
SAMHÄLLSINFORMATION

 INFORMATION GÄLLANDE 
AVFALLSHANTERINGEN 
I FINSTRÖMS KOMMUN 2013
Kommunen har från och med 1.1.2013 tagit över renhållningsansvaret. I praktiken innebär det att 
kommunen nu skall se till att Er sophantering fungerar möjligast bra på ett kostnadseffektivt och 
miljömässigt sätt.

I november fastställde kommunfullmäktige en Renhållningsplan som beskriver hur systemet kommer 
att fungera. Planen finns på kommunens hemsida www.finstrom.ax. Fullmäktige utsåg tekniska nämn-
den som kommunens renhållningsmyndighet vars uppgift bl.a. är att övervaka att sophanteringen sker 
på rätt sätt och att soporna hamnar på rätt ställe. 

Sopsystemet ser ur så här: 
1. Fastighetsnära hämtning fortsätter som förut. Hushåll som har avtal med en entreprenör om 
hämtning av sopor behöver inte vidta några åtgärder utan servicen fortsätter som förut.  
Entreprenören fakturerar hushållen för servicen.
2. Kommunen tillhandahåller, genom ett samarbete med Saltviks kommun, tillgång till den 
bemannade återvinningscentralen Returdepån i Kroklund. Hit kan hushållen föra så gott som all 
typs avfall. För vissa avfallsslag uppbärs en avgift som framkommer längre ner. 
3. Kommunen kommer att tillhandahålla 4 stycken obemannade miljöstationer, för insamling av 
förpackningsmaterial i Godby (vid simhallen), Pålsböle, Tjudö och Emkarby. Stationerna förses 
med dörrar och lås under februari månad. Stationen vid Mattsson stängdes vid årsskiftet.  
Orsaken till beslutet att låsa stationerna är att det annars finns en risk för dumpning av avfall, 
som kan bli väldigt kostsamt att ta hand om. Nycklar får alla hushåll och fritidsboenden i  
Finström kostnadsfritt lösa ut på kommunkansliet. Mer information om när nycklarna kan  
hämtas ut kommer i Aktuellt i Finströms februarinummer.

AVGIFTER
Finströms fullmäktige har fastställt miljöavgiften som kommunen kommer att uppbära för  
sophanteringen enligt följande: 

Hushåll ......................................................................................... 105 € 
Hushåll med 8-fackssystem ............................................................ 75 € 
Hushåll med lägenheter som har egen återvinningsstation .......... 75 € 
Fritidshus........................................................................................ 55 € 

För kommuninvånare med både fast och fritidsboende uppbärs endast avgift för fast boende.

Avgiften täcker följande kostnader: 
1. Kommunens andel av kostnaderna för tömning, transporter, mottagningsavgifter, behandlings- 
avgifter 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

Helt obebodda men beboeliga fastigheter kan efter prövning befrias från grundavgiften. En fritt  
formulerad ansökan riktas till renhållningsmyndigheten i Finström, som bedömer ifall grundavgiften 
kan utgå. Ansökan om befrielse bör göras innan fakturans förfallodag.



ÖPPETTIDER VID RETURDEPÅN I SALTVIK
Måndagar  13.30–17.00 samt 18.00–20.00,
 kväll före helg stängt (18.00–20.00)
Onsdagar  18.00–20.00, 
 kväll före helg stängt (18.00–20.00)
Fredagar  13.30–17.00
Alla helgdagar stängt.
Dessutom är ReturDepån stängd valborgsmässoafton, självstyrelse- 
dagen, midsommarafton, julafton och nyårsafton. 
Telefon till ReturDepån 48 157. 

MOTTAGNINGSAVGIFTER VID RETURDEPÅN I SALTVIK
Farligt avfall som lämnas till ReturDepån ........................................  avgiftsfritt
Vitvaror som lämnas till ReturDepån ..............................................  avgiftsfritt
Däck utan fälg ..................................................................................  avgiftsfritt
Icke farligt avfall som lämnas till ReturDepån

- Stubbar, sten, jord, sand och liknande naturmaterial ..........  avgiftsfritt
- Metaller, papper, glas, wellpapp, tetror ...............................  avgiftsfritt
- Träavfall/obehandlat ............................................................  avgiftsfritt
- Ris, löv och liknande naturmaterial .....................................  avgiftsfritt

Brännbart och osorterat avfall  ........................................................  8,00euro/säck  eller 56,00 euro/m³
Byggavfall och glas som inte går att återvinna ................................  8,00 euro/säck eller 56,00 euro/m³
Stolar ...............................................................................................  3,00 euro/st
Fåtöljer ............................................................................................  5,00 euro/st
Soffor ...............................................................................................  10,00 euro/st
Madrasser........................................................................................  5,00 euro/st 
Sängar ..............................................................................................  10,00 euro/st 

Minimiavgift för mindre sopor 3,00 euro.
Samtliga priser är inklusive 24 % moms.
Obs! Vid ReturDepå gäller endast kontant betalning, ej bankkort. Under året utreds dock möjligheten 
till att införskaffa en bankkortsläsare. 

Renhållningsplan, renhållningsavgifter och andra för renhållningsverksamheten viktiga handlingar och 
dokument finns att få från Kommungården i Finström eller kommunens webbplats www.finstrom.ax.

FINSTRÖMS KOMMUN, SKOLVÄGEN 2, 22410 GODBY
Telefon 431 50   www.finstrom.ax


