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Vår uppgift är att bevara 

miljön ren som möjligt



Avfallslagen

- alla ska motverka uppkomsten

av avfall

- avfallet ska i första hand

återanvändas som råvara, i 

andra hand som energi

- slutdeponeringen vara säker



Avfallslagen

Ekorosks medlemskommuner

har gett Ekorosk ansvaret att ta

hand om avfallshanteringen i

enlighet med avfallslagen.



Ekorosks område

10 kommuner

Övriga avfallshan-

teringsbolag har 
andra sätt att 

sortera

Norrut verkar 
Vestia, österut 

Millespakka, 

i söder Etappi och 

Stormossen



Perustettu

Kuntia

Asukkaita

Asuntoja

Kesämökkejä

Yrityksiä

Liikevaihto

Henkilökunta

Hyötykäyttöasemia

Ekopisteitä

Kaatopaikka

Vapaa-ajanasuntojen pisteet

i siffror

Grundat

Kommuner

Invånare

Bostäder

Sommarstugor

Företag

Omsättning

Personal

Återvinningsstationer

Ekopunkter

Deponi

Fritidsbostäders punkter

numeroin

1990

10

124 000

54 000

9 000

8 000

8

32

23

170

1

115



EKOROSKS 

HUVUDKONTOR 

Mottagning av 

bioavfall

Ewapower, 

mottagning och

krossning av 

energiavfall

Mellanlager för

farligt avfall

Kontor

Återvinningsstation



Sortera hemma

I tunnan för bioavfall:

- matrester utan förpackning

- skämd mat

- bär-, frukt- och fiskrens

- skal av frukter, grönsaker, 
rotsaker och ägg

- tepåsar och kaffesump
med filter

- lägg i en papperspåse, en 
påse av en vikt dagstidning
eller en plastpåse



Sortera hemma

I tunnan för energiavfall:

- blöjor och bindor

- bakplåtspapper

- hushållspapper och
våtservetter

- stearin

- små föremål av plast

- damm och
dammsugarpåsar

- lägg i en plast- eller
papperspåsar



Egnahemshus

- På gården: bio- och 

energiavfall

- Ekopunkten

- Återvinningsstationen

- På gården: bio- och energiavfall, 

papper, eventuellt kartong, glas 

och metall

- Bolag >10 bostäder: kartong och 

plastförpackningar obligatorisk

- Ekopunkten

- Återvinningsstationen

Bostadsbolag



VARFÖR 
SEPARATINSAMLA 

KARTONG OCH PLAST?

• 50 %, alltså hälften av hushållens avfall är kartong 

och plast

• Rinki tar emot plast- och kartongförpackningar utan kostnad 

• Mängden ljusa påsar minskar - > mindre soptunna- > Ekorosks

behandlingsavgift sjunker



KARTONG
sortering

LÄMNA 
tomma, rena, torra, tillplattade och förpackade in i 

varandra

• Lådor av wellpapp

• Kartongburkar, för t.ex. mjölk och juice

• Kartongförpackningar för färdigmat eller halvfabrikat, 

torrvaror

• Kartongförpackningar för torra varor, så som 

frukostflingor

• Papperspåsar och papperskassar

• Pizzalådor, äggkartonger

• Engångskärl av kartong

• Toalett- och hushållpappersrullornas hylsor

• Omslagspapper, t.ex. kopieringspappersomslag

• Kartong runt dryckesburkarnas flerpack, t.ex. 6-pack

LÄMNA INTE

• Plast, så som plastpåsar, -kassar och -omslag, styrox, 

bubbelplast

Lämna in aerosolburkar och burkar med rester av farligt 
avfall (t.ex. målarfärg, kemikalier, oljor, läkemedel, 
hårspray) till anvisad insamlingsplats för farligt avfall   i 
din kommun.



PLAST
sortering

LÄMNA
• hushållens tomma, rena och torra 

plastförpackningar

• Livsmedelsförpackningar av plast, så som 
yoghurtburkar, smöraskar  samt förpackningar för 
charkuterier, ost och färdigmat 

• Plastförpackningar för tvättmedel, schampo och 
tvål

• Flaskor, kanistrar och burkar av plast, helst 
tillplattade

• Plastkassar, -påsar och -omslag

LÄMNA INTE

• Smutsiga plastförpackningar eller blandavfall
• PVC-förpackningar
• Övriga plastprodukter eller företagens 

plastförpackningar

Lämna in aerosolburkar och burkar med rester av farligt 
avfall (t.ex. målarfärg, kemikalier, oljor, läkemedel, 
hårspray) till anvisad insamlingsplats för farligt avfall i din 
kommun.



Förläng tömningsintervallet på kärlet för energiavfall:

• Kärlet för energiavfall i ett hushåll för 1-6 personer kan tömmas 

med 2, 4 eller 8 veckors tömningsintervall, kräver tillräckligt stor 

tunna för energiavfall.

• Meddela transportören för 4 veckors tömningsintervall.

• För 8 veckors tömningsintervall måste man lämna in en skriftlig 
anhållan till Österbottens avfallsnämnd som ska godkänna 

den.

PRAKTISKA 
ÅTGÄRDER?



Gemensamma kärl:

• Rågrannar kan ha gemensamma kärl.

• Både bio- och energikärlen kan vara gemensamma. 

• Båda kärlen ska stå på samma adress.

• Ekorosk delar upp fakturan enligt andelarna i det 

gemensamma kärlet.

• Gemensamma kärl är förmånligt och smidigt.

PRAKTISKA 
ÅTGÄRDER?



Kompostering:

• Bioavfall kan också komposteras, då behövs inget 

bioavfallskärl.

• Vid kompostering av bioavfall ska man ha en sluten och 

värmeisolerad kompostor, alternativt en modern 

inomhuskompostor. 

• En skriftlig anhållan om kompostering ska lämnas in till 

Österbottens avfallsnämnd. 

PRAKTISKA 
ÅTGÄRDER?



1. Fast avgift

Hushåll 1-2 personer 4,13 €/mån

Hushåll > 3 personer 5,94 €/mån

Vånings- och radhus > 5 
bostäder

3,87 €/mån

2. Behandlingsavgift 

Bioavfall

Egnahemshus och parhus 0,37 €/tömning

Bostadsbolag 140l kärl 0,87 €/kärl/tömning

Bostadsbolag 240l kärl 1,49 €/kärl/tömning

Energiavfall

140l kärl 0,87 €/kärl/tömning

240l kärl 1,49 €/kärl/tömning

360l kärl 2,22 €/kärl/tömning

660l kärl 4,07 €/kärl/tömning

3. Avtalsbaserad transport: kunden väljer själv transportör



Vi erbjuder
- rådgivning och handledning för 

hushåll och disponenter

- sorteringsanvisningar

- dekaler och skyltning

- samarbete och stöd

Ekorosk hjälper



Länkar 
www.ekoso.fi >

Avfallshanteringsföreskrifter

Blanketter

www.rinkiin.fi >

Sortering av plast- och kartongförpackningar

www.ekorosk.fi >

Avfallsordlistan

Sortering av bio- och energiavfall

Öppettider

Kontaktuppgifter



TACK!


