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1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE, DEFINITIONER OCH MÅL 
 

1 § Tillämpningsområde 
 
Dessa avfallshanteringsbestämmelser gäller i Kimitoöns och Sagu kommuner samt i Pemar och Salo städer. 
Avfallshanteringsmyndigheten på området är en gemensam avfallsservicenämnd för Kimitoön, Pemar, Salo och 
Sagu. För avfallshanteringens tjänster och det operativa anordnandet svarar kommunernas avfallsverk Rouskis 
Oy. 
 
Utöver vad som är stadgat eller föreskrivet i avfallslagen (626/2011) och med stöd av den, följs dessa allmänna 
bestämmelser för avfallshanteringen vid anordnandet av avfallshanteringen, förhindrandet av nedskräpning, 
förebyggandet av olägenhet som vållas av avfall för hälsan eller miljön samt inom tillsynen av 
avfallshanteringen.  
 
Dessa avfallshanteringsbestämmelser tillämpas på avfall som omfattas av den kommunalt anordnade 
hanteringen av samhällsavfall. 
 
Därtill tillämpas dessa avfallshanteringsbestämmelser på insamling och transport av avfall som uppkommer på 
fastigheter som omfattas av den kommunala hanteringen av samhällsavfall och på avfall som omfattas av 
producentansvaret. 
 
Följande paragrafer och moment gäller avfall som uppkommer inom näringsverksamhet och som inte omfattas 
av den kommunala skyldigheten att anordna avfallshantering: 
 
* 5 § Näringsverksamhetens avfallshantering på grund av kommunens skyldighet att ordna avfallshantering i 
andra hand 
 
* 17 § Kompostering 1,4,5, 7, 8 och 9 mom. 
 
*18 § Avfallskvarn 
 
* 19 § Förbränning av avfall 1 mom. 
 
* 20 § Nedgrävning av avfall 
 
* 22 § Typer av insamlingsredskap 1-4 och 7 mom. 
 
* 24 § Fyllandet av insamlingsredskap 1,2,5,7,-9 mom. 
 
* 27 § Underhåll och tvätt 
 
* 28 § Bestämmelser om insamlingsredskapets placering 
 
* 30 § Områdesvisa insamlingsplatser 
 
* 31 § Lastning 
 
* 32 § Transport 
 
* 35 § Tömningsintervallerna för slamavskiljare 1 och 4-6 mom. 
 
* 36 § Transport av slam för behandling 2 och 3 mom. 
 



 

 

* 37 § Tillträdet till slamavskiljare och slutna tankar samt behållarnas lock  
 
* 39 § Avfallshanteringen vid offentliga tillställningar 
 
* 40 § Förhindrandet av nedskräpning på allmänna områden 
 
* 41 § Avfallshanteringen av farliga avfall 1,2,4 och 6 mom. 
 
* 42 § Insamling av farligt avfall på fastighet 
 
* 43 § Specialavfall 
 
* 44 § Informationsplikt 
 
* 45 § Tillsynen av avfallshanteringsbestämmelserna 
 
* 46 § Avvikelse från avfallshanteringsbestämmelserna 
 
* 47 § Ikraftträdande 
 
På behandlingen av avfall som uppkommer inom näringsverksamhet tillämpas inte 19 - 20 § i dessa 
avfallshanteringsbestämmelser till den del bestämmelser om hanteringen av avfallet har lämnats i 
miljötillståndet. 
 
Dessa bestämmelser för avfallshantering tillämpas inte till den del det på annat håll särskilt är stadgat eller 
föreskrivet om dem och ej heller om anordnandet av avfallshanteringen för sjukhusens, hälsocentralernas, 
laboratoriernas, andra forsknings- och vårdanstalters samt veterinärmedicinska anstalters smittofarliga och 
biologiska avfall, skärande och stickande avfall samt animaliskt avfall. 
 

2 § Definitioner 
 
I dessa avfallshanteringsbestämmelser avses med 
 
Avfallscentral, det kommunala avfallsverkets mottagningsställe för avfall med flera funktioner och behandling 
av avfall, innefattande återvinning eller återanvändning. 
 
Avfallshanteringsmyndighet, en gemensam avfallshanteringsnämnd enligt 23 § i avfallslagen för 
delägarkommunerna i det kommunala avfallsverket (se föregående definition). 
 
Avfall som i andra hand omfattas av kommunens skyldighet att ordna avfallshanteringen, 
näringsverksamhetens avfall, vars innehavare har begärt avfallshanteringstjänster av ett kommunalt bolag på 
grund av brist på annat utbud av tjänster, och det inte heller i övrigt är möjligt att ordna en ändamålsenlig 
avfallshantering för att skydda hälsan och miljön. Det avfall som är föremål för begäran ska lämpa sig för det 
kommunala avfallshanteringssystemet. 
 
Avfall som omfattas av kommunens skyldighet att ordna avfallshanteringen, avfall som uppkommer vid 
boende, inklusive slam som uppkommer vid boende, samhällsavfall som uppstår inom social- och 
hälsovårdsservice, utbildningsverksamhet, förvaltnings- och serviceverksamhet av offentligrättsliga samfund 
och föreningar samt det samhällsavfall som uppkommer i affärslokaler, och som insamlas tillsammans med 
avfall som uppkommer i boendet. 
 
Avfall som uppkommer vid boendet, allt det avfall som uppkommer i stadigvarande bostad, fritidsbostad, 
internat och annat boende, oberoende av dess art, beskaffenhet och mängd. 



 

 

 
Avfallsservicenämnd, ett organ enligt 77 § i kommunallagen för delägarkommunerna i det kommunala 
avfallsverket som sköter myndighetsuppgifterna för den gemensamma avfallshanteringen och till vilket varje 
enskild kommun har valt de förtroendevalda enligt en platsfördelning som kommunerna sinsemellan avtalat. 

 
Avfallsstation, ett övervakat mottagningsställe utan behandlingsverksamhet för huvudsakligen återvinnbara 
avfall, vilket upprätthålls av det kommunala avfallsverket. 

 
Avfall som omfattas av den kommunala hanteringen av samhällsavfall, avfall som med stöd av avfallslagen 
omfattas av kommunens skyldighet att ordna avfallshanteringen eller som behandlas på grundval av 
kommunens skyldighet att i andra hand ordna avfallshanteringen inom avfallshanteringssystemet. 
 
Avfall som omfattas av producentansvaret, avfall för vars avfallshantering och därav vållade kostnader 
producenten, som släppt ut den kasserade produkten på marknaden eller ett producentsamfund som verkar på 
dess vägnar, ansvarar enligt 6 kap. i avfallslagen. Avfall som omfattas av producentansvaret är motorfordons 
däck, skrotbilar, el- och elektronikskrot, batterier och ackumulatorer, insamlingspapper samt förpackningar. 
 
Av fastighetsinnehavaren ordnad avfallstransport, fastighetsvis avfallstransport, där fastighetsinnehavaren 
svarar för konkurrensutsättningen av avfallstransporten samt beställningen för att avhämta avfallen från 
fastigheten enligt dessa avfallshanteringsbestämmelser. 
 
Blandavfall, sådant samhällsavfall, varav redan på den plats de uppkommit genom sortering särskilts 
nyttoavfall samt farliga avfall. 
 
Bioavfall, biologiskt nedbrytbart livsmedels- och köksavfall, som uppstår i hushåll, restauranger, catering och 
detaljhandel, motsvarande avfall som uppkommer inom livsmedelsproduktionen. 
 
Farligt avfall, avfall med brand- eller explosionsrisk, smittorisk, annan för hälsan farlig, miljöfarlig eller annan 
motsvarande farlig egenskap. De vanligaste farliga avfall som uppkommer i boendet är kvicksilvertermometrar, 
läkemedelsavfall, spilloljor och oljigt avfall, rester av färg, lack, lim och lösningsmedel, bekämpningsmedel och 
kemikalieavfall som märkts med märkning som visar riskegenskaper. Lysrör, kvicksilverlampor, batterier och 
ackumulatorer är farliga avfall som omfattas av producentansvaret. Asbestavfall är farligt avfall som 
omedelbart ska täckas på avstjälpningsplats. 
 
Fastighet, en sådan enhet för jordäganderätt som skall införas i fastighetsregistret. I 
avfallshanteringsbestämmelserna avses med fastighet en fastighet, på vilken det finns en eller flera byggnader, 
där det avfall som uppkommer omfattas av kommunens avfallshanteringsansvar. 
 
Fastigheter som omfattas av den kommunala hanteringen av samhällsavfall, på vilka det uppkommer avfall 
som omfattas av den kommunala hanteringen av samhällsavfall. 
 
Fastighetsvis avfallstransport, avfallstransport som ordnats av kommunen eller fastighetsinnehavaren, vid 
vilken avfallen avhämtas från ett på fastigheten beläget avfallskärl eller ett avfallskärl som är i gemensam 
användning av fastigheterna. 
 
Förpackningsavfall, konsumentförpackningar, vilka efter användning kan klassificeras som avfall. 
Förpackningsavfall som uppstår i hushåller är till exempel mjölkförpackningar, förpackningar för flingor, 
konservburkar och sykltburkar.  
 
Glesbygdsområde, ett område av landsbygdskaraktär med gles bosättning, vilket inte är en tätort. 
 
Inburet vatten, hushålls- eller tvättvatten, som bärs eller pumpas in för hand till användningsstället från en 
brunn eller vattendrag. 
 



 

 

Insamlingsplats, en mottagningsplats som bildats för insamling av ett eller flera avfallsslag, med en eller flera 
insamlingscontainrar för kortvarig upplagring och transport. 
 
Insamlingsredskap, ett avfallskärl, djupinsamlingsbehållare eller annat redskap avsett för avfallsinsamling, där 
avfallet placeras för transport till mottagningsplatsen. 
 
Det kommunala avfallshanteringssystemet, helheten av den avfallshantering som ordnas av kommunen, 
genom vilken kommunen tar hand om avfall som omfattas av den kommunala hanteringen av samhällsavfall. 
Det kommunala avfallshanteringssystemet består av insamlings- och mottagningsterminaler, fastighetsvis 
avfallstransport samt hantering av avfallen. 
 
Kommunalt anordnad avfallstransport, fastighetsvis avfallstransport, där kommunen svarar för 
konkurrensutsättningen av avfallstransporten samt beställningen för att hämta avfallen från fastigheten enligt 
dessa avfallshanteringsbestämmelser. 
 
Kommunalt avfallsverk, det för Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu gemensamma avfallshanteringsbolaget Rouskis 
Oy, som enligt 43 § i avfallslagen anvisats uppgifterna för avfallshanteringen. 
 
Miljövårdsmyndighet, den kommunala miljövårdsmyndighet som ska sköta främjandet och tillsynen av 
miljöskyddet i kommunen enligt lagstiftningen. Miljövårdsmyndigheter inom avfallshanteringens 
verksamhetsområde är då dessa avfallshanteringsbestämmelser trätt i kraft Bygg- och tillsynsnämnden i 
Kimitoöns kommun, Pemar stads miljönämnd, Salo stads byggnads- och miljönämnd samt Sagu kommuns 
tekniska och miljönämnd. 
 
Med mottagnings- och behandlingsplats  en avfallscentral eller avfallsstation eller annan plats där ett 
kommunalt avfallsverk eller en producent mottar avfallet av avfallsinnehavaren eller en professionell 
avfallstransportör för återvinning och behandling av avfallet. 
 
NTM-centralen, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. 
 
Nyttoavfall, avfall för återvinning eller annat utnyttjande, som ska insamlas separat. Innehåller även 
återvinningsdugliga förpackningsavfall. 
 
Områdesinsamlingspunkt, den insamlingspunkt för områdets avfall som ordnats av det kommunala 
avfallsbolaget, till vilken de fastigheter som blir utanför den fastighetsvisa avfallstransporten levererar sitt 
blandade samhällsavfall. 
 
Samhällsavfall, avfall som uppkommer i fast bostad, fritidsbostad, internat och annat boende, inklusive slam 
från slamavskiljare och sluten tank, samt därmed till sin beskaffenhet jämförbart avfall som uppkommer inom 
förvaltnings-, service- och näringsverksamhet. 
 
Slamavskiljare, behållare som ingår i byggnadens behandlingssystem för avloppsvatten, och i vilka det slam 
som avloppsvattnet innehåller uppsamlas. 
 
Skadedjur, djurarter i naturen (råttor, möss eller flugor) som sprider smittosamma sjukdomar eller förstör 
byggnader. 
 
Specialavfall, avfall, som inte klassificeras som farligt avfall, men som på grund av sin skadlighet, beskaffenhet 
eller mängd kräver specialbehandling eller särskilda åtgärder vid insamling eller transport. Specialavfall är till 
exempel skärande, stickande, luktande och dammalstrande avfall. 
 
Transportsystembeslut, ett av avfallshanteringsmyndigheten fattat beslut om att vissa avfallsslag och områden 
omfattas av en avfallstransport som ordnas av fastighetens innehavare. Om inget beslut finns, är den 
kommunalt anordnade avfallstransporten i kraft på tillämpningsområdet för bestämmelserna för 



 

 

avfallshanteringsbestämmelserna. 
 
 
 
 
 
Trädgårdsavfall, det finfördelade avfall, såsom gräs, trädens löv, ris och kvistar, som uppkommer vid skötseln 
av gårdsplan och trädgård. 
 
Tätort, generalplanlagda områden exklusive strandplaner och stranddetaljplaner, samt sådant enhetligt 
område, där avståndet mellan bostadsbyggnaderna inte överskrider 200 meter och på vilka det finns minst fem 
bostadsbyggnader eller därmed jämförbara andra byggnader och områden som är utmärkta med trafikmärke 
för tätortsområde. Tätort är också höghus- eller radhusfastigheter som innehåller minst fem bostäder. 
 
Återvinningspunkt, regionala sopterminaler som ordnats av det kommunala avfallsverket, dit på fastigheten 
sorterat nyttoavfall levereras, för vilka fastigheten inte omfattas av den fastighetsvisa avfallstransporten. 
 
 
 

3 § Avfallshanteringens mål 
 
Målet inom avfallshanteringen är att skydda hälsan och miljön. Avfallshanteringen ska alltid vara ändamålsenlig 
och avfallen ska transporteras samt hanteras på ett behärskat sätt.  
 
Alla aktörer och avfallsproducenter ska i alla sina åtgärder i första hand sträva efter att minska mängden av det 
avfall som bildas och dess skadlighet. I andra hand ska avfallet beredas för ny användning eller så ska det 
återvinnas. Då det inte är möjligt att återvinna avfallet, ska strävan vara att utnyttja det exempelvis som energi. 
Det sista alternativet är en slutanvändning av avfallet, dvs. i praktiken att deponera det på en 
avstjälpningsplats. Denna prioritering följs sålunda att det bästa slutresultatet med hänsyn till helheten uppnås. 
 
 

2 ANSLUTNING TILL KOMMUNENS AVFALLSHANTERINGSSYSTEM 
 

4 § Skyldigheten att ansluta sig till kommunens avfallshanteringssystem 
 
Fastigheterna och övriga avfallsproducenter är förpliktade av avfallslagen att ansluta sig till kommunens 
avfallshanteringssystem för samhällsavfall, vilket omfattas av kommunens skyldighet att ordna 
avfallshanteringen och att följa dessa avfallshanteringsbestämmelser.  
 
Anslutningen till kommunens avfallshanteringssystem sker genom att ansluta sig till den fastighetsvisa 
avfallstransporten. Avfallsinnehavaren ska leverera avfall som omfattas av den kommunala hanteringen av 
samhällsavfall till det insamlingsredskap som ordnats för den fastighetsvisa avfallstransporten. I den 
fastighetsvisa avfallstransporten transporteras det avfall som omfattas av den kommunala hanteringen av 
samhällsavfall från insamlingsplatsen till de mottagningsplatser som det kommunala avfallverket anvisat i 
enlighet med 11 §. Avfall som omfattas av producentansvaret levereras till mottagningsplatser som ordnats av 
producenten. 
 

4.1. Den fastighetsvisa avfallstransporten på Kimitoön 

Fasighetsvis avfallstransport har i Kimitoöns kommun ordnats på Kimitoöns huvudö samt på öar med 
broförbindelse från Kimitoöns huvudö. En fastighet på de övriga öarna i Kimitoöns kommun ansluter sig till 
kommunens avfallshanteringssystem genom att ansluta sig som användare av en områdesinsamlingspunkt för 
samhällsavfall (10 §).  



 

 

 

5 § Näringsverksamhetens avfallshantering på grund av kommunens skyldighet att 
ordna avfallshantering i andra hand 
 
En fastighet eller annan avfallsinnehavare kan anhålla om anslutning till kommunens avfallshanteringssystem 
på grundval av kommunens skyldighet att ordna avfallshanteringen i andra hand. För de avfall som omfattas av 
kommunens skyldighet att ordna avfallshanteringen i andra hand, ingår det kommunala avfallsverket i enlighet 
med avfallslagen ett avtal på viss tid med avfallets innehavare om anslutning till kommunens 
avfallshanteringssystem samt om vilka tjänster avtalet i fråga gäller. 
 

6 § Anslutning till den fastighetsvisa avfallstransporten 
 
6.1 I Kimitoöns kommun ansvarar kommunens avfallsverk för anordnandet av den fastighetsvisa 
avfallstransporten(den av kommunen ordnade avfallstransporten). 
 
6.2 I Pemar, Salo och Sagu ansvarar fastighetsinnehavaren för anordnandet av den fastighetsvisa 
avfallstransporten (den av fastighetsinnehavaren ordnade avfallstransporten). 
 
Anslutningen till avfallstransporten inom den avfallstransport som ordnas av fastighetsinnehavaren sker så att 
fastighetsinnehavaren kontaktar en avfallstransportör, som är godkänd i det avfallshanteringsregister som 
upprätthålls av NTM-centralen. Fastighetsinnehavaren ingår ett avtal med avfallstransportören om avhämtning 
och transport av avfallen från fastigheten i enlighet med dessa avfallshanterings- bestämmelser. Det ligger på 
fastighetsinnehavarens ansvar att förvissa sig om att det företag som erbjuder transporttjänster på det av lagen 
föreskrivna sättet är registrerat i det avfallshanteringsregister som upprätthålls av NTM-centralen. 
Fastighetsinnehavaren har rätt att av avfallstransportören få se ett utdrag ur avfallshanteringsregistret, vilket 
visar att föraren är godkänd i det aktuella registret. 
 

7 § Avfallsinsamlingsredskap för enskilda fastigheter 
 
Fastighetsinnehavaren ordnar för fastigheten en plats och nödvändiga insamlingsredskap för insamling av 
avfall, till vilka levereras det avfall som omfattas av den kommunala hanteringen av samhällsavfall för 
fastighetsvis avfallstransport. 
 

8 § Fastigheternas gemensamma insamlingsredskap 
 
Fastigheter och olika samfund som är belägna nära varandra kan på grundval av inbördes avtal bilda s.k. 
gemensam insamling och använda gemensamma insamlingsredskap. I en tätort kan grannfastigheterna 
använda ett gemensamt insamlingsredskap. På områden med glesbebyggelse kan ett gemensamt 
insamlingsredskap användas av fastigheter, som ligger på högst en kilometers körvägsavstånd från det 
gemensamma insamlingsredskapet. 
 
Kilometerregeln tillämpas inte, om 
* det är fråga om fastigheter invid samma enskilda väg eller vägnät 
* det är fråga om fritidsfastigheter, till vilka man färdas med båt och det gemensamma kärlet är placerat i 
anslutning till båtplatsen. 
 
Volymen (l) på det gemensamma insamlingsredskapet för fastigheternas blandande samhällsavfall och 
tömningsintervallerna (vk) ska vara tillräckliga för alla deltagares avfall. 
 
Innehavaren av insamlingsredskapet ska göra en skriftlig anmälan till avfallsservicenämnden om att man 
använder eller avstår från ett gemensamt insamlingsredskap minst två veckor innan det gemensamma 
insamlingsredskapet tas i bruk eller man avstår från det. En kontaktperson ska finnas för det gemensamma 



 

 

insamlingsredskapet. 
 
Av den anmälan som ska göras till avfallsservicenämnden ska framgå 
- Kontaktpersonen för det gemensamma insamlingsredskapet 
- Avfallsslaget som ska insamlas 
- Avfallsredskapets/-redskapens läge, storlek och antal samt tömningsintervall 
- Det företag som tömmer insamlingsredskapet (ej på Kimitoön) 
- Fastigheternas adresser och fastighetsnummer samt ägarnas och innehavarnas namn och hemadresser 
- Fastigheternas användningsändamål (stadigvarande bostad, fritidsbostad) 
- Antalet boende i de stadigvarande bostadsfastigheterna 
 
Ny anmälan om användning av det gemensamma insamlingsredskapet ska göras genast, om ändringar skett i 
sambruket. Anmälan ska förnyas minst vart tredje år. 
 

9 § Transport av avfall som inte lämpar sig för den fastighetsvisa 
avfallstransporten 
 
Avfall som uppkommer på fastigheten och som inte på grund av sitt stora format, exceptionella beskaffenhet 
eller mängd lämpar sig för att transporteras inom den fastighetsvisa avfallstransporten, ska föras till den 
mottagningsplats som anvisas av det kommunala avfallsverket. Avfallsinnehavaren svarar för transporten av 
sådant avfall, antingen genom att själv transportera det eller genom att beställa avhämtningsservice av 
avfallsverket eller av någon annan aktör som tillhandahåller sådan. 
 
Avfallstransportören kan vägra att tömma ett sådant avfallskärl, i vilket med avvikelse från dessa 
avfallshanteringsbestämmelser har placerats avfall, som inte lämpar sig för den fastighetsvisa 
avfallstransporten. Innehavaren av avfall ska från avfallskärlet avlägsna det avfall som inte lämpar sig för den 
fastighetsvisa avfallstransporten och föra det till den mottagningsplats som anvisats av kommunen. 
 

10 § Områdesinsamling av blandavfall på Kimitoön 
 
I Kimitoöns kommun, på andra öar än Kimitoöns huvudö samt på öarna med broförbindelse från Kimitoöns 
huvudö, ska fastighetsinnehavaren transportera det blandade avfall som uppstår på fastigheten till 
områdesinsamlingspunkternas gemensamma insamlingsredskap. För möjligheten att använda punkterna ska en 
årsavgift enligt taxan betalas till det kommunala avfallsbolaget som upprätthåller insamlingspunkten. 
 
Områdesinsamlingspunkterna kan användas endast av de hushåll som betalat för att använda 
områdesinsamlingspunkterna. 
 
I områdesinsamlingspunktens insamlingsredskap får endast placeras sådant blandavfall som uppkommer i 
hushåll och som ryms i en soppåse. Avfall får inte lämnas utanför insamlingsredskapet. 
 
Den som missbrukar områdesinsamlingspunkten, ska ersätta det kommunala avfallsbolaget som upprätthåller 
avfallsterminalerna för de kostnader som vållas av missbruket. 
 
Blandavfall ska föras till områdesinsamlingspunkten så ofta att det inte medför hygieniska olägenheter, 
nedskräpning eller luktolägenheter på fastigheten. 
 
Avfallsservicenämnden kan av välmotiverade skäl bevilja en fastighet som omfattas av områdesinsamlingen 
rätt att övergå till fastighetsvis insamling, om det kan genomföras på ett rimligt sätt. En ändring ska sökas 
skriftligen hos avfallsservicenämnden. 
 

11 § Platserna för mottagning och behandling av avfall 
 



 

 

Avfall som omfattas av den kommunala hanteringen av samhällsavfall ska föras till de platser som anvisas av 
det kommunala avfallsverket. Mottagningsplatser för avfall, som omfattas av den kommunala hanteringen av 
samhällsavfall, vilka inte transporteras i den fastighetsvisa avfallstransporten, är de mottagningsplatser som 
ordnas av det kommunala avfallsverket, såsom avfallsstationerna, avfallscentralerna och 
återvinningspunkterna. Avfall under producentansvar levereras till de mottagningsplatser som ordnas av 
producenterna. 
 
Det kommunala avfallsverket ska på avfallsverkets webbsidor upprätthålla en uppdaterad lista över 
mottagningsställena. 
 
Det är tillåtet att leverera avfall till de allmänna mottagnings- och behandlingsplatserna i enlighet med 
anvisningarna av den som upprätthåller platsen och på de öppettider som uppgetts. Avfall av olika 
beskaffenhet ska placeras på de platser som anvisats för dem. 
 
Till mottagnings- och behandlingsplatsen får föras endast sådant avfall som är i enlighet med mottagnings- och 
behandlingsplatsens mottagningsvillkor eller för vilka det på mottagningsplatsen har reserverats ett eget 
avfallskärl. Mottagnings- eller behandlingsplatsen kan vägra ta emot avfall som inte lämpar sig för platsen. 
 

3 INSAMLING AV AVFALL PÅ FASTIGHETEN 
 

12 § Avfall som ska sorteras separat 
 
Avfall som uppkommer på fastigheter, som omfattas av den kommunala hanteringen av samhällsavfall, ska 
sorteras åtskilt från nyttoavfall. Innehavaren av avfallet sköter om att avfallet sorteras och förs till insamlingen.  

 
Glas, metall, kartong och papp förs till den kommunala återvinningspunkten, avfallsstationen eller 
avfallscentralen. Avfall som omfattas av producentansvaret förs till den insamlingsplats som ordnas av 
producenterna. Förpackningsavfall levereras till den insamlingsplats som ordnas av producenterna eller till den 
insamlingsplats som ordnas av det kommunala avfallsverket och som kompletterar producenternas insamling 
fr.o.m. 1.1.2016. 
 
Nyttoavfallen insamlas i ett fastighetsvist avfallskärl avsett för avfallsslaget i fråga, om fastigheten beträffande 
avfallsslaget i fråga omfattas av den fastighetsvisa avfallstransporten enligt 14 och 15 §. Fastigheterna ska 
anskaffa insamlingsredskapen för nyttoavfall som ska insamlas separat i enlighet med dessa 
avfallshanteringsbestämmelser. 
 
Nyttoavfall som insamlats separat på fastigheten får inte, förutom av det kommunala avfallsverket eller 
producenten, överlåtas för insamling till andra aktörer eller till någon annan plats och inte heller får andra 
aktörer ta emot det av fastigheter, som omfattas av den kommunala hanteringen av samhällsavfall.  
 
Kommunen sköter om den fastighetsvisa avfallstransporten av separat insamlade förpackningsavfall i enlighet 
med 14 och 15 § i dessa avfallshanteringsbestämmelser. 
 
Om fastigheten inte på grundval av 14 och 15 § är skyldig att ordna separat, fastighetsvis insamling av 
förpackningsavfall, kan fastighetsinnehavaren själv frivilligt beställa avfallstransport av det och överlåta avfallet 
till ett avfallstransportföretag för transport till en mottagningsplats som ordnats av producenten fr.o.m. 
1.5.2015. 
 

13 § Blandavfall 
 
Annat avfall än för återvinning sorterat separat insamlat avfall, vilket uppkommit på fastigheter som omfattas 
av den kommunala hanteringen av samhällsavfall, ska läggas i fastighetens insamlingsredskap för blandavfall. I 
ett insamlingsredskap som är avsett för blandavfall får dock inte placeras obehöriga avfall, såsom farligt avfall. 



 

 

 
På alla fastigheter, som omfattas av den fastighetsvisa avfallstransporten, ska det finnas till förfogande ett 
insamlingsredskap som är avsett för blandavfall, vilket antingen ordnats av fastigheten själv eller av det 
kommunala avfallsverket så som det i dessa avfallshanteringsbestämmelser på annat håll bestäms. 
 
Små mängder icke-brännbart ämne, såsom glödlampor, skärvor av porslinskärl och små PVC-föremål, kan 
placeras i avfallskärlet för blandat samhällsavfall. Större avfall av icke-brännbart ämne och avfallspartier, såsom 
stora mängder PVC-plast, ska föras till en plats som anvisats av det kommunala avfallsverket. 
 

14 § Skyldigheterna att sortera och separat insamla nyttoavfall som uppstår vid 
boende 
 
Nyttoavfall som uppstår vid boende ska sorteras i egna fastighetsvisa insamlingsredskap enligt följande: 

 
 
Antal 
bostadslägenheter 

Bioavfall Returkartong 
och papp 

Returmetall Returglas Papper 

5 eller flera X X   Såsom 49 och 
50 § i 
avfallslagen 
bestämmer  

10 eller flera X X X X 

 
 
Bioavfall kan i stället för separat insamling komposteras på fastigheten. 
 
Om producenterna ordnat insamling av plastförpackningsavfall för området, ska det återvinningsdugliga 
plastförpackningsavfall som uppkommer i boendet sorteras på uppkomstplatsen separat och levereras till 
producentens mottagningsplats enligt anvisningar, som lämnas av producenterna. Annars ska plastavfall 
placeras i fastighetens insamlingsredskap för samhällsavfall. 
 
De fastigheter som inte berörs av ovan nämnda skyldigheter för sortering och separat insamling, kan beroende 
på transportsystemet avtala om anslutning till den fastighetsvisa avfallstransporten av nyttoavfall, antingen 
med det kommunala avfallsverket eller med ett avfallstransportföretag. Nyttoavfall ska transporteras till 
producentens avfallshanteringssystem, antingen direkt eller via det kommunala avfallsverkets 
avfallshanteringssystem. 
 
Till fastigheterna ska insamlingsredskap ombesörjas senast 1.5.2015 för de nyttoavfall som insamlas separat 
med stöd av dessa avfallshanteringsbestämmelser. 
 

15 § Förpliktelserna till sortering och separat insamling av nyttoavfall som uppstår 
på andra fastigheter som omfattas av den kommunala hanteringen av 
samhällsavfall 
 
Nyttoavfall som uppkommer på fastigheter som omfattas av den kommunala hanteringen av samhällsavfall 
annat än i boendet ska sorteras och insamlas separat i egna fastighetsvisa insamlingsredskap enligt följande: 
  
  



 

 

Avfallsslag Insamlas separat, om 
Bioavfall det på fastigheten idkas matberedning, det finns ett kosthåll eller det annars uppstår 

en betydande mängd bioavfall (20 kg eller mera per vecka). 
Returkartong och 
papp 

det i genomsnitt uppkommer över 5kg kartong per vecka. 

Returmetall det i genomsnitt uppkommer över 20 kg metall per vecka. 
Returglas det i genomsnitt uppkommer över 20 kg glas per vecka. 
Trä det i genomsnitt uppkommer över 50 kg trä per vecka. 
Papper Såsom 49 och 50 § i avfallslagen bestämmer 
 
 
Skyldigheten till separat insamling av bioavfall berör inte fastigheter där det uppkomna bioavfallet 
komposteras. 
Även stora partier per gång av ovan nämnda nyttoavfall samt andra nyttoavfall, för vilka en allmän 
mottagningsplats har anvisats, ska levereras till mottagningen av nyttoavfall. 
 
De fastigheter som inte berörs av ovan nämnda skyldigheter till sortering och separat insamling, kan beroende 
på transportsystemet avtala om anslutning till den fastighetsvisa avfallstransporten av nyttoavfall, antingen 
med det kommunala avfallsverket eller med ett avfallstransportföretag. Nyttoavfall som omfattas av 
producentansvaret ska transporteras till producentens avfallshanteringssystem antingen direkt eller via det 
kommunala avfallsverkets avfallshanteringssystem. Andra nyttoavfall transporteras till det kommunala 
avfallsverkets mottagningsplats. 
 
Till fastigheterna ska insamlingsredskap ombesörjas senast 1.5.2015 för de nyttoavfall som insamlas separat 
med stöd av dessa avfallshanteringsbestämmelser. 
 

16 § Andra avfall som ska insamlas separat 
 
Avfall som omfattas av producentansvaret (såsom batterier och ackumulatorer samt el- och elektronikskrot) 
ska insamlas separat och levereras till den mottagningsplats som ordnas av producenten. Dryckesförpackningar 
med pant ska lämnas till för dessa ordnade retursystem. 
 
Farliga avfall och specialavfall ska insamlas separat och levereras för behandling i enlighet med föreskrifter som 
lämnats skilt för sig i dessa avfallshanteringsbestämmelser (41 §). 
 
Ris och kvistar samt obehandlat träavfall samt trädgårdsavfall, som inte behandlas på egen hand på fastigheten 
enligt dessa avfallshanteringsbestämmelser, ska levereras till den mottagningsplats som anvisats av det 
kommunala avfallsverket. 
 
Bygg- och rivningsavfall, som uppkommer inom verksamheter som omfattas av den kommunala hanteringen av 
samhällsavfall, inklusive boendet, sorteras i enlighet med avfallsförordningen. 
 
Ifall fastighetsägaren själv tar hand om avfallshanteringen av bygg- och rivningsavfall, behandlas det avfall som 
uppkommer inom det kommunala avfallshanteringsystemet och de sorterade bygg- och rivningsavfallen 
levereras till den mottagningsplats som anvisas av det kommunala avfallsverket. 
 
 

4 UTNYTTJANDE 0CH BEHANDLING AV AVFALL PÅ EGEN HAND 
 

17 § Kompostering 
 
På fastigheten får komposteras bioavfall och trädgårdsavfall som uppkommer där. En kompostor ska placeras, 
byggas och underhållas så att inte dess användning medför olägenhet eller fara för hälsan eller miljön. I 



 

 

komposten får inte läggas annat än avfall som kan komposteras. 
 
Kompostorn kan också vara gemensam för flera fastigheter eller lägenheter. Om det är fråga om en gemensam 
kompostor för flera än tre lägenheter, ska en ansvarig person utses för kompostorn. 
 
Livsmedelsavfall får endast komposteras i en för ändamålet konstruerad värmeisolerad, sluten och 
välventilerad kompostor, dit man hindrat att det kan komma skadedjur. Kompostorn ska skötas enligt 
instruktionerna och den ska hållas i behörigt skick. 
 
Torrklosettavfall, keldjurs spillning och slam som uppkommer i boendet får komposteras på villkor som 
bestämts i 38 §. Komposteringen ska ske i en för ändamålet konstruerad, värmeisolerad, sluten och 
välventilerad kompostor, som är skyddad mot skadedjur och vars spillvatten förhindrats från att komma ut i 
marken. Kompostorn ska skötas enligt instruktionerna och den ska hållas i behörigt skick. Komposteringstiden 
för avföringsavfall är minst ett år. 
 
Trädgårdsavfall får komposteras i kompostor som inte är värmeisolerad. Kompostering av trädgårdsavfall får 
inte medföra nedskräpning eller en ökning av skadedjur. 
 
Trädgårdsavfall som inte komposteras ska föras till en plats, som anvisats av det kommunala avfallsverket. 
 
Trädgårdsavfall får inte transporteras till parker eller andra allmänna eller privata områden. 
 
Kompost får inte avlägsnas från kompostorn, förrän avfallen har nedbrutits. Nedbruten kompost kan 
efterkomposteras utanför kompostorn med iakttagande av tillräcklig omsorg. 
 
I kommunens miljövårdsbestämmelser och byggföreskrifter föreskrivs om kompostorns och kompostens 
placering på fastigheten. Kompostorn eller komposten ska placeras på tillräckligt avstånd från en 
hushållsvattenbrunn eller ett vattenområde, så som det är föreskrivet i kommunens miljöskyddsbestämmelser. 
Om placering av kompost eller en kompostor i omedelbar närhet av fastighetens gräns ska avtalas med 
grannen. En kompostor kan dock utan särskilt samtycke av granne placeras i ett utrymme för avfallshantering 
som reserverats i de godkända byggtillståndshandlingarna. 
 

18 § Avfallskvarn 
 
Det är förbjudet att använda en avfallskvarn som anslutits till det kommunala avloppet för avloppsvatten. 
 

19 § Förbränning av avfall 
 
Det är förbjudet att bortskaffa avfall genom att bränna det. Förbudet gäller inte utnyttjandet av sådant avfall, 
för vilket miljötillstånd eller godkännande av annan myndighet erhållits. 
 
Utanför tätort får man bränna obetydliga mängder torrt ris och kvistar i öppen förbränning, ofarliga brännbara 
avfall som uppkommer inom lant- och skogsbruket såsom torr halm och hyggesavfall samt obehandlat träavfall. 
 
I samband med uppvärmning får i fastighetens eldstad bland annat fast bränsle brännas obehandlat träavfall, 
ris och kvistar samt som tändved obetydliga mängder papper, papp och kartong. 
 
Brännandet får inte orsaka rök-, sot-, lukt- eller hälsoolägenheter för grannskapet. 
 

20 § Nedgrävning av avfall 
 
Det är förbjudet att gräva ner avfall i marken. 
 



 

 

Det är tillåtet att begrava döda keldjur i enlighet med Eviras anvisningar. 
 

21 § Utnyttjande av avfall i markbyggnad 
 
Det är tillåtet att i liten skala, planmässigt använda ren överskottsjord, tegel- och betongkross, som uppkommit 
i eget boende för egen markbyggnad då användningen klassificeras vara av engångsnatur. Förutsättningen är 
att användningen av tegel- och betongkross ersätter användningen av lämpliga marksubstanser för 
motsvarande ändamål. 
 
Annat utnyttjande ska anmälas till miljöskyddsmyndigheterna innan åtgärder vidtas. 
 
Oanvänd överskottsjord samt tegel- och betongkross ska föras till en mottagningsplats som anvisats av det 
kommunala avfallsverket. 
 
 

5 INSAMLINGSREDSKAP FÖR AVFALL 
 

22 § Typer av insamlingsredskap 
 
Fastighetsinnehavaren ska till sitt förfogande ha ett tillräckligt antal insamlingsredskap för insamling av avfall 
enligt dessa avfallshanteringsbestämmelser. 
 
Insamlingsredskapet ska lämpa sig för det avfall som insamlas och till storleken motsvara den avfallsmängd som 
uppkommer på fastigheten. 
 
Insamlingsredskapen ska dimensioneras så att de alltid kan stängas med beaktande av tömningsintervallerna. 
Genom att använda alltför stora insamlingsredskap kan inte längre tömningsintervaller motiveras. 
 
Som insamlingsredskap i den fastighetsvisa avfallstransporten kan användas 
1. för hand flyttbara, lockförsedda avfallskärl försedda med handtag och hjul, vilka tål maskinell tömning och 
tvätt; 
2. lockförsedda containrar eller motsvarande stora behållare som töms maskinellt på fastigheten i en sopbil 
med komprimator; 
3. flakcontainrar försedda med krokgrip och i vilka avfallen transporteras till en mottagnings- eller 
behandlingsplats; 
4. underjordsbehållare för avfall, vilka töms maskinellt i sopbilen på fastigheten; 
5. andra insamlingsredskap som lämpar sig för tillfällig insamling av exceptionella avfallsfraktioner eller stora 
avfallsmängder. 
 
Sopsäcksställningar avsedda för sopsäckar eller enbart sopsäckar får inte användas som insamlingsredskap vid 
fastighetsvis avfallstransport. På områdena för Pemar, Salo och Sagu ska man upphöra med att använda 
sopsäcksställningar eller sopsäck i den fastighetsvisa avfallstransporten före 31.12.2015. Sopsäcksställningen 
eller sopsäcken ska ersättas med ett insamlingsredskap enligt dessa bestämmelser. 
 
I den av kommunen anordnade avfallstransporten kan det kommunala avfallsbolaget för en enskild fastighet 
godkänna användningen även av andra insamlingsredskap, ifall det inte medför fara eller olägenhet för miljön 
eller äventyrar arbetarskyddet. 
 
I den av fastighetsinnehavaren ordnade avfallstransporten samt inom avfallshanteringen för 
näringsverksamhet kan avfallstransportföretaget för en enskild fastighet godkänna användning av även andra 
insamlingsredskap ifall det inte medför fara eller olägenhet för miljön eller äventyrar arbetarskyddet. 
 



 

 

23 § Märkning av insamlingsredskap 
 
Insamlingsredskapen ska förses med en tillräckligt stor textpåskrift på locket eller på framsidan som uppger det 
avfallslag som ska samlas in i insamlingsredskapet. Avfallsslaget anges genom att använda de 
avfallsbeteckningar som används i dessa avfallshanteringsbestämmelser (13 §, 14 §, 15 §). 
 
Insamlingsredskapet ska märkas med fastighetens adressnummer eller annan identifikation. 
 
Därtill ska insamlingsredskapet ha avfallstransportörens namn och kontaktinformation och uppgift om vart 
missförhållanden i fråga om tömningarna kan anmälas. Ägaren till insamlingsredskapet ansvarar för 
märkningarna om avfallsslag, avfallstransportören för tömningsuppgifterna. 
 

24 § Fyllandet av insamlingsredskap 
 
I insamlingsredskapet får endast läggas avfall som är avsett för kärlet. 
 
Ett insamlingsredskap som flyttas för hand får inte fyllas så att tömningen av det på grund av förhållandena på 
den plats det är placerat, insamlingsredskapets konstruktion, avfallets vikt eller egenskaper medför 
arbetarskyddsrisk för den som tömmer kärlet. Ett fastighetsvist insamlingsredskap som flyttas för hand får väga 
högst 60 kg. Containrar som lastas maskinellt får väga högst 200 kg/m3. Avfallet ska alltid placeras i 
insamlingsredskapet så att insamlingsredskapets lock kan stängas. 
 
I närheten av en mottagningsplats eller ett insamlingsredskap, som är avsett för fastighetens avfall, får inte 
placeras sådant som inte är avsett för borttransport som avfall. 
 
Avfallen ska, för att undvika att insamlingsredskapen blir nedsmutsade, förpackas innan de placeras i 
insamlingsredskapet. I ett bioavfallskärl ska en bionedbrytbar skyddssäck användas eller också ska bioavfallet 
packas i en bionedbrytbar påse, innan det placeras i bioavfallskärlet. 
 
Bioavfall i flytande form får inte läggas i insamlingsredskapet för bioavfall. Finfördelat och dammande avfall ska 
förpackas tätt, innan det placeras i insamlingsredskapet. 

 
Avfallen ska placeras i insamlingsredskapet på så sätt att det alltid är möjligt att tömma redskapet maskinellt. 
 
I insamlingsredskapet för blandat samhällsavfall får inte placeras: 
- avfall som medför brand- eller explosionsrisk 
- farligt avfall 
- specialavfall 
- ämnen eller föremål, vilka på grund av sin vikt, storlek, form, hårdhet eller annan orsak kan medföra fara eller 
arbetarskyddsrisk för den som tömmer kärlet, för den som för avfallet, den som hanterar insamlingsredskapet 
eller den som hanterar avfallet 
- ämnen eller föremål som kan skada insamlingsredskapet eller sopbilen eller avsevärt försvårar lastningen eller 
lossningen av avfallet 
- avfall i flytande form 
- sandningssand och marksubstans 
- klosettavfall eller avloppsslam 
- byggnads- och rivningsavfall 
- läkemedel 
- stora mängder trädgårdsavfall eller ris 
 
Helt kall träaska som inte pyr och sot får placeras i insamlingskärl för blandat samhällsavfall, förpackat i en tät 
och hållfast förpackning. 
 



 

 

Oljeaska från värmepannor eller annan motsvarande aska, sot och slagg ska hanteras som farligt avfall. 
 

25 § Tömningsintervaller 
 
Insamlingskärlen ska inom den fastighetsvisa avfallstransporten tömmas efter behov så att avfallet inte medför 
lukt, nedskräpning eller skadedjur. 
Insamlingsredskapen ska dock tömmas minst enligt följande: 
 
 

Avfallsslag veckorna 18-40 veckorna 41-17 

Blandavfall 4 veckor 4 veckor 

Blandavfall, då bioavfallet 
komposteras eller insamlas separat 

8 veckor 8 veckor 

Bioavfall 1 vecka 2 veckor 

Bioavfall, som insamlas i 
underjordsbehållare eller behållare 
utrustad med maskinell avkylning 

2 veckor 2 veckor 

Separat insamlat nyttoavfall  6 månader 6 månader 

 
 
 
Insamlingsredskapen för separat insamlade nyttoavfall ska tömmas så ofta att det inte till följd av att de blivit 
fyllda ger upphov till att nyttoavfall placeras i det blandade samhällsavfallet. 
 
Kompostering av bioavfall eller separat insamling anmäls skriftligen, om fastigheten önskar att avfallskärlet för 
blandat samhällsavfall ska tömmas med längre intervaller än fyra veckor. Skriftlig anmälan görs till det 
kommunala avfallsverket på områden som omfattas av den kommunala avfallstransporten. På områden som 
omfattas av avfallstransport, som ordnats av fastighetsinnehavaren görs en skriftlig anmälan till 
avfallshanteringsmyndigheten. Av anmälan ska framgå 
- fastighetens adress 
- den boendes namn och kontaktinformation 
- fastighetens användning (stadigvarande bostad eller fritidsbostad) 
- typen av kompostor 
- den ansvariga personen för den gemensamma kompostorn 
 
Ett insamlingsredskap för en fritidsbostad som är i åretombruk ska tömmas i enlighet med dessa 
avfallshanteringsbestämmelser.  
 
Ett insamlingsredskap för en fritidsbostad som är i bruk endast sommartid (veckorna 18-40) ska under nämnda 
tid tömmas i enlighet med dessa avfallshanteringsbestämmelser. Om bioavfall inte placeras i 
insamlingsredskapet, ska tömningen ske minst tre gånger under den aktuella tidsperioden.  
 

26 § Avbrott i den fastighetsvisa avfallstransporten 
 
Avfallstransporten för en enskild fastighet kan avbrytas på viss tid när fastigheten är obebodd. 
 
När avbrottet på viss tid varar från fyra veckor till sex månader ska man i enlighet med transportsystemet 
avtala om det antingen med avfallstransportören eller med det kommunala avfallsbolaget. Avfallstransportören 
informerar avfallshanteringsmyndigheten om avbrottet i samband med att uppgifterna om avfallstransport 



 

 

lämnas (33 §). 
 
När avbrottet varar över sex månader, förutsätter det därtill en skriftlig anmälan till 
avfallshanteringsmyndigheten. En anmälan till avfallshanteringsmyndigheten förutsätter även när orsaken till 
avbrottet är anstaltsvård, tillfällig flytt, försäljning av bostaden eller motsvarande orsak. 
 
Om avbrott i den fastighetsvisa avfallstransporten av slam som uppkommer i boendet bestäms i 35 § i dessa 
avfallshanteringsbestämmelser. 
 

27 § Underhåll och tvätt 
 
Enligt 10 § i avfallsförordningen ska insamlingsredskapet hållas i skick och rengöras tillräckligt ofta så att inte 
insamlingen medför någon fara eller skada för hälsan eller miljön. Insamlingsredskapen ska tvättas vid behov, 
men dock alltid en gång per år. För tvätten av insamlingsredskapet svarar dess innehavare. 
 
 

6 PLATSER FÖR INSAMLING AV AVFALL 
 

28 § Insamlingsredskapets placering 
 
Insamlingsredskapet ska placeras på en plats med infart utan tröskel, trappa eller annat hinder. Om 
insamlingsredskapet finns i en inhägnad, i takförsett utrymme eller sopnedkast, ska ingången vara direkt 
utifrån. Dörren ska vara försedd med en anordning som håller dörren öppen. 
 
Insamlingsredskapen ska placeras på ett vågrätt underlag som tål slitage och lämpar sig för förflyttning av 
insamlingsredskapen. Platsen ska dimensioneras så att insamlingsredskapen för olika avfallsslag kan flyttas för 
tömning utan att andra insamlingsredskap flyttas. 
 
Den som tömmer kärlen ska ha anordningar eller konstruktioner som underlättar förflyttningen, om lutningen 
på trafikleden för insamlingsredskapen överskrider 1:5, eller om trafikleden har trösklar, trappor eller andra 
hinder så att de medför en arbetarskyddsrisk för den som tömmer kärlet. Fastighetsinnehavaren ska se till att 
anordningar och konstruktioner som underlättar arbetet finns till förfogande för den som sköter tömningen. 
 
Insamlingsredskapen ska placeras på tillräckligt avstånd från byggnadens öppningar för luftintag samt 
bostädernas fönster. Platsen ska ha tillräcklig belysning. Ifall insamlingsredskapen är belägna i ett sopnedkast, 
ska man se till att ventilationen och avloppet är tillräckliga. 
 
Det utrymme som reserverats för insamlingsredskapen får inte användas som ett annat förråd. Utanför 
insamlingsredskapen får inte lämnas avfall eller annat gods, om det inte särskilt har avtalats med 
avfallstransportören om att det avfall eller gods som finns utanför ska föras bort. En extra avfallssäck får väga 
högst 15 kg. 
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att trafiklederna för insamlingsredskapen är ändamålsenligt utrustade och 
för deras skick och snygghet. Snöröjningen och halkbekämpningen ska skötas så att det är tryggt att flytta och 
tömma insamlingsredskapen.  
 
Hjulförsedda insamlingsredskap som flyttas för hand ska placeras så att avfallsbilen utan hinder och tryggt kan 
komma på minst 10 meters avstånd från insamlingsredskapet. Den körled som finns på fastigheten ska bära de 
av vägtrafiklagen tillåtna fordonsvikterna. Ifall fastigheten inte har en plats som lämpar sig för 
insamlingsredskapet, ska fastighetsinnehavaren utreda möjligheterna att anlägga en lämplig plats i omedelbar 
närhet av fastigheten. 
 
Insamlingsredskap som inte kan flyttas manuellt ska placeras så att avfallsbilen obehindrat kan komma åt att 



 

 

tömma insamlingsredskapet. 
 

29 § Låsning av insamlingsredskapet eller placeringsplatsen för 
insamlingsredskapet 
 
Om fastighetsägaren har låst insamlingsredskapet eller den rutt som leder till platsen där insamlingskärlet är 
placerat och fastigheten omfattas av den ordnade avfallstransporten, ska låsningen ordnas så att 
avfallstransportörens universalnyckel passar till låset. För låsningen ska användas ett lås med dubbel låskista. 
Om detta inte är möjligt, kan man använda ett nyckelskåp, dit avfallstransportörens universalnyckel passar och 
där den nödvändiga nyckeln ska placeras. Nyckelskåpet ska placeras i omedelbar närhet av den rutt som leder 
till mottagningsplatsen. 
 
Fastighetsinnehavaren svarar för monterings- och underhållskostnaderna samt för att låset är i fungerande 
skick. 
 

30 § Områdesvisa insamlingsplatser 
 
Bestämmelserna för de regionala insamlingsplatserna för avfall är i kraft på både de områdesvisa 
insamlingsplaster som ordnas av kommunen och de som ordnas av producenterna. 
 
Till den områdesvisa insamlingsplatsen, såsom återvinningspunkten eller områdesinsamlingspunkten för 
blandat samhällsavfall får föras endast sådant avfall för vilket insamlingsplatsen har ett insamlingsredskap. 
Avfall får inte lämnas utanför insamlingsredskapet. Ifall insamlingsredskapen är fyllda, ska avfallen levereras till 
en annan motsvarande insamlingsplats. Återvinningspunkterna står till förfogande för invånare och 
fritidsboende i alla de kommuner, som dessa avfallshanteringsbestämmelser omfattar, oberoende av 
kommungränserna. 
 
Den instans som ansvarar för den regionala insamlingsplatsen ska sköta om underhållet, renhållningen och 
tömningen av platsen sålunda att det inte av insamlingsplatsen vållas någon hälsorisk, eller nedsmutsning eller 
nedskräpning av miljön. Den som ansvarar för insamlingsplatsen är skyldig att hålla insamlingsplatsen i skick 
och snygg, om inte annat överenskommits genom avtal. På insamlingsplatsen ska finnas kontaktinformation om 
den som är ansvarig. 
 
 
 

7 AVFALLSTRANSPORT 
 

31 § Lastning 
 
Det är tillåtet att lasta avfall vardagar kl. 6 - 22 samt veckoslut och söckenhelg kl. 7 - 18.  
 
Lastningen av avfall får inte orsaka nedskräpning eller skada för miljön eller hälsan. 
 
Tillfälligt uppsamlande av avfall i ett större transportredskap är tillåtet endast med markägarens tillstånd. De 
samlade avfallen ska transporteras utan dröjsmål. Samlandet av avfall får inte orsaka nedskräpning eller fara 
för miljön eller hälsan. 
 

32 § Transport 
 
Avfallen ska transporteras i en sådan behållare eller täckas så att avfall inte under transporten sprids i 
omgivningen och så att de inte orsakar risk för olycksfall. 
 



 

 

Vid transport av avfall som dammar, är av liten storlek eller i flytande form ska det kontrolleras att behållaren 
är tät. 
 
Avfallstransportören svarar för att avfall inte sprids i omgivningen under transporten. 
 
Separat insamlade avfall och avfallslag av olika beskaffenhet ska hållas åtskilda under transporten. Avfallsslag 
av olika beskaffenhet kan blandas endast om det inte medför olägenhet av att de blandas för deras återvinning 
eller återanvändning. 
 
Avfallstransportören ska transportera de avfall som omfattas av den kommunala hanteringen av samhällsavfall 
till en mottagningsplats som anvisas av det kommunala avfallsverket. 
 
Avfallsöverlåtaren, avfallstransportören och mottagaren av avfallet ska vara medveten om den eventuella 
skyldigheten att göra upp en överlåtelsehandling. 
 

33 § Transportregister och lämnande av uppgifter 
 
Avfallstransportören ska till avfallshanteringsmyndigheten lämna uppgifter om tömning, specificerade 
fastighetsvis och per avfallsslag om transporterade avfall inom den avfallstransport som ordnats av 
fastighetsägaren. 
 
Det kommunala avfallsverket ska till avfallsmyndigheten lämna ut tömningsuppgifter, specificerade 
fastighetsvis och per avfallsslag om transporterade avfall inom den avfallstransport som anordnats av 
kommunen. 
 
Uppgifterna ska tillställas avfallshanteringsmyndigheten kvartalsvis (med tre månaders mellanrum). Om 
innehållet i de uppgifter som ska lämnas förordnas i 26 § av avfallsförordningen. Uppgifterna ska sändas i en 
form som kan bearbetas elektroniskt. 
 
Kommunens avfallshanteringsmyndighet upprätthåller ett transportregister, där uppgifterna ovan antecknas 
utan dröjsmål efter att de lämnats. 
 

34 § Kommunala platser för mottagning och behandling av avfall 
 
Avfallstransportören ska transportera avfall som omfattas av den kommunala hanteringen av samhällsavfall till 
de mottagningsplatser som anvisas av det kommunala avfallsverket. 
 
Avfallen från separat insamlade förpackningsavfall ska fr.o.m. 1.5.2015 transporteras till den plats som anvisas 
av producenten. Till den del kommunen kompletterar producenternas insamling av förpackning, ska avfallen 
transporteras till den mottagningsplats som anvisas av det kommunala avfallsverket. Det kommunala 
avfallsverket ska efter en eventuell mellanupplagring transportera avfallen till producenternas avfallshantering. 
 
En förteckning över de kommunala mottagnings- och behandlingsplatserna ska föras på det kommunala 
avfallsverkets internetsidor. 
 
Det är tillåtet att leverera avfall till mottagnings- och behandlingsplatserna under de angivna öppettiderna. 
 
Vid leverans av avfall ska de anvisningar följas som lämnas av den som upprätthåller mottagningsplatsen. Avfall 
av olika beskaffenhet ska placeras på de platser som anvisats för dem. 
 
Mottagnings- eller behandlingsplatsen kan vägra att ta emot avfall, ifall avfallet inte är förenligt med 
mottagningsplatsens mottagningsvillkor eller om platsen inte är godkänd som mottagnings- eller 
behandlingsplats för avfallsslaget i fråga. 



 

 

 
Mottagningen av avfall kan exceptionellt avbrytas genom ett särskilt beslut, om en fortsatt mottagning av avfall 
orsakar fara för hälsan eller miljön. 
 
Till mottagnings- och behandlingsplatserna får inte bland det blandade samhällsavfallet föras sådana 
avfallsslag, för vilka det på annat håll ordnats en mottagningsplats. 
 
 

8 SLAM SOM UPPSTÅR I BOENDET OCH ANNAT SLAM SOM OMFATTAS AV 
DEN KOMMUNALA HANTERINGEN AV SAMHÄLLSAVFALL 
 

35 § Tömningsintervallerna för slamavskiljare 
 
Avloppsslam från slamavskiljare, minireningsverkens slambehållare och från andra motsvarande behållare ska 
avlägsnas vid behov, dock minst en gång om året. Tömning av slam från slamavskiljare, som används för 
behandling av avloppsvatten och som innehåller toalettavloppsvatten, ska göras enligt anvisningar av 
tillverkaren oftare än denna minimiskyldighet. 
 
Om det inte på grund av att fastigheten inte använts eller av en eller annan grundad anledning samlats slam att 
tömmas i slamavskiljaren efter föregående tömning hos en fastighet som är belägen på den kommunala 
slamtransportens område, kan avbrott i tömning av slambrunnen sökas skriftligen hos 
avfallshanteringsmyndigheten. Ansökan ska lämnas in minst 4 veckor före den planerade tömningsveckan. 
Avfallshanteringsmyndigheten kan bestämma att tömningen utförs, om det uppkommit slam eller det är 
sannolikt att slam uppkommer på grundval av fastighetens användning. 
 
Man kan låta bli att beställa tömning av slambrunnen inom den av fastighetsägaren ordnande 
avfallstransporten under sådana år, som det inte uppkommit slam för tömning på grundval av att fastigheten 
inte används eller av någon annan grundad orsak. Avbrott i tömning av slambrunnen söks skriftligen hos 
avfallshanteringsmyndigheten. I ansökan ska uppges grunden för att tömning inte behövs. 
Avfallshanteringsmyndigheten kan bestämma att tömningen utförs, om det uppkommit slam eller det är 
sannolikt att slam uppkommer på grundval av fastighetens användning. 
 
Slutna tankar och deras tömning samt funktionen hos slamnivålarmet ska följas regelbundet, minst en gång per 
år. Slutna tankar ska tömmas vid behov. 
 
Sandavskiljare, oljeavskiljare och fettavskiljare ska inspekteras och tömmas med regelbundna intervaller, dock 
alltid vid behov och minst en gång om året. Slamavskiljarnas nivålarm ska kontrolleras regelbundet och hållas i 
skick. 
 
Fosforavskiljarna i anslutning till det fastighetsvisa behandlingssystemet för avloppsvattnen ska granskas 
regelbundet, minst en gång per år. Fosforavskiljarna ska tömmas vid behov. 
 

36 § Transport av slam för behandling 
 
Avloppsslam, avloppsvatten från slutna tankar samt annat motsvarande slam ska levereras till den 
mottagningsplats som anvisas av kommunen. Fastighetsinnehavaren ska föra bok över slamtömningarna. 
 
Avloppsslam, avloppsvatten från slutna tankar samt slam från slamavskiljare får överlämnas till transport 
endast till en sådan aktör som är godkänd enligt avfallsregistret. 
 
Ifall slamtömningen från ett minireningsverk ingår i anläggningens underhållsavtal och mängden av det slam 
som uppstår är obetydlig, får slammet överlåtas till en underhållsavtalspartner som auktoriserats av 
tillverkaren/importören av minireningsverket. Sådana avtal och innehållet i dem ska anmälas till 



 

 

avfallshanteringsmyndigheten. 

 

36.1 Transport av slam i Kimitoöns kommun 

Det slam som uppkommer inom boendet insamlas inom den av kommunen anordnade fastighetsvisa 
insamlingen på Kimitoöns huvudö samt på öarna med broförbindelse från Kimitoöns huvudö samt på öarna 
Rosala-Hitis och Högsåra. På de övriga öarna svarar fastighetsinnehavaren för att ordna transporten av 
avfallsvattnens slam. 

 

36.2 Transporten av slam på områdena för Pemar, Salo ocvh Sagu 

Fastighetsinnehavaren på områdena utanför avloppsnätet svarar för att ordna transporten av slam 
från avloppsvattnen. 
 
 

37 § Tillträdet till slamavskiljare och slutna tankar samt behållarnas lock 
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att insamlingsredskapet kan nås med tömningsfordon. Tömningsfordonet 
ska kunna komma på minst 40 meters avstånd från insamlingsredskapet obehindrat och tryggt. 
Tömningsfordonet ska vid tömningen kunna komma till en sådan plats där det är högst en 5 m höjdskillnad till 
insamlingsredskapet. Trafikleden på fastigheten ska bära de tillåtna vikterna för fordonen enligt vägtrafiklagen. 
 
Snöröjningen och halkbekämpningen ska skötas sålunda att det är tryggt att komma till insamlingsredskapet 
och att tömma det. 
 
Locken på slambehållarnas tömningsöppningar ska kunna öppnas för hand eller med hjälp av ett manuellt 
hjälpverktyg av den som tömmer dem. Locken ska vara hela och säkra, så att man inte kan falla i brunnarna, då 
locken är stängda och att barn inte lätt kan få upp dem. Den som tömmer brunnarna ska se till att locken stängs 
omsorgsfullt. 
 

38 § Behandling på egen hand 
 
Det är förbjudet att behandla slam på egen hand med undantag för följande situationer som intagits i denna 
bestämmelse. Om behandling av avloppsslam på egen hand ska alltid i förväg lämnas en skriftlig anmälan till 
avfallshanteringsmyndigheten. 
 
Slam som uppkommer i det egna boendet samt från högst tre närliggande fastigheter får tas till behandling och  
spridas, då det hygieniserats i gödslingssyfte på den egna åkern eller en åker som är i egen besittning. Slam ska 
alltid behandlas genom kalkstabilisering eller på annat sätt som godkänts av Evira eller en 
miljöskyddsmyndighet. Vid behandlingen av slam och i åkerbruk ska gällande lagstiftning vid varje enskild 
tidpunkt iakttas. 

 
Anmälan till avfallshanteringsmyndigheten uppgörs av den som mottar, behandlar och utnyttjar slam. 
Av anmälan ska framgå 
 
- kontaktuppgifterna för den person som ansvarar för utnyttjandet 
- mängden och beskaffenheten av det slam som ska behandlas och utnyttjas 
- fastigheterna från vilka slammet kommer 
- beskrivning av den hantering genom vilken slammet hygieniseras 
- användningssyftet och – sättet för det hygieniserade slammet 
- åkerns läge och areal, där det hygieniserade slammet sprids och täcks in. 
 



 

 

Flytande slam som uppstår i minireningsverk eller annat motsvarande system samt slam från slambrunnar för 
grått avloppsvatten kan komposteras på fastigheten, om fastigheten använder endast vatten som burits in för 
användning. Ifall fastigheten har i bruk vatten med tryck, är det möjligt att kompostera slam i flytande form 
endast om avfallshanteringsmyndigheten beviljar sökanden tillstånd att avvika från dessa 
avfallshanteringsbestämmelser. Avvikelse från avfallshanteringsbestämmelserna kan ske om mängden av det 
slam som bildas är obetydlig och dess behandling på fastigheten varken orsakar fara eller olägenhet för miljön 
eller hälsan. 
 
Ifall det överloppsslam som uppstår i ett minireningsverk är i fast form och mängden är obetydlig, kan det 
komposteras på fastigheten enligt 17 §. 
 
Mängden slam anses vara obetydlig, om det uppstår mindre än 20 liter slam per tömningsgång och mindre än 
50 liter om året. 
 
Torrklosettavfall ska komposteras enligt 17 § på fastigheten eller föras till en plats, som anvisats av det 
kommunala avfallsverket. 
 
Massorna från fosforavskiljare kan komposteras på fastigheten enligt 17 § eller utnyttjas som näring på 
åkrarna. 
 
Avloppsslam eller avloppsvatten från slamavskiljare, minireningsverk, slutna tankar och motsvarande eller 
avloppsvatten får inte spridas i skog eller på annat håll i terrängen. 
 
 

9 FÖRHINDRANDET AV NEDSKRÄPNING 
 

39 § Avfallshanteringen för offentliga tillställningar 
 
Arrangören av en offentlig tillställning ansvarar för att avfallshanteringen vid tillställningen ordnas. Arrangören 
ansvarar också för rådgivningen i anslutning till avfallshanteringen under tillställningen samt sorteringen och 
den separata insamlingen i enlighet med dessa avfallshanteringsbestämmelser. 
  
En offentlig tillställning ska planeras så att mängden av avfall som uppkommer är så liten som möjligt. 
Insamlingsredskap ska placeras tillräckligt och täckande på området för insamling av olika avfallsslag. 
 
Även sammankallaren av tillställningen eller evenemanget anses vara arrangör med hänsyn till ansvaret i andra 
hand för städningen av ett nedskräpat område. 
 
Insamlingsredskapen ska tömmas och området ska städas upp omedelbart när tillställningen avslutats samt vid 
behov under tillställningen. Avfallskärlen ska alltid tömmas då de fylls. Vid tillställningar under flera dagar ska 
insamlingsredskapen tömmas och området ska städas minst en gång om dagen. 
 
Den separata insamlingen av nyttoavfall ska ordnas utifrån den uppskattade mängden avfall, som uppkommer 
vid den publika tillställningen, i enlighet med 15 § i dessa avfallshanteringsbestämmelser. Bioavfall ska sorteras 
och insamlas separat alltid när det serveras livsmedel vid en offentlig tillställning. 
 
En offentlig tillställning med över 500 personer ska anmälas till kommunens miljöskyddsmyndighet minst två 
veckor före evenemanget. För en offentlig tillställning med över 5000 personer ska en avfallshanteringsplan 
göras upp och den ska läggas fram för kommunens miljöskyddsmyndighet minst två veckor före evenemanget. 
 

40 § Förhindrandet av nedskräpning på allmänna områden 
 
Det är förbjudet att på allmänna områden placera avfall utanför insamlingsredskapet. 



 

 

 
Upprätthållaren av insamlingsredskapet ska se till att tömningsintervallerna är tillräckliga för det och att 
området hålls snyggt. 
 
 

10 FARLIGA AVFALL OCH SPECIALAVFALL 
 

41 § Avfallshanteringen av farliga avfall 
 
Farliga avfall av olika beskaffenhet ska sorteras och insamlas separat. 
 
Farliga avfall, som ska uppsamlas på fastigheterna och upplagras där, ska föras till för dem avsedda 
mottagningsplatser minst en gång om året. Farligt avfall transporteras inte i den fastighetsvisa 
avfallstransporten. 
 
Farliga avfall, som uppstår i boendet samt inom lant- och skogsbruket ska föras till en mottagningsplats, som 
ordnats för dem av det kommunala avfallsverket. 
Farliga avfall som omfattas av producentansvaret (exempelvis el- och elektronikskrot samt batterier och 
ackumulatorer) ska föras till de mottagningsplatser som producenterna ordnat för dem. Läkemedelsavfall ska 
föras till apoteket, som har avtalat om att ordna en mottagningsplats för dem med det kommunala 
avfallsverket eller till en plats som anvisats för dem av det kommunala avfallsverket. 
 
Farligt avfall som uppstår på andra fastigheter än sådana som omfattas av den kommunala hanteringen av 
samhällsavfall samt inom näringsverksamheten ska föras till en mottagare med rätt att ta emot dem. 
 
Om leverans av partier med stora fraktioner farligt avfall ska avtalas i förväg med mottagaren. 
 
Om förpackning och märkning av farliga avfall stadgas i 8 och 9 § av avfallsförordningen. Farligt avfall ska 
förpackas i sin originalförpackning ifall det är möjligt och säkert. Om originalförpackningen inte kan användas, 
ska avfallets beskaffenhet antecknas på förpackningen. Olika slag av farliga avfall ska sorteras och samlas in 
separat. 
 

42 § Insamling av farliga avfall på fastigheten 
 
Insamling av farligt avfall som ska ordnas på andra än bostadsfastigheter ska ske i ett särskilt låst eller bevakat 
utrymme eller också ska det farliga avfallet samlas upp i sådana skåp och kärl, varifrån de inte fritt kan 
avlägsnas. Ett eget märkt avfallskärl ska finnas för varje slag av farligt avfall. 
 
Farliga avfall i flytande form ska förvaras i hela, tättslutande kärl som är avsedda för dem. Kärl som innehåller 
farligt avfall i flytande form ska placeras på ett kantförsett, täckt underlag av ett material, som vätskan inte kan 
tränga igenom. 
 
Fastighetsinnehavaren ska placera föreskrifterna för användningen av insamlingspunkten för farliga avfall på en 
sådan plats att de kan ses av alla som använder utrymmet. Därtill ska fastighetsinnehavaren informera 
användaren av insamlingspunkten om hur insamlingen av farliga avfall har ordnats på fastigheten. 
 
Fastigheten får inte upplagra farliga avfall för en längre tid än 12 månader. 
 

43 § Specialavfall 
 
Specialavfall ska hålls åtskilda. Specialavfall ska förpackas i hållfasta och tättslutande kärl. På kärlet ska märkas 
ut avfallets beskaffenhet, vilken olägenhet som eventuellt vållas därav samt åtgärderna på grund därav. 
 



 

 

Specialavfall inom hälsovården ska förpackas och förpackningarna ska märkas i enlighet med gällande 
lagstiftning. Av märkningarna ska framgå vad förpackningen innehåller. 
 
Identifierbart biologiskt avfall och smittofarligt avfall får inte deponeras, utan det ska lämnas till förbränning 
eller annan ändamålsenlig behandling. 
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44 § Informationsplikt 
 
Fastighetsinnehavaren ska informera fastighetens invånare och dem som arbetar på fastigheten om 
avfallshanteringens arrangemang för sortering, insamling och transport i enlighet med dessa 
avfallshanteringsbestämmelser samt följa med hur avfallshanteringen genomförs på fastigheten. 
 
Den som tillhandahåller avfallshanteringsservice ska informera beställaren av avfallstransporten om innehållet i 
dessa avfallshanteringsbestämmelser och om informationsskyldigheterna: Informationsskyldigheterna är 
- Meddelande om gemensamt avfallskärl 8 § 
- Anmälan om kompostering av bioavfall eller separat insamling 25 § 
- Anmälan om avbrott i fastighetsvis avfallstransport 26 § 
 
Informationsskyldigheten om arrangemangen för avfallshanteringen tillämpas på näringsverksamheten till den 
del som dessa tillämpas på näringsverksamhetens avfallshantering. 
 

45 § Tillsynen av avfallshanteringsbestämmelserna 
 
Iakttagandet av dessa bestämmelser övervakas av kommunens miljöskyddsmyndighet samt områdets NTM-
central. 
 

46 § Avvikelse från avfallshanteringsbestämmelserna 
 
Avfallshanteringsmyndigheten kan i enskilda fall av grundade skäl på grund av ansökan bevilja ett undantag 
från iakttagandet av dessa avfallshanteringsbestämmelser. Om undantag ska alltid ansökas skriftligen. 
 
En avvikelse från avfallshanteringsbestämmelserna får inte äventyra att avfallshanteringen ordnas adekvat, att 
avfallshanteringen orsakar risk eller skada för miljön eller hälsan eller medför nedskräpning. 
 

47 § Ikraftträdande 
 
Dessa avfallshanteringsbestämmelser träder i kraft 1.1.2015 och genom dem upphävs 
 
* Avfallshanteringsbestämmelser för Kimitoön som trätt i kraft 1.1.2009 
 
* Kommunens avfallshanteringsbestämmelser som trätt i kraft 1.7.2006 i Halikko kommun, 1.1.2007 i Kiikala 
kommun, 1.9.2006 i Kisko kommun, 1.6.2006 i Kuusjoki kommun, 12.6.2006 i Muurla kommun, 1.1.2007 i 
Pemar stad, 1.9.2006 i Bjärnå kommun, 1.7.2006 i S:t Bertils kommun, 1.9.2006 i Salo stad, 1.1.2007 i Sagu 
kommun, 1.9.2006 i Suomusjärvi kommun, 1.9.2006 i Finby kommun. 


