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Prislistan för avfallshantering 2020

I prislistan finns information om fastigheternas avfallsavgifter, avfallskärlens storlek och tömningsfrekvens. Du kan
bekanta dig med avgifterna för avfall som ska föras till Sortti-stationerna och hanteringsavgifterna för avfall som tas
emot på Käringmossen. I prislistan finns också information om tjänsten Sortti-avhämtning för stora föremål och
dess avgifter.

Fastigheternas bland- och bioavfallsavgifter inkluderar transport- och hanteringsavgifter samt 24 procent
mervärdesskatt. Avgifterna för förpackningsmaterial som tillhör producenternas ansvar, dvs. kartong, plast, glas och
metall inkluderar en transportavgift och 24 procent mervärdesskatt.

Bekanta dig med avfallshanteringens dimensioneringsrekommendationer, dvs. vårt förslag om lämpligt antal
avfallskärl och tömningsfrekvensen för fastigheten. Mer information om dimensioneringsrekommendationer (på
finska sidor)

Enligt föreskrifterna om avfallshanteringen samlas från och med år 2021 bioavfall, plast-, glas-, och
kartongförpackningar samt små metallföremål in separat från fastigheter med minst fem lägenheter.
Fastigheter kan redan nu beställa kärl för sortering av olika avfall. Tillgängligheten påverkas något av
fastighetens läge.

Mer information om föreskrifterna om avfallshanteringen

https://vanha.hsy.fi/fi/isannoitsijalle/kiinteistonjatehuolto/Sivut/jatetilojen-suunnittelu.aspx
https://pdf.julkaisija:3vawdTkPp@adminjulkaisu.hsy.fi/foreskrifter-om-avfallshanteringen-i-huvudstadsregionen-och-kyrkslatt.html#ckBAZYHY6O


Sorteringsskyldigheter

Stadens föreskrifter om avfallshanteringen bestämmer vilka avfall som ska sorteras och samlas in vid fastigheten.
HRM:s föreskrifter om avfallshanteringen gäller i huvudstadsregionen (Helsingfors, Vanda, Esbo, Grankulla) och
Kyrkslätt.

I bostadsfastigheter bestäms sorteringsskyldigheten av antalet bostäder och i övriga fastigheter av mängden avfall
som uppstår. Ofta är det så att ju fler invånare det finns, desto fler olika avfallsslag lönar det sig att gemensamt
samla in vid fastigheten.

De nya föreskrifterna om avfallshanteringen trädde ikraft 1.3.2019. Undantaget är de nya
sorteringsskyldigheterna, som ändras först efter övergångsperioden. Läs mer hsy.fi/föreskrifter om
avfallshanteringen

Avfall Bostadsfastighet Annan fastighet

Blandavfall alltid alltid

Bioavfall 10 bostäder 50 kg/vecka

Kartong 
(inkl. papp) 10 bostäder

50 kg/vecka 
Papp separat, om 
det uppstår mer än 50 kg/vecka

Glas 20 bostäder 50 kg/vecka

Metall 20 bostäder 50 kg/vecka

Papper I enlighet med avfallslagen I enlighet med avfallslagen

Fråga om mer information av oss: jate.kuljetuspalaute@hsy.fi

Sorteringsproblem? Avfallsguiden hjälper! 

https://pdf.julkaisija:3vawdTkPp@adminjulkaisu.hsy.fi/foreskrifter-om-avfallshanteringen-i-huvudstadsregionen-och-kyrkslatt.html#ckBAZYHY6O
https://www.hsy.fi/avfallsguide
https://vanha.hsy.fi/sv/invanare/sortering/avfallsguide/Sidor/default.aspx


Hyr avfallskärl av HRM

Det är fiffigt att samla avfall i ett hyreskärl. Vi levererar ett hyreskärl kostnadsfritt till fastigheten. Då hyreskärlet med
tiden går sönder på grund av slitage, byter vi ut det avgiftsfritt mot ett nytt.

Observera att då de nya föreskrifterna om avfallshanteringen trädde i kraft i mars 2019 fastställdes färgerna på nytt
för varje avfallsslag. Även om färgerna på vissa avfallskärl ändrades, byter vi inte ut ett gammalt hyreskärl, om det
ännu är helt.

Istället för ett hyreskärl kan du även använda ett eget avfallskärl, men det måste kunna tömmas på tillbörligt sätt.

Hyresavgifter €/vecka

Avfallsinsamlingsutrustning

140 l avfallskärl 0,25

240 l avfallskärl 0,25

360 l avfallskärl, plast 0,35

360 l avfallskärl, kartong 0,35

360 l avfallskärl, blandavfall 0,36

660 l avfallskärl 0,47

2 m3 frontlastad container 5,1

4 m3 frontlastad container 5,68

6 m3 frontlastad container 6,79

8 m3 frontlastad container 7,56

rullcontainer för insamling av papp 1,29

Byte av ett smutsigt avfallskärl till ett rent, beställs separat €/st.

Avfallskärl 140-800 l 55

Priset för förflyttning av avfallscontainrar är 68 € per timme

Skadat eller försvunnet avfallskärl €/st.

600–800 l avfallskärl 140

300–360 l avfallskärl 70

240 l avfallskärl 55

140 l avfallskärl 55

Rullcontainer 40

För brända, på annat sätt förstörda eller försvunna och av oss hyrda avfallskärl tar vi ut en kompensationsavgift.
Avgiften inkluderar leveransen till fastigheten.

Avfallskärlets hänglås, som inkluderar två nycklar, kostar 40 €.



Vi byter ut och levererar avfallskärl utan kostnad ungefär inom sju vardagar. Vi debiterar separat om du vill byta avfallskärl som
snabbleverans.

Snabbleverans av avfallskärl, inom 1–2 vardagar €

Ett avfallskärl 70

Flera avfallskärl: den första 70

Flera avfallskärl: övriga 30



Fastigheternas avgifter för blandavfall

Det är fiffigt att samla avfall i ett hyreskärl. Vi levererar ett hyreskärl kostnadsfritt till fastigheten. Du kan se hyrorna
för kärlen i punkten Hyr avfallskärl av HRM.

Istället för ett hyreskärl kan du även använda ett eget avfallskärl, men det måste kunna tömmas på tillbörligt sätt.

Egnahemshus och parhust

Priserna inkluderar inte hyran för kärlet. Du kan se hyrorna för kärlen i punkten Hyr avfallskärl av HRM.

Kärlets storlek Tömningsfrekvens Tömningspris €/st. Totala priset €/år

140 liters kärl var åttonde vecka* 6,68 46,76

var fjärde vecka 6,68 86,84

varannan vecka 6,95 180,70

en gång per vecka 7,20 374,40

240 liters kärl var åttonde vecka* 7,72 54,04

var fjärde vecka 7,72 100,36

varannan vecka 7,98 207,48

en gång per vecka 8,23 427,96

300–360 liters kärl var åttonde vecka* 8,39 58,73

var fjärde vecka 8,39 109,07

varannan vecka 8,66 225,16

en gång per vecka 8,91 463,32

600–660 liters kärl var åttonde vecka* 10,81 75,67

var fjärde vecka 10,81 140,53

varannan vecka 11,06 287,56

en gång per vecka 11,31 588,12

*Tömning var 8:e vecka förutsätter att du beställer separat insamling av bioavfall eller att du komposterar ditt
bioavfall.

Extra avfall är avfall som har placerats utanför avfallskärlet. I samband med debiteringen av regelbunden tömning
debiterar vi för extra blandavfall 31,87 € / m3. Läs mer i punkten Extra avfall



Rad-, höghus- o.dyl. fastigheter

Enligt föreskrifterna om avfallshanteringen samlas från och med år 2021 bioavfall,
plast-, glas-, och kartongförpackningar samt små metallföremål in separat från fastigheter med minst fem
lägenheter. Fastigheter kan redan nu beställa kärl för sortering av olika avfall. Tillgängligheten påverkas något
av fastighetens läge.

Är ditt husbolag intresserat av att ansluta sig till insamlingen av plastförpackningar? Se mer i punkten
Plastförpackningar.

600–660 liters avfallskärl

Priserna inkluderar inte hyran för kärlet. Du kan se hyrorna för kärlen i punkten Hyr avfallskärl av HRM.

Årskostnaden för tömning av avfallskärl beräknas alltid enligt antalet tömningar under året. *Den årskostnad som
anges i tabellen är ett exempel på årskostnaden för avfallskärl som töms fyra gånger om veckan.

Tömningsfrekvens Tömningspris €/st. Totala priset €/år

Tömning en gång per vecka 11,31 588,12

Tömning två gånger per vecka 11,83 1 230,32

Tömning tre gånger per vecka 12,81 1 998,36

Tömning fyra gånger per vecka eller oftare 13,80 2 870,40

Avfallsbehållare

Blandavfall Enhet Priset
€

Frontlastad container tömning 36,60

Djupbehållare, fastighetsavfall, regelbunden tömning tömning 36,60

Djupbehållare, allmänna platser, separat beställning eller om behållaren är fodrad med en
insatssäck tömning 40,77

Hanteringsavgift för blandavfall (behållarna vägs i samband med tömningen) ton 169,61

Lokala insamlingspunkter för blandavfall

Våra lokala insamlingspunkter finns i Porkala och Långvik i Kyrkslätt. De lokala insamlingspunkterna och Sortti-
stationerna får användas av innehavare av fritidsbostäder och innehavare av fastigheter som är i åretruntbruk och
som inte kan nås med sopbil.

Av småfastigheter som använder lokala insamlingspunkter och Sortti-stationer debiterar vi en årsavgift. Visa upp
kvittot på förfrågan när du för avfall till våra lokala insamlingspunkter eller en Sortti-station. Tjänsten gäller endast



blandavfall som uppkommit vid boende.

Byggavfall, kasserade möbler och annat avfall av stor storlek kan föras till Sortti-stationer. För avfall av stor storlek
kan du också beställa transporttjänsten Sortti-avhämtning. Läs mer hsy.fi/noutosortti och hsy.fi/sorttiasemat

Tjänstens årsavgift för fast bosatta invånare är 94,40 € och för sommarboende 35,53 €.

https://vanha.hsy.fi/sv/online-tjanster/Sidor/bestall-avhamtningstjansten-nouto-sortti.aspx
https://vanha.hsy.fi/sv/invanare/sortering/sortti/Sidor/default.aspx


Bioavfall

Vid bostadsfastigheter används huvudsakligen 240 liters bioavfallskärl. Ett 140 liters kärl kan användas om avfallet
är särskilt tungt.

För installerade separata insatssäckar som placeras i avfallskärlet debiteras 1,57 euro per säck.

Bioavfall som uppkommer vid boende

HRM:s bioavfallskärl ingår i tömningspriset. Priserna inkluderar 24 procent mervärdesskatt.

Årskostnaden för tömning av avfallskärl beräknas alltid enligt antalet tömningar under året. *Den årskostnad som
anges i tabellen är ett exempel på årskostnaden för avfallskärl som töms fyra gånger om veckan. 

Tömningsfrekvens Tömningspris €/st. Totala priset €/år

Tömning varannan vecka 7,13 185,38

Tömning en gång per vecka 7,13 370,76

Tömning två gånger per vecka 7,77 808,08

Tömning tre gånger per vecka 8,2 1279,2

Tömning fyra gånger per vecka eller oftare 8,77 1824,16

Extra avfall är avfall som har placerats utanför avfallskärlet. Extra bioavfall är till exempel trädgårdsavfall som
packats i en förmultnande säck. Läs mer i punkten Extra avfall.

I samband med debiteringen av regelbunden tömning debiterar vi för extra bioavfall på följande sätt:

Extra bioavfall 28,00 €/m3

Trädgårdsavfall, förmultnande säck 28,00 €/m3

Avfallsbehållare

Bioavfall Enhet Pris €

Tömning av djupbehållare, inkluderar en installerad insatssäck tömning 40,08

Hanteringsavgift för bioavfall (behållarna vägs i samband med tömningen) ton 108,64

Bioavfall från storkök



HRM:s bioavfallskärl ingår i tömningspriset. Priserna inkluderar 24 procent mervärdesskatt.

Årskostnaden för tömning av avfallskärl beräknas alltid enligt antalet tömningar under året. *Den årskostnad som
anges i tabellen är ett exempel på årskostnaden för avfallskärl som töms fyra gånger om veckan. 

Tömningsfrekvens Tömningspris €/st. Totala priset €/år

Tömning varannan vecka 11,8 306,8

Tömning en gång per vecka 11,8 613,6

Tömning två gånger per vecka 12,58 1308,32

Tömning tre gånger per vecka 13,37 2085,72

Tömning fyra gånger per vecka eller oftare 14,16 2945,28



Kartong

Det är fiffigt att samla avfall i ett hyreskärl. Vi levererar ett hyreskärl kostnadsfritt till fastigheten. Observera att
avfallskärlens tömningsavgifter inte inkluderar hyran för kärlen.

Istället för ett hyreskärl kan du även använda ett eget avfallskärl, men det måste kunna tömmas på tillbörligt sätt.

Läs mer i punkten Hyr avfallskärl av HRM.

Astian
koko 240 l 240 l 300–360 l 300–360 l 600–800 l 600–800 l

Tömning Tömningspris
€/st.

Totala
priset €/år

Tömningspris
€/st.

Totala
priset €/år

Tömningspris
€/st.

Totala
priset €/år

Tömning var åttonde
vecka - - - - 4,19 29,33

Tömning var fjärde
vecka 4,19 54,47 4,19 54,47 4,19 54,47

Tömning varannan
vecka 4,44 115,44 4,44 115,44 4,44 115,44

Tömning en gång per
vecka 4,67 242,84 4,67 242,84 4,67 242,84

Tömning två gånger
per vecka - - - - 5,60 582,40

Tömning tre gånger
per vecka - - - - 6,53 1018,68

Extra avfall är avfall som har placerats utanför avfallskärlet. I samband med debiteringen av regelbunden tömning
debiterar vi för extra kartongavfall 20,00 €/m3. Läs mer i punkten Extra avfall.

Tömning av kartongbehållaren

Kartongavfallsbehållare Enhet Pris

Djupbehållare för kartongavfall, regelbunden tömning. €/tömning 36,06



Vi ingår inte längre nya avtal om pappinsamling. Du kan beställa kartonginsamling till din fastighet som även
inkluderar brunt papp.

Du kan samla stora papplådor i en hyrd rullcontainer. Hyran för rullcontainern är 1,29 € / vecka. Vi kan tömma
rullcontainern en gång per vecka, varannan vecka, var 4:e vecka eller var 8:e vecka.

Tömning av rullcontainer Pris/€/st.

Standardtömning av rullcontainer (tillplattad papp) 8,74

Separat beställd tömning av rullcontainer 13,19

Hämtning av kartongbalar under 30 kilo kostar 8,74 styck. Hämtning av kartongbalar över 30 kilo kostar 60 styck.

Löst kartong Pris €

Hämtning i samband med standardhämtning 20,00 / m3

Separat beställd hämtning (minimiavgift 1/2 h) 91,22 / t



Plastförpackningar

Till en början tömmer vi insamlingskärlen för plastförpackningar högst en gång per vecka. Du kan senare göra
tömningsintervallen kortare om det samlas ovanligt mycket plastförpackningar i din fastighet. Fastigheter med fem
och över fem bostäder kan endast beställa ett 660 liters avfallskärl för plastförpackningar. Mindre avfallskärl fylls
alldeles för snabbt och vållar därför utmaningar vid tömningen.

Läs mer på adressen hsy.fi/plastförbackningar

Det är fiffigt att samla avfall i ett hyreskärl

Vi levererar ett hyreskärl kostnadsfritt till fastigheten. Observera att avfallskärlens tömningsavgifter inte inkluderar
hyran för kärlen. Istället för ett hyreskärl kan du även använda ett eget avfallskärl, men det måste kunna tömmas på
tillbörligt sätt.

Läs mer i punkten Hyr avfallskärl av HRM.

Priser för 140–240 liters och 330 liters kärl

Priserna inkluderar inte hyran för kärlet. Hyran för 140–240 liters kärl är 0,25 euro per vecka och för 300–360 liters
kärl 0,35 euro per vecka.

* 140–240 liters avfallskärl kan endast beställas till egnahemshus och parhus.

** 300–360 liters avfallskärl kan endast beställas till fastigheter med färre än 5 bostäder.

Storlek av kärlen 140-240 l 140-240 l 330-360 l 330-360 l

Tömning Tömningspris
€/st.

Totala priset €/
år

Tömningspris
€/st.

Totala priset €/
år

Tömning en gång var fjärde
vecka 5,70 74,10 6,40 83,20

Tömning varannan vecka 5,88 152,88 6,57 170,82

Tömning en gång per vecka 6,06 315,12 6,76 351,52

Priser för 660 liters plastförpackningskärl

Priserna inkluderar inte hyran för kärlet. Hyran för 660 liters avfallskärl är 0,47 euro per vecka.

https://vanha.hsy.fi/sv/invanare/sortering/sorteringsanvisningar/Sidor/Plast.aspx


Storlek av kärlen 660 l 660 l

Tömning Tömningspris €/st. Totala priset €/år

Tömning en gång per åtta veckor 7,09 49,63

Tömning en gång var fjärde vecka 7,09 92,17

Tömning varannan vecka 7,27 189,02

Tömning en gång per vecka 7,45 387,40

Tömning två gånger per vecka 8,20 852,80

Tömning tre gånger per vecka 8,95 1396,20

Extra avfall är avfall som har placerats utanför kärlet. I samband med debiteringen av regelbunden tömning
debiterar vi för extra plastförpackningsavfall 14,78 €/m3. Läs mer i punkten Extra avfall.

Avfallsbehållare för plastförpackningar

Avfallsbehållare för plastförpackningar Pris €

Djupbehållare för plastförpackningar, regelbunden tömning. 36,06



Glas och metall

Hyran för våra glas- och metallavfallskärl inkluderas i tömningsavgifterna. Vi tömmer glas- och metallavfallskärlen
var fjärde vecka eller var åttonde vecka. I Helsingfors centrum tömmer vi dessutom kärlen eventuellt varannan
vecka.

Avfallskärl Tömning €/st.

240 liters glasinsamlingskärl 6,21

240 liters metallinsamlingskärl 6,21

Djupbehållare 35,99



Extra avfall

Avfall som placerats utanför kärlet är extra avfall. Avfall i plastsäckar klassar vi som blandavfall. Extra avfall ska
placeras i avfallskärlets omedelbara närhet. Allt avfall i avfallskärlets omedelbara närhet klassas som extra avfall.
Maximimängden för extra avfall är 2 m3 eller 15 kg/säck. Avtala separat om hämtning av större mängder är så med
vår kundtjänst. Vi fakturerar för ett parti på minst 0,1 kubik (100 liter).

Du kan också beställa hämtningsservice för stora föremål. Läs mer i punkten Sortti-avhämtning

Vi samlar in julgranar kostnadsfritt då de är placerade i avfallsrummet eller intill avfallskärlen.

Avfall Pris €/m3

Blandavfall (föremål, förpackningar, säckar o.dyl.) 31,87

Bioavfall (trädgårdsavfall, förmultnande säckar) 28,00

Kartong (papplådor, förpackningar o.dyl.) 20,00

Plastförpackningar 14,78

Glas 28,00

Metall 28,00



Tidsbestämda tömningar och avbrytande av
tömningar

Du kan beställa en tidsbestämd tömning av ett eller flera avfallskärl exempelvis till sommarbostaden. Avfallskärl på
fritidsbostad som endast används sommartid ska under sommartiden (veckor 18–40) tömmas med de
tömningsintervaller som anges i föreskrifterna om avfallshanteringen.

Om din fastighet är oanvänd i åtminstone en vecka kan du avbryta avfallstransporten för en bestämd tid. Gör en
anmälan till HRM minst två veckor före det önskade begynnelsedatumet för avbrottet. Om avbrottet räcker över ett
år eller om de på varandra följande avbrotten är fler än två, ska du ansöka om undantag från föreskrifterna om
avfallshanteringen.

Ansökan om undantag kan du göra med en blankett.

https://www.vismasignforms.com/sv/form/8fe109cc-bd38-4b72-9926-0047e707d963


Avfallstömning i skärgården

Vi har med Stara kommit överens om ett samarbete avseende avfallstömning i skärgården från och med säsongen
2020. Avfallstömning i skärgården som sker sjövägen gäller bland annat restauranger, fritidsbosättning och
fritidsföreningar i skärgården.

Stara sköter de avfallstransporter som sker sjövägen för skärgårdsfastigheter inom Helsingfors och Esbo, samt
kundtjänsten för skärgårdsfastigheter avseende avfallshanteringstjänster. Tjänsten sträcker sig tills vidare inte till
Kyrkslätt.

Beställingen för avfallstömning

Avfallstömning i skärgården kan beställas genom att kontakta Staras kundtjänst, tfn 09 310 70707 (öppet
måndag–fredag kl. 8.30–15.30). Även varuleveranser och andra transporttjänster kan överenskommas direkt med
Stara.

HRM sköter faktureringen av skärgårdens avfallstjänster. Vid frågor som gäller fakturering eller andra ärenden i
anslutning till avfallshanteringstjänster får du gärna kontakta HRM:s kundtjänst:

per telefon 09 1561 2110 (öppen måndag–fredag kl. 8.30–15.30)
per e-post jate.kuljetuspalaute@hsy.fi.

Tömning av avfallskärl

Produkt Pris €/st. (inkl. moms 24 %)

Blandavfall 140 liter och 240 liter 16,16

Blandavfall 360 liter 21,32

Blandavfall 600-660 liter 38,54

Bioavfall 140 liter och 240 liter 16,16

Rullcontainer för papp 64,26

Pappbal 16,05

Löst avfall 1 m3 64,26

Hyra för avfallskärl

Produkt Pris €/st./vecka (inkl. moms 24 %)

Avfallskärl 140 liter och 240 liter 0,25

Avfallskärl 360 liter 0,35

Avfallskärl 600-600 liter 0,47

Rullcontainer 1,29



Övriga avgifter (i samband med tömning av avfallskärl)

Produkt Enhet Pris € (inkl. moms 24 %)

Ackumulator, liten st. 3,58

Ackumulator, stor st. 7,17

Elektronik kilo 1,30

Målfärg kilo 1,30

Vätskor kilo 1,67

Kylapparat, liten st. 42,97

Kylapparat, stor st. 86,06

Byte av kärl st. 55,00

Specialuppdrag med båt

Produkt Pris €/timme

Haavi II, Ra-Pu, Lippo 141,98

Haavi III 283,96

Personal 53,32

Övertid 50 % 21,49

Övertid 100 % 42,97



Tömning av slamavskiljare och samlingsbrunnar

Du kan beställa tömning av samlingavskiljare och samlingsbrunnar genom vår kundtjänst:

tfn 09 1561 2110 (vardagar kl. 8.30–15.30)
e-post: liete@hsy.fi
på webben: hsy.fi/avfallsservice

Gör en brådskande beställning utanför kontorstid genom journumret 050 307 6041.

Olika alternativ för tömning av slamavskiljare och
slambrunnar

Standardtömning

Vi utför tömningarna automatiskt i enlighet med ett överenskommet tömningsschema vardagar kl. 7.00–21.00.
Veckodagen och tidpunkten för tömningen bestäms enligt områdets körarrangemang.

Brunnens nominella volym m3 Transport € Hantering € Pris €/tömning

-3 75,00 6,00 81,00

3,1 - 6 75,00 15,00 90,00

6,1 - 9 75,00 24,00 99,00

9,1 - 14 75,00 33,00 108,00

Beställningstömning

Beställningstömning är en engångstömning som du beställt separat. Vi utför tömningarna vardagar kl. 7.00–21.00.
Veckodagen och tidpunkten bestäms enligt områdets körarrangemang. Gör beställningen minst fyra vardagar innan
önskat datum för tömningen.

Brunnens nominella volym m3 Transport € Hantering € Pris €/tömning

-3 90,00 6,00 96,00

3,1 - 6 90,00 15,00 105,00

6,1 - 9 90,00 24,00 114,00

9,1 - 14 90,00 33,00 123,00

Precisionstömning

Vi utför tömningen på den dag och den tidpunkt som du vill vardagar kl. 7.00–18.00. Exaktheten för
tömningstidpunkten är +/- en timme. Gör beställningen minst två vardagar innan önskat datum för tömningen.

https://www.ytvlogistiikka.net/Logica.Ytv.Logistics.Subscription.WebUpdate/


Brunnens nominella volym m3 Transport € Hantering € Pris €/tömning

-3 120,00 6,00 126,00

3,1 - 6 120,00 15,00 135,00

6,1 - 9 120,00 24,00 144,00

9,1 - 14 120,00 33,00 153,00

Expresstömning

Gör beställningen vardagar kl. 8.30–15.30. Vi utför tömningen inom fem timmar från beställningen.

Brunnens nominella volym m3 Transport € Hantering € Pris €/tömning

-3 150,00 6,00 156,00

3,1 - 6 150,00 15,00 165,00

6,1 - 9 150,00 24,00 174,00

9,1 - 14 150,00 33,00 183,00

Jourtömningar

Jourtömningar är brådskande tömningar utanför kontorstid. Gör beställningar genom journumret 050 307 6041.

Vardagar

Vi utför tömningen inom fem timmar från beställningen.

Brunnens nominella volym m3 Transport € Hantering € Pris €/tömning

-3 170,00 6,00 176,00

3,1 - 6 170,00 15,00 185,00

6,1 - 9 170,00 24,00 194,00

9,1 - 14 170,00 33,00 203,00

Lördagar

Vi utför tömningen inom fem timmar från beställningen.

Brunnens nominella volym m3 Transport € Hantering € Pris €/tömning

-3 220,00 6,00 226,00

3,1-6 220,00 15,00 235,00

6,1-9 220,00 24,00 244,00

9,1-14 220,00 33,00 253,00



Söndagar och helger

Vi utför tömningen inom fem timmar från beställningen.

Brunnens nominella volym m3 Transport € Hantering € Pris €/tömning

-3 350,00 6,00 356,00

3,1-6 350,00 15,00 365,00

6,1-9 350,00 24,00 374,00

9,1-14 350,00 33,00 383,00

Extra arbete

Förflyttning av slambil mellan brunnsgrupper är 35 €/förflyttning vid samma fastighet. Till detta pris kan
förflyttningen maximalt vara 0,5 kilometer.

Vi debiterar 80 € per timme för extra arbete om det i samband med tömningen måste utföras åtgärder som gör
arbetet långsammare. Minidebiteringen är 0,5 timmar. I samband med beställning av tömning av slamavskiljare och
samlingsbrunnar måste man uppge om till exempel:

sugbilen inte kan komma inom minst 40 meter från brunnen
det är en avsevärd höjdskillnad mellan sugbilen och brunnen
jordmaterial måste avlägsnas i samband med tömningen.

Avtala separat om tömning av slampartier på över 14 m3.

Priserna inkluderar 24 procent mervärdesskatt.

Slangdragning*

slangdragningar som överskrider 40 meter som utförs som extra arbete

Begynnande 10 meter 13,33 €

Begynnande 20 meter 26,66 €

Begynnande 30 meter 39,99 €

*Priset gäller från och med 1.6.2020.



Övriga avfallsavgifter för fastigheter

Priserna för uthyrning av avfallskärl och deras leveranser finns i punkten Hyr avfallskärl av HRM.

Priset för en betalningspåminnelse är 5 € / st. (moms 0 %).

Bioavfall och latrin

Latrin Pris €/kärl

Minst 13 ggr/år 39,78

Tillfälliga platser 45,89

Tilläggsavgift för manuell transport på över 30 m 6,81

Kärl för hundpark, 140 liter 25,09

Transporten inkluderar ett 40 liters engångskärl.

Bioavfall från sjukhus och hälsostationer Pris €/säck (max 100 l)

Lätt avhämtningsplats 19,02

Svår avhämtningsplats 22,63

Djurkadaver Pris €/st.

Hundar, katter o.dyl. motsvarande i kundens avfallssäck, högst 100 liter 22,63

Förvaringskärl för biologiskt avfall Pris €/påbörjad vecka

Hyra för ett rött 600 liters förvaringskärl 0,47

Hyra för ett rött 300 liters förvaringskärl 0,36

Hyra för ett rött 240 liters förvaringskärl 0,25

Hyra för ett rött 140 liters förvaringskärl 0,25

Växelflak

Avgifter för växelflaksbehållare (i regelbunden transport) Enhet Pris €

Transportavgift, blandavfall tömning 140,07-193,86

Hanteringsavgift, blandavfall ton 111,60-167,40

Hanteringsavgift, bioavfall ton 100,81

Hanteringsavgift, bioavfall ton 253,36

Vägningsavgift vägning 19,84

Insamlingskärlets transportsträcka till sopbilen



Om vi blir tvungna att flytta ett avfallskärl eller en avfallssäck från fastighetens avfallspunkt till sopbilen, debiterar vi
ett tillägg enligt sträckans längd för varje tömning och för varje kärl som flyttas.

Transportsträcka Pris €

1—10 m ingen extra kostnad

11—20 m 0,66

21—30 m 1,32

31—40 m 1,98

41—50 m 2,64

över 50 m 3,30



Sortti-avhämtning

Du kan beställa avhämtningstjänst för stora föremål, dvs. Sortti-avhämtning. Tjänsten är avsedd för sådana föremål
som inte lämpar sig för fastighetens regelbundna avfallstransport, till exempel på grund av sin stora storlek.

Priset för avhämtning är 60–120 euro. En avhämtning inkluderar högst nio föremål. Föremålens storlek, vikt och
antalet delar som ska bäras inverkar på hur många föremål vi kan hämta samtidigt.

Läs mer hsy.fi/noutosortti

https://vanha.hsy.fi/sv/online-tjanster/Sidor/bestall-avhamtningstjansten-nouto-sortti.aspx


Sortti-stationer

Avgiftsfritt avfall

Vi debiterar ingen avgift för följande separat sorterat avfall:

kartong och papp
glasförpackningar (flaskor och burkar)
metall
papper
el- och elektronikapparater
farligt avfall från hemmen.

Avgiftsbelagt avfall

Priserna inkluderar 24 procent mervärdesskatt.

m3/1000 l 200 l (t.ex. avfallssäck)

Impregnerat trä
- målat och lackerat trä, o.dyl. behandlat trä
- spånskivor, dörrar, skåp, möbler
- Spikar och små beslag får bli kvar.

10,00 € 2,00 €

Lastpallar av trä
- rent trä
- ohyvlade brädor
- plywoodskivor och fanerlaminatträ
- spikar och små beslag får bli kvar

10,00 € 2,00 €

Plast
- plastföremål
- plastfilm, inte film som innehåller fibrer
- ej styrox
- ej PVC

10,00 € 2,00 €

Oanvändbara textilier
från och med 1.2.2020 10,00 € 2,00 €

Brännbart blandavfall
- stolar, soffor, resårmadrasser
- ej metallföremål
- sortera stort och litet blandavfall på separata flak

25,00 € 5,00 €

Gips 
- rena, torra gipsskivor
- ej i säck
- inga kakel, brädor eller metall

25,00 € 5,00 €

Tryckimpregnerat trä 25,00 € 5,00 €

Isoleringsull
- Sortera sten- och glasullen som obrännbart avfall på Sortti-stationen.
- Sortera ekovilla som brännbart blandavfall

25,00 € 5,00 €



m3/1000 l 200 l (t.ex. avfallssäck) 50 l (t.ex. låda)

Obrännbart avfall
- toalettstolar i porslin, tvättställ
- porslinskärl
- fönsterglas, speglar
- gipsskivor som innehåller orenheter
- ej metallföremål

60,00 € 12,00 € 3,00 €

Stenmaterial
- asfalt, betong, stenar, tegel, kakel
- jordmaterial, mull

60,00 € 12,00 € 3,00 €

Trädgårdsavfall lass

Äpplen, plommon (från trädgården)
(Sortera separat från övrigt trädgårdsavfall. Mottagning endast på hösten). 5,00 €

Räfsavfall 
- löv, gräs, blast, flisat ris, övrigt förmultnande avfall från trädgården
- stubbar, rötter
- ej mull
- rena sågspån, kutterspån, torv

5,00 €

Ris
- kvistar, granris, enskilda träd, trädstammar, rosor 5,00 €

Främmande arter
- förpackade
- sorteras som blandavfall

5,00 €

Enskilda föremål, såsom fåtöljer, resårmadrasser eller soffor, debiterar vi enligt volym.

Asbest tas endast emot vid Käringmossens Sortti-station, priset för varje påbörjad 100 liter är 10 €.

Uthyrning av släpkärra för transport av avfall

Du kan hyra en släpkärra för tre timmar för att transportera avfall. Släpkärran får inte användas för att transportera
mull som säljs vid Sortti-stationerna. Hyran är 5 € när man använder kärran för att transportera ett lass avfall till en
Sortti-station. För mottagningen av avfall debiteras en avgift enligt prislistan.

Bokning och ytterligare information hsy.fi/släpvagn eller via kundtjänsten 09 1561 2110 vardagar kl. 8.30–15.30.

Vi debiterar förhyraren 40 € per dygn från och med tidpunkten när uthyrningen börjar, om uthyrningen överskrider
tre timmar eller om uthyraren inte använder släpkärran för att transportera avfall till Sortti.

https://vanha.hsy.fi/sv/online-tjanster/Sidor/bestall-avhamtningstjansten-nouto-sortti.aspx


Ämmässuo ekoindustricentrum

Avfallspartier som vägs

Avfallspartier som transporteras med lastbil eller annat motsvarande stort fordon tas emot vid Käringmossens
ekoindustricentrum i Esbo.

Kunden (avfallsproducenten och avfallsinnehavaren) ska vara medveten om avfallets kvalitet, egenskaper och
ursprung samt dess deponiduglighet. Dessa uppgifter uppges på mottagningsplatsen. Transportdokument krävs för
en del avfall i enlighet med lagen.

Hanteringsavgiften fastställs på basen av avfallslassets vikt, avfallsslaget och dess kvalitet. Lasset bedöms på
mottagningsplatsen. Avgiften bestäms utgående från det dyraste avfallsslaget om lasset innehåller olika avfallsslag.

För avfallslass som har styrts till fel behandling på grund av att dokument saknas eller bristfälligt ifyllt dokument
debiteras kunden enligt de tilläggskostnader som HRM har vållats till exempel för ett bristfälligt transportdokument
eller felaktig anmälan om avfallssort.

Avfall som levereras med lastbil

Avfall som innehåller
asbest Allt avfall som innehåller asbest

Användningsbart
rejekt från byggavfall

Förbehandlat rejekt från byggavfall som används på avstjälpningsplatsen, från vilket
återvinningsbart material har avlägsnats.

Asfalt Avfall från rivning av vägar och motsvarande asfaltkonstruktioner

Aska Aska från förbränningsanläggningar

Avfall som kräver
specialbehandling

Allt avfall som på grund av sina egenskaper kräver behandling som avviker från det
normala, t.ex. slammigt och dammigt avfall samt avfallslass som ska förstöras.
Mottagningen ska avtalas separat.

Avsvavlingsavfall från
kärnkraftverk Avfall som uppstår vid avsvavling i kärnkraftverk

Betong Betongavfall som inte uppfyller kvalitetskraven för ”Betong under 150 mm” och inte
innehåller farligt avfall eller annat löst avfall.

Betong under 150 mm Rent betongavfall som krossats till en bitstorlek under 150 mm, får inte innehålla
byggnadsstål eller annat byggavfall

Bioavfall Fast mat- och livsmedelsavfall som är helt biologiskt nedbrytbart och tekniskt lämpligt för
behandlingsprocessen.

Bioavfall som kräver
förbehandling Förpackat bioavfall, inte glas- och plåtförpackningar

Bottensats från
sandfångsbrunnar Bottensats från sandfångsbrunnar som deponeras

Bygg- och
rivningsavfall Avfall från bygg- och rivningsverksamhet vars pris beror på sorteringsgraden.

Byggnadsstenmaterial Stenmaterial som kan utnyttjas på avstjälpningsplatsen, såsom putsavfall och annat avfall
som innehåller jord

Djuravfall Djurkadaver och delar av dem



Djurströ Djurströ samt ströblandad gödsel från häststall, även strö från försöksdjurens burar

Förorenad jord Jord från marksanering som förorenats med skadliga ämnen eller som har förstörts till
följd av en plötslig olycka. Priset baserar sig på halterna av skadliga ämnen.

Gipsavfall Rena och torra gipsskivor, utan avfallssäckar, kakel, brädor eller metall.

Grönavfall som kräver
förbehandling Löv, gräs, blast och ej flisat ris o.dyl. nedbrytbart avfall som uppstår vid trädgårdsskötsel

Impregnerat trä Tryckimpregnerat trä (farligt avfall)

Jord och avfall Jord- och stenmaterial där mindre än 10 procent av volymen består av annat avfall.
Inkluderar även främmande arter där det följer med jord.

Jord- och stenmaterial Jord som grävts ur marken och som kan användas vid avstjälpningsplatsen eller vid
markbyggnad.

Kommunalt avfall Blandat kommunalt avfall

Löv och övrigt
trädgårdsavfall

Löv, gräs, blast och flisat ris samt liknande nedbrytbart avfall som uppstår vid
trädgårdsskötsel.

Rengöringsavfall från
gator Sandavfall från rengöring av gator

Ris Kvistar och ris från träd

Ris som innehåller
jord Kvistar och ris från träd som innehåller jord och stenar.

Stenbaserat slam Stenbaserat slam som levereras med tankbil. Innehåller inget avfall.

Stubbar Stubbar som kan utnyttjas

Tegel Byggnadstegel från rivning av byggnader.

Trä, icke ytbehandlat Icke ytbehandlat träavfall från bygg- och rivningsverksamhet samt lastpallar och
träförpackningar.

Trä, ytbehandlat Ytbehandlat träavfall från bygg- och rivningsverksamhet.

Vägningstjänst Vägningstjänst för transportmateriel och vägning av laster som inte klassas som avfall.

Kostnader per avfallssort

Pris (moms 0 %)
€/ton

Pris (moms 24 %)
€/ton

Användningsbart avfall som styrs till annan behandling 90 111,6

Användningsbart rejekt från byggavfall 13,00–55,00 16,12–68,20

Asfalt 25,00–50,00 31,00–62,00

Avfall som innehåller asbest 201,8 250,23

Avfall som kräver specialbehandling 150,00–180,00 186,00–223,20

Betong 50,00–70,00 62,00–86,80

Betong under 150 mm 25,00–50,00 31,00–62,00

Bioavfall 50,00–81,30 62,00–100,81

Bioavfall som kräver förbehandling 120 148,8

Bottensats från sandfångsbrunnar 126,4 156,74

Bygg- och rivningsavfall 90,00–180,00 111,60–223,20

Byggnadsstenmaterial 40 49,6



Byggnadsstenmaterial 40 49,6

Djuravfall 200,00 (st.) 248

Djurströ, löv och övrigt grönavfall 40 49,6

Förorenad jord 10,00–200,00 12,40–248,00

Gipsavfall 60 74,4

Grönavfall som kräver förbehandling 60 74,4

Impregnerat trä 280 347,2

Jord och avfall 50,00–115,00 62,00–142,60

Jord- och stenmaterial 13,00–30,00 16,12–37,20

Kommunalt avfall 90,00–135,00 111,60–167,40

Lassavgift, alla vägningar (€/lass) 16,00 19,84

Rengöringsavfall från gator 50,00–70,00 62,00–86,80

Ris 30 37,2

Ris som innehåller jord 60 74,4

Slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar, mottagning och
behandling (€/lass) 23,76 29,46

Stenbaserat slam 35,00–70,00 43,40–86,80

Stubbar 60 74,4

Tegel 25,00–50,00 31,00–62,00

Trä, icke ytbehandlat 0 0

Trä, ytbehandlat 20 24,8

Tilläggsavgifter Pris (moms 0 %)
€/lass

Pris (moms 24
%) €/lass

Vi debiterar avfallsleverantören för kostnader som vållats på grund av att
leverantören har agerat fel.

Avfall som runnit ut från lasset på färdvägen 35 43,4

Felaktigt dokument 35 43,4

Lass som lossas av HRM 35 43,4

Oövertäckt lass på öppet flak 35 43,4

Tömning på fel plats 35 43,4



Farligt avfall

Farligt avfall som uppstår i hushållen tar vi emot kostnadsfritt om inget annat har konstaterats någon annanstans.
Leverans av farligt avfall är avgiftsbelagt för företag, anläggningar och liknande sammanslutningar. Avgifterna finns
i tabellen nedan.

Priserna inkl. moms 24 %

Avfallsslag Pris €/kg

Aerosoler 2,42

Acetylenflaskor 5,00

Amalgamavfall 16,5

Ammoniak 1,61

Baser 2,37

Bekämpnings- och skyddsmedelshaltigt avfall 2,72

Blyackumulatorer och batterier 0,00

Blyhaltig fogmassa/-band 1,71

Bortskaffande av IBC-behållare (debiteras om behållaren ska bortskaffas) 100,00 €/st.

Brandsläckare (inte halon) 2,00

Cancerläkemedel 2,22

CFC-tryckkärl, halonsläckare 4,84

Cyanidhaltigt avfall 2,77

Farligt avfallsparti (måste sorteras) 3,02

Film 1,51

Fotograferingskemikalier 1,21

Freoner 6,95

Föremål och material som innehåller farliga ämnen 2,50

Halogenfritt lösningsmedel 1,10

Halogenhaltigt lösningsmedel/destillationsåterstoden från tvätterier 2,40

Hårvårdskemikalier 1,56

Jodhaltigt avfall 4,28

Kemikalieparti (enhetligt) 401–800 kg 2,27

Kemikalieparti (enhetligt) 50–400 kg 2,97

Kemikalier som kräver sortering 7,06

Kreosothaltigt avfall 1,66

Kvicksilverhaltigt avfall 28,00

Kylarvätska 1,25

Laboratoriekemikalier 7,06

Luftgasflaskor
(högst 5 st. eller 25 liter/kund)

0–5kg: 10,00
över 5 kg: 5,00



(högst 5 st. eller 25 liter/kund) över 5 kg: 5,00

Lysrör, rengöring och sortering (avlägsnande av förpackningar) 1,51

Läkemedelsavfall 2,22

Murbruk 1,30

Målarfärg, lim, lack, tryckfärg 1,15

NiCd-ackumulatorer/stora litiumbatterier 4,00

Okänt farligt avfall 7,36

Olje-vattenblandning 1,06

Oljeavfall (högst 50 kg/företagskund) 0,00

Oljeemulsion 1,06

Oljefilter 1,36

Oljepasta 1,36

Oorganiska salter 2,37

Oxiderande ämnen 2,80

PCB-haltiga fogband 3,08

PCB-kondensatorer 3,08

PCB-olja 2,72

Rengöringskemikalier 2,12

Scintillationsvätska 3,83

Sekretessbelagt pappersavfall 1,56

Skäroljor 1,21

Stickande och skärande avfall 2,02

Syror 2,27

Tomfat 10,08 €/st.

Tomma kärl 1,00

Tryckimpregnerat trä (CCA, kreos.) orent 1,00

Tungmetallhaltiga lösningar 2,25

Övriga tryckbehållare och -kärl 9,00



Timtaxa för administrativt arbete

Timtaxa för administrativt arbete Enhet Pris (€) utan skatt moms 24 % Pris (€) inklusive skatt

Kontorsarbete* timme 40,00 9,60 49,60

Expertarbete* timme 65,00 15,60 80,60

*Pris per påbörjad timme


