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Bästa kund,

bioavfall är en viktig råvara för mull- och energiproduktion, och det har skett ändringar 
i reglerna för sortering av det. I Esbo, Grankulla och Kyrkslätt ska från och med 1.7.2023 
bioavfall sorteras separat från blandavfall på alla bostadsfastigheter, med undantag för 
fritidsfastigheter.  

Alternativen för sortering och behandling av bioavfall på fastigheten är följande: 

1. HRM:s bioavfallskärl, tömning med en, två eller fyra veckors mellanrum
2. Egen kompostbehållare, kompostering i egen regi på fastigheten  

Om du komposterar enbart under en del av året, ska du beställa HRM:s bioavfallskärl  
och tömningar av det under den period då du inte komposterar. Ett bioavfallskärl behövs 
också om det på fastigheten finns mer än en bostad och alla inte deltar i komposterin-
gen. 

I bilagan till brevet kan du lära dig mer om de olika alternativen för att organisera sorte-
ring och insamling av bioavfall på din fastighet. Du kan också hitta samma saker  
på våra webbsidor på adressen hsy.fi/sv/bioinsamling.

Välj lämpligt alternativ för din fastighet  
och meddela det senast 15.1.2023  

Om du vill beställa ett HRM-kärl för bioavfall till din fastighet: 

• Studera alternativen i bilagan till brevet. 

• Beställ tjänsten via webbformuläret på adressen hsy.fi/sv/bioinsamling.  
I formuläret frågas det efter avfallsservicekoden, som du hittar i brevets övre del. 

• Vi levererar kärlet till din fastighet i maj–juni 2023.  

• Om du vill kan du börja använda avfallskärlet så snart det anländer till 
fastigheten, och då inleds också faktureringen av tömningarna före juli. 

Alla med i sorteringen av bioavfall

Tack för 
att du

sorterar!
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Om du börjar kompostera livsmedelsavfall på din fastighet eller om du redan komposterar: 

• Anmäl ditt val senast 15.1 med hjälp av formuläret som finns på adressen  
hsy.fi/sv/bioinsamling. Vi behöver informationen så att vi inte beställer 
något bioavfallskärl till fastigheten. Du hittar den i formuläret begärda 
avfallsservicekoden i övre delen av detta brev.  

• Anskaffa vid behov en kompostbehållare som är lämplig  
för det aktuella behovet och ta den i bruk senast 1.7.2023. 

• Gör en anmälan till HRM inom två månader efter att kompostering har påbörjats. 
På våra webbsidor hsy.fi/sv/kompostering hittar du en komposteringsguide 
och en länk till ett webbformulär som gör det enkelt att skicka in din 
komposteringsanmälan. Du hittar den i formuläret begärda avfallsservicekoden  
i övre delen av detta brev.  

Observera att om du inte gör någon anmälan senast på tidsfristens sista dag, levererar 
vi automatiskt till dig ett bioavfallskärl som töms varannan vecka. Vi accepterar inga 
ändringar efter att tidsfristen har löpt ut. Om du efter leverans av kärlet vill göra en 
ändring i tjänsten som kräver transport av ett nytt kärl, debiterar vi en avgift för detta.  

Välkommen till infomötet onsdagen den 7.12.2022 kl. 17–18  

Vi anordnar ett informationsmöte på finska om separat insamling av bioavfall på fastighe-
ter med 1–4 bostäder, där vi berättar om de nya reglerna för sortering av bioavfall, fastig-
hetens alternativ för sortering och behandling av bioavfall samt hur fastighetsägaren själv 
kan påverka avfallskostnaderna. Vi anordnar evenemanget på webben och det görs en 
inspelning av det.  

• Webbadressen till evenemanget och senare till inspelningen  
finns på sidan hsy.fi/sv/bioinsamling.

Det bästa sättet att delta är med en dator. Ladda först ned Teams-appen om du vill delta 
via telefon.

Du kan ställa frågor med anknytning till ämnet i förväg genom att besvara enkäten som du 
hittar på samma webbsida. Innan du ställer en fråga, kontrollera om informationen finns 
i den lista med frågor och svar som vi har lagt upp på webbsidan. I kvällens presentation 
kommer vi att uppmärksamma frågor som har kommit in senast 28.11. 

Med återvinningshälsningar, 

Juho Nuutinen 
Driftschef, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM


