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Undantag för Lappträsk kommun gällande den fastighetsvisa insamlingen 

av förpackningsavfall 
 

På Kymmene avfallsnämnd pågår behandlingen av ett ärende för att befria fastigheter som omfattas av 

kommunens avfallshanteringsskyldighet från de skyldigheter i avfallshanteringsbestämmelserna som gäller 

förpackningsavfall. 

Enligt avfallslagen är kommuner skyldiga att ordna avfallshantering för avfall som uppkommer vid boende 

och internat samt för avfall från kommunens förvaltning och servicefunktioner.1 

De skyldigheter enligt avfallshanteringsbestämmelserna som undantaget gäller 
Kymmene avfallsnämnds avfallshanteringsbestämmelser ålägger husbolag som är belägna i tätorter och har 

minst 5 bostäder (14 §) samt fastigheterna för kommunens förvaltning och servicefunktioner (15 §) att 

ordna separat insamling och transport av förpackningsavfall från sin fastighet, dvs. så kallad fastighetsvis 

avfallstransport, från och med 1.7.2021. Förpackningsavfall består av kartongförpackningar, 

glasförpackningar, metall och plastförpackningar. Kommunens förvaltning och servicefunktioner omfattas 

av skyldigheten när det uppkommer 20 kg kartongförpackningar eller papp, 40 kg små metallföremål, 40 kg 

glasförpackningar eller 20 kg plastförpackningar i månaden.2 

Avfall som uppkommer vid näringsverksamhet omfattas inte. Skyldigheterna för bostadsfastigheter gäller 

emellertid all boende- och serviceboendeverksamhet där det uppkommer hushållsavfall, oavsett vilken 

kategori som bostädernas ägare och uthyrare tillhör. Utöver privatpersoner innehar även bl.a. företag, 

staten, församlingar och föreningar bostadsfastigheter. 

Nuläge och kommande förändringar i avfallstransportsystemet 
I Lappträsk gäller avfallstransport ordnad av fastighetsinnehavaren för allt avfall. Detta betyder att 

fastighetsinnehavaren ska ingå avtal om avfallstransport med en avfallstransportör som finns i 

avfallshanteringsregistret. Tjänster ska finnas tillgängliga på marknadens villkor. Enligt den information som 

finns idag går tjänsten inte att få för förpackningsavfall, och lönsamheten i att ordna en tjänst försvagas av 

det ringa antalet fastigheter.3 

Från och med den 1 juli 2023 förändras avfallstransportsystemet för förpackningsavfall i enlighet med 

avfallslagen till ett avfallstransportsystem som ska ordnas av kommunen. Då upphör avfallstransporten som 

ordnas av fastighetsinnehavaren, och transporterna måste ordnas av kommunen. Transporten ska ordnas 

från alla fastigheter som är belägna i tätorter och har minst fem bostäder.4, 5 

Dessutom ska kommunen i enlighet med avfallsförordningen ordna separat insamling av plastförpacknings 

samt pappers- och kartongförpackningsavfall avfall från alla sina förvaltnings- och servicefastigheter i 

tätorter eller på detalj- eller generalplanerade områden för service, turism och arbetsplatser, om det 

 
1 Avfallslagen 646/2011; 32 § 
2 Kymmene avfallsnämnds avfallshanteringsbestämmelser; 14, 15, 45, 47 § 
3 En utredning från bostadsaktiebolagen, ett möte med en lokal företagare, kommunen och ett hyresbostadsbolag 
samt läget i avfallshanteringsregistret 1.7–30.9.2021. 
4 Lagen om ändring av avfallslagen 15.7.2021/714 
5 Statsrådets förordning om avfall 978/2021; 18, 19, 55 § 
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uppstår minst fem kilogram av det per vecka, separat insamling av glasförpackningsavfall, om det uppstår 

minst två kilogram av det per vecka samt separat insamling av metallförpackningsavfall och annat 

metallavfall av liten storlek, om det uppstår sammanlagt minst två kilogram av det per vecka. Kommunen 

ska ordna separat insamling av annat än bioavfall från kommunens förvaltning och servicefunktioner senast 

från och med den 1 juli 2023.5 

Möjligheter till inflytande 
Frågan påverkar den servicenivå för avfallshantering som tillhandahålls kommuninvånarna och på 

kommunens förvaltnings- och serviceenheter. 

Alla vars livsmiljö, arbete eller övriga förhållanden påverkas av det ovan beskrivna undantaget från 

avfallshanteringsbestämmelserna ges möjlighet att få uppgifter och uttala sin åsikt om ärendet.6 

Information om att ärendet är anhängigt ges på Kymmene avfallsnämnds webbplats 

www.kymenjatelautakunta.fi, och ett meddelande om kungörelsen publiceras i de lokala tidningarna. 

Eventuella utlåtanden och ställningstaganden ska inlämnas senast tisdagen den 8 januari 2022 kl. 12 via e-

post till kymenjatelautakunta@kouvola.fi eller per post till Kymmene avfallsnämnd, Kouvola stad, PB 85, 

45101 Kouvola. 

Mer information  
Avfallshanteringschef Katja Kangas  tfn 020 615 8143 katja.kangas@kouvola.fi 

Planerare  Arja Soini  tfn 020 615 5545 arja.soini@kouvola.fi 

De aktuella avfallshanteringsbestämmelserna finns på Kymmene avfallsnämnds webbplats på 

www.kymenjatelautakunta.fi. 

 
5 Statsrådets förordning om avfall 978/2021; 21, 55 § 
6 Förvaltningslagen 434/2003; 41 § 
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