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Renhållningsplan för Finströms kommun

1. Inledning
Finströms kommun övertar från och med 1 januari 2013 renhållningsansvaret efter att ha utträtt ur
kommunalförbundet Ålands Miljöservice, MISE.
Renhållningsplanen träder ikraft 1.1.2013 och avser åren 2013 till 2020. Planen uppdateras
kontinuerlig.
Renhållningsplanen ersätter samtliga tidigare planer på området till alla delar.

2. Renhållningsplanens lagliga grund
Enligt landskapslagen om renhållning ( 8 § 2 mom) skall renhållningsmyndigheten uppgöra en
renhållningsplan för organiserandet och utvecklandet av renhållningsverksamheten.
Kommunens renhållningsmyndighet är tekniska nämnden genom kommunfullmäktigebeslut §
73/15.11.2012.

3. Bestämmelsernas antagande och fastställande
Förslaget till renhållningsplan har kungjorts på kommunens anslagstavla och hemsida. Finströms
kommuninvånare har haft möjlighet att inkomma med anmärkningar mot planen.
Planen har sedan antagits av kommunfullmäktige i Finström varefter den fastställts av Åland
landskapsregering.

4. Renhållningsföreskrifter och andra styrdokument
Renhållningsmyndigheten har för avsikt att utöver denna renhållningsplan, upprätta
renhållningsbestämmelser samt informationsmaterial. Avgifterna för avfallshanteringen fastställs
årligen av kommunfullmäktige. I övrigt hänvisas till landskapslagen och landskapsförordningen om
renhållning samt landskapsregeringens Avfallsplan 2010.
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5. Kommunens ansvar
Kommunens renhållningsansvar gäller avfall från hushåll. I kommunen är c. 2500 personer bosatta,
fördelade på 1057 hushåll. Därutöver finns c. 250 fritidsboenden, ägda av personer bosatta utanför
kommunen.
Hushållen har möjlighet att själva föra sitt avfall till den genom samarbetsavtal upprätthållna
återvinningscentralen Returdepån i Kroklund, Saltvik, eller ingå avtal med godkänd entreprenör för
hushållsnära hämtning.
Avlämning vid Returdepån av återvinningsbart, återanvändningsbart samt farligt avfall är avgiftsfritt.
För andra avfallstyper avkrävs en mottagningsavgift.
Kommunen avser även att tillhandahålla s.k. miljöstationer för insamlandet av förpackningsavfall,
trots att ansvaret för denna del av avfallshanteringen enligt lag tillfaller producenterna.

Kommunens näringslivsstruktur
I Finströms kommun finns 178 registrerade företag varav 46 är verksamma inom byggnadssektorn,
41 inom handel och hotellverksamhet, 28 inom finans-, försäkrings-, och fastighetssektorn, 19 inom
industrisektorn, 18 inom transport-, IT-, samt post- och telesektorn, 15 inom jordbruks-, skogsbruks-,
och fiskesektorn och 11 inom övriga branscher, varav majoriteten är enmansföretag.
Kommunen och företaget Optinova står tillsammans för c. 260 anställda och utgör de största
arbetsgivarna i kommunen.
Avfallet från näringslivet skall hanteras av företagen om inte annat särskilt överenskommits med
kommunen.

6. Finströms kommuns avfallshantering
Avfall som uppkommer vid fastighet bör källsorteras så väl som möjligt. Sedan skall avfallet inom
rimlig tid föras till lämplig behandlings- eller mottagningsplats, ifall inte fastighetsägaren ordnat med
hushållsnära hämtning.

Bemannad återvinningscentral
Kommunen tillhandahåller, genom ett samarbete med Saltvik kommun, tillgång till den bemannade
återvinningscentralen Returdepån i Kroklund. Till den här platsen får alla hushåll och fritidshus i
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Finström från och med 1.1.2013 föra sitt avfall. Till återvinningscentralen kan föras följande typ av
avfall:
Brännbart avfall
Förs till Uppsala för förbränning
Icke farligt avfall
Förs bort till en godkänd behandlingsanläggning.
Aluminium
Pressas och balas samt lagras vid Returdepån för vidaretransport till återvinning.
Alternativt kan detta omhändertas av en entreprenör.
Metaller ( förutom aluminium)
Avtalas med en skrotentreprenör
Papper (tidningar, kontorspapper osv.)
Lagras under tak vid ReturDepån för vidaretransporteras till ett pappersbruk.
Alternativt kan detta omhändertas av en entreprenör.
Kartong/Wellpapp
Pressas och balas vid ReturDepån för vidaretransport till återvinning.
Alternativt kan detta omhändertas av en entreprenör.
Tetror
Pressas och balas vid ReturDepån för vidaretransport till återvinning.
Alternativt kan detta omhändertas av en entreprenör.
Glas
Lagras vid ReturDepån för vidaretransport till ett glasbruk.
Alternativt kan detta omhändertas av en entreprenör.
Glas som inte kan återanvändas föres bort till en godkänd deponi. Senare kan detta deponeras i en
egen deponi om en sådan bygges.
Obehandlat trä
Sorteras skilt för att hämtas av hugade vedeldare
Däck
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Lagras för vidare transport för återvinning
Elektronik och vitvaror
Lagras för vidare transport till återvinning
Löv och kvistar
Komposteras
Möbler och behandlat träavfall ( ej tryckimpregnerat )
Förs bort till godkänd deponi.
Plast
Till en början förs det mesta av plasten till förbränning för energiutvinning
Insamling och sortering av plast påbörjas så att den följer kommande förordningar om
återvinningsgrad.
Farligt avfall
Farligt avfall mottages och förvaras i godkända kärl och låsta utrymmen
Avfallet tas sedan omhand av godkända aktörer.
Återanvändning
Vid återvinningscentralen finns en byggnad där man kan lämna funktionsdugliga prylar, kläder,
möbler, byggmaterial, tidsskrifter, böcker etc. som sedan andra kan hämta gratis.

Miljöstationer för insamling av återvinningsmaterial
Kommunen kommer att tillhandahålla 4 stycken obemannade miljöstationer i Godby, Pålsböle, Tjudö
och Emkarby där man får lämna in återvinningsmaterial.

Fastighetsnära hämtning av hushållsavfall
Hushållen och fritidshusen kan komma överens med en entreprenör om tömning av hushållsavfall.
Brännbart avfall är allt som blir kvar efter att man sorterat ut återvinningsbart avfall och farligt avfall
och fört detta antingen till en miljöstation eller till Returdepån. Ifall hushållen och fritidshusen inte
önskar hushållsnära hämtning av brännbart avfall kan man även välja att själv föra sin soppåse till
Returdepån och får lämna den där mot en avgift.
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Bioavfall
Bioavfallet skall hanteras vid källan i ändamålsenliga och godkända komposter.
Hushållen kan även komma överens med en entreprenör om tömning av bioavfall.

Avgift
Finströms kommun kommer att uppbära en avgift av hushållen och fritidshusen för att täcka
kostnaderna för hanteringen och borttransporten av de olika avfallsslagen.
Avgiften skall täcka följande kostnader:
1. Kommunens andel av kostnaderna för tömning, transporter, mottagningsavgifter,
behandlingsavgifter av det avfall som får lämnas avgiftsfritt på Returdepån i Kroklund, t.ex. farligt
avfall.
2. Tömning, transporter, mottagningsavgifter, behandlingsavgifter av det avfall som får lämnas på
de obemannade miljöstationerna.
3. Administration och bemanning

7. Utvecklingen av kommunens avfallshantering
Vid denna renhållningsplans upprättande finns inte tillgängligt tillförlitligt statistik över den egna
kommunens genomsnittliga avfallsmängder för de olika fraktionerna på årsbasis.
Renhållningsmyndigheten åtar sig emellertid att kontinuerligt följa upp utvecklingen i fråga om
avfallsmängdernas volymer.
Finströms kommuns renhållnings- och avfallssystem strävar efter utökad källsortering och
kompostering genom information och en prissättning av avfallshanteringen som gör källsortering
lönsam för hushållen. En eventuell rabatt på grundavgiften för t.ex. hushåll som tecknat avtal med
entreprenör om flerfackstömning eller har en godkänd komposteringsanläggning kan komma att
övervägas.

Insamling av förpackningsmaterial
Finströms kommun följer med intresse med ändringen i producentansvarslagstiftningen och hyser
förhoppning om en framtida välfungerande avfallshantering gällande förpackningsmaterial, inom
ramen för och i enlighet med lagstiftningen där producenterna ordnar, bekostar och sköter
insamlingen av förpackningsmaterial.
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Sluttäckning av avstjälpningsplatsen i Tärnebolstad
Kommunen har av ÅMHM erhållit miljötillstånd för sluttäckning av avstjälpningsplatsen i
Tärnebolstad. Budgetmedel är reserverade för både projektering och genomförande av
sluttäckningen. Kommunen har budgeterat med landskapsstöd för åtgärden. Efter sluttäckningen
förbinder sig kommunen till bl.a. ett provtagningsprogram avseende lakvatten och ansvarar för att
förhindra förorenande av mark och vatten.

Uppföljning och utvärderingen
Renhållningsmyndigheten i Finströms kommun avser att för framtiden, på erfarenhetsmässiga
grunder, se över och rationalisera renhållningsverksamheten för att på bästa sätt uppfylla målen för
ansvarområdet.
Utvecklingen inom renhållningsverksamheten granskas årligen i samband med bokslutsbehandlingen
och verksamhetsberättelsen för föregående år. Renhållningsplanen tas upp till ny behandling vid
upplevt behov eller senast år 2015.

Renhållningsmyndigheten i Finströms kommun
Tekniska nämnden
Skolvägen 2
22310 Godby
Tel: 018 – 431 50
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