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Kundtjänst tfn 01019 3400
Fakturering tfn 01019 3401

Adress:
Oy Botniarosk Ab
Rådhusgatan 1 A 3
64100 Kristinestad

Kontoret öppet: vardagar kl. 8—16

Avfallscentralen i Östermark:
Avfallscentralen tfn 06 721 0156

Adress:
Avfallscentralen
Horontie 526
64700 Östermark 

Avfallscentralen är öppen:
må—ons kl. 8—17 
to kl. 8—18 
fre kl. 8—16

E-post:
info@botniarosk.fi
fakturering@botniarosk.fi
hemsida: www.botniarosk.fi

ÅTERVINNINGSSTATIONERNAS ÖPPETTIDER

Tidningen Ekopunktinfo är Oy Botniarosk 
Ab:s kundtidning. Tidningen delas ut till alla 
hushåll och ägare av fritidsbostäder inom vårt 
verksamhetsområde. 

Ansvarig utgivare: Merja Rosendal

Planering, redigering: Taru Jussila
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Station 1.11—31.3 
(vinter)

1.4—31.10 
(sommar)

Storå
Honkarannantie 35 Fre 14—18 Fre 14—18

Jurva
Teuvantie 300 B

Ti 12—18 Ti 12—18
To 13—19 

Bötom
Rantatie 18 To 14—18 To 14—18

Kaskö
Inre hamnen Ons 14—18 Ons 14—19

Kauhajoki, 
Aronkylä,
Ikkeläntie 52 A

Ti 12—18
To 12—18

Må 13—19
Ti 12—18

Ons 12—18
To 12—18

Fre 12—18

Kristinestad
Ringvägen 14

Må 12—18
To 13—18

Må 12—18
To 13—19

Fre 12—18

Närpes
Finby,
Skjutplansvägen 2

Ti 13—18
Fre 13—18

Ti 13—19
Ons 12—18 
Fre 13—18

Östermark
Kuorikuja 4 Ons 12—18 Må 13—19

Ons 12—18

Återvinningsstationen i 
Kauhajoki är nu öppen även 
på onsdagar sommartid. 
Öppettiderna hittar du 
enkelt i denna tidning eller i 
Botniarosks väggkalender.
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Avfallshanteringen är en av grundpelarna i samhället, 
och den måste fungera även under extraordinära 
förhållanden. Avfall uppstår även om det råder 
undantagstillstånd. Avfallets sammansättning kan 
avvika från det normala, och det uppstår mer avfall 
hemma och på sjukhusen. På motsvarande sätt uppstår 
mindre avfall i bland annat skolor och restauranger. 
Det är viktigt att det avfall som uppstår kan tas emot 
och transporteras till behandlingsanläggningarna 
utan extra eller förlängda lagringstider.

Det har konstaterats att det är osannolikt att viruset 
sprids via avfall. Inom avfallshanteringen iakttas 
alltid noggrannhet, och avfallshanterarna undviker 
att vidröra avfallet under hela hanteringskedjan. 
Under epidemin läggs extra stor vikt vid bland annat 
handhygienen. Noggrann sortering av avfallet är 
synnerligen viktigt även i ett undantagstillstånd. Om 
sorteringen fungerar som vanligt fördelar sig avfallet 
mellan olika behandlingsanläggningar på normalt 
sätt, och då räcker behandlingskapaciteten till för 
allt avfall.

Merparten av det kommunala avfall som går till  
materialåtervinning tas emot på våra återvin
nings stationer. Under 2019 besöktes återvinnings
stationerna av mer än 52 000 kunder, och där 
mottogs cirka 25 procent av allt avfall. Vi förbättrar 
kontinuerligt återvinningsstationerna för att vi ska 
kunna ge våra kunder en ännu bättre och säkrare 
serviceupplevelse. Alla stationer har infört ett 
elektroniskt system för mottagning och registrering 
av avgiftsbelagt avfall. På återvinningsstationen 
i Kauhajoki har antalet öppetdagar på sommaren 
utökats med en dag, vilket innebär att stationen 
är öppen fem dagar i veckan sommartid. På 
återvinningsstationerna i Bötom och Storå kommer 
det att anläggas körramper för att trafiken ska löpa 
smidigare.

En ren miljö i arv

Ekopunkterna, återvinningsstationerna och avfalls
centralen fungerar som vanligt även under dessa 
exceptionella förhållanden. Vi följer nationella 
riktlinjer för att förhindra spridning av coronaviruset, 
och i vår verksamhet lägger vi särskilt fokus på 
handhygien och att undvika närkontakt. Vi tar inte 
längre emot kontanter på återvinningsstationerna, 
utan betalning sker med bankkort och helst genom 
kontaktlös betalning. Vi förbereder oss även på att 
vid behov införa begränsningar av antalet kunder som 
får vistas på återvinningsstationen samtidigt. I regel 
är det mest besökare under de två första timmarna 
efter öppning, så det är bra att komma lite senare. 
På de mest välbesökta återvinningsstationerna har 
vi under de senaste åren utökat antalet öppetdagar, 
och ofta är de senast tillkomna öppetdagarna de 
lugnaste. Vårens jippodagar ställs in på grund av 
den extraordinära situationen. Vi informerar om 
jippodagarna i augusti längre fram. Syftet med 
försiktighetsåtgärderna är att förhindra att viruset 
sprids, och därför är det mycket viktigt att alla följer 
anvisningarna.

Pandemin förändrar på olika sätt livet för oss alla, 
men för att förhindra att pandemin sprids och för 
att vi ska klara oss igenom den inför vi nya rutiner 
och arbetssätt. En del rutiner gäller endast under 
pandemin, men vi kan eventuellt ta med oss en del 
god praxis bland annat när det gäller onödiga resor 
och konsumtion. Kanske kan dessa omställningar 
leda till god och bestående praxis i vår nya vardag 
där vi tar större hänsyn till vår planet och det sårbara 
livet på den.

Under dessa svåra tider önskar jag er alla kraft och 
tålamod. Vi ska ta hand om varandra på avstånd, och 
tillsammans kämpar vi för en bättre morgondag.

30.3.2020 Merja Rosendal, vd

AVFALLSHANTERINGEN RULLAR PÅ UNDER 
UNDANTAGSTILLSTÅNDET
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Utseendet på föreskrifterna
De nya föreskrifterna bygger på 
Kommunförbundets mall. Föreskrif
terna ser annorlunda ut än tidigare 
och följer den mall som används all
mänt i Finland.

Lagändringar, ändringar i 
sorteringen
Avfallslagen har ändrats, och EUdi
rektiven har fått skärpta återvin
ningsmål. I de nya föreskrifterna 
beaktas kommunernas minskade 
ansvar för avfallshanteringen samt 
den kommande utökade skyldighet
en när det gäller sortering och sepa
rat insamling av avfall från boende.
Separat insamling av bioavfall i 
fastigheter med minst fem bostads
lägenheter startar senast den 
1 maj 2024. Den kommande av
fallslagen kan innehålla bestäm
melser om att skyldigheten att sam
la in bioavfallet börjar gälla redan 
tidigare, men i detta fall tas ären
det upp till ny behandling i avfalls
nämnden. Det är frivilligt för fastig
heterna att samla in plast och kar
tongförpackningar.

Tegel- och betongkross från 
boende
Rent tegel och betongkross som 
uppkommer som en engångsförete
else från eget boende kan användas 

NYA AVFALLSHANTERINGSFÖRESKRIFTER FRÅN DEN 1 MARS 2020
Avfallshanteringen regleras i avfallslagen. Avfallslagen förtydligas och kompletteras av bindande avfallshanterings-
föreskrifter, som godkänns av myndigheterna. Föreskrifterna innehåller närmare bestämmelser om exempelvis skyld-
igheten av sortera och samla in avfall, tömningsintervall och avfallstransporter.
Sydösterbottens avfallsnämnd har fattat beslut om nya avfallshanteringsföreskrifter, och de trädde i kraft den 
1 mars 2020. Vad är nytt i de nya föreskrifterna jämfört med de gamla?

som material i egen markanlägg
ning. Kommunens miljövårdsmyn
dighet ska informeras om tegel och 
betongkross används som markan
läggningsmaterial.

Tömningsintervall
Sommartid, det vill säga under pe
rioden 1.5—30.9, är tömningsinter
vallet för kartong, metall, glas 
och plastförpackningar minst åtta 
veckor. Tömningsintervallet för bio
avfall kommer att vara två veckor. 
Vintertid, det vill säga under perio
den 1.10—30.4, är tömningsinterval
let för kartong, metall, glas och 
plastförpackningar minst 16 veck
or, och för bioavfall kommer det att 
vara minst fyra veckor. Tömnings
intervallet för pappförpackningar 
är minst 24 veckor året runt. Töm
ningsintervallen för brännbart avfall 
är oförändrade, men framöver kan 
tömningsintervallet för hushåll med 
1—2 personer vara fyra veckor om 
avfallet får plats i sopkärlet.

Avbrott i tömningarna
Om en kund vill avbryta tömning
arna av sitt sopkärl för viss tid på 

grund av en resa eller någon annan 
liknande orsak och avbrottet är kor
tare än tre månader kan kunden av
tala om detta med transportföreta
get. För längre avbrott ansöker kun
den om tillstånd hos Sydösterbot
tens avfallsnämnd.

Rengöring av sopkärl
Sopkärl ska rengöras vid behov, 
dock minst en gång om året.

Slam
Slam som uppkommer vid boende 
och som har hygieniserats genom 
kalkstabilisering eller på annat god
känt sätt får spridas som gödsel på 
egen åker om ägaren av jordbruks
fastigheten är samma person som 
den som driver jordbruket. Inne
havaren av en åker kan hygienisera 
och sprida slam från högst fyra när
liggande hushåll på den egna åkern. 
En skriftlig anmälan om behandling
en ska lämnas till Sydösterbottens 
avfallsnämnd.

Avfall från torrtoaletter ska kompos
teras på fastigheten i enlighet med 
avfallshanteringsföreskrifterna. 

Se föreskrifterna på Sydösterbottens avfallsnämnds hemsida:
https://teuva.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/jatehuolto 
eller på Botniarosks hemsida www.botniarosk.fi under Om bolaget.

Sydösterbottens avfallsnämnd är en gemensam av
fallshanteringsmyndighet för kommunerna inom 
nämndens verksamhetsområde. Till dess uppgifter hör 
att utföra de myndighetsuppgifter som rör avfallshan
teringen inom verksamhetsområdet i enlighet med 
avfallslagen. Avfallsnämnden består av medlemmar 
som har utsetts av kommunerna, en från varje kom

SYDÖSTERBOTTENS AVFALLSNÄMND

Till Sydösterbottens avfallsnämnds uppgifter hör bland annat att:
 utfärda avfallshanteringsföreskrifter
 fatta beslut om undantag från avfallshanteringsföreskrifterna
 godkänna avfallstaxan
 fatta beslut om avfallsavgifterna
 ta ut avfallsavgifter
 fatta beslut om avfallstransportsystemet
 följa upp avfallstransporterna
 föra register över avfallstransporterna
 fatta beslut om undantag från att ansluta sig till den kommunala 

avfallshanteringen

mun. Avfallsnämnden har en anställd, ett avfallsom
bud. En del av nämndens beslut har överförts till av
fallsombudet, som fattar tjänsteinnehavarbeslut. Så
dana är till exempel undantag från avfallshanterings
föreskrifterna eller längre avbrott i avfallshantering
en. Östermark kommun är ansvarig kommun för av
fallsnämnden.
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BARNENS UPPGIFT

5

1. Gå inte runt i butiker.
Man går förstås till butiken för att 
köpa sådant som man behöver, men 
ibland även som tidsfördriv för att se 
om man kanske hittar något trevligt. 
Oftast gör man det. Om butiksresan 
bara är ett sätt att fördriva tiden 
kan den exempelvis ersättas med en 
promenad.

2. Gör en inköpslista och håll dig 
till den.
Om du behöver vinterskor, köp 
skorna, men fortsätt inte därefter 
till klädavdelningen. Man kan göra 
bra fynd på reor, men en billig sak 
som man inte har användning för är 
inget fynd.

3. Sluta ta emot reklam till din 
e-post.
Företagens epostreklam är lock
ande, men det räcker med ett par 
klick så är varan i varukorgen och på 
väg hem. Vanligtvis gäller erbjudan
den bara en kort tid och vädjar till 
konsumenternas oro över att varan 
ska ta slut eller att man missar ett 
erbjudande om man inte agerar di
rekt. Enklast är att sluta prenume
rera på epostreklamen, vid behov 
går det alltid att börja prenumere
ra på nytt.

HUR KAN JAG MOTSTÅ FRESTELSEN ATT KÖPA ONÖDIGA SAKER?

4. Sov på saken innan du fattar 
ett köpbeslut.
Många köpbeslut görs spontant: 
du ser en snygg tröja i butiken 
och provar den, och plötsligt står 
du utanför butiken med en påse i 
handen med tröjan i. Du vågar inte 
sova på saken, eftersom till exempel 
många klädbutiker drar nytta av att 
kunden är rädd för att varan ska ta 
slut. Klädkollektionerna byts ut hela 
tiden, det kommer hela tiden in nya 
kläder i butik, och om du inte köper 
nu får du inte en ny chans. Frestelsen 
är stor, men å andra sidan kan du 
fundera över om du faktiskt vill 
stödja en sådan affärsmodell. Om du 
sover på saken vet du bättre om det 
är något som du verkligen vill ha.

5. Köp aldrig utan att prova.
Det här är en princip som det lönar 
sig att hålla fast vid. Om du provar 
ett plagg vet du direkt om det känns 
rätt. Många gånger är det bäst att 
inte köpa ett plagg som har någon 
form av skavank redan när du provar 
det, till exempel ”Den här är helt ok 
om jag bär den under en yllekofta”. 
Du kan fundera över om det lönar 
sig att nöja sig med något som är 
halvbra, för det blir ofta hängande 
i garderoben.

6. Ha koll på vad du redan har.
Om man äger mycket prylar kommer 
man inte alltid ihåg vad man har och 
utnyttjar kanske erbjudanden som 
gör att man köper hem grejer som 
man redan har tillräckligt av. Eller så 
vet man kanske att man redan äger 
en sådan datamus som man skulle 
behöva just nu, men det är lättare 
att köpa en ny än att gräva fram den 
gamla i förrådet bakom en massa 
kartonger. Ibland händer det förstås 
att man köper hem exempelvis kanel, 
men sedan visar det sig att det redan 
fanns kanel hemma, och det är inte 
så farligt. Men om du upprepade 
gånger köper hem samma saker och 
dessutom sådant som inte går åt som 
exempelvis livsmedel kan det vara 
bra att fundera igenom situationen. 
Du kan till exempel ha en lista i 
telefonen över vad som finns hemma 
och vad som saknas.

7. Belönings- eller tröstshoppa inte.
Även om det är bra att skämma bort 
sig själv ibland är det bra att komma 
ihåg att medgångar och motgångar är 
en del av livet och att du inte alltid 
behöver shoppa som belöning eller 
tröst. 

Tipsen ovan kommer från Virve Fredmans 
blogg Ostolakossa (Köpstopp).

Samlar du på dig saker som du inte behöver? Hänger kläder oanvända i din garderob? Här följer sju konkreta vardagstips 
på hur du kan minska frestelsen att köpa nytt.

Herr Hamster har samlat på sig för mycket 
saker, och nu måste återvinningshjältarna 
hjälpa till. Hittar du hjältarna och Herr 
Hamster bland alla saker?
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AVFALLSHANTERINGEN HEMMA
6

Även fritidsbostäder ska ha 
ordnad avfallshantering
Återvinningsbart avfall såsom glas, 
metall och papper lämnas till nå
gon av de närmare 100 ekopunkt
erna inom vårt verksamhetsområ
de. Batterier lämnas i första hand 
till återförsäljare av batterier, det 
vill säga butiker och kiosker, men 
de kan även lämnas till återvin
ningsstationerna. Alla fritidsboende 
kan använda sig av återvinningssta
tionernas tjänster under stationer
nas öppettider. Till återvinningssta
tionerna lämnas material som kan 
återvinnas (metallskrot, elappara
ter, papp, glas osv.), farligt avfall, 
deponiavfall och brännbart avfall.

Dagligt hushållsavfall som 
uppkommer på sommarstugan
Stugägare ska ta hand om det dag
liga brännbara avfall som uppkom
mer på sommarstugan. Det finns 
några godkända alternativ att väl
ja mellan:

Ett sopkärl vid sommarstugan
Detta är den bästa lösningen för fa
miljer som tillbringar mycket tid 
på sin sommarstuga. Det förutsät
ter dock att det finns en bilväg till 

Egen soptunna
Alla hushåll ska ha ett kärl för 
brännbart avfall, antingen ett eget 
eller ett gemensamt med grannar
na. Kärlet töms regelbundet, minst 
varannan vecka sommartid och var 
fjärde vecka vintertid. Om det upp
kommer endast små mängder avfall 
kan tömningsintervallet för ett hus
håll med en eller två personer vara 
var fjärde vecka även sommartid. 
Tömningsintervallet kan förläng
as upp till åtta veckor om fastighe
tens bioavfall komposteras i en vär
meisolerad kompostbehållare.

Om du vill förlänga 
tömningsintervallet för ditt sopkärl 
ska du lämna in en ansökan till 
avfallsnämnden.

Ekopunkterna
Ekopunkterna finns vanligtvis längs 
vägen till jobb och skola samt i när
heten av butiker. Till dessa kan du 

Hushåll ska ha ett eget kärl för brännbart avfall för sitt dagliga avfall. Det avfall som inte hör hemma i det egna 
sopkärlet lämnas till Botniarosks och producentsammanslutningarnas mottagningsställen.

lämna hemmets små metallföre
mål, glasförpackningar och papper. 
Vid Rinkis ekopunkter finns utöver 
dessa även insamling av kartong
förpackningar samt vid några Rin
kiekopunkter insamling av plast
förpackningar. Mottagningsställen 
för plastförpackningar finns i Kau
hajoki, Kristinestad, Närpes och 
Östermark. Plastförpackningar kan 
även lämnas till Botniarosks samt
liga återvinningsstationer. 

Vid några ekopunkter finns UFF:s 
containrar för insamling av kläder 
till välgörande ändamål.

Återvinningsstationerna
Till återvinningsstationerna kan 
hushållen lämna farligt avfall, elap
parater, trä, porslin och annat av
fall som inte hör hemma i det egna 
sopkärlet på grund av avfallets stor
lek eller beskaffenhet. Det finns en 
återvinningsstation i varje kom

mun. För återvinningsstationernas 
öppettider, se till exempel sida 2 i 
denna tidning, Botniarosks väggka
lender, som har delats ut till hus
håll och fritidsbostäder, eller Botni
arosks hemsida www.botniarosk.fi.

När återvinningsstationerna är öpp
na finns en stationsskötare på plats 
som instruerar och hjälper kunder
na vid behov.

Avfallscentralen i Östermark
Avfallscentralen är i första hand 
ett mottagningsställe för stora av
fallsmängder. Till exempel ett bil
släp med olika typer av avfall läm
nas till återvinningsstationen, med
an ett traktorsläp med trä levere
ras till avfallscentralen. Om du är 
osäker på var en viss typ av avfall 
hör hemma kan du kontrollera sor
teringen på Botniarosks hemsida el
ler vända dig till vår kundtjänst. 

FRITIDSBOSTÄDERNAS AVFALLSHANTERING
stugan. Stugägaren avtalar med ett 
avfallstransportföretag om tömning 
av sopkärlet under den tid stugäga
ren vistas på stugan.

Ett gemensamt kärl med grannen, 
väglaget, sommarstugeföreningen 
eller motsvarande
Ett gemensamt kärl är ett bra al
ternativ för dem som vistas spo
radiskt i sin fritidsbostad. Ett av
tal om tömning av det gemensam
ma sopkärlet ingås med ett avfall
stransportföretag. Den som ingår 
avtalet fungerar samtidigt som an
svarsperson för det gemensamma 
kärlet. Ansvarspersonen ska även 
informera Sydösterbottens avfalls
nämnd om arrangemanget med en 
särskild blankett.

Det brännbara avfallet lämnas till 
återvinningsstationen
Sommarstugeägare kan året runt 
och mot en separat avgift lämna 
det dagliga brännbara avfall som 
uppkommer på stugan till återvin
ningsstationen under dess öppet
tider. För exempelvis 20–60 liter 
brännbart avfall är avgiften 2 €.

OBS!
För närvarande lämnar vi inte ut nycklar till de låsförsedda kärlen för fritidsboende på återvinningsstationerna eller 
kontoret, utan nycklar skickas endast per post. Om du vill beställa en nyckel, ring eller skicka e-post till oss.

Sopkärlet vid den stadigvarande 
bostaden, om ditt hem ligger när-
mare än den återvinningsstation 
som finns närmast sommarstugan.

De låsförsedda kärlen för bränn-
bart avfall från fritidsbostäder
De låsförsedda kärlen är i första 
hand avsedda för kunder vars stu
ga inte ligger intill någon bilväg och 
som vistas sporadiskt på sin stuga.
En nyckel till de låsförsedda kärlen 
kan kvitteras ut på återvinnings
stationen eller på Botniarosks kon
tor. När nyckeln kvitteras ut beta
lar kunden en pant på 20 euro, som 
återbetalas när kunden returnerar 
nyckeln. En bruksavgift för tjäns
ten faktureras på hösten i sam
band med ekoavgiften för fritids
bostäder. År 2020 är årsavgiften 
49,60 euro (inkl. moms).
Du kan säga upp tjänsten genom 
att returnera nyckeln antingen till 
återvinningsstationen eller till Bot
niarosks kontor. Alla som har haft 
en nyckel sedan den 1 april eller 
därefter betalar en årsavgift i slu
tet av året. Om du vill sluta an
vända tjänsten och inte vill betala 
bruksavgift för hela året bör tjäns
ten sägas upp i början av året före 
slutet av mars. 
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Asbest
Mindre än 30 liter, väl förpackad.

Batterier

Betong och tegel
Betongklumpar, toalettstolar, 
handfat, porslinskärl och kakel
plattor, takpannor och övrigt te
gel, högst 1 m³.

Elapparater
Alla el och batteridrivna appara
ter såsom kylskåp och frysar, kaf
febryggare, fjärrstyrda leksaker, 
klockor, tvapparater osv.

Farligt avfall
Bilbatterier, lågenergilampor, 
spillolja, lysrör, rester av målar
färg, lim och lack, tvättmedel 
med märkning för farligt avfall, 
oljefilter och annat fast oljehal
tigt avfall osv. Högst 100 kg.

Gipsskivor
Högst tre stycken.

Glasförpackningar
Glasflaskor och glasburkar.
*Glasförpackningar lämnas i första 
hand till ekopunkten. Till återvin
ningsstationen lämnas högst 30 li
ter per gång.

Lastpallar av trä och pallkragar

Metall
All metall och alla metallföremål 
såsom metallsängar, takplåt, me
talltunnor osv. Högst 3 m³.

Papp
Brun papp, bruna kuvert, well
papp, högst 1m³.

Papper
Allt papper som kommer i brevlå
dan, dagstidningar och veckotid
ningar, reklam, telefonkataloger 
och kuvert.

Planglas
Fönsterglas, speglar och glaskärl, 
högst 500 liter.

Plastförpackningar från hushåll
Livsmedelsförpackningar, tvätt
medelsförpackningar, plastflas
kor och plastdunkar, plastkassar, 
plastpåsar och omslagsplast.

Ris 
(i Östermark till avfallscentralen)
Kvistar och ris. Mottagning under 
den snöfria årstiden.

Takpapp
Högst 50 liter.

Tryckimpregnerat trä
Bitar under en meter, högst 1 m³.

Trä
Brädor, plankor, plywood och an
dra skivor, trämöbler (inte im
pregnerat trä) osv. Högst 3 m³.

Trädgårdsavfall
(i Östermark till avfallscentralen)
Löv, gräs, trädgårdsrens, rötter 
från bärbuskar. Mottagning under 
den snöfria årstiden.

DELVIS AVGIFTSBELAGT:

Konfidentiella dokument
1—2 pärmar gratis
3—10 pärmar mot en avgift

FÖLJANDE AVFALL ÄR 
AVGIFTSBELAGT:

Brännbart avfall från 
fritidsboende
Dagligt avfall som får plats i en 
plastpåse, högst 200 liter.

Deponiavfall
Mineralull, vindrutor, högst 1 m³.

Skrymmande brännbart avfall
Möbler (gratis om de är helt av trä 
eller metall), skidor, stavar, sto
ra plastföremål och plast, mattor, 
högst 3 m³.

TILL ÅTERVINNINGSSTATIONEN:
Följande kan hushållen lämna kostnadsfritt till återvinningsstationen 

(ingår i ekoavgiften)

TILL EKOPUNKTEN:
Glasförpackningar
Glasburkar och glasflaskor.

Metall
Konservburkar, verktyg eller köksred
skap av metall och andra små metall
föremål.
 
Papper
Dagstidningar, tidskrifter, pocket
böcker och annat papper.

FÖRUTOM DESSA KAN 
FÖLJANDE LÄMNAS TILL RINKIS 
EKOPUNKTER:

Kartongförpackningar
Kexpaket, mjölkkartonger, pappkar
tonger och övriga kartongförpack
ningar.

Plastförpackningar
(i centrum av Kauhajoki, Kristine
stad, Östermark och Närpes)
Plastflaskor, dunkar och burkar, plast
förpackningar för livsmedel, tvätt
medelsförpackningar och plastpåsar.

I DET BRÄNNBARA 
AVFALLET I 

SOPTUNNAN HEMMA
Matavfall, om det inte komposteras
Matrester och skämd mat, skal, kaf
fesump osv.

Plast- och kartongavfall
Föremål av plast, smutsiga plastför
packningar och kartongförpackningar. 
Om sorteringsmöjligheter saknas för 
plast och kartongförpackningar kan 
de läggas i det brännbara avfallet. 

Textilier och skor
Alla textilier, kläder och skor, gummi 
och läder.

Brännbart avfall som inte lämpar 
sig för annan återvinning:
Blöjor och bindor, pennor och plast
leksaker, badleksaker, smink som inte 
innehåller farligt avfall osv.

ÖVRIGT:

 Mediciner till apoteket.
 Oanvända fyrverkerier till 

försäljaren eller importören.

 Kläder och saker i bra skick kan 
lämnas till UFF:s insamling 
eller skänkas till någon annan 
organisation som tar emot gåvor 
till välgörande ändamål. 

 Batterier till butiken (mottagning 
även på återvinningsstationerna).

 Skjutvapen och sprängämnen till 
polisen.

ÄVEN OM EN STOR DEL AV HUSHÅLLSAVFALLET KAN LÄMNAS KOSTNADSFRITT TILL ÅTERVINNINGSSTATIONERNA ÄR EXEMPELVIS 
BRÄNNBART AVFALL AVGIFTSBELAGT. AVGIFTEN BETALAS ENKLAST GENOM KONTAKTLÖS BETALNING MED BANKKORT.
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SORTERAT AVFALL ÅTERVINNS
Avfallsverken ansvarar i första hand för hanteringen 
av kommunalt avfall. Kommunalt avfall är bland an
nat avfall från boende och från offentlig förvaltning 
och service. Kommunalt avfall uppkommer i regel i 
en jämn ström, det består av samma typer av avfall 
och mängderna är någorlunda konstanta. Däremot 
är till exempel industriavfall avfall som uppkommer 
som en följd av produktion, och det kan finnas stora 
variationer i mängderna. Botniarosk tar även i andra 
hand emot företagsavfall som lämpar sig för kommu
nal avfallshantering.

Återvinning av avfall och materialåtervinning
Invånarna inom Botniarosks område har alltid sorte
rat sitt avfall noggrant. I praktiken visar sig detta 
bland annat i att det avfall som har gått till materi
alåtervinning, det vill säga exempelvis glasförpack
ningar, metall och papper, har hållit hög kvalitet 
och att behandlingsanläggningarna har kunnat ta till 
vara och återvinna materialet. Det har inte innehål
lit några betydande mängder felsorterat avfall, som 
i värsta fall kan förstöra hela det parti som ska be
handlas. Till vardags talar vi ofta om återvinning när 
vi menar att lämna saker till loppis eller att sortera 
och lämna avfall till ett insamlingsställe. Men i den 
lagstiftning som reglerar avfallsverken och i över
vakningen av dem avses med återvinning att tillva
rata materialet i avfallet och använda det som råva
ra i nya produkter. I praktiken tillverkas alltså nya 
metallföremål av metall, av papper framställs retur
papper och bioavfall blir mull och biogas, och allt 
det räknas som materialåtervinning. Som återvin
ning räknas även att en sak lämnas till en insamling 
för att användas i befintligt skick, till exempel via 
en klädinsamling. Däremot räknas inte användning 
av material i markarbeten eller energiåtervinning 
av brännbart avfall som materialåtervinning, även 
om förbränning i avfallskraftverket ger el, fjärrvär
me och återvunnet material. Denna typ av avfallsbe
handling räknas som återvinning av avfall.

mängder papperstidningar och annat papper en 
minskad återvinningsgrad. Finland har som mål att 
materialåtervinna hälften av avfallet 2020.

Av allt avfall styrdes 68,5 procent till annan återvin
ning än materialåtervinning. Det är lite mer än året 
innan. På deponin hamnar avfall som inte kan ma
terialåtervinnas eller återvinnas på annat sätt och 
som på grund av sin beskaffenhet lämpar sig för de
ponering. Andelen deponerat avfall var oförändrad 
och uppgick till en halv procent av det kommuna
la avfallet.

Avfallsmängderna är nästan oförändrade

År 2019 gick 31 procent av det kommunala avfallet 
inom Botniarosks område till materialåtervinning. 
Det är lite mindre än året innan. Även om avfallet 
sorteras noggrannare än förr och skickas till 
materialåtervinning ger exempelvis minskade 

Hushållens avfallsmängder per invånare ökade något 
jämfört med 2018, men förändringen var inte stor.

Mängden nyttoavfall, vilket innefattar avfall både 
till materialåtervinning och till annan återvinning, 
uppgick till cirka 459 kg/invånare.

kg/invånare 2015 2016 2017 2018 2019

Nyttoavfall 387,6 404,7 443 457,0 459,1

Farligt avfall 4,6 4,3 4,4 4,2 4,4

Deponiavfall 5,7 4,3 2,6 2,2 2,4

tot. 397,9 413,3 450 463,4 465,9

68,5 %

31,0 %

0,5 %

Behandling och återvinning av 
kommunalt avfall  2019

Energiåtervinning

Materialåtervinning

Deponiavfall
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Farligt avfall är kasserade ämnen eller föremål som 
kan orsaka särskild fara eller skada för hälsan el
ler miljön. Farligt avfall som lämnas till Botniarosk 
skickas från insamlingsstället till behandling, där det 
oskadliggörs. Råvaror som kan materialåtervinnas 
tillvaratas i behandlingen och används på nytt. Far
ligt avfall lämnas i huvudsak till återvinningsstatio
nerna, och 2019 lämnades cirka 4,4 kg farligt avfall 
per invånare till återvinningsstationerna.

Mängden deponiavfall, i första hand byggavfall som 
exempelvis stenull, uppgick till cirka 2,4 kg per in
vånare.

En övervägande del av det kommunala avfallet är 
avfall som kan styras direkt till återvinning. Lika vik
tigt som att sortera återvinningsbart avfall är att 
sortera farligt avfall och deponiavfall för sig. På så 
sätt kan användbart material återvinnas på ett sä
kert sätt utan att det innehåller material som för
stör återvinningen.

Antalet besökare fortsätter att öka
År 2019 hade vi ett rekordantal besökare på återvin
ningsstationerna. Det totala antalet registrerade be
sökare uppgick till mer än 52 000. Det var en ökning 
med 1 200 besökare jämfört med året innan. Den po
puläraste månaden var maj, då bland annat vårens 
jippodagar och vårstädning i hemmen lockade folk 
att lämna avfall till återvinningsstationerna.
När antalet besök divideras med invånarantalet har 
varje invånare i området, allt från spädbarn till far
fäder, besökt återvinningsstationen 1,2 gånger under 
fjolåret. Kunderna har tagit till sig återvinningssta
tionernas tjänster, och besökarantalet berättar ock
så något om kundernas kunskap, intresse och vilja 
att lämna sitt avfall där det hör hemma.
Avfall som kan materialåtervinnas och farligt av
fall från hushållen tas emot kostnadsfritt på återvin
ningsstationerna. Brännbart avfall och deponiavfall 
är avgiftsbelagt. 

JIPPODAGARNA I MAJ 
BLIR INTE AV

Jippodagarna i maj har ställts in för att förhin
dra spridning av coronaviruset.

Jippodagarna i augusti är inte inställda, men 
vi gör en ny bedömning av situationen längre 
fram. Jippodagarna blir av om det bedöms vara 
säkert. I annat fall vill vi inte ta onödiga risker. 
Viktigast är dock att erbjuda våra kunder grund
läggande service så länge det är möjligt, och 
det försäkrar vi oss om genom att se till att fö
reskrifter och rekommendationer följs och und
vika verksamhet som eventuellt bidrar till sprid
ning av coronaviruset. 

FÖRBÄTTRINGSARBETEN PÅ 
ÅTERVINNINGSSTATIONERNA I 

STORÅ OCH BÖTOM

Under de senaste åren har Botniarosk satsat på 
att förbättra och utvidga återvinningsstationer
na. I år har turen kommit till återvinningsstatio
nerna i Storå och Bötom.

Mängden avfall som sorteras har ökat med åren, 
liksom antalet besökare på återvinningsstatio
nerna. Det behövs mer containerplatser och 
kundtrafiken behöver löpa smidigare.

Vid containerplatserna byggs upphöjningar med 
körramper så att det blir enkelt för kunder
na att köra fram till containrarna med bil och 
slänga i avfallet ovanifrån. När ändringsarbete
na är klara kan vi avstå från metalltrappor på 
återvinningsstationerna.

Arbetet utförs under 2020. 
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Svar på barnens uppgift på sidan 4.

Botniarosk utlyser återigen en 
naturfototävling, och de vinnan
de bidragen publiceras i väggka
lendern för 2021. Temat för årets 
fototävling är ”Ljud”. Ljud kan 
vara starka eller svaga, kontinu
erliga eller plötsliga. Låt dig in
spireras av temat och fotografe
ra din egen vision!
Fotografierna ska vara tagna 
inom Botniarosks verksamhets
område, men i övrigt är det fritt 
fram för egna tolkningar av te
mat.
Vi tar gärna emot fotografier tag
na under olika årstider, efter
som vi behöver lämpliga bilder 
för alla kalendermånader. När du 
väljer bilder till tävlingen, tänk 
på att bilderna i kalendern har 
ett liggande format.
 

BOTNIAROSKS NATURFOTOTÄVLING: LJUD

TÄVLINGSREGLER:

• Tävlingen är öppen för alla, och 
varje deltagare kan delta med 
högst tre fotografier.

•  Fotografierna ska vara tagna 
inom Oy Botniarosk Ab:s 
verksamhetsområde. Till 
verksamhetsområdet hör Storå, 
Bötom, Kaskö, Kauhajoki, 
Kristinestad, Närpes, Östermark 
och Jurvaområdet i Kurikka.

•  Fotografierna får inte ha 
publicerats tidigare.

•  Man kan endast tävla med 
fotografier som avsändaren har 
alla rättigheter till.

•  I väggkalendern publiceras totalt tolv 
fotografier, och för varje publicerat 
fotografi betalas ett arvode på 50 euro.

•  Fotografernas namn nämns i 
väggkalendern i anslutning till de 
publicerade fotografierna.

•  Oy Botniarosk Ab har permanent rätt 
att visa eller publicera alla publicerade 
fotografier i sin kommunikation även 
längre fram.

•  Oy Botniarosk Ab har rätt att 
behandla fotografierna på det 
sätt som presentations- och 
uttryckssammanhanget kräver samt 
att beskära fotografierna enligt det 
format som används.

•  Skicka tävlingsbidragen per e-post 
senast den 15 september 2020 
till info@botniarosk.fi. 
E-postmeddelandet ska innehålla 
uppgifter om var och när 
fotografiet är taget, fotografens 
namn och alla kontaktuppgifter. 
Deltagaren ska namnge sina 
fotografier med sitt eget namn. 
Kontrollera att e-postprogrammet 
inte komprimerar filen.

•  Bilderna skickas i jpeg (jpg)-format, 
och av trycktekniska skäl ska de 
vara fotograferade med maximal 
upplösning. Använd alltså högsta 
pixelantal på kameran.

Den stämningsfulla bilden av en solros i kalendern för 2020 har 
fotograferats av Tindra Kummel.
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För många är det en del av vardagen att sortera avfallet 
hemma och i köket, något som går enkelt och naturligt. 
Dagstidningarna läggs i pappersinsamlingen och metall 
och glasförpackningar i sina respektive kärl. Men bland
material, förpackningsmaterial och hur rent avfallet be
höver vara väcker ofta frågor.
Här följer några knep som förhoppningsvis ska underlätta 
avfallssorteringen i vardagen.

ÄR AVFALLET EN FÖRPACKNING?
På ekopunkterna mottas i dag i huvudsak förpacknings
avfall. Till ekopunkterna lämnas glasförpackningar, och 
till Rinkis ekopunkter dessutom kartongförpackningar. 
Till några ekopunkter kan man även lämna plastförpack
ningar.
En förpackning är någonting som en köpt produkt är in
slagen eller förpackad i. Produkten kan bestå av färdig
mat, ketchup, en dryck, en docka, tvättmedel eller ex
empelvis en kudde. När produkten har använts eller ta
gits ur lådan eller en annan förpackning blir förpackning
en kvar, och den kan läggas i förpackningsinsamlingen.

GLASFÖRPACKNINGAR TILL EKOPUNKTEN
Glasförpackningar är ofta kosmetik
förpackningar, kryddburkar, glasflas
kor utan pant eller syltburkar. På 
glasburkar kan det finnas en triang
el och siffrorna 70—79 inuti triangeln 
samt bokstäverna GL. Det finns dock 
inte alltid en märkning, särskilt inte 
på äldre burkar. Om glasburken trots 
det har innehållit en produkt kan den 
läggas tom i glasinsamlingen. 

Lägg inte porslin eller dricksglas i insamlingen av glasför
packningar. De kan lämnas kostnadsfritt till återvinnings
stationen, och enstaka dricksglas eller kaffekoppar kan 
läggas i det brännbara avfallet i soptunnan hemma.

KARTONGFÖRPACKNINGAR TILL 
RINKIS EKOPUNKTER
I sin enklaste form kan en kartongför
packning vara ett flingpaket, ett kex
paket eller en pappkartong. I insam
lingen av kartongförpackningar kan 
du även lägga mjölpåsar eller dryck
eskartonger för exempelvis mjölk el
ler sugrörsdricka. På kartongförpack

ningar finns ofta en triangel och siffrorna 20, 21 eller 
23. Kombinationer av kartong och plast, dit exempelvis 
mjölkkartonger hör, är märkta med siffrorna 81—89.

PLASTFÖRPACKNINGAR TILL 
ÅTERVINNINGSSTATIONEN ELLER TILL 
EN RINKI-EKOPUNKT MED INSAMLING AV 
PLASTFÖRPACKNINGAR
Till plastförpackningar räknas till exempel yoghurtburkar, 
smöraskar, tvättmedelsflaskor, plastdunkar och plastpå
sar. I denna insamling kan du även lägga medicinförpack
ningar av plast och förpackningar av cellplast samt för
packningar av blandmaterial som innehåller både plast 
och metall, till exempel kaffepaket eller chipspåsar. Nå
gon beskrev ganska träffande att det handlar om en
gångsplast. Syftet med plastförpackningar är att skydda 
själva produkten, och när produkten har använts eller ta
gits till vara är förpackningen obehövlig.

SORTERINGSKNEP

Plastförpackningar är märkta med en triangel och siffror
na 1—7 inuti triangeln, men pvc-plast märkt med siffran 
3 hör inte hemma i plastinsamlingen. Förpackningar av 
blandmaterial, det vill säga som innehåller plast och små 
mängder metall, är ofta märkta med en triangel och siff
rorna 90—94. Förbjuden pvcplast används inte i livsmed
elsförpackningar, men den kan finnas i genomskinliga lek
sakspåsar, till exempel för plastleksaksdjur, eller i verk
tygsförpackningar.
Smutsiga förpackningar ska sköljas ur, men inte diskas. 
En bra minnesregel när det gäller rengöring av livsmed
elsförpackningar är att det räcker med ett ”hundslick”. 
Om förpackningen inte blir ren när du sköljer den, lägg 
den i soptunnan hemma. Förpackningar som är svåra att 
tömma helt, till exempel flaskor med solskyddskräm, 
läggs också i soptunnan.
Lägg inte exempelvis leksaker eller andra plastföremål i 
insamlingen av plastförpackningar, de hör hemma i det 
brännbara avfallet i soptunnan hemma.

HUR SORTERAS BLANDMATERIAL?
 Plocka isär olika material om 
det är vettigt.
Till exempel räcker det med ett 
par händer för att sortera och 
plocka isär avfall i köket. Locket 
på en burk får du loss med hand
kraft. Om du däremot behöver verktyg för att plocka isär 
materialen och det finns risk för att du skadar dig själv 
kan det vara bra att fundera över om det är vettigt.

 Sortera utifrån det materi
al som det finns mest av i pro
dukten.
Om du inte kan plocka isär ma
terialen på ett vettigt sätt, sor

tera utifrån det material som det finns mest av i produk
ten. Till exempel en stekpanna kan läggas i metallinsam
lingen även om den har ett handtag av trä eller plast.

 En smutsig förpackning hör hemma i 
det brännbara avfallet om den inte blir 
ren när du sköljer den. Det är inte me
ningen att du ska slösa hett vatten, disk
medel och diskborste på avfall.

 Hur gör man om inget avfallsslag känns rätt? Då hand
lar det i regel om brännbart avfall som hör hemma i sop
tunnan hemma.



Hemma:
Avfallet sorteras som tidigare.
Soppåsar ska förslutas väl och knytas med 
dubbelknut. Skräp får inte slängas löst i 
soptunnan, utan det ska alltid läggas i en påse, 
som försluts väl.
Avfall av en insjuknad sorteras på samma 
sätt, men det är bra att gå ut med soppåsen till 
soptunnan varje dag. Soppåsen ska förslutas väl.
Lämna inte skräp utanför soptunnan så att djur 
kommer åt att riva sönder det.

På ekopunkten:
Genom att sortera förpackningsavfallet och 
lämna det till ekopunkten fylls den egna 
soptunnan långsammare.
Ekopunkterna töms som vanligt.
Lämna inte skräp utanför sopkärlen så att djur 
kommer åt att riva sönder det. 

AVFALLSHANTERINGEN I CORONATIDER
Anvisningar 30.3.2020

På återvinningsstationerna:
Återvinningsstationerna är öppna som vanligt, 
och de tar emot samma typer av avfall som 
tidigare.
Det är alltid mest besökare under de två första 
timmarna, så det är bra att komma lite senare.
Undvik närkontakt. Det är bra att lasta avfallet så 
att du kan lossa det på egen hand.
Mynt och sedlar tas inte längre emot på 
återvinningsstationen. Använd kort, och helst 
kontaktlös betalning.
Vårens jippodagar är inställda.
Lämna inte avfall utanför porten när 
återvinningsstationen är stängd.
För närvarande är vårt kontor stängt för 
besökande, men vi är anträffbara per e-post och 
telefon. Alla föreläsningar och besök under våren 
är inställda. 

Allmänt:

Undvik närkontakt.
Kom ihåg att tvätta händerna.

Eftersom denna text är skriven 
i slutet av mars kan det 
hända att en del anvisningar 
har hunnit bli föråldrade. Vi 
informerar om ändringar på 
vår hemsida, på facebook och i 
dagstidningarna, och vi svarar i 
telefon och på e-post vardagar 
kl. 8—16. 

www.botniarosk.fi

www.facebook.com/botniarosk/

Botniarosks kundtjänst: 
tfn 01019 3400 (lna/msa)

E-post: info@botniarosk.fi

Avfallshanteringen har klassats som en kritisk bransch med tanke på samhällets funktion, 
och det är viktigt att vi tillsammans med våra kunder agerar så att vi inte bidrar till 
spridningen av viruset och så att vi kan fortsätta att tillhandahålla service. Ekopunkterna, 
återvinningsstationerna och avfallscentralen ger kunderna samma avfallsservice som 
tidigare. Botniarosk har dock vidtagit försiktighetsåtgärder för att undvika smittspridning 
och garantera säkerheten inom avfallshanteringen och för anställda och kommuninvånare.


