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Avfallstaxan och avfallshanteringens servicenivå förnyas 
 
Genom ändringarna av grundavgifterna och avfallskärlens tömningsavgifter strävar man efter en 
god taxepraxis i enlighet med den riksomfattande handboken om avfallstaxan. I förslaget till 
avfallstaxa ändras ekoavgiftens namn till grundavgift och avgiftens belopp förenhetligas i hela 
området. Detta möjliggör jämlik behandling av kommuninvånarna oberoende av deras hemort. 
Nämndavgiften, som används för att finansiera avfallshanteringsmyndighetens, dvs. 
avfallsnämndens, verksamhet, inkluderas i fortsättningen i grundavgiften på ett enhetligt sätt i hela 
området.  
 
Fastställandet av avfallshanteringens servicenivå har beretts i samarbete med Kymmene 
avfallsnämnd och Kymenlaakson Jäte Oy. Den tidigare servicenivån för avfallshanteringen har 
upprättats 2015. Vid uppdateringen granskas tillgången till tjänsterna från ett 
tvåårsperspektiv.  Ändringar planeras för till exempel avfallstransportsystemet och 
ekopunktsnätverket. Pertunmaa kommun ansluter sig till Kymmene avfallsnämnd 1.1.2023.  
 
Den föreslagna avfallstaxan och utkastet till Avfallshanteringens servicenivå finns till påseende på 
Kymmene avfallsnämnds webbplats fram till 18.11.2022. Utlåtanden har begärts av kommunerna i 
området. 
 
Taxorna och taxestrukturen förnyas 
 
Med grundavgiften täcker man de avfallshanteringstjänster som vid tidpunkten för användningen är gratis 
eller som lett till underskott, såsom underhåll av ekopunkter och avfallsstationer, insamling av farligt avfall, 
information och rådgivning. Grundavgifterna och avfallskärlets tömningsavgifter utgör en helhet där 
ändringarna har en inverkan på varandra. När nämndavgiften avlägsnas från tömningsavgifterna kan man 
sänka en del av tömningsavgifterna. I Kotka har grundavgiften hittills debiterats som en del av avfallskärlets 
tömningsavgift. Nu föreslås det att man även i Kotka fakturerar den bostadsspecifika grundavgiften separat, 
som man gjort redan länge i alla andra kommuner. 
 
Avgiftsklassen bostad i husbolag tas bort från grundavgiften 
 
Husbolagens lägre avgiftsklass för grundavgifter (ekoavgifter) har en gång i tiden skapats som en 
kompensation för de högre avfallshanteringsutgifterna i husbolag, då de har blivit tvungna att ordna 
fastighetsspecifik insamling av bio- och förpackningsavfall. På så sätt har de som bor i husbolag inte i 
samma utsträckning behövt t.ex. ekopunktstjänster som finansieras med grundavgiften. Endast 7,5 % av 
grundavgifternas avkastning har dock använts på underhållet av ekopunkter. 
Efter att producentansvaret utvidgats har man inte längre behövt lika mycket pengar från grundavgiften 
som tidigare på ekopunkter för insamling av förpackningsavfall. Dessutom kommer kostnaderna för 
fastighetsspecifik avfallshantering i småhus att öka inom de närmaste åren på grund av skyldigheten att 
samla in bioavfall. Således har motiveringen för en lägre grundavgift för bostäder i husbolag försvagats. I 
detta förslag till taxereform avlägsnas husbolagens avgiftsklass från grundavgiften. 
 
 
Rabatter på tömningsavgifter och sorteringsincitament 
 
Med avfallskärlens tömningsavgifter strävar man efter en taxa som uppmuntrar till sortering, och därför 
riktas tömningsavgifternas rabatter i första hand mot bio- och förpackningsavfallets tömningspriser. 
Tömningstaxornas incitament kommer att ökas gradvis senare. 
 
Effekterna av denna taxeändring 
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Denna taxeändring medför individuella kostnadseffekter för olika bostadsfastigheter. Grundavgiften sjunker 
för en del och stiger för andra. Tömningsavgiftsrabatterna för bio- och förpackningsavfall sänker priset på 
deras fastighetsspecifika avfallstransport, och kompenserar delvis för en eventuell ökning av 
grundavgifterna. Husbolagen faktureras för sina bostäders grundavgifter som tidigare. 
Som grundavgift föreslås 37,94 €/år för en stadigvarande bostadslägenhet och 24,80 €/år för en 
fritidsbostad. I nedanstående tabell presenteras grundavgiftens ändringar per bostadslägenhetstyp och 
kommun. 
 
Kommun fritidsbostad 

2022 
fritidsbostad 
2023 

bostad i 
husbolag 
2022 

bostad i 
husbolag-
avgiftsklassen 
bortfaller – 
ersätts med 
avgift för 
stadigvarande 
bostad 

stadigvarande 
bostad 2022 

stadigvarande 
bostad 2023 

Fredrikshamn 23,78 24,80 31,88 - 35,25 37,94 
Itis 19,34 24,80 25,79 - 33,48 37,94 
Kotka * 24,80 * - * 37,94 
Kouvola 19,34 24,80 25,79 - 33,48 37,94 
Lappträsk 32,74 24,80 42,33 - 54,16 37,94 
Miehikkälä 27,81 24,80 34,41 - 39,23 37,94 
Mäntyharju 22,08 24,80 29,83 - 36,22 37,94 
Pertunmaa** 24,80 24,80 31,00 - 31,00 37,94 
Pyttis 25,77 24,80 33,88 - 40,77 37,94 
Vederlax  27,81 24,80 34,41 - 39,23 37,94 

Alla priser i tabellen inkl. moms 24 % 
* I Kotka har grundavgiften debiterats i samband med avgiften för varje tömning av slutavfall och 
plastförpackningsavfall. Till exempel för 240 liters slutavfallskärl har grundavgiften varit 0,94 € och för 240 
liters platsförpackningskärl 0,84 €. I tömningspriset för ett 600–660 liters slutavfallskärl har grundavgiften 
varit 2,46 €, och för ett plastförpackningsavfallskärl 1,98 € (alla ovanstående moms 0 %). 
** Pertunmaas grundavgifter 2022 enligt den kommunala taxan. 
 
Förändringar i avfallshanteringens kostnadsnivå nu och inom de närmaste åren 
 
På det stora hela fortsätter kostnaden för fastighetsspecifik insamling av förpackningsavfall att sjunka under 
de närmaste åren, när ersättningarna enligt producentansvaret delvis börjar täcka förpackningsavfallets 
tömningsavgifter. 
Kostnadstrycket för småhusens fastighetsspecifika avfallshantering ökar däremot när de lagstadgade 
skyldigheterna att samla in bioavfall träder i kraft 2024. Man strävar efter att bromsa stegringen genom att 
bl.a. sänka bioavfallets tömningspris och erbjuda egen kompostering som alternativ.  
 
Den stigande allmänna kostnadsnivån påverkar också avfallshanteringen. Till exempel 
transportkostnaderna för avfall samt energi- och underhållskostnaderna har stigit. Kostnaderna stiger också 
på grund av den separata insamlingen av avlagda textilier som förutsätts i avfallslagen samt ökad 
fakturering.  
 
Avfallshanteringens servicenivå uppdateras 
 
Kymmene avfallsnämnd och Kymenlaakson Jäte Oy har tillsammans utarbetat ett nytt utkast till 
Servicenivån för avfallshanteringen och hört kommunernas synpunkter på saken. I Servicenivån för 
avfallshanteringen fastställs miniminivån för de avfallshanteringstjänster som erbjuds invånarna. Kymmene 
avfallsnämnd godkände utkastet Servicenivån för avfallshanteringen 2023–2024 under sitt möte 
20.10.2022, och beslöt att lägga fram det till påseende och begära utlåtanden av kommunerna. 
 
Ändringar i ekopunktsnätverket 
 



Ändringar i Kymenlaakson Jäte Oy:s frivilliga ekopunktsnätverk är på kommande. Eftersom skyldigheten till 
separat insamling av förpackningsavfall gäller allt mindre husbolag, kan antalet ekopunkter minskas i 
områden med s.k. husbolagsmajoritet. Dessutom kan ekopunkter som används mycket lite tas ur bruk. 
Förbättring av de återstående ekopunkternas servicenivå planeras bl.a. i form av ett större antal 
insamlingskärl för plastförpackningar och kartong. Varje kommun garanteras minst en insamlingspunkt för 
plastförpackningar. Det riksomfattande och lagstadgade RINKI-ekopunktsnätverket kommer också att 
ändras. Information om detta ges senare. Ändringarna beaktas i planeringen. Varje kommun får också en 
insamlingspunkt för avlagda textilier. 
 
Bio- och förpackningsavfall inkluderas i den kommunala avfallstransporten 
 
Avfallslagen förändras betydligt med avseende på avfallstransport av bio- och förpackningsavfall. I och 
med ändringarna i avfallslagen sköter Kymenlaakson Jäte Oy från och med 1.7.2023 insamlingen av 
förpackningsavfall i alla kommuner, och från och med 19.7.2023 även insamlingen av bioavfall på 
bostadsfastigheter. Ändringen gäller transporter av bio- och förpackningsavfall i Fredrikshamn, Miehikkälä, 
Vederlax, Pertunmaa, Pyttis och Lappträsk samt förpackningsavfallstransporter i Kotka. I Pyttis förändras 
avfallstransportsystemet även med avseende på slutavfall 1.7.2023 i enlighet med avfallsnämndens 
tidigare beslut. I Pertunmaa har ett motsvarande beslut fattats för slutavfall och även slam, och det träder i 
kraft efter övergångsperioden 27.4.2025. Pertunmaas nuvarande områdesinsamlingspunkter övergår till 
Kymenlaakson Jäte Oy:s ansvar 1.1.2023.  
 
Bioavfall insamlas i fortsättningen även från egnahemshus – alternativet är kompostering på egen 
hand 
 
I och med ändringen av avfallslagen gäller kravet på separat insamling av bioavfall även egnahems- och 
parhus i Kouvola, Kotka och Fredrikshamn centralorter senast 19.7.2024. För närvarande samlas bioavfall 
in separat från fastigheter med minst tre bostäder. Kompostering av bioavfall på egen hand är ett alternativ 
till att ansluta sig till den separata insamlingen av bioavfall.  
 
Kymmene avfallsnämnd är gemensam avfallshanteringsmyndighet för Fredrikshamn, Itis, Kotka, Kouvola, 
Lappträsk, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyttis och Vederlax samt Pertunmaa från och med 1.1.2023. Nämnden 
är underställd ansvarskommunen Kouvola.  
 
Kymenlaakson Jäte Oy är ett avfallsbolag som ägs av kommunerna och som sköter invånarnas 
avfallshanteringstjänster som kommunen överfört till bolaget. 
 
Mer information: 
 
Kymmene avfallsnämnd: 
avfallshanteringschef Katja Kangas, tfn 020 615 8143, katja.kangas(at)kouvola.fi (Obs! oanträffbar fre 4.11) 
 
Kymenlaakson Jäte Oy: 
verkställande direktör Kati Manskinen, tfn 050 301 8167, kati.manskinen(at)kymenlaaksonjate.fi 
kommunikationschef Anne Sironen, tfn 040 596 6465, anne.sironen(at)kymenlaaksonjate.fi 
 
Utkastet till fastställandet av servicenivån samt förslaget till avfallstaxa finns på Kymmene avfallsnämnds 
webbplats 
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