

GLASFÖRPACKNINGAR 
Användning: Glasförpackningsavfall används för 
att tillverka nya glasförpackningar, såsom glasflas-
kor och -burkar. En del omvandlas också till bygg-
produkter, såsom glasull och cellglas.

METALL 
Användning: Av återvunnet material tillverkas 
bl.a. nya metallförpackningar, cykel- och bildelar 
samt spadar.

Sorteringsanvisningar finns på adressen 
www.kymenlaaksonjate.fi/jatehaku

Alla bostadsfastigheter i Pyttis överförs  
till Kymenlaakson Jätes transport 1.7 

mailto:asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi
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Mer utrymme på  
Fredrikshamns avfallsstation

Nästa år börjar insamlingen 
av avlagda textilier  

i varje kommun 

Pertunmaa kommun har beslutat att ansluta sig som 

delägare till Kymenlaakson Jäte Oy från och med 

1.1.2023 och överföra skötseln av avfallshanterin-

gens serviceuppgifter till Kymenlaakson Jäte Oy (kom-

munfullmäktige 15.11.2021 och 13.12.2021). Kymmene av-

fallsnämnd blir Pertunmaas avfallshanteringsmyndighet.

Pertunmaa och Mäntyharju får en gemensam plats i Ky-

menlaakson Jäte Oy:s styrelse samt en medlem i Kymmene 

avfallsnämnd.

Kymenlaakson Jäte ägs till 100 % av kommunerna. Alla 

kommuner i Kymmenedalen samt Itis, Lappträsk och Män-

tyharju är med.

Avfallshanteringstjänster 2023
Tjänsterna utvecklas stegvis. Nästa år åtar sig Kymen-

laakson Jäte skötseln av områdesinsamlingspunkter-

na i Pertunmaa. I fortsättningen samlas endast restavfall 

(blandavfall) in på områdesinsamlingspunkterna. Insam-

lingen av förpackningsavfall (kartong, metall, glasförpack-

ningar) övergår till ekopunkterna.

Kymmene avfallsnämnd beslutar i fortsättningen om av-

fallshanteringstaxorna och Kymenlaakson Jäte sköter fak-

tureringen. Grundavgiftens namn ändras inte, till skillnad 

från det tidigare meddelandet ska den inte heta ekoavgift.

Med grundavgiften ordnar Kymenlaakson Jäte i Pertun-

maa bl.a. mottagningen, insamlingen och behandlingen av 

farligt avfall, kompletterande ekopunkter för det riksomfat-

tande Rinki-ekopunktsnätverket, informationen och råd-

givningen samt täcker huvuddelen av Pertunmaa avfalls-

stations kostnader.

Områdesinsamlingspunkterna underhålls och deras an-

vändning faktureras i årsavgiften. På längre sikt kommer 

man även i Pertunmaa att övergå huvudsakligen till bo-

stadsfastigheters egna avfallskärl, som sopbilen tömmer på 

gården. Detta föregås dock att en övergångsperiod på några 

år. Fastighetsspecifika transporter inleds på våren 2025. 

TJÄNSTER

Pertunmaas avfallshanterings-
tjänster till Kymenlaakson Jäte 1.1 

AVFALLSLAGEN förpliktar varje kommun att ordna 
insamlingen av avlagda textilier 2023. I en del av Kym-
menedalen började insamlingen redan 2021.

Avlagda textilier samlas för närvarande in i Jumalnie-
mi, Keltakangas, Ahlmanintie och Fredrikshamns avfalls-
stationer till priset för energiavfall. Dessutom fortsätter 
försöket med avgiftsfri insamling till slutet av året i Itis, 
Fredrikshamn, Pyttis och Lappträsk bibliotek. Nästa år 
ordnas insamlingen också i Vederlax, Miehikkälä, Män-
tyharju och Pertunmaa.

I avlagda textilier sorteras oanvändbara eller söndri-
ga, men rena hemtextilier. För insamlingen lämpar sig 
bland annat skjortor, byxor och kjolar samt lakan, hand-
dukar och gardiner. Strumpor och underkläder ska inte 
sorteras bland avlagda textilier av hygienorsaker. Inte 
heller mjuka leksaker, täcken, dynor, läder, skor, bälten 
eller väskor är material som lämpar sig bland avlagda 
textilier.

Avlagda textilier ska packas i en sluten plastpåse eller 
sopsäck så att det återvunna materialet inteblir fuktska-
dat. 

Fredrikshamns avfallsstation utvidgas. Schaktningsarbe-

tet började i oktober. Entreprenaden ska bli färdig nästa 

sommar. I och med utvidgningen tredubblas avfallsstatio-

nens storlek.

Utrymme för nytt avfall
Utvidgningen görs så att avfallsstationen kan börja ta emot 

grenar för flishuggning och krattavfall. På grund av bris-

tande utrymme har trädgårdsavfall inte hittills kunnat fö-

ras till avfallsstationen. Den nuvarande insamlingsplatsen 

för grenar och krattavfall upprätthålls av Fredrikshamns 

stad och ligger i Meltti.

Efter avfallsstationens utvidgning kan man från och med nästa sommar 
hämta grenar för flishuggning och krattavfall till avfallsstationen.

SUVI IGNATIUS

Efter utvidgningen börjar man på avfallsstationen samla 

in även andra nya avfallstyper förutom grenar och krattav-

fall. Mer information om detta senare.

Avfallsstationen öppen som vanligt
Avfallsstationen är öppen och betjänar kunderna som van-

ligt även under byggarbetet. Trafiken på arbetsplatsen har 

en egen anslutning. Kunderna bör dock observera att sto-

ra arbetsmaskiner rör sig i området. Man bör vara särskilt 

försiktig när man uträttar ärenden på avfallsstationen. 

Miehikkälä beslöt att  
överföra tjänsteuppgifterna 

till avfallsbolaget
AVFALLSHANTERINGENS mångsidiga och ökande 
lagstadgade uppgifter fick Miehikkälä kommun att om-
pröva överföring av avfallshanteringsuppgifterna till Ky-
menlaakson Jäte Oy. Den 14 november beslöt kommun-
fullmäktige att överföra uppgifterna till avfallsbolaget. 
Allra först överförs avfallsstationen till bolagets skötsel 
i början av 2023. Dessutom börjar Kymenlaakson Jäte 
ordna lagstadgade transporter av bio- och förpack-
ningsavfall nästa juli.

Miehikkälä har varit Kymenlaakson Jäte Oy:s delägare 
sedan 1997. Miehikkälä äger 1,29 % av bolagets aktier 
på basis av invånarantalet. 

Avlagda textilier tas bl.a. emot på Pyttis bibliotek.

Projektchef Sanna Ahola och fältchef Janne Karhu från Kymen-
laakson Jäte Oy samt arbetsplatschef Tomi Rinta-Jaskari från 
Ramago Oy granskar utvidgningsarbetsplatsen i november.

Pertunmaa avfallsstation
Kuortintie 181, 19430 Pertunmaa, 

tfn 044 493 6482

Öppen ons 10–16 

Därtill maj-september lö 9–14

Miehikkälä avfallsstation
Muurikkalantie 12, 49700 Miehikkälä, 

tfn 040 199 2193

Öppen 1.11–31.3     lö 9–13

Öppen 1.4–31.10    fre 9–17, lö 9–13

Stängd på julafton, påsklördagen och midsommar-
afton. Avfallsstationen är stängd på helgdagar.
Kymenlaakson Jäte börjar sköta Miehikkälä avfalls-
station 1.1.2023. Öppettiderna förblir desamma.
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Senare kan sorteringsskyldigheten även utvidgas till 

mindre tätorter, om så beslutas i de lokala avfalls-

hanteringsföreskrifterna.

Alternativen för egnahems- eller parhus är antingen 1) 

kompostering av matavfall på egen hand eller 2) anslutning 

till transporten av bioavfall. Man kan ansluta sig till bioav-

fallstransporten antingen med eget bioavfallskärl eller ett 

bioavfallskärl som delas med grannarna. Båda alternativen 

gör det möjligt att förlänga tömningsintervallet för restav-

fallskärlet, varvid kärlets tömningskostnader blir billigare.

Och kom ihåg att man med bioavfall i första hand avser 

matavfall från köket. Sorteringsskyldigheten gäller alltså 

inte trädgårdsavfall.

På vår elektroniska karta kan du se
om ditt hem ligger i en tätort med över 10 000 invånare
Vi har skapat en elektronisk karta så att du kan se hur cen-

tralorterna i Kouvola, Kotka och Fredrikshamn avgränsas 

på kartan. De har markerats på kartan med rött. Kartorna 

kan zoomas in på gatu- och vägnivå. Storleken på en ”raster-

ruta” på kartan är 200 m x 200 m, så kanten på det röda om-

rådet är en aning otydlig. Om avståndet från ditt hem bred-

vid det röda området till den närmaste bostadsbyggnaden i 

det röda området är högst 200 m, omfattas även din fastig-

het sannolikt av tätortsområdet och således skyldighet-

en att sortera bioavfall. Du kan kontrollera om ditt hem 

omfattas av sorteringsskyldigheten av kundtjänsten.

Om ditt egnahems- eller parhus omfattas av skyld-

igheten att sortera bioavfall har du tid till sommaren 

2024. Du hinner alltså ännu fundera på alternativ, efter-

forska kompostbehållare eller fundera på ett gemensamt 

bioavfallskärl med grannarna. Och du kan alltid börja kom-

postera tidigare! 

Komposteringsanmälan  
senast 1.1.2023

ENLIGT DEN FÖRNYADE AVFALLSLAGEN ska 
egen behandling av bioavfall som sker på en fastighet, 
dvs. kompostering, dess inledande, ändring och avslu-
tande anmälas till kommunens avfallshanteringsmyn-
dighet, dvs. Kymmene avfallsnämnd.

Anmälan ska göras även om man på fastigheten en-
dast komposterar en del av året, såsom till exempel i 
en fritidsbostad. Anmälningsskyldigheten gäller endast 
kompostering av bioavfall som uppstår i köket (livsmed-
elsavfall). Ingen anmälan behöver göras om komposte-
ring av trädgårdsavfall.

Mer information och elektronisk anmälningsblankett 
på adressen www.kymenjatelautakunta.fi/sv/kymme-
ne-avfallsnamnd/ 

Ekoavgiften är i framtiden grundavgift

HUR ANVÄNDS GRUNDAVGIFTEN?

Till exempel 2021 användes de insamlade ekoavgif-
terna enligt följande:

53 %  för upprätthållande av avfallsstationer – 
11 avfallsstationer + ambulerande avfallsstationer
10 %  för avfallshanteringen av farligt avfall – bl.a. 
på avfallsstationer, apotek, ambulerande insamling-
ar o.dyl
12 %  för avfallshanteringens information och råd-
givning – bl.a. Avfallsmeddelande, rådgivning, 
webbplatser
7,5 %  för de egna ekopunkterna – 73 ekopunkter
2 %  för övriga tilläggstjänster
2 %  för faktureringskostnader
11 %  för nämndavgifter (redovisade till Kymmene 
avfallsnämnd)
2 %  för kommunavgifter (redovisade till kommuner-
na för underhåll av gamla avstjälpningsplatser) 

I fortsättningen redovisas inte pengar som samlats 
in med grundavgifter till kommunerna.

Bor du i ett egnahems- eller parhus? 

Kymmene avfallsnämnd  
beslutar avfallshanteringens 

servicenivå 14.12
KYMMENE AVFALLSNÄMND har berett fastställan-
det av avfallshanteringens servicenivå för 2023–2024. 
Avfallshanteringens servicenivå beslutas under Kymme-
ne avfallsnämnds möte 14.12.2022.

I avfallshanteringens servicenivå definieras de avfalls-
hanteringstjänster som tillhandahålls invånarna samt 
den nivå som förutsätts av dem. Eftersom det hände 
mycket nytt i avfallshanteringen 2023 och 2024, är det 
bra att granska servicenivån på nytt redan om några år.

I och med reformen av avfallslagen kommer även 
tjänsterna att förändras. Transportsystemet för avfall 
ändras med avseende på bio- och förpackningsavfall i 
alla kommuner till s.k. kommunal transport i juli 2023. I 
Pyttis övergår alla avfallstyper, även restavfall, till den 
kommunala transporten, vilket Kymmene avfallsnämnd 
beslöt tidigare.

 Under 2024 utvidgas skyldigheten att sortera bioav-
fall i tätorter med över 10 000 invånare till egnahems- 
och parhus.

Förändringar föreslås även för ekopunktsnätverket. In-
vånarnas önskemål beaktas bl.a. genom att öka antalet 
insamlingspunkter för plastförpackningar. 

NYHETER

Kymmene avfallsnämnd föreslår att ekoavgiftens namn ändras till  
grundavgift enligt de riksomfattande riktlinjerna. Men visste du vad man gör 

med denna grundavgift för avfallshanteringen?

Ekoavgiften har i åratal förklarats för invånarna med 

orden "ekoavgiften är grundavgiften för avfallshan-

teringen". I största delen av Finland har avgiftens 

namn varit grundavgift. Nu tas namnet enligt den riksom-

fattande riktlinjen i bruk även här i Kymenlaakson Jätes 

område. Med grundavgiften täcks många tjänster som va-

rit avgiftsfria eller som lett till underskott när tjänsten an-

vänts.

Även avfallshanteringsmyndighetens utgifter täcks  
med eko- och grundavgifter
Enligt avfallslagen ska även avfallshanteringsmyndighet-

ens, dvs. Kymmene avfallsnämnds, kostnader täckas med 

avfallsavgifter som debiteras invånarna. Avfallsnämnds-

avgiften ingår i Finland i allmänhet i grundavgiften. I 

Kymmene avfallsnämnds område har nämndavgiften hit-

tills inkluderats i ekoavgiften i alla andra kommuner för-

utom Kotka, Kouvola och Itis, där den inkluderats i vissa 

tömningsavgifter. I fortsättningen samlas nämndavgiften 

endast in i samband med grundavgiften, inte längre med 

tömningsavgifterna. 

Mer insamlingskärl för plast-
förpackningar och kartong  

– mindre ekopunkter
EKOPUNKTSNÄTVERKET består för närvarande av 
RINKI-ekopunkter som ingår i det riksomfattande nät-
verket och Kymenlaakson Jäte Oy:s ekopunkter. För-
packningarnas producentsammanslutningar betalar 
kostnaderna för Rinki Oy:s ekopunkter. Kymenlaakson 
Jäte Oy:s ekopunkter finansieras med grundavgifter 
som invånarna betalar.

Invånarna har önskat sig flera insamlingskärl för plast-
förpackningar till ekopunkterna. Kymenlaakson Jäte pla-
nerar ytterligare insamlingskärl för plastförpackningar 
och kartong till cirka 20 av sina ekopunkter.

Rinki Oy har för närvarande inga planer att minska an-
talet ekopunkter i Kymenlaakson Jätes område.

Kymenlaakson Jäte planerar att minska antalet ekopu-
nkter i någon mån. Ändringarna och planerna preciseras 
under 2023. Information tillhandahålls om ändringarna i 
god tid, både på ekopunkterna och i vårens Avfallsmed-
delande. 
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Insamlingen av bioavfall ska effektiviseras i Finland genom avfallslagen. 
Ett sätt är att utvidga skyldigheten att samla in bioavfall. Skyldigheten 

att sortera bioavfall utvidgas under 2024 till att även omfatta egnahems- 
och parhus i tätorter med flera än 10 000 invånare. I Kymenlaakson Jätes 

verksamhetsområde finns sådana tätorter i Kouvola, Kotka och Fredrikshamn.

Kartan finns på adressen  taajamat.kymenlaaksonjate.fi

 Gäller skyldigheten att  
sortera bioavfall dig?

ANNE SIRONEN

http://www.kymenlaaksonjate.fi

