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AVFALLSHANTERINGEN I FÖGLÖ KOMMUN 2022 
 

Avfallshanteringen för kommuninvånaren fortsätter oförändrat. Den som har fastighetsnära hämtning av 

brännbart och bioavfall kan fortsätta med det. De som inte har fastighetsnära hämtning och själva för det 

brännbara avfallet till Stentorpa återvinningscentral (ÅVC) ska skaffa avfallsmärken som klistras på sopsäcken.   
 

Mottagningsavgift vid ÅVC erläggs med förköpta avfallsmärken i valörerna 4€, 8€ och 10€ eller mot faktura 

om avfallsmärken saknas, då bör faktureringsadress ges. Avfallsmärken kan köpas på Kommungården samt 

under sommarmånaderna vid kommunens turistinformation i bibliotekshuset.  
 

Det finns 5 st obemannade återvinningsstationer och de är placerade i Björsboda, Degerby, Jyddö, Sanda och 

Sonboda. Plast och farligt avfall återvinns endast vid den bemannade återvinningscentralen i 

Stentorpa. Stentorpa ÅVC och de obemannade återvinningsstationerna är öppna för privata hushåll och 

stugägare i kommunen som betalat renhållningens grundavgift. 
 

För mera information se kommunens Avfallsplan, Renhållningsbestämmelser och taxa gällande Avgifter för 

Renhållning och avfallshantering i Föglö år 2022 såväl som Föglö kommuns sorteringsguide A till Ö. Dokumenten 

hittas på kommunens hemsida www.foglo.ax under fliken Bygga och bo > avfallshantering, alternativt kan man 

komma in till Kommungården och bekanta sig med dem. 

 

Deponiavfall 1 (husgeråd/inredning/möbler) ingår i grundavgiften. OBSERVERA att t.ex. möbler och 

inredning ska vara demonterade och sorterade för att omfattas av avgiftsfriheten. Om detta inte uppfylls 

debiteras kunden enligt deponiavfall 2 i renhållningstaxan 40 € per påbörjad m³. 

  

Renhållningens grundavgift för år 2022 är differentierad enligt följande: 
 

Grundavgift för permanent boende hushåll är 150 € (inkl moms).  

Grundavgift för fritidshushåll/ - fastigheter är 100 € (inkl moms). 

Grundavgift för fritidshushåll/-fastigheter med permanent boende i kommunen är 45 € 

(inkl.moms).  

 

Gällande befrielse alt. nedsatt grundavgift hänvisas till avgiftstaxan för år 2022. 
 

Öppettider och mottagningsavgifter vid Föglö återvinningscentral i Stentorpa  
 

Öppettider: 

Jämna veckor   helgfria torsdagar 1.1 – 31.3 och 1.10 – 31.12.2022  kl. 17.00 – 19.00 

Varje vecka          helgfria torsdagar 1.4 – 30.9.2022      kl. 17.00 – 19.00  

samt             söndagar                  1.5 – 31.8.2022      kl. 14.00 – 16.00 

 

Brännbart restavfall                            8 € per säck upptill 200 liter 

Brännbart restavfall                              4 € per påse upptill 60 liter 
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Bioavfall (komposterbart hushållsavfall)                  10 € per säck upptill 25 liter 

Bioavfall (komposterbart hushållsavfall)                               4 € per påse upptill 8 liter 

 

Kommunens entreprenör 2022 är Transmar Ab tel. 018-27580. Renhållningen anlitar som underentreprenör 

Alandia Allting Ab.  
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