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Bästa kund,

du har gjort en komposteringsanmälan till oss. Om du fortfarande komposterar  
livsmedelsavfall på din fastighet, var vänlig uppdatera din komposteringsanmälan.  
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 komposteringen.

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  

I bilagan till brevet kan du lära dig mer om de olika alternativen för att organisera  
sortering 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 fortsätter att kompostera livsmedelsavfall på din fastighet:

• Uppdatera din anmälan till HRM.

Du hittar den i formuläret begärda avfallsservicekoden i övre delen av detta brev.  
Anmälan är giltig i fem år. Kompostering av enbart trädgårdsavfall behöver inte anmälas.

Komposterar du på din fastighet?
Tack för 

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

• Studera alternativen i bilagan till brevet. 

• Beställ tjänsten via webbformuläret. 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.  

Intresserad av gemensam insamling?

Grannar som bor nära varandra kan dela på kostnaderna för avfallshanteringen och ingå 
ett avtal om användning av ett gemensamt avfallskärl. Läs mer i broschyren som finns 
som bilaga till brevet. Även en kompostbehållare kan vara gemensam.

På adressen hsy.fi/sv/bioinsamling hittar du ett formulär där 
du kan beställa en bioavfallstjänst, ingå ett avtal om gemensam 
användning samt anmäla kompostering. 

Avtal om gemensam användning kan inte ingås via telefon,  
eftersom det kräver identifiering i Suomi.fi-tjänsten. 

Vår kundtjänst betjänar på tel. (09) 1561 2110.  
Våra servicetider är mån., ons. och fre. kl. 8:30–15:30,  
tis. kl. 8:30–11:00 och tors. kl. 13:00–15:30.  

Med återvinningshälsningar, 

Juho Nuutinen 
Driftschef, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM 


