
 1 Ändringar i taxan för avfallsavgifter 

1.1 Grunderna för behovet av att höja kundavgifterna 

Produktionskostnadernas höjning har under år 2022 skett i vid skala och på ett kraftigt sätt. Bränsle- och 

energipriserna har höjts på ett särskilt kraftigt sätt. Kostnadsindexet för bränslen har fördubblats från nivån 

under sommaren 2020. 

För närvarande ser det inte ut som om kostnadsökningen skulle ha varit förbigående, utan kostnadsnivån har 

stannat på en hög nivå åtminstone tills vidare. De högre kostnaderna måste överföras som förhöjningar på 

avfallsavgifterna. 

Rosk’n Roll Oy Ab:s transport och maskinentreprenader är bundna vid index. Avsikten med indexet är att 

säkerställa den ersättning som utbetalas till entreprenören då kostnaderna stiger – på motsvarande sätt 

sänks entreprenadersättningarna då kostnaderna minskar. Vid långa avtalsperioder är entreprenadernas bin-

dande vid index en förutsättning för både beställaren (Rosk’n Roll Oy Ab) och entreprenören. 

Vidstående bild (bild 1) illustrerar utvecklingen av bränsleprisets index. 

 

Bild 1.Entreprenadpriserna för Rosk’n Roll Oy Ab:s insamlingsentreprenader är bundna vid Statistikcentralens transportprisindex. 

Den största kostnadsfaktorn i indexet är bränslepriset. Ändringen av bränslepriset illustreras av bränslets kostnadsindex, som har 

ökat kraftigt. 

Kostnaderna ökas förutom av bränslepriset också av energipriset som har höjts kraftigt. I praktiken ökar alla 

externa kostnader. 

Rosk’n Roll Oy Ab har under tidigare år täckt avfallshanteringskostnaderna också med andra inkomster än 

inkomster från avfallsavgifter. De mest betydande inkomsterna har kommit från försäljningen av stenkross. 

Försäljningsinkomsterna håller nu på att sina – tyvärr samtidigt med att kostnaderna kraftigt ökar. 

Under rådande förhållanden föreslår man att man fr.o.m. 1.3.2023 ska höja de i kommunens avfallsavgifts-

taxa bestämda avgifterna för avfallshanteringens grundavgifter, tömnings- och transportavgifterna, hyres- 

och leveransavgifterna för avfallskärlen, avgifterna för blandavfallspunkter samt de i avfallsstationerna och i 

avfallscentralerna tillämpade avgifterna för mottagning av avfall. 

Man föreslår en förhöjning om 19,5 procent till avgifterna för tömning och transport av avfall. Den vanligaste 

tjänsten för insamling av avfall för områdets egnahemshushåll är tömningen av ett 240 liters blandavfallskärl 



som töms varannan vecka. Enligt de föreslagna förhöjningarna skulle avgifterna för den sortens avfallsinsam-

lingstjänst öka – beroende på boningsort – med ungefär 30–35 euro per år. Man föreslår en ändring av grund-

avgiften, vilket innebär en förhöjning med ungefär 7 euro per år för stadigvarande bostäder och med ungefär 

3,50 euro per år för fritidsbostäder. De ändringar som föreslagits för avfallsstationernas priser skulle för hus-

hållen innebära att mottagningspriset för t.ex. 1 kubik blandavfall skulle höjas från 10 euro till 12 euro. 

De föreslagna ändringarna har presenterats noggrannare i följande punkter och i bilaga 2. 

Ändringar av samma slag föreslås även till avgifterna för kommunens avfallshanteringstjänster i andra hand 

(bilaga 3). 

 

1.2 Grundavgifterna 

Grundavgiften föreslås höjas med 25 % från nuvarande nivå både för de stadigvarande bebodda fastighet-

erna och fritidsfastigheterna. De nya avgifterna skulle inklusive moms uppgå till 2,91 €/mån/bostad och 1,46 

€/mån/fritidsbostad. Det innebär en månatlig förhöjning om 58 cent för en stadigvarande bostad och 29 cent 

för en fritidsbostad. 

Med grundavgiften producerar man för kommuninvånarna sådana grundtjänster inom avfallshanteringen 

som i övrigt är avgiftsfria. Grundavgiftsinkomsten styrs huvudsakligen till funktioner på avfallsstationerna, till 

vilka ungefär 62 % av grundavgiftens intäkter riktas. Lönsamheten för funktionerna på avfallsstationerna har 

försvagats med avfallslagens styrning och grundavgiftsfunktionerna kan inte längre täckas med de intäkter 

som inflyter från företagsavfallet. Grundavgiften borde därför helt täcka de kostnader som förorsakas av 

gratistjänsterna. 

Med grundavgiften bekostar man avfallsstationstjänsterna, olika jippon för insamling av avfall, hanteringen 

av farligt avfall, informations- och rådgivningstjänsterna samt myndighetsuppgifterna i anslutning till avfalls-

hanteringen. De totala kostnaderna för ifrågavarande tjänster har stigit och de nuvarande avgifterna räcker 

inte till för att täcka alla kostnader. 

Tabell 1: I tabellen visas den nuvarande och den höjda grundavgiften för olika bostadstyper som månadsav-

gift. 

 Enhet Nuvarande 
avgift moms 0 
% 

Nuvarande 
avgift moms 24 
% 

Avgift fr.o.m. 
1.3.2023 moms 
0 % 

Avgift fr.o.m. 
1.3.2023 moms 
24 % 

Stadigvarande 
bostad 

€/bostad/mån 1,88 2,33 2,35 2,91 

Fritidsbostad €/bostad/mån 0,94 1,17 1,18 1,46 
 

 

1.3 Tömnings- och transportavgifter 

Transportavgifterna föreslås höjas i alla avgiftskategorier. 

I vidstående tabell (tabell 2) har man kommunvis sammanställt ändringarna i tömningen av ett 240-liters 

blandavfallskärl som är den mest allmänna storleken. Avgifterna som visas inbegriper mervärdesskatt 24 %. 

Tömningsavgifterna skulle enligt förslaget höjas – beroende på kommun – med 1,12–1,34 €/tömning. På må-

nadsnivå skulle kostnaderna för ett småhus stiga med 2,24–2,68 €/månad, såvida blandavfallskärlet töms 

med två veckors mellanrum (två gånger i månaden). Genom att särskilt sortera bioavfallet (kompostering 



eller separatinsamling av bioavfall) kan kunden förlänga tömningsintervallen för ett blandavfallskärl till fyra 

veckor, genom en noggrann sortering t.o.m. till åtta veckor. 

Alla avgifter som föreslås höjas presenteras i bilaga 2. 

Tabell 2: I tabellen presenteras den kommunvisa ändringen i tömningsavgiften för ett 240-liters blandavfall-

skärl, som är den i småhus mest använda storleken. 

Kommun Nuvarande avgift: 
Blandavfall 240 liter 
(inkl. moms 24 %) 

Avgift 1.3.2023: 
Blandavfall 240 liter 
(inkl. moms 24 %) 

Ändring €/tömning 
(inkl. moms 24 %) 

Hangö 6,80 € 8,12 € 1,32 € 

Raseborg 6,83 € 8,16 € 1,33 € 

Ingå 6,68 € 7,99 € 1,31 € 

Sjundeå 6,68 € 7,99 € 1,31 € 

Lojo 5,74 € 6,86 € 1,12 € 

Vichtis 6,32 € 7,56 € 1,23 € 

Högfors 6,44 € 7,69 € 1,25 € 

Askola 6,30 € 7,53 € 1,23 € 

Borgnäs 6,30 € 7,53 € 1,23 € 

Sibbo 6,86 € 8,20 € 1,34 € 

Borgå 6,42 € 7,68 € 1,26 € 

Lovisa 6,41 € 7,66 € 1,25 € 

 

1.4 Hyra för avfallskärl och leveransavgifter 

Anskaffningskostnaderna för avfallskärl har stigit från år 2020 med ungefär 50 %. Hyran för kärl föreslås höjas. 

Alla avgifter som föreslås höjas presenteras i bilaga 2. 

Ändringen av hyresavgifterna för de vanligaste kärlen presenteras i vidstående tabell 3. 

Tabell 3: De vanligaste avfallskärlens nuvarande hyresavgifter och de föreslagna nya hyresavgifterna fr.o.m. 

1.3.2023. I tabellen ses även ändringen av avgiften (€/mån). 

 Enhet Nuvarande avgift 
(inkl. moms 24 %) 

Avgift fr.o.m. 
1.3.2023 (inkl. 
moms 24 %) 

Ändring  

Avfallskärl 140 l €/kärl/mån 0,62 0,74 0,12 

Avfallskärl 240 l €/kärl/mån 0,66 0,78 0,12 

Avfallskärl 360 l €/kärl/mån 1,10 1,31 0,21 

Avfallskärl 660 l €/kärl/mån 2,46 2,94 0,48 

Bioavfalslkärl 140 – 240 l €/kärl/mån 0,74 0,89 0,15 

 

1.5 Avgifterna för blandavfallspunkterna 

Avgiften för blandavfallspunkterna föreslås höjas enligt det som visas i tabell 4. Den föreslagna höjningen 

höjer avgiften för blandavfallspunkten för en stadigvarande botad beroende på område med 1,98–2,25 

€/mån (inkl. moms 24 %) och i motsvarande mån avgiften för blandavfallspunkten för en fritidsbostad med 

1,13–1,15 €/mån (inkl. moms 24 %). 

Tabell 4: De nuvarande regionala avgifterna för användningen av en blandavfallspunkt och de föreslagna nya 

avgifterna fr.o.m. 1.3.2023. 



 Enhet Nuvarande 
avgift moms 
0 % 

Nuvarande 
avgift moms 
24 % 

Avgiften 
fr.o.m. 
1.3.2023 
moms 0 % 

Avgiften 
fr.o.m. 
1.3.2023 
moms 24 % 

Stadigvarande bostad, 
väst 

€/bos-
tad/mån 

9,32 11,56 11,14 13,81 

Fritidsbostad, väst €/bos-
tad/mån 

4,66 5,78 5,57 6,91 

Stadigvarande botad, 
öst 

€/bos-
tad/mån 

7,86 9,75 9,39 11,64 

Fritidsbostad, öst €/bos-
tad/mån 

4,78 5,93 5,71 7,08 

 

1.6 Mottagningsavgifterna 

Rosk’n Roll skaffar tjänsterna för avfallsbehandling och återvinning av avfall genom att konkurrensutsätta 

branschens företag. Kostnadsökningen i dessa företag återspeglar sig direkt på kostnadsstrukturen bland 

Rosk’n Rolls tjänster. Med anledning av de höjda kostnaderna för anskaffandet av dylika tjänster föreslås 

höjningar i mottagningsavgifternas behandlings- och övriga avgifter med undantag för avgifterna för små 

partier asbest och impregnerat trä. 

Det föreslås en höjning om 19,5 % i mottagningsavgifterna för stora partier samt för farligt avfall. Dessutom 

föreslås att man avför avgiften "Blandavfall, packande sopbilar och pressar: Munka”. I fortsättningen föreslås 

att man tillägger avgiften ”Blandavfall, packande sopbilar och pressar”. 

Höjningsprocenten för avgifterna för små partier varierar aningen från 19,5 %, för att de momsbelagda pri-

serna ska vara förnuftiga och lätta att framföra. De föreslagna avgifterna för små partier presenteras i tabell 

5. Alla avgifter som föreslås höjas upptas i bilaga 2. 

Tabell 5: De nuvarande priserna för små partier gällande de mest allmänna mottagningsavgifterna samt de 

föreslagna nya avgifterna för små partier fr.o.m. 1.3.2023. Tabellen visar också avgiftsändringen i euro och i 

procent. 

 Enhet Nuvarande 
avgift (inkl. 
moms24 %) 

Avgiften 
fr.o.m. 
1.3.2023 
(inkl. moms 
24 %) 

Ändring  

Blandavfall, de som betalar grundavgift €/högst 200 l 5,00 6,00 1,00 (20 %) 

Blandavfall, de som betalar grundavgift €/påbörjad m³ 10,00 12,00 2,00 (20 %) 

Blandavfall, de som inte betalar grund-
avgift 

€/påbörjad m³ 25,00 29,50 4,50 (18,8 
%) 

Övrigt sorterat avfall €/högst 200 l 4,00 4,50 0,50 (12,5 
%) 

Övrigt sorterat avfall €/påbörjad m³ 8,00 9,50 1,50 (18,8 
%) 

Övrigt sorterat avfall, de som inte beta-
lar grundavgift 

€/påbörjad m³ 20,00 23,50 3,50 (17,5 
%) 

Mottagningsavgift €/gång 17,36 20,75 3,39 (19,5 
%) 

 



1.7 Städnings- och sorteringsavgifter 

Följande ändringar föreslås göras i städnings- och sorteringsavgifterna i tabellen för avfallsavgifter: 

- Den tidsbaserade faktureringen ”Städnings- och sorteringsavgift, tidsbaserad” avförs 

- En ny klass införs för fall som ger upphov till endast små följder 

- En ny precisering tilläggs till förklaringarna för avgiften ”Städnings- och sorteringsavgift, klass 2” och 

”Städnings- och sorteringsavgift, klass 2” ges ett nytt namn 

Den nya avgiftsklassen föreslås heta ”Städnings- och sorteringsavgift 2” (en liten mängd avfall lämnas utanför 

kärlet / En liten mängd avfall som inte hör till avfallskärlet läggs in i avfallskärlet, stör inte avfallshanteringen) 

och sorteringsavgiften bestäms till 50 euro inklusive moms 24 %. 

I motsvarande mån föreslås att den nuvarande ”Städnings- och sorteringsavgift, klass 2” ges ett nytt namn. 

Det nya namnet skulle vara ”Städnings- och sorteringsavgift, klass 3” och till förklaringarna för den här klassen 

tilläggs ”avfallspartiet som utan användningsrätt lagts i kärlet är stort”. 

Ändringarna presenteras i bilaga 2. 

Avsikten med ändringen är att förenkla tolkningen av de olika klasserna och att göra avgiften måttligare i 

lindrigare fall. 

 

1.8 De nya kundavgifterna 

1.8.1 TÖMNINGSAVGIFTEN FÖR BIOAVFALLSKÄRLET; FASTIGHETER MED 3–4 BOSTÄDER 

För tömningen av bioavfallskärlen gäller nu två olika avgiftsklasser: 

- högst nio bostäder 

- över nio bostäder. 

Separatinsamlingen av bioavfall utvidgas i april 2023 till fastigheter med 3–4 bostäder. Man kommer inte att 

föreslå en ny avgiftsklass för fastigheter med 3–4 bostäder utan man kommer för ifrågavarande fastigheter 

att möjliggöra en tömningsintervall om två veckor året runt (punkt 2 Ändringar i tömningsintervallen för bio-

avfallskärl). Därtill föreslås att man avgränsar avgiftsklassen att gälla bostadsfastigheter med 3–9 bostäder. 

 

1.8.2 TÖMNINGSAVGIFTERNA FÖR BIOAVFALLSKÄRL, SMÅHUS, 1–2 BOSTÄDER 

Bioavfallets separatinsamling utvidgas i enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna till att inbegripa småhus 

med 1–2 lokaler inom de närmaste åren. Då bildas en ny kundgrupp. Man föreslår egna kundavgifter för 

dessa småhus. I avgifterna skulle man beakta även den typ av avfallskärl som används för insamlingen (ett 

traditionellt bioavfallskärl eller ett ventilerat bioavfallskärl). Avfallskärlets storlek (140 liter eller 240 liter) och 

tömningsavgiften skulle inbegripa även det avfallskärl som används vid insamlingen. Som utgångspunkt räk-

nas med att man använder ett kärl om 140 liter (traditionellt eller ventilerat). 

Följande tömningsavgifter föreslås: 

- Avfallskärl 140 l, 1–2 bostäder: 5,22 €/tömning moms 0 % (6,47 €/tömning inkl. moms 24 %) 

- Avfallskärl240 l, 1–2 bostäder: 6,64 €/tömning. moms 0 % (8,23 €/tömning. inkl. moms 24 %) 

- Ventilerat avfallskärl 140 l, 1–2 bostäderr: 5,82 €/tömning moms 0 % (7,22 €/tömning inkl. moms 24 

%) 



- Ventilerat avfallskärl 240 l, 1–2 bostäder: 7,34 €/tömning moms 0 % (9,10 €/tömning inkl. moms 24 

%) 

 

1.8.3 AVGIFT FÖR KVARTERSVIS INSAMLING 

Taxan borde som en ny kundavgift inkludera en avgift för de kunder som redan vid planläggningen och i 

enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna redan inkluderas av en kvartersvis insamling. Avgiften bör täcka 

de kostnader i sin helhet som förorsakas av tjänsten (såsom investeringen i och underhållet av avfallskärlen, 

underhållet av avfallspunkten, tömningen av avfallskärlen och hanteringen av avfallet). 

Den kvartersvisa insamlingen är en ny serviceform och praktisk erfarenhet fattas ännu. Insamlingssystemets 

investeringskostnad är betydande jämfört med insamlingskärlen som används vid den traditionella fastig-

hetsvisa insamlingen. Vid den kvartersvisa insamlingen samlar man förutom blandavfall också återvinnings-

bart avfall. 

Avgiftens storlek preciseras slutgiltigt i takt med användningserfarenheterna och avgiften kan justeras då 

man har fått mera erfarenhet av användningen. Man föreslår att den kvartersvisa insamlingsavgiften ska vara 

19,32 €/mån/bostad (moms 0 %). 

 

1.8.4 AVGIFT FÖR PAPPERSFAKTURA 

Man föreslår att ta i bruk en avgift om 3 euro (inkl. moms 24 %) för utskickandet av en pappersfaktura. Kost-

naderna som förorsakas av hanteringen av pappersfakturor är betydande (närmare 400 000 euro per år). 

Målet är att styra kunderna att i större utsträckning övergå till att använda nätfakturering. Nätfaktureringens 

miljökonsekvenser är betydligt mindre än då man använder pappersfakturor och den automatiska databe-

handlingen minskar i hög grad antalet felbetalningar. 

 

1.8.5 MOTTAGNINGSAVGIFTEN FÖR BETONG- OCH TEGELSTENSAVFALL, HÖGST 200 L 

Man föreslår en ny avgift för små partier av betong- och tegelstensavfall för dem som betalar grundavgiften. 

Man föreslår att man från taxan tar bort avgiftsfriheten för under 200 l betong- och tegelstensavfall och en 

ny avgift om 4,03 € (moms 0 %), 5,00 € (moms 24 %) för ett parti om högst 200 l. Grunden för avgiften är att 

få avgiften att stå i samma linje med de övriga avgiftsbelagda sorteringsbara avfallsslagen (bl.a. gips, plast). 

 

2 Förslagen att ändra tömningsintervallerna för bioavfallskärlen 

Avfallsbolaget har tidigare ansökt om tillstånd att avvika från avfallshanteringsföreskrifterna, vilket har möj-

liggjort att de ventilerade bioavfallskärlen som är i provanvändning i småhus kan tömmas med fyra veckors 

intervall. Användningserfarenheterna för en fyra veckors tömningsintervall är goda. Därför föreslås att de 

ventilerade bioavfallskärlen som används i småhus (1–2 bostäder) töms med fyra veckors intervall. 

För närvarande möjliggör avfallshanteringsföreskrifterna att ett traditionellt (inte ventilerat) bioavfallskärl 

som används i fastigheter med 1–2 bostäder töms med två veckors intervall. Motsvarande tömningsintervall 

föreslås att tillämpas året om även för fastigheter med 3–4 lokaler. 


