
 

INFORMATION GÄLLANDE AVFALLSHANTERINGEN I 

FINSTRÖMS KOMMUN 2022 

Kommunen har renhållningsansvaret vilket innebär att se till 

att Er sophantering fungerar möjligast bra på ett 

kostnadseffektivt och miljömässigt sätt. Kommunfullmäktige 

har fastställt en Renhållningsplan som beskriver hur systemet 

fungerar. Planen finns på kommunens hemsida. 

Samhällsnämnden är kommunens renhållningsmyndighet 

vars uppgift bl.a. är att övervaka att sophanteringen sker på 

ett ändamålsenligt sätt och att soporna hamnar på rätt ställe.  

Sopsystemet är uppbyggt som följande:  

1. Fastighetsnära hämtning sköter hushållen på egen hand, dvs. de hushåll som önskar 

fastighetsnära hämtning har avtal med en entreprenör om hämtning av sopor och 

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 alla typer av avfall. För vissa avfallsslag uppbärs en avgift som framkommer på 

nästa sida. 

3. Kommunen tillhandahåller 4 obemannade miljöstationer för insamling av 

förpackningsmaterial i Godby (vid simhallen), Pålsböle, Tjudö och Emkarby. Stationerna 

är försedda med dörrar och lås och kan låsas upp med en tag. 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. Alla hushåll och fritidsboenden i Finström får kostnadsfritt lösa 

ut en soptag på kommunkansliet. 

AVGIFTER 

Finströms fullmäktige har fastställt miljöavgiften som kommunen kommer att uppbära för 

sophanteringen enligt följande:  

 
Miljöavgift 

1. Hushåll utan flerfackssystem (grundavgift + nyttjandetillägg för 
återvinningsstation) 136,00 

2. Hushåll med flerfackssystem (grundavgift) 81,00 
3. Hushåll i lägenhet med flerfackssystem (grundavgift) 81,00 
4. Fritidshus (reducerad grundavgift med hänvisning till 

avfallsmängder) 61,00 
 

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

  



Miljöavgiften täcker 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 

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 

OBS! NYA ÖPPETTIDER FRÅN 31.1.2022: 
Måndagar         16.00 – 20.00 
Onsdagar         16.00 – 20.00 
Lördagar          10.00 – 13.00 
 
Stängt kväll före helg samt trettondagsafton, valborgsmässoafton, självstyrelsedagen, 
midsommarafton, julafton och nyårsafton. 
 
Telefon: +358 18 48157 
Mobil: +358 457 345 1057 
Adress: Getavägen 721 
 
MOTTAGNINGSAVGIFTER  
 
Kan läsas på Saltviks kommuns hemsida 
https://www.saltvik.ax/avgift/avgifter-vid-returdepan 
 
 
Renhållningsplan, Renhållningsavgifter och andra för renhållningsverksamheten viktiga handlingar 
och dokument finns att få från kommungården i Finström eller kommunens webbplats 
www.finstrom.ax. 
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