
Sök tjänsteleverantörer inom 
avfallshantering på Materialtorget

Söker du efter avfallshanteringstjänster?
Så här fungerar Materialtorget:

Med hjälp av Materialtorget kan du behändigt leta efter en tjänsteleverantör som kan ta till 
vara eller behandla avfall. Om du inte hittar en sådan kan du be om kommunal avfallshantering 
i andra hand och samtidigt på ett genomskinligt sätt påvisa bristande utbud av tjänster.

Den ändring av avfallslagen som träder i kraft den 1 januari 2020 förutsätter att man först 
letar efter tjänster på Materialtorget innan man kan be kommunen om avfallshantering i andra 
hand. Kommunen ordnar hanteringen av avfall från boende och av kommunalt avfall från kom-
munens förvaltnings- och serviceverksamhet. Kommunen har dessutom ett visst ansvar för att 
ordna mottagning och behandling av farligt avfall. Kommunen är också skyldig att i andra hand 
ordna hanteringen av annat avfall, om avfallsinnehavaren begär det på grund av bristande 
utbud av privata tjänster och avfallet till sin beskaffenhet och mängd lämpar sig för transport 
eller behandling i kommunens avfallshanteringssystem.

Om behovet av kommunal avfallshantering i andra hand årligen underskrider värdet av  
2 000 euro behöver det bristande utbudet av tjänster inte påvisas genom Materialtorget.

Bekanta dig med tjänsten
www.materiaalitori.fi

F Ö R Ä N D R I N G A R  I  TJÄ N S T E R N A :



Ett fiktivt exempel

De anställda vid det lilla företaget 
Borr och Slägga Ab har fullt upp med 
rivningsarbete. Det uppkommer ca 
20 kubik blandat byggavfall i veckan. 
Företaget, som mestadels utför rivning 
av fastigheter och industrianläggningar, 
har inte hittat något sätt att återvinna 
byggavfallet via egna kontakter. Företa-
gets verkställande direktör och grundare 
Per Slägga tog en titt på annonserna på 
Materiaaltori.fi, men kunde inte direkt 
hitta någon lämplig tjänsteleverantör.

Bekanta dig med tjänsten www.materiaalitori.fi

De kommunala avfallsanläggningarnas mottagningsstationer  
hittas på Motivas hemsida: 

www.motiva.fi > Materiaalitori

www.materiaalitori.fi
www.motiva.fi
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Per beslutade att registrera sig på 
tjänsten Materiaalitori.fi med hjälp 
av företagets FO-nummer och sina 
bankkoder och sätta in en annons om 
blandat rivningsavfall. Lämpliga tjänstele-
verantörer kunde ännu heller inte hittas, 
så Per lade via tjänsten in en begäran om 
kommunal avfallshantering i andra hand. 
Via kommunen fick han sedan hjälp.


