
HRM ordnar avfallstjänster för bostadsfastigheter i huvudstadsregionen och Kyrkslätt. 
I alla fastigheter med 1–4 bostäder, med undantag för fritidshus, ska bioavfall sorteras 
separat från blandavfall enligt följande:

• Esbo, Grankulla och Kyrkslätt från och med 1.7.2023 

• Vanda från och med 1.1.2024 

• Helsingfors från och med 1.7.2024.  

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

1. HRM:s bioavfallskärl, tömning med en, två eller fyra veckors  
mellanrum, beroende på antalet boende

2. Egen kompostbehållare, kompostering i egen regi på fastigheten

Det är också möjligt att dela avfallskärl eller kompostbehållare med de närmaste gran-
narna. De avfallskärl som ska tömmas ska placeras intill vägen eller längs infarten till 
fastigheten. Förflyttningsavståndet till avfallsbilen får inte överstiga 10 meter.

Vänd »

Bioavfall på fastighet med 1–4 bostäder

Tack för att 
du sorterar,
vi återvinner 
tillsammans! 



Alternativ för sortering av bioavfall

Typen av avfallskärl som HRM levererar till fastigheten och tömningsintervallet beror på 
det antal boende som anges i beställningen. Till en fastighet med 1–8 boende levererar 
vi ett ventilerat bioavfallskärl som töms var fjärde vecka. Om fler än åtta boende ska 
använda kärlet, levererar vi ett vanligt bioavfallskärl som beroende på antalet använda-
re töms en gång i veckan eller varannan vecka. Du kan också beställa ett avfallskärl för 
gemensam användning med dina närmaste grannar.  

Du behöver inte HRM:s bioavfallskärl om du komposterar livsmedelsavfall på fastigheten 
året runt. Däremot levererar vi även ett bioavfallskärl till fastigheten om du komposterar 
enbart en del av året. Ett bioavfallskärl behövs också om det på fastigheten finns mer än 
en bostad och alla inte deltar i komposteringen. Även en kompostbehållare kan användas 
gemensamt. 

Ventilerat bioavfallskärl 

Ett ventilerat insamlingskärl av plast, som håller  
bioavfallet torrare och möjliggör färre tömningar.  

Tömningsintervall:  1–8 boende = fyra veckor.
Volym: 140 l
Storlek: Höjd ca 110 cm, bredd ca 50 cm, djup 55 cm.  
Pris 2023: 6,87 €/tömning, inklusive moms 24 % 
(inkluderar priset för uthyrningskärlet) 

Vanligt bioavfallskärl

Slutet insamlingskärl av plast, med tömningsintervallet  
en vecka eller högst två veckor.  

Tömningsintervall: 9–16 boende: varannan vecka  
 fler än 16 boende: en gång i veckan.
Volym: 140 l 
Storlek: Höjd ca 110 cm, bredd ca 50 cm, djup 55 cm.  
Pris 2023: 6,87 €/tömning, inklusive moms 24 % 
(inkluderar priset för uthyrningskärlet) 

Egen kompostering

Istället för att använda ett bioavfallskärl som 
töms kan du kompostera det bioavfall du pro-
ducerar och utnyttja näringsämnena från kom-
posten på din fastighet. Tills vidare erbjuder 
HRM ingen kompostbehållare, utan du måste 
köpa den själv.  



Kom ihåg att göra en komposteringsanmälan 

Om du komposterar livsmedelsavfall måste du anmäla detta till HRM. Om enbart  
trädgårdsavfall komposteras på fastigheten, behöver detta inte anmälas.  

Du hittar ett elektronisk formulär för komposteringsanmälan på vår webbplats  
hsy.fi/sv/bioinsamling. Anmälan är giltig i fem år.  

Tänk på följande när du komposterar: 

• Livsmedelsavfall får komposteras enbart i en sluten och välventilerad 
kompostbehållare som är avsedd för detta och konstruerad så att  
skadedjur inte kan komma in.  

• Kompostering kan också göras inomhus (t.ex. bokashihink).  

• Komposten ska placeras och skötas så att den inte skadar hälsan eller miljön. 
Tänk på grannarna när du väljer plats för din kompostbehållare. 

• Om komposten fryser hindrar det inte dess användning under vintern. 

• Komposten ska tömmas regelbundet så att bioavfallet får plats 
i kompostbehållaren (särskilt viktigt före vintern). Studera 
komposteringsanvisningarna på webbsidan hsy.fi/sv/kompostering. 

• Trädgårdsavfall kan du kompostera i en prydlig, välskött, öppen kompost, till 
exempel i en ram. Det är inte tillåtet att i komposten lägga frukt eller annat som 
lockar skadedjur. Om det finns mycket oätliga säsongsfrukter, rekommenderar vi 
att du tar dem till en Sortti-station, från vilken de hamnar på HRM:s anläggning 
för behandling av bioavfall. 

Intresserad av gemensam insamling?  

Du kan komma överens med närboende grannar om användning av ett gemensamt avfalls-
kärl eller en kompostbehållare. Gemensam användning kan avse avfallsslag, och minskar 
samtidigt kostnaderna för avfallshanteringen. Om avfallskärlet ska placeras utanför fastig-
hetsgränsen, måste du komma överens om kärlets placering med markägaren. Vid behov 
kan du ta reda på markägaren från Lantmäteriverket. 



I avtalet om gemensam användning ska det finnas en huvudpart. Huvudparten kan ta 
emot hela fakturan eller fakturan kan skickas till varje avtalspart enligt en överenskom-
men procentandel. Huvudparten fungerar som kontaktperson mot HRM med avseende 
på tömning av kärlen och ser till att kontaktinformationen för avfallskärlets användare, 
dvs. avtalsparterna, är uppdaterad. För att ett avtal om gemensam användning ska kun-
na ingås, förutsätts det att varje avtalspart identifierar sig i Suomi.fi-tjänsten. Därför kan 
ett avtal om gemensam användning endast ingås på webben, inte via telefon.

Så här sparar du på avfallshanteringskostnaderna

Sortera inte bara bioavfall utan även förpackningsavfall och leverera detta till insamling. 
När mängden blandavfall minskar kan du minska antalet gånger som blandavfallskärlet 
töms. Färre tömningar – lägre faktura.

Kom överens om gemensam insamling tillsammans med de närmaste grannarna.  
Flera betalare – lägre faktura till varje deltagare.

Välj en lämplig storlek på avfallskärlet och ett tömningsintervall som passar ditt  
hushåll. Det krävs vanligtvis ett större blandavfallskärl eller mer frekventa tömningar  
om det finns barn i blöjåldern i familjen. Om allt ditt avfall inte får plats i kärlet, debiteras 
en separat avgift för det överskott av avfall som lämnas kvar till föraren av avfallsbilen 
att avlägsna. Allt avfall i kärlet – ingen extra faktura. 

Kompostera bioavfall i egen regi på din fastighet. Kompostera året runt – från HRM  
kommer inga fakturor för insamling av bioavfall.

HRM:s kundtjänst 

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. Du kan kontakta oss genom att ringa tel. (09) 1561 2110 eller  
utföra dina ärenden på webben, hsy.fi/takontakt.

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. 

Vilka avfall som ska sorteras på en bostadsfastighet och hur:  
hsy.fi/sv/foreskrifter-om-avfallshantering 
Prislista för avfallshantering: hsy.fi/sv/prislistorna 
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Tips: Du hittar närmaste återvinningsplats på webbsidan kierratys.info.

Ärende till Sortti-stationen? Visste du att du i eSortti.fi-tjänsten kan 
göra en uppskattning av priset på ditt avfall och även betala det i förväg?


