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Prislistan för avfallshantering 2022

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.

Du kan bekanta dig med avfallshanteringens dimensioneringsrekommendationer, dvs. vårt förslag om lämpligt antal
avfallskärl och tömningsfrekvensen för fastigheten på adressen hsy.fi/sv/avfallsrum.

Läs mer om föreskrifterna om avfallshanteringen: Föreskrifterna om avfallshanteringen i huvudstadsregionen
och Kyrkslätt .

https://www.hsy.fi/sv/avfall-och-atervinning/fungerande-avfallsrum/
https://adminjulkaisu.hsy.fi/foreskrifter-om-avfallshanteringen-i-huvudstadsregionen-och-kyrkslatt.html#ckBAZYHY6O


Sorteringsskyldigheter

Föreskrifter om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt bestämmer vilka avfall som ska sorteras och
samlas in vid fastigheten. I bostadsfastigheter bestäms sorteringsskyldigheten av antalet bostäder och i övriga
fastigheter av mängden avfall som uppstår.

Läs mer föreskrifter om avfallshanteringen

Avfall Bostadsfastighet Annan fastighet

Blandavfall alltid alltid

Bioavfall 5 bostäder 25 kg/vecka

Kartongförpackningar 
och papp 5 bostäder 25 kg/vecka 

Glasförpackningar 5 bostäder 25 kg/vecka

Små metallföremål 5 bostäder 25 kg/vecka

Plastförpackningar 5 bostäder 15 kg/vecka

Papper I enlighet med avfallslagen I enlighet med avfallslagen

Läs mer Avfallstjänster för fastigheter - HSY

Sorteringsproblem? Avfallsguiden hjälper! 

https://adminjulkaisu.hsy.fi/foreskrifter-om-avfallshanteringen-i-huvudstadsregionen-och-kyrkslatt.html#ckBAZYHY6O
https://www.hsy.fi/sv/avfall-och-atervinning/avfallstjanster-for-fastigheter/
https://www.hsy.fi/sv/invanare/sortering/avfallsguide/Sidor/default.aspx


Hyr avfallskärl av HRM

Det lönar sig att samla avfall i ett avfallskärl som hyrts från HRM. Då hyreskärlet med tiden går sönder på grund av
slitage, byter vi ut det avgiftsfritt mot ett nytt.

Istället för ett hyreskärl kan du även använda ett eget avfallskärl. Se närmare anvisningar i föreskrifter om
avfallshanteringen.

Utgångspunkterna utgörs av föreskrifterna om avfallshanteringen och fastighetens individuella behov av
avfallsinsamling. Antalet avfallskärl som behövs påverkas av fastighetens storlek, invånarstruktur och antalet
avfallsinsamlingspunkter. Läs mera om fungerande avfallsrum.

Hyresavgifter € / vecka (moms 24 %) € / vecka (moms 0 %)

Avfallsinsamlingsutrustning

140 liters avfallskärl 0,25 0,20

240 liters avfallskärl 0,25 0,20

360 liters avfallskärl, plast 0,36 0,29

360 liters avfallskärl, kartong 0,36 0,29

360 liters avfallskärl, blandavfall 0,36 0,29

660 liters avfallskärl 0,47 0,38

2 m3 frontlastad container 5,10 4,11

4 m3 frontlastad container 5,68 4,58

6 m3 frontlastad container 6,79 5,48

8 m3 frontlastad container 7,56 6,10

rullcontainer för kartonginsamling 1,29 1,04

Avfallskärl 140–800 liters 55,71 44,93

https://adminjulkaisu.hsy.fi/foreskrifter-om-avfallshanteringen-i-huvudstadsregionen-och-kyrkslatt.html#ckBAZYHY6O
https://www.hsy.fi/sv/avfall-och-atervinning/fungerande-avfallsrum/


Andra priser som gäller avfallskärl

€ / st (moms 24 %) € / st (moms 0 %)

Byte av ett smutsigt avfallskärl 140–800 liters till ett rent, beställs separat 55,71 44,93

Separata installering av insatssäck 1,60 1,29

Avfallskärlets hänglås, som inkluderar två nycklar 40,52 32,68

Skadat eller försvunnet avfallskärl € / st (moms 24 %) € / t(moms 0 %)

800 liters 140,00 112,90

600–660 liters 117,80 95,00

300–360 liters 49,60 40,00

240 liters 37,20 30,00

140 liters 31,00 25,00

Rullcontainer 40,52 32,68

För brända, på annat sätt förstörda eller försvunna och av oss hyrda avfallskärl tar vi ut en kompensationsavgift.
Avgiften inkluderar leveransen till fastigheten. 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 € (moms 24 %) € (moms 0 %)

Ett avfallskärl 70,90 57,18

Flera avfallskärl: det första 70,90 57,18

Flera avfallskärl: övriga 30,38 24,5



Blandavfall

Det lönar sig att samla avfall i ett avfallskärl som hyrts från HRM. Då hyreskärlet med tiden går sönder på grund av
slitage, byter vi ut det avgiftsfritt mot ett nytt. Du kan se hyrorna för kärlen i punkten Hyr avfallskärl av HRM.

Istället för ett hyreskärl kan du även använda ett eget avfallskärl. Läs mer: Hyr avfallskärl av HRM.

Egnahemshus och parhust

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

https://adminjulkaisu.hsy.fi/prislistan-for-avfallshantering-2022.html#cFPC6Sc952


Storlek på kärlet Tömningsintervall Tömningspris € / st
(moms 24 %)

Tömningspris € /
st (moms 0 %)

Totalpris € / år**
(moms 24 %)

Totalpris € / år**
(moms 0 %)

140 liters
avfallskärl var 8:e vecka* 7,45 6,01 48,43 39,07

var 4:e vecka 7,45 6,01 96,85 78,13

varannan vecka 7,74 6,24 201,24 162,24

en gång per
vecka 8,02 6,47 417,04 336,44

240 liters
avfallskärl var 8:e vecka* 8,61 6,94 55,97 45,11

var 4:e vecka 8,61 6,94 111,93 90,22

varannan vecka 8,9 7,18 231,40 186,68

en gång per
vecka 9,18 7,40 477,36 384,80

300 eller 360 liters
avfallskärl var 8:e vecka* 9,35 7,54 60,78 49,01

var 4:e vecka 9,35 7,54 121,55 98,02

varannan vecka 9,65 7,78 250,90 202,28

en gång per
vecka 9,93 8,01 516,36 416,52

600 eller 660 liters
avfallskärl var 8:e vecka* 12,05 9,72 78,33 63,18

var 4:e vecka 12,05 9,72 156,65 126,36

varannan vecka 12,33 9,94 320,58 258,44

en gång per
vecka 12,6 10,16 655,20 528,32

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

**Årspriset beräknas enligt antalet tömningar av avfallskärl per år.

Extra avfall

Pris / m3 (moms 24 %) Pris / € (moms 0 %)

Extra avfall 35,51 28,64

Extra avfall är avgiftsbelagd avfall som har placerats utanför avfallskärlet. Läs mer i punkten
Extra avfall.



Rad-, höghus- o.dyl. fastigheter

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

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.

600 eller 660 liters avfallskärl

Tömningsintervall Tömningspris € / st
(moms 24 %)

Tömningspris € / st
(moms 0 %)

Totalpris € / år**
(moms 24 %)

Totalpris € / år**
(moms 0 %)

en gång per vecka 12,60 10,16 655,20 528,32

två gånger per vecka 13,18 10,63 1 370,72 1 105,52

tre gånger per vecka 14,27 11,51 2 226,12 1 795,56

fyra gånger per vecka
eller oftare 15,38 12,40 3 199,04 2 579,20

Avfallsbehållare

Blandavfall Enhet (moms 24
%)

(moms 0
%)

Tömning av frontlastad container tömning 40,78 32,89

Djupbehållare, fastighetsavfall tömning 40,78 32,89

Djupbehållare, allmänna platser eller om behållaren är fodrad med en
insatssäck tömning 45,43 36,64

Hanteringsavgift för blandavfall (behållarna vägs i samband med tömningen) ton 189,00 152,42

Årsavgiftskund

Om fastigheten inte går att nå med sopbil, kan fastighetsinnehavaren ansöka om att bli årsavgiftskund vid HRM:s
blandavfallspunkt genom att kontakta HRM:s kundtjänst. De lokala blandavfallspunkterna finns i Porkala och i Långvik i
Kyrkslätt samt vid alla Sortti-stationer.

Årsavgiften för tjänsten för fast bosatta invånare är 95,63 € inkl. moms 24 % (77,12 € moms 0 %) och för
sommarboende 35,99 € inkl. moms 24 % (29,02 € moms 0 %).

Lokala blandavfallspunkter



De lokala blandavfallspunkterna är endast avsedda för hushållens dagliga blandavfall. Till blandavfallspunkterna får du
inte föra farligt avfall eller avfall som på grund av sin storlek, sin exceptionella natur eller mängd inte lämpar sig för att
föras till insamlingen av blandavfall. Vänligen transportera ditt avfall till mottagningspunkten så att det är ändamålsenligt
sorterat och förpackat.

Med årsavgiftskortet kan du leverera högst 660 liter blandavfall från boende till Sortti-stationerna per gång. För annat
avfall som förs till Sortti-stationerna, såsom möbler, sker debiteringen enligt gällande prislista. Läs mer om Sortti-
stationerna.

https://www.hsy.fi/sv/avfall-och-atervinning/sortti-stationerna/


Bioavfall

HRM:s bioavfallskärl ingår i tömningspriset. Årspriset för tömning av avfallskärl beräknas enligt antalet tömningar per år.

*Årspriset i tabellen är ett exempel på årspris för avfallskärl som töms fyra gånger per vecka.

Tömningsintervall Tömningspris € / st
(moms 24 %)

Tömningspris € / st
(moms 0 %)

Totalpris € / år
(moms 24 %)

Totalpris € / år
(moms 0 %)

Varannan vecka 6,67 5,38 173,42 139,88

En gång per vecka 6,67 5,38 346,84 279,76

Två gånger per vecka 7,27 5,86 756,08 609,44

Tre gånger per vecka 7,66 6,18 1 194,96 964,08

Fyra gånger per vecka
eller oftare* 8,20 6,61 1 705,60 1 374,88

Extra avfall är avgiftsbelagd avfall som har placerats utanför avfallskärlet. Extra bioavfall är till exempel trädgårdsavfall
som packats i en förmultnande säck. En trädgårdsavfallssäck kan väga högst 15 kilo och den är avgiftsbelagt avfall.
Läs mer i punkten Extra avfall.

€/m3 (moms 24 %) €/m3 (moms 0 %)

Extra bioavfall 26,09 21,04

Trädgårdsavfall, förmultnande säck 26,09 21,04

Avfallsbehållare

Bioavfall Enhet Pris € (moms 24
%)

Pris € (moms 0
%)

Tömning av djupbehållare, inkluderar en installerad insatssäck tömning 37,35 30,12

Hanteringsavgift för bioavfall (behållarna vägs i samband med
tömningen) ton 99,95 80,60

Bioavfall från storkök



Vid storkök används huvudsakligen 140 liters bioavfallskärl. HRM:s bioavfallskärl ingår i tömningspriset.

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.

Tömningsintervall Tömningspris € / st
(moms 24 %)

Tömningspris € / st
(moms 0 %)

Totalpris € / år
(moms 24 %)

Totalpris € / år
(moms 0 %)

Varannan vecka 11,02 8,89 286,52 231,14

En gång per vecka 11,02 8,89 573,04 462,28

Två gånger per vecka 11,74 9,47 1220,96 984,88

Tre gånger per vecka 12,49 10,07 1948,44 1570,92

Fyra gånger per vecka
eller oftare* 13,22 10,66 2749,76 2217,28

Flytande bioavfall

Fraktavgift €/st (moms 24
%)

Fraktavgift €/st (moms 0
%)

Hanteringpris €/st (moms 24
%)

Hanteringpris €/st (moms 0
%)

150,00 120,97 86,80 70,00

Extra arbete

Enhet € (moms 24 %) € (moms 0 %)

Förflyttning av sopcontainer timme 35,45 28,59

extra arbete timme 81,03 65,35



Kartongförpackningar

Det är fiffigt att samla avfall i ett hyreskärl. 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.

Storlek av
kärlen Tömningsintervall Tömningspris € / st

(moms 24 %)
Tömningspris € / st

(moms 0 %)
Totalpris € / år
(moms 24 %)

Totalpris € / år
(moms 0 %)

240 eller 360
liters var 4:e vecka 3,91 3,15 50,83 40,95

varannan vecka 4,14 3,34 107,64 86,84

en gång per
vecka 4,35 3,51 226,20 182,52

600, 660 eller
800 liters var 8:e vecka 3,91 3,15 25,42 20,48

var 4:e vecka 3,91 3,15 50,83 40,95

varannan vecka 4,14 3,34 107,64 86,84

en gång per
vecka 4,35 3,51 226,20 182,52

två gånger per
vecka 5,22 4,21 542,88 437,84

tre gånger per
vecka 6,09 4,91 950,04 765,96

Extra avfall är avgiftsbelagd avfall som har placerats utanför avfallskärlet.

Läs mer i punkten Extra avfall.

https://adminjulkaisu.hsy.fi/prislistan-for-avfallshantering-2022.html#cFPC6Sc952


Tömning av kartongbehållaren

Kartongavfallsbehållare Pris €/tömning (moms 24 %) Pris €/tömning (moms 0 %)

Djupbehållare för kartongavfall 33,60 27,10

Vi ingår inte längre nya avtal om pappinsamling. Du kan beställa kartonginsamling till din fastighet som även inkluderar
brun 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 (moms 24 %) Pris € / st (moms 0 %)

Standardtömning av rullcontainer (tillplattad papp) 8,15 6,57

Separat beställd tömning av rullcontainer 12,30 9,92

Kartongbalar Pris € / st (moms 24 %) Pris € / st (moms 0 %)

Kartongbal under 30 kg 8,27 6,67

Kartongbal över 30 kg 56,87 45,86

Extra kartong Pris € (moms 24 %) Pris € (moms 0 %)

Hämtning i samband med standardhämtning 18,64/ m3 15,03/ m3

Separat beställd hämtning (minimiavgift 1/2 timme) 85,01 / timme 68,56 / timme



Plastförpackningar

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. Du kan också samla in
plastförpackningar i en flerfacksbehållare för förpackningar i fastigheter med 5–9 lägenheter.

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.

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

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

Tömningspris € / st
(moms 24 %)

Tömningspris € / st (
moms 0 %)

Totalpris € / år
(moms 24 %)

Totalpris € / år
(moms 0 %)

140 eller
240 liters

var 4:e
vecka 5,31 4,28 69,03 55,64

varannan
vecka 5,48 4,42 142,48 114,92

en gång per
vecka 5,64 4,55 293,28 236,60

330 eller
360 liters

var 4:e
vecka 5,96 4,81 77,48 62,53

varannan
vecka 6,13 4,94 159,38 128,44

en gång per
vecka 6,30 5,08 327,60 264,16

660 liters var 8:e
vecka 6,61 5,33 42,97 34,65

var 4:e
vecka 6,61 5,33 85,93 69,29

varannan
vecka 6,77 5,46 176,02 141,96

en gång per
vecka 6,94 5,60 360,88 291,20

varannan
vecka 7,64 6,16 794,56 640,64

https://adminjulkaisu.hsy.fi/prislistan-for-avfallshantering-2022.html#cFPC6Sc952


Extra avfall är avgifstbelagd avfall som har placerats utanför kärlet. Läs mer i punkten Extra avfall.

Avfallsbehållare för plastförpackningar

Pris € (moms 24 %) Pris € (moms 0 %)

Avfallsbehållare för plastförpackningar (st) 33,60 27,10



Glasförpackningar 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 (moms 24 %) Tömning € / st (alv 0 %)

240 liters glasinsamlingskärl 5,80 4,68

240 liters metallinsamlingskärl 5,80 4,68

Djupbehållare 33,54 27,05



Flerfack för förpackningar

Flerfack för förpackningsavfall är avsett för fastigheter med 5-9 bostäder. I
flerfackskärlet med fyra fack finns två större fack, i det ena insamlas
plastförpackningar och i det andra kartong. I de två mindre facken insamlas
små metallföremål och glas.

 HRM:s flerfackskärl ingår i tömningspriset.

Flerfack för förpackningar Tömning €/st. (moms 24 %) Tömning €/st. (moms 0 %)

370 eller 660 liters avfallskärl 7,75 6,25

Vi tömmer flerfack för förpackningar varje vecka, varannan vecka eller fjärde vecka.

Extra avfall och flerfack för förpackningar

Avfall som placerats utanför avfallskärlet är extra avfall.Vi fakturerar för extra avfall enligt priset på extra avfall för
respektive avfallsslag. Mer information om priser får du under Extra avfall.

Förpacka det extra avfallet och lämna det bredvid avfallskärlet för att vänta på tömningen.Markera på det förpackade
avfallet vilket avfallsslag det är (plastförpackningar, kartong, glas eller små metallföremål).

Säcken för extra avfall måste vara av den storlek att det ryms i flerfackskärlets tomma fack avsett för det ifrågavarande
avfallsslaget. Sopbilsföraren lägger det extra avfallet i flerfackskärlet efter tömningen och tömmer kärlet igen i sopbilen.
På det viset hamnar varje avfallsslag i den rätta kammaren i bilen.

Extra avfall som inte ryms i facket för det ifrågavarande avfallsslaget i flerfackskärlet är blandavfall. Vi fakturerar det
enligt priset på blandavfall.



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. Läs
mer i avfallshanteringsföreskrifter 24§.

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 eller från sidan Sortti-
avhämtning av stora föremål.

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

Avfall Pris € / m3 (moms 24 %) Pris € / m3 (moms 0 %)

Blandavfall (föremål, förpackningar, säckar o.dyl.) 35,51 28,64

Bioavfall (trädgårdsavfall, förmultnande säckar) 26,09 21,04

Kartongförpackningar (papplådor, förpackningar o.dyl.) 18,64 15,03

Plastförpackningar 13,78 11,11

Glassförpackningar 26,09 21,04

Metall 26,09 21,04

https://adminjulkaisu.hsy.fi/foreskrifter-om-avfallshanteringen-i-huvudstadsregionen-och-kyrkslatt.html#c_6_otsikko_15
https://www.hsy.fi/sv/avfall-och-atervinning/sortti-avhamtning-av-stora-foremal/


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 samarbetar med Stara vad gäller tömning av avfallskärl i skärgården. 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)
hsy.fi/takontakt

Tömning av avfallskärl

Produkt Pris €/st (moms 24 %) Pris €/st (moms 0 %)

Blandavfall 140 liters och 240 liters 16,16 13,03

Blandavfall 360 liters 21,32 17,19

Blandavfall 600-660 liters 38,54 31,08

Bioavfall 140 liters 16,16 13,03

Plastförpackningar 240 liters 16,16 13,03

Glassförpackningar 240 liters 16,16 13,03

Metall 240 liters 16,16 13,03

Flerfack för förpackningar* 370 liters 38,54 31,08

Rullcontainer för papp 64,26 51,82

Pappbal 16,05 12,94

Löst avfall 1 m3 64,26 51,82

* I flerfackskärlet med fyra fack insamlas plastförpackningar, glasförpackiningar, kartong och små metallföremål.

http://hsy.fi/takontakt


Övriga avgifter (i samband med tömning av avfallskärl)

Produkt Enhet Pris (moms 24 %) Pris (moms 0 %)

Ackumulator, liten styck 3,58 2,89

Ackumulator, stor styck 7,17 5,78

Elecktorik kilo 1,30 1,05

Målarfärg kilo 1,30 1,05

Vätskor kilo 1,67 1,35

Kylutrustning, liten styck 42,97 34,65

Kylutrustning, stor styck 86,06 69,40

Byta av avfallskärl styck 55,00 44,35



Tömning av slamavskiljare och samlingsbrunnar

HRM ansvarar för tömningar av bostadsfastigheters slamkärl och transport
av slammet i huvudstadsregionen och Kyrkslätt. Vad gäller minireningsverk
utför vi endast tömningar. Övriga underhållsarbeten ska beställas direkt från
ett företag inom avloppsservice.

Du hittar mer information på vår webbplats 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)
hsy.fi/takontakt (endast standardtömningar)
på webben: hsy.fi/avfallsservice (endast standardtömningar)

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

 Priset för brunnstömning består av priset för slamhantering och transport. Hanteringspriset utgörs av brunnens
nominella volym. Transportpriset beror på vilken typ av beställning du väljer.

Brunnens nominella volym m3 Hanteringspris € (moms 24 %) Hanteringspris € (moms 0%)

-3 6,08 4,90

3,1 - 6 15,19 12,25

6,1 - 9 24,32 19,61

9,1 - 14 33,43 26,96

Olika alternativ för tömning av slamavskiljare och
slambrunnar

Standardtömning

Vi utför tömningarna automatiskt i enlighet med ett överenskommet tömningsschema vardagar kl. 6.00–22.00.
Veckodagen och tidpunkten för tömningen bestäms enligt områdets körarrangemang.

https://www.hsy.fi/sv/avfall-och-atervinning/tomning-av-slamavskiljare-och-slutna-slambrunnar/
http://hsy.fi/takontakt
https://www.hsy.fi/sv/online-tjanster/nuvarande-kunder/Sidor/underhall-av-avfallsservice.aspx


Brunnens nominella volym
m3

Transport € (moms 24
%)

Transport € (moms 0
%)

Pris € (moms 24
%)

Pris € (moms 0
%)

-3 75,97 61,27 82,05 66,17

3,1 - 6 75,97 61,27 91,16 73,52

6,1 - 9 75,97 61,27 100,29 80,88

9,1 - 14 75,97 61,27 109,41 88,23

Beställningstömning

Beställningstömning är en engångstömning som du beställt separat. Vi utför tömningarna vardagar kl. 6.00–22.00.
Veckodagen och tidpunkten bestäms enligt områdets körarrangemang. Gör beställningen minst fyra vardagar innan
önskat datum för tömningen.

Brunnens nominella volym
m3

Transport € (moms 24
%)

Transport € (moms 0
%)

Pris € (moms 24
%)

Pris € (moms 0
%)

-3 91,16 73,52 97,25 78,43

3,1 - 6 91,16 73,52 106,37 85,78

6,1 - 9 91,16 73,52 115,48 93,13

9,1 - 14 91,16 73,52 124,60 100,48

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.

Brunnens nominella volym
m3

Transport € (moms 24
%)

Transport € (moms 0
%)

Pris € (moms 24
%)

Pris € (moms 0
%)

-3 121,56 98,03 127,63 102,93

3,1 - 6 121,56 98,03 136,75 110,28

6,1 - 9 121,56 98,03 145,86 117,63

9,1 - 14 121,56 98,03 154,99 124,99

Expresstömning

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



Brunnens nominella volym
m3

Transport € (moms 24
%)

Transport € (moms 0
%)

Pris € (moms 24
%)

Pris € (moms 0
%)

-3 151,95 122,54 158,03 127,44

3,1 - 6 151,95 122,54 167,15 134,80

6,1 - 9 151,95 122,54 176,27 142,15

9,1 - 14 151,95 122,54 185,38 149,50

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 € (moms 24
%)

Transport € (moms 0
%)

Pris € (moms 24
%)

Pris € (moms 0
%)

-3 172,21 138,88 178,29 143,78

3,1 - 6 172,21 138,88 187,41 151,14

6,1 - 9 172,21 138,88 196,53 158,49

9,1 - 14 172,21 138,88 205,64 165,84

Lördagar

Vi utför tömningen inom fem timmar från beställningen.

Brunnens nominella volym
m3

Transport € (moms 24
%)

Transport € (moms 0
%)

Pris € (moms 24
%)

Pris € (moms 0
%)

-3 350,00 282,26 356,00 287,10

3,1 - 6 350,00 282,26 365,00 294,36

6,1 - 9 350,00 282,26 374,00 301,61

9,1 - 14 350,00 282,26 383,00 308,87

Söndagar och helger

Vi utför tömningen inom fem timmar från beställningen.



Brunnens nominella volym
m3

Transport € (moms 24
%)

Transport € (moms 0
%)

Pris € (moms 24
%)

Pris € (moms 0
%)

-3 354,55 285,93 360,63 290,83

3,1 - 6 354,55 285,93 369,74 298,18

6,1 - 9 354,55 285,93 378,87 305,54

9,1 - 14 354,55 285,93 387,98 312,89

*tömningspris innehåller transport och behandling.

Extra arbete

Förflyttning av slambil mellan brunnsgrupper är 35,45 €/förflyttning vid samma fastighet. Till detta pris kan
förflyttningen maximalt vara 0,5 kilometer.

Vi debiterar 81,03 € 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.

Extra arbete € (moms 24 %) € (moms 0 %)

Förflyttning av sopcontainer och annat sopbilsarbete 35,45 28,59

Extra arbete 81,03 65,35

Slangdragning

Slangdragningar som överskrider 40 meter som utförs som extra arbete. Slangdragningssträckan räknas från
slamtömningsbilen till brunnens botten.

Slangdragning € (moms 24 %) € (moms 0 %)

Begynnande 10 meter 13,50 10,89

Begynnande 20 meter 27,01 21,78

Begynnande 30 meter 40,51 32,67

Besök utan tömning

Vi debiterar för onödigt besök när tömningen förhindras av orsaker som beror på beställaren.



Till exempel:

Otillräcklig snöröjning eller sandning på fastigheten
Fordon i vägen
Tömningsrutten låst med någon annan än HRM-nyckel

€ (moms 24 %) € (moms 0 %)

Besök utan tömning 75,97 61,27



Övriga avfallsavgifter för fastigheter

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

Insamlingskärlets transportsträcka till sopbilen

Transportsträcka Pris € (moms 24 %) Pris € (moms 0 %)

1—10 m ingen extra kostnad ingen extra kostnad

11—20 m 0,67 0,54

21—30 m 1,34 1,08

31—40 m 2,01 1,62

41—50 m 2,68 2,16

över 50 m 3,35 2,70

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.

Växelflak

Avgifter för växelflaksbehållare (i regelbunden transport) Enhet Pris € (moms 24 %) Pris € (moms 0 %)

Transportavgift tömning 120,59—223,20 97,25—180,00

Hanteringsavgift, blandavfall ton 169,58—251,22 136,76—202,60

Hanteringsavgift, bioavfall ton 95,16 76,74

Hanteringsavgift, bioavfall ton 260,00 209,67

Vägningsavgift vägning 22,46 18,11

Förflyttning av sopcontainer och annat sopbilsarbete timma 124,00 100,00

Betalningsuppmaning € / st (moms 24 %) € / st (moms 0 %)

6,20 5,00



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. Tjänsten är
avsedd för privatpersoner och bostadsaktiebolag, i huvudsak avhämtning av 1–3 föremål.

Priset för avhämtning är 60,78–121,56 euro. Som betalningsmedel fungerar
bank- och kreditkort (Visa, Mastercard). En avhämtning inkluderar högst nio
föremål. Föremålens storlek, vikt och antalet delar som ska bäras inverkar på
hur många föremål vi kan hämta samtidigt.

Om ditt egnahemshus har ett avfallshanteringsavtal, kan vi lägga till priset för
avhämtningen på din avfallsfaktura. En avhämtning på beställning av
disponenten kan läggas till på husbolagets avfallsfaktura.

Läs mer från vår webbsidan Sortti avhamtning av stora foremal

Sortti-avhämtning € (moms 24 %) € (moms 0 %)

Priset för avhämtning 60,78-121,56 49,02-98,03

https://www.hsy.fi/sv/avfall-och-atervinning/sortti-avhamtning-av-stora-foremal/


Sortti-stationer

Sortti-stationerna i huvudstadsregionen och Kyrkslätt är insamlingsstationer för avfall. När du tar dina gamla möbler,
trädgårdsavfall och metallskrot till våra Sortti-stationer behandlar vi dem så att deras material och energi återgår till
cirkulation. Vårt mål är att återvinna ännu en större del av avfallsmaterialet till råvaror för nya produkter. De material
som vi inte ännu har insamlingslösningar för, ska utnyttjas i produktion av el och värme.

Du hittar avgiftsfritt och avgiftsbelagt avfall i tabellen nedan. På stationerna kan du betala med de vanligaste betalkorten
eller per faktura. På Sortti-stationerna finns möjlighet till självbetjäning och förhandsbetalning.

Anmäl dig i infopunkten när du kommer till en Sortti-station. Berätta för
personalen vilket slags avfall du levererar och hur mycket. Lossa avfallet från
fordonet själv och lyft det på avfallsflaken. Följ våra sorteringsanvisningar.
Fråga vid behov råd av vår personal. Observera att vi inte kan erbjuda hjälp
med att lossa lasten. Du hittar mer information på vår webbsida Sortti-
stationer.

Du hittar mer information på vår webbsida Sortti-stationer.

Avgiftsfritt avfall

Vi debiterar ingen avgift för följande separat sorterat avfall:

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

Sortti-stationernas priser inkluderar 24 procent mervärdesskatt.

https://www.hsy.fi/sv/avfall-och-atervinning/sortti-stationerna/


Avgiftsbelagda avfall

Avfallslag

moms
24%

moms
24%

moms
24%

moms
0%

moms
0%

moms
0%

m3/1000 liter 200 liter
(sopsäck) 50 liter (låda) m3/1000 liter 200 liter

(sopsäck) 50 liter (låda)

Isoleringsull 26,50 5,30 1,33 21,37 4,27 1,07

Gips 26,50 5,30 1,33 21,37 4,27 1,07

Stenmaterial 65,50 13,10 3,28 52,82 10,56 2,65

Plast 10,00 2,00 0,50 8,06 1,61 0,40

Obrännbart avfall 65,50 13,10 3,28 52,82 10,56 2,65

Brännbart
blandavfall 26,50 5,30 1,33 21,37 4,27 1,07

Oanvändbara
textilier 10,00 2,00 0,50 8,06 1,61 0,40

Trä,
tryckimpregnerat 26,50 5,30 1,33 21,37 4,27 1,07

Trä, ytbehandlat 10,00 2,00 0,50 8,06 1,61 0,40

Trä, icke
ytbehandlat 10,00 2,00 0,50 8,06 1,61 0,40

last

Trädgårdsavfall
och ris* 5,00 4,03

*Trädgårdsavfall, ris, äpplen och främmande arter sorteras enligt egna insamlingsplatser.

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 €.

Vänligen observera att du ska betala städavgiften nedan om du sorterar avfall på fel plats på Sortti-stationen och
städning och sortering av dessa avfall kräver ytterligare arbete från oss.

Städavgift

moms 24 % moms 0 %

Timpris 55,80 45,00



Isoleringsull

Sortera mineral- och glasull på flaket för obrännbart blandavfall eller på ett separat insamlingsflak.
Sortera ekovilla på flaket för brännbart blandavfall.

Gips

Gipsavfallet ska vara rent och torrt.
Gipsavfall får inte levereras i säckar.
På gipsskivorna får inte finnas kakel, brädkonstruktioner eller metall.

Stenmaterial

Asfalt
Betong
Kakel
Sten

Jordmaterial

Mylla
Tegel
Plast
Plastföremål
Plastfilm
Lägg inte styrox eller PVC i plastinsamlingen, dessa ska sorteras som blandavfall.

Obrännbart avfall

Fönster- och spegelglas
Porslin och glaskärl
WC-stolar, tvättställ och badkar
Gipsskivor som innehåller orenheter.
Lägg inte metallföremål bland obrännbart avfall.

Brännbart blandavfall

Resårmadrasser
Plaströr
Länstolar och soffor
Styrox
PVC
Avfallsäckar som innehåller brännbart blandavfall.
Sortera stort (över 50 x 50 x 100 cm) och smått brännbart blandat avfall på olika flak.
Lägg inte metallföremål bland brännbart avfall.



Oanvändbara textilier

Oanvändbara kläder och hemtextilier.
Oanvändbara textilier förpackas i plastpåsar innan de levereras till Sortti-stationen.
Bland oanvändbara textilier får inte finnas täcken, kuddar, skor, accessoarer, underkläder eller våta eller
förorenade textilier.

Trä, tryckimpregnerat

Sliprar
Terrassplattor och brädor
Stumpar av telefon- och elstolpar
Trädgårdsmöbler

Trä, ytbehandlat

Spånskivor
Målat och lackerat trä
Parkett, MDF-skivor
Möbler och dörrar av trä
Du behöver inte ta bort spikar och beslag. Större metalldelar, tyger och glas ska tas bort.

Trä, icke ytbehandlat

Lastflak
Råbrädor
Rent trä
Plywoodskivor och fanerlaminatträ

Trädgårdsavfall och ris

Äpplen, plommon (från trädgården)

Sortera separat från övrigt trädgårdsavfall. Vi tar endast emot äpplen och plommon på hösten.

Räfsavfall

Flisat ris
Löv och gräs
Övrigt förmultnande avfall från trädgården
Blast
Stubbar och rötter
Rena sågspån, kutterspån och torv
Räfsavfallet får inte innehålla mylla.

Ris

Kvistar
Barrkvistar



Enskilda träd
Hagtorn
Trädstammar
Rosor

Främmande arter

Trädgårdsavfall som innehåller främmande arter ska levereras förpackat. Det sortera bland blandavfallet.

Uthyrning av släpvagn för transport av avfall

Du kan hyra en släpvagn för tre timmar för att transportera avfall. Släpvagnen får inte användas för att transportera mull
som säljs vid Sortti-stationerna. Hyran är 5 € när man använder vagnen 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 släpvagnen för att transportera avfall till Sortti.

https://www.hsy.fi/sv/avfall-och-atervinning/hyrning-av-slapvagn/


Sortti-ministation

Sortti-ministation ligger i Björkby, Vanda. Station är öppen under Återanvändningscentralens öppettider. Besöksadress
är Släckruskvägen 2, 01360 Vanda.

Till Sortti-ministationen kan du leverera sådana föremål från hemmet som inte lämpar sig för återanvändning till
Återanvändningscentralen. Vi tar emot endast vissa avfallsslag och lastens storlek är begränsad eftersom stationens
utrymmen är mindre än på vanliga Sortti-stationer. Sortti-ministationen är avsedd för hushållskunder.

Möjliga betalningsmedel är ett betalkort, eSortti.fi-förhandsbetalning eller en faktura med Sortti-kortet. eSortti kan också
användas som hjälp i att bedöma avfallslastens pris. Vi tar gratis emot metall.

Den nya Sortti-ministationen kompletterar Återanvändningscentralens tjänster. Det som inte kan återanvändas som
produkt utnyttjas som material eller energi.

Tack för att du sorterar, vi ska återvinna tillsammans.

Avgiftsbelagt avfall

Avfallsslag moms 24 % moms 24 % moms 24 % moms 0 % moms 0 % moms 0 %

m3 / 1000
liter

200 liter
(sopsäck)

50 liter
(låda)

m3 / 1000
liter

200 liter
(sopsäck)

50 liter
(låda)

Brännbart
blandavfall 26,50 5,30 1,33 21,37 4,27 1,07

Obrännbart avfall 65,50 13,10 3,28 52,82 10,56 2,65

Oanvändbara
textilier 10,00 2,00 0,50 8,06 1,61 0,40

Plast 10,00 2,00 0,50 8,06 1,61 0,40

Ytbehandlat trä 10,00 2,00 0,50 8,06 1,61 0,40



Lastbilslass till Kärringmossens ekoindustricentral

 HRM:s ekoindustricentral i Kärringmossen i Esbo är en modern
korsningspunkt för avfallshantering och cirkulär ekonomi. Funktionerna på
den cirka 200 hektar stora ekoindustricentralen i Kärringsmossen är bland
annat omvandling av bioavfall till biogas och kompost, hantering och
återvinning av aska och slagg från förbränningskraftverket, insamling och
utnyttjande av deponigas, hantering av förorenad jord och sortering av olika
slags avfallslass och transport av materialen för återvinning.

Avfallspartier som vägs

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

Kunden (avfallsproducenten och avfallsinnehavaren) ska vara medveten om avfallets kvalitet, egenskaper och ursprung
samt dess deponiduglighet. Dessa uppgifter uppges på mottagningsplatsen. Enligt lagen krävs transportdokument
krävs för en del avfall. Hanteringsavgiften fastställs enligt avfallslassets vikt, avfallsslaget och dess kvalitet. Lasset
bedöms på mottagningsplatsen. Avgiften fastställs enligt 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

Kostnader per avfallssort

Avfall markerat med en asterisk (*) är farligt avfall.

Avfall som slutdeponeras måste vara lämpligt till deponi avsedd för vanligt avfall dvs. uppfylla mottagningskriterierna för
vanligt avfall (grundläggande karakterisering av avfall vid behov).

Övrigt avfall som inte nämns i den här prislistan: jate.vastaanotto@hsy.fi

EWC-kod/
Rubriken på

beteckningskategorin
Beteckning Beskrivning

Pris
€/ton (0
moms

%)

Pris
€/ton
(inkl.

moms
24 %)

02
Avfall från jordbruk,

trädgårdsnäring,
vattenbruk,

skogsbruk, jakt, fiske



samt från
bearbetning och

beredning av
livsmedel

02 01
avfall från jordbruk,

trädgårdsnäring,
vattenbruk,

skogsbruk, jakt och
fiske

02 01 06

Spillning och urin
från djur,
naturgödsel och
använd halm

Djurströ samt ströblandad gödsel från häststall. 10,00-
40,00

12,40-
49,60

02 01 99 Djuravfall Djurkadaver och delar av dem. 200
€/st 248,00

15
Förpackningsavfall,

absorbermedel,
torkdukar,

filtermaterial och
skyddskläder som
inte anges någon

annanstans

15 01
förpackningar (även

kommunalt
förpackningsavfall

som samlats in
separat)

15 01 03 Träförpackningar Lastpallar och träförpackningar. 0,00-
10,00

0,00-
12,40

17
Bygg- och

rivningsavfall (även
uppgrävda massor

från förorenade
områden)

17 01
betong, tegel, klinker

och keramik

17 01 01 Betong över 150
mm

Betongavfall som inte uppfyller kvalitetskraven för
”Betong under 150 mm” och inte innehåller farligt
avfall eller annat löst avfall. Koncentrationerna av
skadliga ämnen under PIMA-förordningens högre
gränsvärden.

50,00-
70,00

62,00-
86,80

17 01 01 Betong under 150
mm

Betongavfall som krossats till en bitstorlek under 150
mm, får inte innehålla byggnadsstål eller annat
byggavfall. Koncentrationerna av skadliga ämnen
under PIMA-förordningens högre gränsvärden.

25,00-
50,00

31,00-
62,00

17 01 02 Tegel Byggnadstegel från rivning av byggnader. 25,00-
50,00

31,00-
62,00



17 01 07 Byggnadssten Sten som kan utnyttjas, såsom rappnings- och
pikhuggningsavfall.

40,00-
135,00

49,60-
167,40

17 02
trä, glas och plast

17 02 01 Trä, icke
ytbehandlat

Icke ytbehandlat träavfall från bygg- och
rivningsverksamhet.

0,00-
10,00

0,00-
12,40

17 02 01 Trä, ytbehandlat Ytbehandlat träavfall från bygg- och
rivningsverksamhet. 20,00 24,80

17 02 01 Stubbar Stubbavfall som kan utnyttjas. 80,00 99,20

17 02 04* Impregnerat trä Impregnerat trä, får inte innehålla jord. 280,00 347,20

17 02 02 Glas Glasavfall från byggande och rivning. Slutdeponeras. 200,00 248,00

17 03
bitumenblandningar,

stenkolstjära och
stenkolstjärprodukter

17 03 02 Asfalt

Avfall från rivning av vägar och motsvarande
asfaltkonstruktioner. Får inte vara förorenat av
oljeprodukter (t.ex. distributionsstationer för flytande
bränslen, upplagringsområden för oljeprodukter osv.)
och får inte innehålla stenkolsbeläggningar eller
övrigt farligt avfall.

25,00-
50,00

31,00-
62,00

17 05
jord (även uppgrävda

massor från
förorenade

områden), sten och
muddermassor

17 05 04A Jord och sten

Uppgrävd jord som kan utnyttjas som sådan på
avstjälpningsplatsen eller vid jordschaktning. Även
sprängsten. Koncentrationerna av skadliga ämnen
under PIMA-förordningens lägre gränsvärden.

0,00-
30,00

0,00-
37,20

17 05 04A Jord och sten som
ska förbehandlas

Jord och sten (även flytande jord och sten som
transporteras med tankbil) där mindre än 10 procent
av volymen består av annat avfall. Även främmande
arter där det följer med jord. Priset bestäms enligt
kvaliteten och antalet avfallskomponenter och/eller
främmande arter samt partiets fuktighet.
Koncentrationerna av skadliga ämnen under PIMA-
förordningens lägre gränsvärden.

40,00-
135,00

49,60-
167,40

17 05 04A Jord och sten som
slutdeponeras

Jord och sten som inte kan utnyttjas men uppfyller
kriterierna för mottagning av avfall. 200,00 248,00

17 05 04P / 17 05
03*

Förorenad jord som
ska saneras

Jord från marksanering som förorenats med skadliga
ämnen över PIMA-förordningens högre gränsvärden
eller som har förstörts till följd av en plötslig olycka.
Kan utnyttjas efter förbehandling och/eller rengöring
(borttagning av skadliga ämnen). Priset bestäms
enligt kvaliteten och antalet eventuella
avfallskomponenter samt kvaliteten och
koncentrationerna av skadliga ämnen.Om det vid
tidpunkten för mottagningen inte finns ett
återvinningsändamål för det jordmaterial som rengörs
av HRM tillkommer en avfallsskatt på priserna (70

10,00-
200,00

12,40-
248,00



av HRM, tillkommer en avfallsskatt på priserna (70
€/tn).

17 06
isoleringsmaterial
samt byggmaterial

som innehåller
asbest

17 06 01*
Isoleringsmaterial
som innehåller
asbest

Isoleringsmaterial som innehåller asbest.
Slutdeponeras. 205,00 254,20

17 06 04 Isoleringsull Glas- och stenull. Slutdeponeras. 135,00-
200,00

167,40-
248,00

17 06 05* Byggmaterial som
innehåller asbest Avfall som innehåller asbest. Slutdeponeras. 205,00 254,20

17 08
gipsbaserade
byggmaterial

17 08 02 Gips Rena och torra gipsskivor, utan avfallssäckar, klinker,
brädor eller metall. 50,00 62,00

17 09
annat bygg- och

rivningsavfall

17 09 04
Bygg- och
rivningsavfall som
kan utnyttjas

Avfall från bygg- och rivningsverksamhet, även
förbehandlat. Även jord och sten som innehåller mer
än 10 % avfall. Kan utnyttjas.

135,00-
200,00

167,40-
248,00

17 09 04
Bygg- och
rivningsavfall,
förbehandlat

135,00-
200,00

167,00-
248,00

17 09 04
Bygg- och
rivningsavfall,
slutdeponeras

Avfall från bygg- och rivningsverksamhet.
Slutdeponeras. 200,00 248,00

17 09 04 Sandblästringssand Använd sandblästringssand. Slutdeponeras. Måste
uppfylla kriterierna för mottagning av avfall. 200,00 248,00

18
Avfall från sjukvård

och
veterinärverksamhet

eller därmed
förknippad forskning

(utom köks- och
restaurangavfall utan
direkt anknytning till
patientbehandling)

18 02
avfall från forskning,

diagnos samt
behandling och

förebyggande av
djursjukdomar

18 02 03

Torrströavfall från
sjukvård och Fö ök dj ö 40 00 49 60



18 02 03 sjukvård och
veterinärverksamhet
eller -forskning

Försöksdjurens strö. 40,00 49,60

20
Kommunalt avfall

(avfall som
uppkommit från
bosättning och

liknande avfall från
handeln, industrin,

och andra
institutioner) även
separat insamlade

fraktioner

20 01
specificerade

avfallstyper (utom
beteckningskategorin

15 01)

20 01 08 Bioavfall

Fast mat- och livsmedelsavfall som i sin helhet är
biologiskt nedbrytbart och tekniskt lämpligt för
behandlingsprocessen. Även förpackat, inte glas-
och plåtförpackningar. Biproduktsklass 3. Från
handel och industri, storkök, restauranger osv.

20,00-
150,00

24,80-
186,00

20 02
trädgårds- och

parkavfall, även
avfall från skötseln

av
begravningsplatser

20 02 01 Främmande arter

Främmande arters växtbestånd, lass som innehåller
fortplantningsorgan och jordmaterial. Lass som
innehåller jord: se avfallsbeteckning Jord och sten
som ska förbehandlas. Leveranser ska avtalas i
förväg.

40,00-
100,00

49,60-
124,00

20 02 01 Löv och
trädgårdsavfall

Löv, gräs, blast och flisade eller oflisade kvistar samt
liknande nedbrytbart avfall som uppstår vid
trädgårdsskötsel. Även obehandlad sågspån.

20,00-
60,00

24,80-
74,40

20 02 01 Kvistar
Trädkvistar och ris. Även växtbestånd av främmande
arter som inte innehåller fortplantningsorgan (frön,
rötter osv.). Får innehålla även jord och sten.

30,00-
60,00

37,20-
74,40

20 02 01 Stubbar Stubbavfall som kan utnyttjas. 80,00 99,20

20 03
annat kommunalt

avfall

20 03 01 Blandavfall Blandat kommunalt avfall. Kan energiutnyttjas eller
slutdeponeras.

135,00-
200,00

167,40-
248,00

20 03 03 Bottensats från
sandfångsbrunnar

Bottensats från sandfångsbrunnar som
slutdeponeras. Koncentrationerna av skadliga ämnen
under PIMA-förordningens lägre gränsvärden.

200,00 248,00

20 03 03 Avfall från Sandningssand som sopats från gatorna 50,00- 62,00-



20 03 03 gaturenhållning Sandningssand som sopats från gatorna. 70,00 86,80

20 03 06 / 20 03 99 Avfall från
avloppsläckage

Avfall från avloppsläckage eller när avloppet går
sönder (t.ex. jord som förorenats av avloppsavfall).

135,00-
200,00

167,40-
248,00

Vägningsavgift Vägning för lass som klassificeras som avfall. 18
€/last 22,32

Vägningstjänst Vägningstjänst för transportmateriel och vägning av
lass som inte klassificeras som avfall.

Tilläggsavgifter

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

agerat fel.

Lass som lossas av
HRM Till exempel skrapning av fruset lass. 45,00 55,80

Avfall som runnit ut
från lasset på
färdvägen

Till exempel städning av förorenad färdväg. 45,00 55,80

Oövertäckt lass på
öppet flak

Till exempel transportering av ett oövertäckt lass som
lagen förutsätter ska transporteras övertäckt. 45,00 55,80

Tömning på fel plats Till exempel flyttning av ett lass som tömts på fel
plats. 45,00 55,80

Felaktigt dokument Till exempel bristfälliga, felaktiga och/eller motstridiga
uppgifter i transportdokumentet. 45,00 55,80

Extra maskinarbete Övrigt extra maskinarbete. 45,00 55,80



Farligt avfall

Farligt avfall (tidigare benämnt problemavfall) är ett ämne eller ett föremål
som inte längre används och som kan orsaka särskild fara eller olägenhet för
hälsan eller miljön. Det är mycket viktigt att farligt avfall inte läggs bland
blandavfallet eller hälls i avloppet, utan levereras till för dessa ämnen avsedd
specialinsamling.

Du hittar mer information på vår webbsida Farligt avfall.

Vi debiterar företagens farliga avfall enligt dess totalvikt. En IBC-container, tunna eller lastpall där avfallet har
packats ingår i totalvikten. Dessutom debiterar vi en separat hanteringsavgift för IBC-container.

Hushållens farliga avfall tar vi emot kostnadsfritt om inget annat har konstaterats någon annanstans. Bygg- och
rivningsavfall som innehåller farligt avfall är avgiftsbelagt också för hushållen och vi debiterar för det enligt nedan.
Dessutom är asbest och tryckimpregnerat trä avgiftsbelagt, se prislistan i punkten Sortti-stationer.

Vi debiterar företag, anläggningar och motsvarande sammanslutningar enligt nedan.

Stensböle Sortti-station:

Stensböle mottagningsstation för farligt avfall, Stensbölekanten 5, Helsingfors
Öppet mån–fre kl. 7–16
Högst 800 kilo av vart farligt avfallsslag, med undantag för spillolja högst 50 kg. Med undantag för gasflaskor, se
priserna nedan.
Enligt avfallslagen kräver vi från våra företagskunder ett transportdokument för farligt avfall som tas till station för
farligt avfall i Kivikko.

Avfallsslag Pris €/kg 
(moms 24%)

Pris €/kg 
(moms 0%)

Aerosoler 2,42 1,95

Amalgamavfall 16,50 13,31

Ammoniak 1,80 1,45

Acetylenflaskor 5,00 4,03

CFC-tryckkärl, halonsläckare 4,84 3,90

Kvicksilverhaltigt avfall 28,00 22,58

Baser 2,37 1,91

Oorganiska salter 2,37 1,91

Film 1,51 1,22

Freoner 6,95 5,60

Halogenhaltigt lösningsmedel/destillationsåterstoden från tvätterier 2,40 1,94

H l f itt lö i d l 1 10 0 89
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Halogenfritt lösningsmedel 1,10 0,89

Oxiderande ämnen 2,80 2,26

Syror 2,27 1,83

Bortskaffande av IBC-containrar (debiteras om containern ska bortskaffas) 100,00 €/st 80,65 €/st

Luftgasflaskor (högst 5 st. eller 25 liter/kund) 0-5 kg: 10,00 0-5 kg: 8,06

över 5 kg: 5,00 över 5 kg: 4,03

Jodhaltigt avfall 4,28 3,45

Oljeavfall (högst 50 kg/företagskund) 0,00 0,00

Kylarvätska 1,25 1,01

Hårvårdskemikalier 1,56 1,26

Kemikalieparti (enhetligt) 50–400 kg 2,97 2,40

Kemikalieparti (enhetligt) 401–800 kg 2,27 1,83

Kreosothaltigt avfall 1,66 1,34

Murbruk 1,30 1,05

Laboratoriekemikalier 7,06 5,69

Kemikalier som kräver sortering 7,06 5,69

Skäroljor 1,21 0,98

Lysrör, led- och lågenergilampor 0,00 0,00

Lysrör, rengöring och sortering (avlägsnande av förpackningar) 1,51 1,22

Blyackumulatorer 0,00 0,00

Blyhaltig fogmassa/-band 1,71 1,38

Läkemedelsavfall 2,22 1,79

Målarfärg, lim, lack, tryckfärg 1,25 1,01

Övriga tryckbehållare och -kärl 9,00 7,26

Flytgasflaskor (högst 5 st. eller 25 liter/kund) 4,00 3,23

NiCd-våtcellsbatterier 4,00 3,23

Tryckimpregnerat trä (CCA, kreos.) orent 1,00 0,81

Batterier 0,00 0,00

PCB-kondensatorer 3,08 2,48

PCB-haltiga fogband 3,08 2,48

PCB-olja 2,72 2,19

Rengöringskemikalier 2,12 1,71

Stickande och skärande avfall 2,02 1,63

Tungmetallhaltiga lösningar 2,25 1,81

Sekretessbelagt pappersavfall 1,56 1,26

Brandsläckare (inte halon) 2,00 1,61

Cyanidhaltigt avfall 7,70 6,21
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Cancerläkemedel 2,22 1,79

Bekämpnings- och skyddsmedelshaltigt avfall 2,72 2,19

Scintillationsvätska 3,83 3,09

Okänt farligt avfall 7,36 5,94

Tomma kärl 1,05 0,85

Tomfat (debiteras för tomma fat) 10,08 €/st 8,13

Farligt avfallsparti (måste sorteras) 3,02 2,44

Föremål och material som innehåller farliga ämnen 2,50 2,02

Fotograferingskemikalier 1,21 0,98

Oljeemulsion 1,06 0,85

Oljefilter 1,36 1,10

Oljepasta 1,36 1,10

Olje-vattenblandning 1,06 0,85



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


