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I Allmänna skyldigheter  

1 § Tillämpningsområde  
Utöver det som bestäms eller fastställs i avfallslagen (646/2011) och med stöd av den ska dessa avfalls-
hanteringsbestämmelser följas vid ordnande av avfallshantering, förhindrande av nedskräpning, förebyg-
gande av olägenheter för hälsan och miljön som orsakas av avfall samt övervakning av avfallshantering.  
 
Dessa avfallshanteringsbestämmelser tillämpas på avfall som omfattas av kommunens skyldighet att 
ordna avfallshantering och på avfall som behandlas i kommunens avfallshanteringssystem på basis av 
kommunens skyldighet att ordna avfallshantering i andra hand.  
 
Dessutom tillämpas dessa avfallshanteringsbestämmelser på insamling och transport till behandling av 
avfall som omfattas av producentansvaret och som uppkommer vid fastigheter som omfattas av den 
kommunala hanteringen av kommunalt avfall. 
 
Dessa avfallshanteringsbestämmelser gäller till tillämpliga delar även annat avfall än sådant som omfat-
tas av kommunens skyldighet att ordna avfallshantering, såsom avfall från näringsverksamhet, i de fall 
det är 
nödvändigt för att förhindra att avfallet orsakar fara eller skada samt för att kraven i avfallslagstiftningen 
ska följas. 
 

Dessa bestämmelser gäller i följande kommuner: Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Masku, 
Mynämäki, Nådendal, Nousis, Pargas, Pöytis, Reso, Rusko, Tarvasjoki, Åbo. 

2 § Definitioner  
I dessa avfallshanteringsbestämmelser avses med: 
 
Regional insamlingsplats till exempel en insamlingsplats för avfall som ordnas av kommunen, Åbonej-
dens avfallsservice eller en producent och dit kommuninvånarna kan föra vissa sorters avfall. Till exem-
pel Åbonejdens avfallsservices återvinningsplatser och de regionala insamlingspunkterna är regionala 
insamlingsplatser 
 
Regional insamlingspunkt för brännbart avfall en regional insamlingsplats för avfall som ordnas av 
Åbonejdens avfallsservice, dit fastigheter som inte omfattas av den fastighetsvisa avfallstransporten 
transporterar sitt brännbara avfall  
 
Bostadsfastighet alla fastigheter som omfattar en eller flera byggnader som lämpar sig för att övernatta 
och vistas i, till exempel bostadshus, internat, fritidshus, bastustugor och husvagnar eller -båtar som per-
manent används för boende 
 
Avfall från boende allt avfall från bostadsfastigheter oberoende av dess typ, beskaffenhet eller mängd 
 
Bioavfall biologiskt nedbrytbart livsmedels- och köksavfall från hushåll, restauranger, catering och de-
taljhandelslokaler och jämförbart avfall från livsmedelsindustrin  
 
Specialavfall avfall som inte klassificeras som farligt avfall men som på grund av sin skadlighet, beskaf-
fenhet eller mängd kräver särskild behandling eller särskilda åtgärder under insamling och transport. 
Specialavfall är till exempel skärande, stickande, stinkande och dammande avfall  
 
Nyttoavfall avfall som samlas in separat för materialåtervinning eller annan återvinning 
 
Avfallsinnehavare avfallsproducenten, fastighetsinnehavaren eller någon annan som är i besittning av 
avfallet 
 
Materialåtervinning verksamhet där avfall upparbetas till produkter, material eller ämnen antingen för 
det ursprungliga ändamålet eller för andra ändamål; med materialåtervinning avses inte energiåtervin-
ning eller upparbetning av avfall till bränsle eller material för markfyllning 
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Masku centrum Masku kommuns område före kommunsammanslagningarna 2009 
 
Nådendal centrum Nådendals stads område före kommunsammanslagningarna 2009. 
 
Pargas centrum Pargas stads område före kommunsammanslagningarna 2009. 
 
Återvinningsbart avfall avfall som upparbetas till produkter, material eller ämnen antingen för det ur-
sprungliga ändamålet eller för andra ändamål. Bland annat returpapper och -kartong, returglas och me-
tall är återvinningsbart avfall  
 
Återvinningsplats regionala insamlingsplatser som ordnas av Åbonejdens avfallsservice dit man trans-
porterar det återvinningsbara avfall som sorterats på fastigheten, om fastigheten inte omfattas av den 
fastighetsvisa avfallstransporten 
 
Fastighetsvis avfallstransport avfallstransport som ordnas av kommunen eller fastighetsinnehavaren, 
där avfallstyperna avhämtas från den insamlingsplats som fastighetsinnehavaren ordnat. 
 
Avfall som omfattas av kommunens skyldighet att ordna avfallshantering avfall från boende, inklu-
sive slam från boende, samt kommunalt avfall från social- och hälsovården, utbildningsverksamheten, 
statens, kommuners, församlingars och andra offentligrättsliga samfunds och offentligrättsliga förening-
ars förvaltning och servicefunktioner samt avfall från affärslokaler som samlas in på fastigheten tillsam-
mans med avfall från boende. Kommunens skyldighet att ordna avfallshantering omfattar dock inte avfall 
vars hantering producenten ansvarar för. 
 
Avfall som omfattas av den kommunala hanteringen av kommunalt avfall avfall som med stöd av 
avfallslagen omfattas av kommunens skyldighet att ordna avfallshantering eller som behandlas i kommu-
nens avfallshanteringssystem på basis av kommunens skyldighet att ordna avfallshantering i andra hand  
 
Fastigheter som omfattas av den kommunala hanteringen av kommunalt avfall fastigheter vid vilka 
det uppkommer avfall som omfattas av den kommunala hanteringen av kommunalt avfall 
 
Kommunens avfallshanteringssystem den helhet av avfallshantering som kommunen ordnar och ge-
nom vilken kommunen tar hand om det avfall som omfattas av den kommunala hanteringen av kommu-
nalt avfall. Kommunens avfallshanteringssystem består av insamlings- och mottagningsplatser, fastig-
hetsvis avfallstransport och behandling av avfall  
 
Kommunal avfallshanteringsmyndighet det organ som avses i kommunallagen (365/1995) och som 
kommunen i enlighet med avfallslagen utser att sköta de myndighetsuppgifter inom avfallshanteringen 
som kommunen svarar för enligt avfallslagen.  
 
Kommunal miljövårdsmyndighet den kommunala miljövårdsmyndighet som avses i lagen om kommu-
nernas miljövårdsförvaltning (64/1986) som i egenskap av allmän tillsynsmyndighet enligt avfallslagen 
har tillsyn över att avfallslagen och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den 
följs. 
 
Avfall som omfattas av kommunens skyldighet att ordna avfallshantering i andra hand avfall från 
näringsverksamhet eller annat avfall som inte omfattas av kommunens skyldighet att ordna avfallshante-
ring och vars hantering kommunen ordnar på basis av 33 § i avfallslagen. 
 
Kommunen ska ordna hanteringen av annat avfall än det som avses i 32 §, om avfallsinnehavaren begär 
det på grund av bristande utbud av andra tjänster och avfallet till sin beskaffenhet och mängd lämpar sig 
för transport eller behandling i kommunens avfallshanteringssystem. 
 
Brännbart avfall blandat kommunalt avfall som försorterats på den plats det uppkommit och som i hu-
vudsak återvinns som energi. Av det brännbara avfallet sorteras separat farligt avfall, elektriska och 
elektroniska produkter, återvinningsbart avfall (returpapper, kartong, returkartong, metall, glas). Om fas-
tigheten inte sorterar ut eller komposterar bioavfall, hör bioavfallet till det brännbara avfallet 
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Trädgårdsavfall avfall från gården och trädgården, till exempel ris, kvistar, gräs, blast, löv från träd 
 
Elektriska apparater bland annat kylapparater, hushållsapparater, IT-utrustning, Tv:n och monitorer, 
småelektronik, lysrör och energisparlampor som tagits ur bruk 
 
Tätort tätbebyggda områden med minst 200 invånare enligt Finlands officiella tätortsavgränsning enligt 
den tätortsavgränsning som Finlands miljöcentral producerat. Avgränsningen baserar sig på ett rutnät 
med rutor på 250 m x 250 m där man utöver invånarantalet även beaktar antalet byggnader, våningsyta 
och koncentration (ykr-tätort)  
 
Avfall som omfattas av producentansvar avfall, för vars hantering och kostnader som hanteringen or-
sakar producenten ansvarar. I enlighet med 6 kap. i avfallslagen ansvarar den producent som släppt ut 
produkten på marknaden eller den producentsammanslutning som verkar för producentens räkning för 
att kassera produkten. Avfall som omfattas av producentansvar är däck till motordrivna fordon, skrotbilar, 
el- och elektronikskrot, batterier och ackumulatorer, returpapper samt förpackningar 
 
Med farligt avfall avfall som är brandfarligt eller explosivt, smittfarligt, annars hälsofarligt eller miljöfarligt 
eller har någon motsvarande egenskap (farlig egenskap). Det vanligaste farliga avfallet från boende 
är febertermometrar som innehåller kvicksilver, läkemedelsavfall, avfallsoljor och oljigt avfall, målarfärgs-
, lack-, lim- och lösningsmedelsavfall, bekämpningsmedel och kemikalieavfall som märkts med uppgifter 
om farliga egenskaper. Lysrör, kvicksilverlampor, batterier och ackumulatorer är farliga avfall som omfat-
tas av producentansvar. Asbestavfall är farligt avfall som omedelbart ska täckas på avstjälpningsplatsen 
 
Kommunalt avfall avfall från stadigvarande bostäder, fritidsbostäder, internat och annat boende, inbe-
gripet slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar, samt avfall från förvaltnings-, service- och närings-
verksamhet med liknande beskaffenhet 
 
Allmän mottagningsplats för avfall de mottagningsplatser för avfall som Åbonejdens avfallsservice 
ordnar och anvisar.  

3 § Mål med avfallshanteringen 
Målet med avfallshanteringen är att skydda hälsan och miljön. Avfallshanteringen ska alltid ordnas på ett 
lämpligt sätt och avfallet ska transporteras och behandlas kontrollerat. 
Alla aktörer och avfallsproducenter ska i all sin verksamhet i första hand sträva efter att minska avfallets 
mängd och skadlighet.  
Avfallet ska sorteras och samlas in separat i enlighet med dessa avfallshanteringsbestämmelser.  

4 § Fastighetsinnehavarens informationsskyldighet  
Fastighetsinnehavaren måste informera de personer som bor och arbetar i fastigheten om arrange-
mangen för sortering, insamling och transport i enlighet med dessa avfallshanteringsbestämmelser samt 
följa upp att avfallshanteringen genomförs i fastigheten.  

II Kommunens avfallshanteringssystem och mottagningsplatser 

5 § Skyldighet att ansluta sig till kommunens avfallshanteringssystem  
Bostadsfastigheter och andra fastigheter som omfattas av den kommunala hanteringen av kommunalt 
avfall är enligt avfallslagen skyldiga att ansluta sig till kommunens avfallshanteringssystem och följa 
dessa avfallshanteringsbestämmelser. 
 
Utgångspunkten är att anslutningen till kommunens avfallshanteringssystem sker genom anslutning till 
den fastighetsvisa avfallstransporten. Vid fastighetsvis avfallstransport transporteras det avfall som om-
fattas av den kommunala hanteringen av kommunalt avfall från fastighetens insamlingsplats till de mot-
tagningsplatser som Åbonejdens avfallsservice anvisat. Avfall som omfattas av producentansvar trans-
porteras till de mottagningsplatser som producenten ordnat.  
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Avfallsinnehavaren måste överlåta de avfall som omfattas av den kommunala hanteringen av kommunalt 
avfall till den insamlingsplats som fastighetsinnehavaren ordnat.  
 
Fastighetsvis avfallstransport ordnas inte i de områden som presenteras i bilaga 1 till dessa bestämmel-
ser. Fastigheter som är belägna i dessa områden ansluter sig till kommunens avfallshanteringssystem 
genom att ansluta sig till den regionala insamlingen av brännbart avfall, varvid det brännbara avfallet 
måste överlåtas till en regional insamlingspunkt eller en mottagningsplats för brännbart avfall som Åbo-
nejdens avfallsservice anvisat. 
 
Avfallshanteringsnämnden kan av välmotiverade skäl bevilja en fastighet som omfattas av regionala in-
samlingen rätt att övergå till fastighetsvis insamling, om det kan genomföras på ett rimligt sätt. En ändring 
ska sökas skriftligen hos avfallshanteringsnämnden. 
 

6 § (Upphävd 4.2.2016, 4 §) 

7 § Anslutning till avfallstransport 
Fastighetsvis avfallstransport som kommunen ordnar  
Kommunen ordnar avfallstransport i Nådendal, Nousis, Masku, Mynämäki, Reso, i området Vahto i 
Rusko kommun och i områdena Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö i Pargas stad.  
 
Fastighetsinnehavaren kan ansluta fastigheten till den fastighetsvisa avfallstransport som kommunen 
ordnar genom att kontakta Åbonejdens avfallsservice. Anslutningen till avfallstransporten kan också ske 
på initiativ av Åbonejdens avfallsservice, varvid fastighetsinnehavaren informeras om anslutningen och 
grunderna för denna per brev. Åbonejdens avfallsservice ordnar tömning av sopkärl och avfallstransport 
för fastigheten i enlighet med dessa avfallshanteringsbestämmelser.  
 
Fastighetsvis avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar 
Fastighetsinnehavaren ordnar avfallstransport i Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Pöytis, Pargas 
centrum, Rusko centrum, Tarvasjoki och Åbo. 
 
Fastighetsinnehavaren kan ansluta fastigheten till den fastighetsvisa avfallstransporten genom att kon-
takta en avfallstransportör som godkänts i avfallshanteringsregistret och ingå ett avtal om avhämtning 
och transport av avfall från fastigheten enligt dessa avfallshanteringsbestämmelser. Fastigheten har rätt 
att be avfallstransportören att uppvisa ett utdrag ur avfallshanteringsregistret för att bevisa att transportö-
ren har godkänts i ifrågavarande register. 
 
Transporten av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar ordnas av fastighetsinnehavaren i hela 
tillämpningsområdet för dessa avfallshanteringsbestämmelser. 
 
Regional insamling av avfall som ordnas av kommunen 
I områden som inte omfattas av den fastighetsvisa avfallstransporten tillämpas regional insamling av 
brännbart avfall, som ordnas av Åbonejdens avfallsservice. De fastigheter som är belägna i områden 
som inte omfattas av den fastighetsvisa avfallstransporten som presenteras i bilaga 1 anses använda 
den regionala insamlingspunkten för brännbart avfall.  
 
Fastighetsinnehavaren kan ansluta fastigheten till den regionala insamlingspunkten för brännbart avfall 
genom att kontakta Åbonejdens avfallsservice. Anslutningen till den regionala insamlingspunkten för 
brännbart avfall kan också ske på initiativ av Åbonejdens avfallsservice, varvid fastighetsinnehavaren 
informeras om anslutningen och grunderna för denna per brev. 
  
Åbonejdens avfallsservice måste på sin webbplats upprätthålla aktuell information om arrangemangen 
kring avfallstransport och mottagning av avfall i regionen i de områden som dessa bestämmelser gäller.  

8 § Insamlingsplats för avfall vid fastighetsvis avfallstransport 
Innehavaren till en fastighet som är belägen i ett område som omfattas av fastighetsvis avfallstransport 
ska i enlighet med 14 § i dessa avfallshanteringsbestämmelser skaffa de sopkärl som behövs för avfall 
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som samlas in separat på fastigheten, sörja för att kärlen märks på ett lämpligt sätt och ordna en insam-
lingsplats där de placeras. 

9 § Gemensam insamlingsplats eller gemensamt insamlingskärl vid fastig-
heter 
Fastigheter som är belägna nära varandra eller längs samma väg kan komma överens om att använda 
ett gemensamt kärl (ett så kallat ”kimppa-kärl”) eller en gemensam insamlingsplats. Avståndet från fas-
tigheten till det gemensamma kärlet eller den gemensamma insamlingsplatsen kan i tätorter vara högst 
en kilometer och utanför tätorter högst fem kilometer. Avståndsbegränsningen tillämpas inte om fastig-
heten och det gemensamma kärl eller den gemensamma insamlingsplats den använder är belägna 
längs samma privata väg.  
 
I ett område för regional insamling kan en fastighet till vilken det inte finns någon vägförbindelse börja 
använda ett gemensamt kärl eller en gemensam insamlingsplats som ligger inom området för den fastig-
hetsvisa avfallstransporten enligt grunder som nämnt i 5 § och med beaktande av ovan nämnda av-
ståndsbegränsningar. Vid beräkningen av avstånd beaktas inte det avstånd man färdas med båt 
 
Det gemensamma kärlet måste vara tillräckligt stort med tanke på de fastigheter som använder det och 
de tömningsskyldigheter som framförs i dessa bestämmelser. Användarna är skyldiga att se till att det 
gemensamma kärlet och den gemensamma insamlingsplatsen och dess närmiljö ser prydliga ut.  
 
Man måste på förhand skriftligen meddela om ibruktagande och avskaffande av en gemensam insam-
lingsplats eller ett gemensamt insamlingskärl till Åbonejdens avfallsservice i de områden där kommunen 
ordnar avfallstransport och till avfallshanteringsmyndigheten i Åbo stadsregion och transportören i de 
områden där fastighetsinnehavaren ordnar avfallstransport. Ur anmälan bör framgå kontaktuppgifter till 
den person som ansvarar för upprätthållandet av insamlingsplatsen eller det gemensamma insamlings-
kärlet, uppgifter om platsens läge och sopkärlens volym samt uppgifter om vilka fastigheter som använ-
der sopkärlen. Ansvarspersonen måste meddela om förändringar gällande användningen av det gemen-
samma kärlet eller den gemensamma insamlingsplatsen.  
 
Kommunens miljövårdsmyndighet kan förbjuda användningen av gemensamma insamlingsplatser eller 
kärl om de inte uppfyller de villkor som fastställts eller om de orsakar nedskräpning eller skador för häl-
san eller miljön.  

10 § Rörinsamlingssystem och andra motsvarande system  
I områden där man tillämpar ett rörinsamlingssystem för avfall, ett kvartersvist djupinsamlingssystem el-
ler ett annat motsvarande system ansluter sig fastigheterna till det kommunala avfallshanteringssystemet 
och den fastighetsvisa avfallstransporten genom att ansluta sig som användare av ifrågavarande sy-
stem.  
 
De fastigheter som anslutit sig till rörinsamlingssystemet använder som sopkärl en inmatningsplats till 
rörinsamlingssystemet samt ett kvartersvist insamlingsrum, där det finns sopkärl för sådant avfall som 
inte lämpar sig för rörinsamlingssystemet men som kan transporteras genom den vanliga fastighetsvisa 
avfallstransporten.  

11 § Avfall som inte kan transporteras genom den fastighetsvisa avfalls-
transporten 
Sådant avfall från fastigheter som på grund av till exempel sin storlek, avvikande beskaffenhet eller 
mängd inte lämpar sig för att transporteras inom den fastighetsvisa avfallstransporten eller samlas in vid 
de regionala insamlingsplatserna ska levereras till allmänna mottagningsplatser för avfall i enlighet med 
12 §. Avfallsinnehavaren ansvarar för att antingen själv transportera sådant avfall eller beställa avhämt-
ningstjänst. 
  
Avfallstransportören kan neka till att tömma ett avfallskärl i vilket man lagt sådant avfall som avviker från 
dessa avfallshanteringsbestämmelser och inte lämpar sig för fastighetsvis avfallstransport. Då måste 
fastighetsinnehavaren sörja för att sopkärlet töms, beställa avfallstransport och transportera avfallet till 
den plats som Åbonejdens avfallsservice anvisat.  
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12 § Allmänna mottagningsplatser för avfall  
Mottagningsplatser för avfall som omfattas av den kommunala hanteringen av kommunalt avfall, och 
som inte transporteras inom den fastighetsvisa avfallstransporten, är de mottagningsplatser som Åbonej-
dens avfallsservice ordnat, till exempel avfallscentraler och sorteringsstationer, återvinningsplatser samt 
mottagningsplatser för och insamlingar av farligt avfall.  
 
Åbonejdens avfallsservice ska upprätthålla en uppdaterad lista över allmänna mottagningsplatser och 
mottagningsplatser enligt avfallsslag på internet på adressen www.tsj.fi/palvelupisteet.  
 
Man får leverera avfall till mottagningsplatserna enligt de anvisningar som upprätthållaren gett och under 
de öppettider som meddelats. Avfall av olika beskaffenhet ska placeras på de platser som anvisats för 
avfallet. 
 
Till mottagningsplatsen får endast levereras sådant avfall som följer mottagningsplatsens mottagnings-
villkor eller för vilket ett skilt sopkärl finns reserverat på mottagningsplatsen. Mottagningsplatsen kan 
neka till att ta emot sådant avfall som inte lämpar sig för platsen.  

13 § Regionala insamlingsplatser för avfall 
Till de regionala insamlingsplatserna, såsom Åbonejdens avfallsservices återvinningsplatser och region-
ala insamlingspunkter för brännbart avfall samt insamlingsplatser som ordnas av producentsammanslut-
ningar får man endast leverera avfall av sådana slag för vilka det på mottagningsplatsen finns ett sop-
kärl. Man får inte lämna avfall utanför sopkärlen.  
 
På insamlingsplatsen måste finnas kontaktuppgifter till den aktör som ansvarar för platsen. Den aktör 
som ansvarar för insamlingsplatsen bör sörja för att den underhålls, rengörs och töms på ett sådant sätt 
att användningen inte orsakar några skador för hälsan eller nedsmutsning av miljön eller nedskräpning.  

III Sortering och insamling av avfall på fastigheten  

14 § Nyttoavfall som sorteras separat 
Återvinningsbart avfall  
Bland kommunalt avfall från fastigheter som omfattas den kommunala hanteringen av kommunalt avfall 
sorteras återvinningsbart avfall separat. Avfallsinnehavaren ser till att avfallet sorteras och transporteras 
till återvinning.  
 
Kommunen sörjer för den fastighetsvisa avfallstransporten av allt återvinningsbart avfall, förutom retur-
papper, som samlas in separat på fastigheten, inklusive förpackningsavfall, i enlighet med 15 och 16 § i 
dessa avfallshanteringsbestämmelser. Avfallstransporten ordnas antingen av kommunen eller av fastig-
hetsinnehavaren. 
 
Avfall som samlas in separat på fastigheter som omfattas av den kommunala hanteringen av kommunalt 
avfall får endast överlämnas till avfallshantering som ordnas av Åbonejdens avfallsservice och producen-
ten. Andra aktörer får inte ta emot avfall från fastigheter som omfattas av den kommunala hanteringen 
av kommunalt avfall. Avfallsinnehavaren ska transportera det avfall som samlas in separat på fastig-
heten till de sopkärl som är avsedda för det på fastighetens insamlingsplats.. 
 
Förpackningsavfall som omfattas av producentansvar och som enligt dessa avfallshanteringsbestämmel-
ser inte samlas in separat på fastigheten transporteras till de sopkärl på Åbonejdens avfallsservices reg-
ionala insamlingsplatser och från den 1 januari 2016 till den regionala insamlingsplats som producen-
terna ordnat, den återvinningsplats som ordnas av Åbonejdens avfallsservice och som kompletterar pro-
ducenternas insamling. 
 
Returpapper samlas in via den insamling som genom producentansvaret ordnats på fastigheten eller le-
vereras till producentens regionala insamlingsplats, till exempel till Åbonejdens avfallsservices återvin-
ningsplats, där det insamlingskärl för papper som producenten ordnat finns. 
 

http://www.tsj.fi/palvelupisteet
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Brännbart avfall som återvinns som energi 
Av det brännbara avfallet sorteras separat farligt avfall, elektriska och elektroniska produkter och återvin-
ningsbara avfallslag.  
 
Om fastigheten inte sorterar ut eller komposterar bioavfall, ska bioavfallet läggas i sopkärlet för bränn-
bart avfall.  
 
Plastförpackningsavfall från boende ska läggas i sopkärlet för brännbart avfall, med undantag för återvin-
ningsbart avfall från plastförpackningar, som enligt producentens anvisningar från den 1 januari 2016 
sorteras och transporteras till den regionala insamlingen som producenten ordnat.  

15 § Avfallsslag som samlas in separat vid bostadsfastigheter  
I områden som omfattas av den fastighetsvisa avfallstransporten ska avfall från bostadsfastigheter sam-
las in separat i de egna fastighetsvisa sopkärlen på basis av antalet bostäder i fastigheten enligt föl-
jande:  

 

Avfallssort     Antal bostäder i fastigheten 

Brännbart avfall   1 eller flera 

Returmetall    4 eller flera  

Returglas     4 eller flera  

Returkartong    20 eller flera  

Bioavfall (fr.o.m. 1 januari 2016) 20 eller flera  

Returpapper såsom bestäms i 49 och 50 § i avfallslagen 

 
Skyldigheten att samla in bioavfall separat gäller endast S:t Karins, Lundo, Reso, Åbo, Masku centrum, 
Nådendal centrum och Pargas centrum. Skyldigheten att samla in bioavfall separat gäller inte fastigheter 
som komposterar sitt bioavfall. 
 
I varje sopkärl samlas både förpackningsavfall och annat återvinningsbart avfall av samma material. 
Från den 1 maj 2015 fastställs sorteringen av förpackningsavfall enligt de anvisningar som producen-
terna utfärdar. 
 
Även andra fastigheter än de som nämnts ovan som faller under kommunens avfallshanteringsansvar 
och är belägna i ett område som omfattas av fastighetsvis avfallstransport kan frivilligt i enlighet med 7 § 
ansluta sig till den fastighetsvisa avfallstransporten av återvinningsbara avfallsslag som faller under kom-
munens avfallshanteringsansvar enligt följande:  
 

 En fastighet kan ansluta sig till den separata insamlingen av returkartong i hela verksamhetsom-
rådet 

 En fastighet kan ansluta sig till den separata insamlingen av bioavfall i S:t Karins, Lundo, Reso, 
Åbo, Masku centrum, Nådendal centrum och Pargas centrum. 

 Ett småhus (under fyra bostäder) kan ansluta sig till den fastighetsvisa avfallstransporten av åter-
vinningsbart avfall (returmetall, -glas, -kartong och -papper) genom att i stället för att använda se-
parata insamlingskärl använda ett sopkärl som indelat i separata delar  

16 § Avfallsslag som samlas in separat på andra fastigheter än bostadsfas-
tigheter  
Avfall från andra fastigheter än bostadsfastigheter som omfattas av den kommunala hanteringen av 
kommunalt avfall ska i områden som faller under den fastighetsvisa avfallstransporten på basis av 
mängden sorteras och samlas in separat i fastighetens egna sopkärl enligt följande:  
 

Avfallsslag     Samlas in separat 
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Brännbart avfall  vid alla fastigheter 

Returpapper  såsom bestäms i 49 och 50 § i avfallslagen 

Returkartong och -papp    i genomsnitt över 10 kg avfall per vecka 

Papp      i genomsnitt över 10 kg avfall per vecka 

Returmetall     i genomsnitt över 10 kg avfall per vecka 

Returglas      i genomsnitt över 10 kg avfall per vecka 

Återvinningsbar plast* i genomsnitt över 10 kg avfall per vecka 

Träförpackningar     i genomsnitt över 10 kg avfall per vecka 

Bioavfall  I S:t Karins, Lundo, Reso, Åbo, Masku centrum, 

Nådendal centrum och Pargas centrum om det i 

genomsnitt uppkommer över 100 liter avfall per 

vecka samt  

 i andra områden om det i genomsnitt uppkommer 

över 200 liter avfall per vecka  

 
Åbonejdens avfallsservice ska på sin webbplats upprätthålla en uppdaterad lista över de återvinnings-
bara plastsorter som ska samlas in separat i enlighet med dessa bestämmelser. Sorteringen fastställs 
enligt de anvisningar som producenterna utfärdar. 
 
I varje sopkärl samlas både förpackningsavfall och annat avfall av samma material. Från den 1 maj 2015 
fastställs sorteringen av förpackningsavfall enligt de anvisningar som producenterna utfärdar. 
 
Skyldigheten att samla in bioavfall separat gäller inte fastigheter som komposterar sitt bioavfall.  
 
Fastigheter som faller under kommunens avfallshanteringsansvar och på vilka det uppkommer mindre 
mängder avfall än de mängder som presenteras i tabellen ovan kan i områden som omfattas av fastig-
hetsvis avfallstransport frivilligt i enlighet med 7 § ansluta sig till den fastighetsvisa avfallstransporten av 
återvinningsbara avfallsslag som faller under kommunens avfallshanteringsansvar enligt följande:  
 

 En fastighet kan ansluta sig till den separata insamlingen av returkartong, -metall och -glas i hela 
verksamhetsområdet  

 En fastighet kan ansluta sig till den separata insamlingen av bioavfall i S:t Karins, Lundo, Reso, 
Åbo, Masku centrum, Nådendal centrum och Pargas centrum. 

17 § Farligt avfall  
Farligt avfall av olika beskaffenhet ska noggrant sorteras och samlas in separat. Farligt avfall transporte-
ras inte inom den fastighetsvisa avfallstransporten.  
 
Farligt avfall ska levereras från bostadsfastigheter och jordbruk till Åbonejdens avfallsservices mottag-
ningsplatser eller den ambulerande insamlingen minst en gång per år. Läkemedelsavfall överlämnas i 
första hand till apotek. Batterier och ackumulatorer ska i första hand lämnas till de mottagningsplatser 
som producenterna ordnat.  
 
Farligt avfall från andra fastigheter som omfattas av den kommunala hanteringen av kommunalt avfall 
och från näringsverksamhet ska levereras till en mottagare som av myndigheten har beviljats tillstånd 
eller annat godkännande för att ta emot avfallet.  
 
Man ska med mottagaren på förhand komma överens om leveranser av stora avfallspartier med farligt 
avfall. 
 
Insamling av farligt avfall ska ske i separata utrymmen som är låsta eller övervakade eller så ska det far-
liga avfallet samlas i sådana skåp och kärl som det inte fritt kan avlägsnas från. Det ska finnas ett eget 
märkt sopkärl för varje farligt avfallsslag.  
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Flytande farligt avfall ska förvaras i för ändamålet avsedda kärl som är hela och kan förslutas tätt. Kärl 
som innehåller flytande farligt avfall ska placeras på ett underlag av ett material som vätska inte kan 
tränga igenom och som har upphöjda kanter och är täckt. I kommunernas miljöskyddsföreskrifter finns 
utförligare föreskrifter som förvaring av flytande farligt avfall. 
 
Fastighetsinnehavaren ska placera anvisningar om hur insamlingspunkten för farligt avfall ska användas 
på en sådan plats att alla som använder platsen kan se dem. Dessutom ska fastighetsinnehavaren infor-
mera de personer som använder insamlingspunkten om hur insamlingen av farligt avfall ordnas på fas-
tigheten. 
 
Om det är möjligt och säkert ska det farliga avfallet ska förpackas i den ursprungliga förpackningen.  
Om förpackning och märkning av farligt avfall stadgas i 8 och 9 § i förordningen om avfall (179/2012).  

18 § Annat avfall som samlas in separat 
Annat avfall som omfattas av producentansvar, såsom däck till fordon, batterier, ackumulatorer och 
elektriska och elektroniska apparater ska samlas in separat och transporteras till de mottagningsplatser 
som producenterna ordnat. På Åbonejdens avfallsservices mottagningsplatser tar man med stöd av pro-
ducentsammanslutningen emot batterier, ackumulatorer och elektriska och elektroniska apparater.  
 
Pantförsedda dryckesförpackningar ska transporteras till de returplatser som ordnats för dem. 
 
Ris och kvistar samt annat trädgårdsavfall som man inte behandlar på egen hand i enlighet med 
dessa avfallshanteringsbestämmelser ska transporteras till Åbonejdens avfallsservices mottagningsplat-
ser.  
 
Bygg- och rivningsavfall 
Bygg- och rivningsavfall som uppkommer inom funktioner som omfattas av den kommunala hanteringen 
av kommunalt avfall, inklusive boende, sorteras enligt förordningen om avfall. Om ägaren till eller inne-
havaren av en fastighet som omfattas av den kommunala avfallshanteringen själv sörjer för hanteringen 
av bygg- och rivningsavfall, behandlas det avfall som uppkommer inom ramen för det kommunala av-
fallshanteringssystemet och det bygg- och rivningsavfall som sorterats transporteras till den mottag-
ningsplats som Åbonejdens avfalsservice angett. 
 
Specialavfall 
Specialavfall ska hållas separat och förpackas i kärl som är hållbara och kan förslutas tätt. På kärlen ska 
märkas avfallets beskaffenhet, den skada det eventuellt kan orsaka och åtgärder som måste vidtas till 
följd av detta.  
 
Specialavfall från hälsovården ska förpackas och förpackningarna ska märkas i enlighet med gällande 
lagstiftning. Av märkningen ska framgå vad förpackningen innehåller. Identifierbart biologiskt avfall och 
smittfarligt avfall får inte begravas utan ska transporteras till bränning eller annan lämplig behandling. 
 
Specialavfall transporteras till den mottagningsplats som Åbonejdens avfallsservice anvisar eller till en 
annan plats som har vederbörliga tillstånd. 

IV Egen behandling och återvinning  

19 § Kompostering  
Fastigheten får kompostera bioavfall, avfall från torrdass, trädgårdsavfall samt olika sorters slam som 
uppstår vid behandling av avloppsvatten som uppkommer på fastigheten och för vilka egen komposte-
ring tillåts i enlighet med 35 § i dessa bestämmelser. Kompostorn ska placeras, byggas och upprätthål-
las så att användningen av den inte orsakar nedskräpning, skada eller fara för hälsan eller miljön. End-
ast komposterbart avfall får läggas i komposten. 
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Samma kompostor får användas av högst fyra grannfastigheter eller andra fastigheter som är belägna 
nära varandra. För kompostorn utses en ansvarsperson som vid behov ska ge myndigheten information 
om hurdant avfall som komposteras i den gemensamma kompostorn samt om vilka fastigheter som an-
vänder den gemensamma kompostorn. 
 
Kompostorn får inte, med undantag av kompost för trädgårdsavfall, placeras närmare än femton (15) 
meter från en hushållsvattenbrunn och utan grannens samtycke inte närmare än fyra (4) meter från tomt-
gränsen. Kompostorn kan dock utan skilt samtycke av grannen placeras på ett ställe som i godkända 
bygglovsdokument reserverats för avfallshantering. 
 
Bioavfall får endast komposteras i kompostorer som är planerade för ändamålet, förslutna och har en 
bra ventilation och som inte kan nås av djur. Kompostorns kapacitet ska vara proportionerlig till mängden 
bioavfall som uppkommer på fastigheten. 
 
Avfall från torrdass, fast slam som avlägsnats från slamavskiljare för grått avloppsvatten samt slam som 
avlägsnats från avloppsvattensystem får komposteras endast i en sluten kompostor som är planerad för 
ändamålet och har en bra ventilation, och som inte kan nås av djur och vars avrinningsvatten inte når 
marken. Dessutom förutsätter kompostering av sådana avfall att den färdigkomposterade produkten kan 
utnyttjas på ett lämpligt sätt på fastigheten. Komposteringstiden för fekalt avfall är minst ett år. 
 
Kompostorn ska skötas enligt anvisningarna och hållas i lämpligt skick. Komposten får inte avlägsnas 
innan avfallet har förmultnat. Den förmultnade komposten kan efterkomposteras utanför kompostorn om 
man iakttar tillräcklig försiktighet.  
 
Kompostering av trädgårdsavfall får inte orsaka nedskräpning. Trädgårdsavfall som inte komposteras 
ska transporteras till Åbonejdens avfallsservices mottagningsplats.  

20 § Förbränning av avfall  
Det är förbjudet att förstöra avfall genom förbränning.  
 
Utanför en tätort får på öppen eld brännas små mängder torrt ris, torra löv och kvistar, ofarligt brännbart 
avfall från jord- och skogsbruk, såsom torr halm och hyggesavfall, samt obehandlat träavfall.  
 
I en fastighets eldstad får med övrigt fast bränsle brännas obehandlat träavfall, ris och kvistar. 
För antändning får användas små mängder papper, papp och kartong. 
 
Förbränningen får inte orsaka rök-, sot-, lukt- eller hälsoolägenheter i grannskapet.  

21 § Lagring av avfall och annan egen behandling  
Småskalig tillfällig lagring av avfall får inte orsaka hygieniska olägenheter, luktolägenheter eller andra 
olägenheter för hälsan eller miljön.  
 
Det är förbjudet att gräva ner avfallet i jorden. Det är tillåtet att begrava döda keldjur i hela landet i enlig-
het med Eviras anvisning. 
 
Den aska som uppkommer då man bränner rent trä får i måttliga mängder användas som jordförbätt-
ringsmedel på egen mark.  

V Fastigheters sopkärl  

22 § Typer av sopkärl  
Sopkärlet ska anpassas till den typ av avfall som samlas i det och dess storlek ska motsvara mängden 
avfall på fastigheten.  
 
Sopkärlen ska dimensioneras med beaktande av tömningsintervall så att de alltid kan förslutas. Man kan 
inte använda sopkärl som är för stora med tanke på behovet för att motivera ett längre tömningsintervall.  
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Vid fastighetsvis avfallstransport kan följande sopkärl användas  
 

 avfallskärl som kan flyttas för hand och som är försedda med  

lock, handtag och hjul och som tål maskinell lastning och tvätt;  

 avfallsbehållare med lock som töms maskinellt i en sopbil på fastigheten;  

 växelflaksbehållare som är försedda med krokhandtag eller vajergrepp och i vilka avfallet trans-

porteras till en mottagnings- eller behandlingsplats;  

 avfallsbehållare som sänks ned i marken och som töms maskinellt i en sopbil på fastigheten;  

 andra avfallskärl som lämpar sig för tillfällig insamling av avvikande avfallsföremål eller stora 

mängder avfall.  

Det är förbjudet att använda sådana typer av avfallskärl som medför en tydlig arbetssäkerhetsrisk. 

23 § Märkning av sopkärl  
För att förhindra att olika typer av avfall blandas ska avfallsslaget anges med en tillräckligt stor textdekal 
som fästs på locket och/eller framsidan av sopkärl som omfattas av kommunens avfallshanteringssy-
stem. Avfallsslaget anges med de benämningar som används i dessa avfallshanteringsbestämmelser.  
 
Sopkärl som omfattas av kommunens avfallshanteringssystem ska dessutom märkas med en färg som 
identifierar varje avfallslag. Färgen för varje avfallsslag kan framkomma genom att ett sopkärl eller en del 
av ett sopkärl färgas enligt avfallsslag eller så kan färgen synas på en tillräckligt stor textdekal som 
anger avfallssorten.  
 
Färger för olika avfallsslag är  
 
Orange: brännbart avfall  
Brun: bioavfall  
Grön: papper  
Blå: kartong, metall, glas 
Röd: farligt avfall  
 
Avfallskärlet ska förses med kontaktuppgifter till den aktör som ansvarar för tömningen. Ett avfallskärl 
som inte är placerat i en fastighets omedelbara närhet ska dessutom förses med uppgifter om innehava-
ren, till exempel fastighetens adressnummer.  

24 § Användning av sopkärl  
Endast det avfall som sopkärlet är avsett för får läggas i kärlet.  
 
Avfallskärl som ska flyttas för hand får inte fyllas så att tömningen orsakar en arbetssäkerhetsrisk för 
tömmaren på grund av placeringen, insamlingskärlets uppbyggnad eller avfallets tyngd eller egenskaper.  
Av säkerhetsskäl får man lägga högst 60 kg avfall i avfallskärl som ska flyttas för hand.  
 
Om avfallet inte ryms i sopkärlet eller av någon annan orsak inte kan läggas i det, kan det tillfälligt place-
ras i omedelbar närhet till den plats som reserverats för avfallet i området för fastighetsvis avfallstrans-
port. På avfallet ska märkas ut att det ska föras bort. Avfallet ska packas så att sopbilens förare tryggt 
kan lasta det i sopbilen. En avfallsförpackning eller sopsäck får väga högst 15 kg. Avfallet ska även i 
detta fall till sin beskaffenhet, storlek och mängd lämpa sig för den fastighetsvisa avfallstransporten.  
 
På fastigheternas insamlingsplatser eller i den omedelbara närheten av ett avfallskärl får inte sådana fö-
remål läggas som inte är avsedda att transporteras bort som avfall.  
 
Avfallet ska förpackas innan det läggs i ett sopkärl i syfte att undvika  
nedsmutsning av kärlet. Finfördelat och dammande avfall ska förpackas tätt innan det läggs i avfallskär-
let. Flytande bioavfall får inte läggas i bioavfallskärlet.  
 
Avfallet ska läggas i sopkärlet så att det alltid går att tömma kärlet maskinellt.  
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I avfallskärl som omfattas den fastighetsvisa avfallstransporten och vid regionala insamlings-
punkter för brännbart avfall får inte läggas:  
 
- avfall som orsakar brand- eller explosionsfara  

- farligt avfall  

- specialavfall  

- ämnen eller föremål som på grund av sin tyngd, storlek, form, hållfasthet eller annan orsak kan 

orsaka en fara eller arbetssäkerhetsrisk för den som tömmer kärlet, avlämnar avfallet, behandlar 

avfallskärlet eller avfallet  

- ämnen eller föremål som kan skada avfallskärlet eller sopbilen eller i betydande utsträckning för-

svåra lastningen eller lossningen av avfallet  

- flytande avfall  

- sandningssand eller jordmaterial  

- toalettavfall eller avloppsslam  

- stora mängder bygg- och rivningsavfall  

- stora mängder trädgårdsavfall eller ris 

 
Fullständigt avsvalnad aska och sot får läggas i kärlet för brännbart avfall om det packas i en tät och 
hållbar förpackning. 

25 § Tömningsintervaller  
Sopkärlen ska tömmas regelbundet och tillräckligt ofta så att de alltid kan förslutas, avfallet ryms i kärlet 
och de inte orsakar nedsmutsning eller nedskräpning av miljön, luktolägenheter eller andra hygieniska 
olägenheter. Sopkärlen ska tömmas minst enligt följande intervaller:  
 

 
Avfallsslag    

 
Längsta tömningsin-
tervall 
sommartid (veckorna 
18–40)  

 
Längsta tömningsin-
tervall 
vintertid (veckorna 
41–17) 
 

Brännbart avfall   2 veckor 2 veckor 

Brännbart avfall, om fastigheten komposterar 

eller samlar in bioavfall separat   

8 veckor 8 veckor  

Bioavfall      1 vecka 2 veckor 

Bioavfall som samlas i ett djupinsamlingskärl 

eller en i behållare eller ett utrymme som kyls 

ned maskinellt 

2 veckor  4 veckor 

Återvinningsbart avfall 6 månader  6 månader 

 
På en bostadsfastighet med små mängder avfall där det bor högst två personer kan kärlet för brännbart 
avfall tömmas minst en gång per fyra (4) veckor i tätorter och minst en gång per åtta (8) veckor utanför 
tätorter. 
 
Avfallskärl på fritidsfastigheter som används året runt (minst sex månader per år) ska tömmas enligt 
dessa avfallshanteringsbestämmelser.  
 
Avfallskärl på fritidsbostäder som endast används sommartid (veckorna 18–40) ska enligt dessa avfalls-
hanteringsbestämmelser tömmas under ifrågavarande tidsperiod. 
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26 § Underhåll och tvätt av sopkärl  
Sopkärlet ska hållas i skick och rengöras tillräckligt ofta så att insamlingen inte orsakar fara eller olägen-
heter för hälsan eller miljön. De sopkärl som används inom den fastighetsvisa avfallstransporten ska 
tvättas minst en gång per år. Bioavfallskärlet ska tvättas vid behov, dock minst två gånger per år.  
 
Man kan antingen tvätta avfallskärlet själv eller beställa tvätt av avfallstransportören. 

VI Insamlingsplatser för avfall på fastigheter 

27 § Placering av sopkärl 
Sopkärl ska placeras på en insamlingsplats som är tillgänglig utan trösklar, trappsteg eller andra hinder. 
Om insamlingsplatsen är inhägnad, under tak eller i ett avfallsrum ska ingången vara utomhus. Dörren 
till insamlingsplatsen ska förses med en anordning så att den kan hållas öppen.  
 
Sopkärlen ska placeras på ett vågrätt underlag som tål slitage och lämpar sig för att flytta kärlen. Insam-
lingsplatsen ska dimensioneras så att sopkärlen för de olika avfallsslagen kan tömmas utan att man be-
höver flytta på de andra sopkärlen.  
 
Om lutningen på den passage längs vilken sopkärlet flyttas överstiger 1:5 eller om det längs passagen 
finns trösklar, trappsteg eller andra hinder som utgör en arbetssäkerhetsrisk för tömmaren ska fastig-
hetsinnehavaren se till att tömmaren har anordningar eller konstruktioner som underlättar tömningen till 
sitt förfogande.  
 
Insamlingsplatsen ska placeras tillräckligt långt från byggnadens ventilationsöppningar samt bostäder-
nas fönster. Insamlingsplatsen ska ha tillräcklig belysning. Om insamlingsplatsen finns i ett avfallsrum 
ska man se till att ventilationen är tillräcklig. 
 
Insamlingsplatsen för avfall får inte användas som annan lagringsplats. På insamlingsplatsen får inte 
läggas avfall eller varor som inte är avsedda att föras bort med den fastighetsvisa avfallstransporten.  
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att mottagningsplatsen och passagerna längs vilka sopkärlen flyttas 
är lämpligt utrustade, i sin ordning och prydliga och rena. Snöplogning och bekämpning av halka ska 
skötas så att det är tryggt att flytta och tömma avfallskärlen. 
 
Avfallskärl med hjul som flyttas för hand ska placeras så att sopbilen tryggt och obehindrat kan stanna 
högst tio meter från avfallskärlen. Körbanan på fastigheten ska kunna bära de fordonstyngder som väg-
trafiklagen tillåter. Om det inte finns någon lämplig insamlingsplats på fastigheten ska det utredas 
huruvida det finns möjlighet att inrätta en insamlingsplats i fastighetens omedelbara närhet.  
 
Avfallskärl som inte kan flyttas för hand ska placeras så att sopbilen utan hinder kommer åt att tömma 
dem.  

28 § Placering av sopkärlet eller låsning av sopkärlet  
Om fastighetsinnehavaren har låst passagen till sopkärlet och fastigheten omfattas av den fastighetsvisa 
avfallstransporten ska avfallstransportören med sin huvudnyckel kunna öppna dörren eller låset. Dubbel-
lås ska i första hand användas. Om detta inte är möjligt kan man använda ett hänglås eller en nyckelbe-
hållare som avfallstransportörens nyckel passar till. Nyckelbehållaren ska placeras i den omedelbara 
närheten av passagen till mottagningsplatsen.  
 
Fastighetsinnehavaren svarar för kostnaderna för installation och underhåll av låset samt för att låset 
fungerar.  
 
Vid avfallstransport som ordnas av kommunen används Åbonejdens avfallsservices huvudnyckel.  
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29 § Avhämtning och lastning av avfall  
Det är förbjudet att lasta avfall på en fastighet i en tätort eller dess omedelbara närhet kl. 22–6.  
 
Lastningen av avfallet får inte orsaka nedskräpning eller olägenheter för miljön eller hälsan.  

30 § Transport av avfall 
Avfallet ska transporteras i en sådan behållare eller täckas så att avfall inte kan spridas i miljön eller or-
saka en risk för olyckor under transporten. Vid transport av dammande, lätt, finkornigt eller flytande avfall 
ska man säkerställa att behållaren är tät.  
 
Avfall av olika beskaffenhet och som samlas in separat ska hållas separat under transporten.  
 

Avfallstransportören ska ha med sig ett utdrag ur avfallshanteringsregistret under transporten. I samband 

med transport av farligt avfall, slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar, slam från sand- och fettav-

skiljningsbrunnar, bygg- och rivningsavfall och förorenad mark ska dessutom ett transportdokument 

medfölja. 

31 § Transportregister och lämnande av uppgifter  
Avfallstransportören ska till avfallshanteringsmyndigheten och avfallshanteringsnämnden för Åbo stads-
region överlämna uppgifter om tömning av avfall som kommunen ansvarar för, preciserade enligt fastig-
het och avfallsslag.  
 
Uppgifterna ska lämnas in till avfallshanteringsmyndigheten varje år före slutet av februari. Vilka uppgif-
ter som ska lämnas in stadgas i 26 § i förordningen om avfall.  
 
Uppgifterna ska lämnas in elektroniskt i ett format som kan redigeras med ett textbehandlings- eller kal-
kylprogram. Uppgifterna ska kunna redigeras utan tilläggsprogram eller kodningsverktyg.  
 
Avfallshanteringsnämnden för Åbo stadsregion upprätthåller ett transportregister där ovan nämnda upp-
gifter utan dröjsmål antecknas efter att de lämnats in.  

32 § Leveransplats för avfall för utövare av transportverksamhet 
Avfallstransportören ska i enlighet med dessa avfallshanteringsbestämmelser transportera kommunalt 
avfall från fastigheter som omfattas av den kommunala hanteringen av kommunalt avfall till de mottag-
ningsplatser som Åbonejdens avfallsservice anvisat för återvinning eller annan behandling.  
 
Förpackningsavfall som samlas in separat ska från och med den 1 maj 2015 transporteras till den mot-
tagningsplats som producenterna anvisat eller till den mellanlagringsplats som Åbonejdens avfallsser-
vice anvisat innan det transporteras till producenternas avfallshantering. 
 
Åbonejdens avfallsservice ska upprätthålla en uppdaterad lista över godkända mottagnings- och be-
handlingsplatser på internet på adressen: www.tsj.fi/vastaanottopaikat. 
 
Avfall kan levereras till mottagningsplatserna endast under de öppettider som meddelats. Vid avfallsleve-
ransen ska anvisningarna av Åbonejdens avfallsservice följas. Avfall av olika beskaffenhet ska placeras 
på de platser som anvisats för avfallet. 
 
Mottagnings- eller behandlingsplatsen kan neka till att ta emot avfall om avfallet inte är förenligt med 
mottagningsplatsens villkor eller om platsen inte har godkänts som mottagnings- eller behandlingsplats 
för ifrågavarande avfallsslag. 
 
Mottagningen av avfall kan undantagsvis avbrytas genom ett separat beslut om fortsatt mottagning av 
avfall utgör en fara för miljön eller hälsan. 
 
Till mottagnings- och behandlingsplatserna får inte bland det blandade kommunala avfallet levereras så-
dana avfallsslag för vilka det har ordnats en mottagningsplats annanstans. 
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33 § Avbrott i den fastighetsvisa avfallstransporten  
Den fastighetsvisa avfallstransporten kan avbrytas för en viss tid om fastigheten med anledning av en 
semesterresa eller annan orsak inte används under minst två veckor. Sopkärlet ska vara tomt då avbrot-
tet inleds. 
 
Om avbrottet varar mellan fyra veckor och sex månader ska det i ett område där kommunen ordnar 
transporten på förhand meddelas till Åbonejdens avfallsservice och i ett område där fastighetsinnehava-
ren ordnar transporten till avfallstransportören. 
 
Avbrott på över sex månader förutsätter en ansökan om undantag från dessa avfallshanteringsbestäm-
melser.  

VII Slam från boende och annat slam som omfattas av den kommu-

nala hanteringen av kommunalt avfall  

34 § Tömningsintervaller och överlämnande av slam för behandling  
Avloppsslam ska vid behov avlägsnas från slamavskiljare, slamutrymmen i minireningsverk och andra 
motsvarande behållare, dock minst en gång per år.  
 
Slutna avloppstankar och fyllningen av dessa samt fyllnadslarmets funktion ska följas upp regelbundet, 
minst en gång per år. Slutna avloppstankar ska tömmas vid behov. 
  
Sandavskiljningsbrunnar, oljeavskiljningsbrunnar och fettavskiljningsbrunnar inom behandlingssystemet 
för avloppsvatten ska granskas och tömmas med jämna mellanrum, dock alltid vid behov och minst en 
gång per år. Avskiljningsbrunnarnas larm ska granskas regelbundet och hållas i ordning. 
 
Brunnar för avlägsnande av fosfor ska granskas regelbundet, minst en gång per år. Brunnar för avlägs-
nande av fosfor ska tömmas vid behov. 
 
Fastighetsinnehavaren ska föra bok över avlägsnandet av slam.  
 
Avloppsslam, avloppsvatten från slutna tankar samt slam från avskiljningsbrunnar får överlämnas för 
transport endast till sådana aktörer som har godkänts i avfallshanteringsregistret enligt avfallslagen. 
 
Avloppsslam, avloppsvatten från slutna tankar samt annat motsvarande slam ska i tillämpningsområdet 
för bestämmelserna föras till de mottagningsplatser som kommunerna anvisat.  
 
Fastighetsinnehavaren svarar för att slamtankarna obehindrat och tryggt kan nås och tömmas av töm-
ningsmaterielen.  

35 § Egen behandling av slam  
Egen behandling av slam är förbjuden med undantag av de fall som inkluderas i denna paragraf. Man 
ska alltid på förhand göra en skriftlig anmälan om egen behandling av avloppsslam och förändringar 
inom detta till avfallshanteringsmyndigheten.  
 
Slam från eget boende får spridas i gödslingssyfte på en egen åker eller på en åker som är i egen besitt-
ning. Innan slammet sprids ska det alltid behandlas genom kalkstabilisering eller på annat sätt som god-
känts av Evira och miljövårdsmyndigheten. Vid behandling av slam och användning av slam på åkrar 
ska gällande lagstiftning följas.  
 
Avfallsinnehavaren får behandla både slam från eget boende och slam från högst tre grannfastigheter 
eller andra fastigheter som är belägna i närheten och sprida ut det på en åker i gödslingssyfte under 
samma förutsättningar som gäller för det egna slammet. Den som tar emot och utnyttjar sådant slam 
som härstammar från andra fastigheter på åkrar måste på förhand uppge detta för avfallshanteringsmyn-
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digheten. Anmälan ska innehålla kontaktuppgifter till den person som ansvarar för mottagandet och ut-
nyttjandet av slammet samt information om de fastigheter som slammet kommer från. Även information 
om förändringar i mottagandet ska uppges för myndigheten. 
  
Om det slam som uppkommer i slamavskiljare för grått avloppsvatten är i fast form och mängden slam är 
ringa, kan man själv kompostera slammet på fastigheten i enlighet med 19 §. 
 
Slam från minireningsverk för avloppsvatten, där även avloppsvatten från wc behandlas, kan i enlighet 
med 19 § komposteras på fastigheten endast om avfallshanteringsmyndigheten beviljar sökanden till-
stånd att avvika från dessa avfallshanteringsbestämmelser. Man kan avvika från bestämmelserna om 
den mängd slam som bildas är ringa och om reningsverket har en sådan teknisk konstruktion att det pla-
nerats att man ska avlägsna och behandla slammet på egen hand och behandlingen av slammet på fas-
tigheten inte orsakar fara eller olägenheter för miljön eller hälsan.  
 
Mängden slam anses vara ringa om det uppkommer mindre än 20 liter per tömning och mindre än 50 
liter per år. 
 
Avloppsslam och avloppsvatten från slambrunnar, minireningsverk, slutna tankar och motsvarande får 
inte spridas i skogen eller annan terräng och inte heller på obehandlat på en åker. Vid spridning av slam 
ska man dessutom beakta de krav som föreskrivs i miljöskyddslagen (713/2014) och de föreskrifter som 
utfärdas med stöd av denna i syfte att förhindra miljöförstöring.  

VIII Förhindrande av nedskräpning  

36 § Avfallshantering vid evenemang för allmänheten  
Ett evenemang för allmänheten ska planeras så att den mängd avfall som uppkommer är så liten som 
möjligt. 
På området ska finnas tillräckligt med sopkärl för insamling av olika typer av avfall.  
 
Den som arrangerar ett evenemang för allmänheten ansvarar för avfallshanteringen under evene-
manget. Arrangören svarar också för informationen om avfallshantering under evenemanget samt för 
sorteringen och den separata insamlingen av avfall i enlighet med dessa avfallshanteringsbestämmelser. 
Med tanke på uppstädningsansvar i andra hand av ett nedskräpat område anses arrangören också vara 
sammankallare av tillställningen eller evenemanget.  
 
Sopkärl ska placeras så att de täcker hela evenemangsområdet. Sopkärlen ska tömmas och området 
städas omedelbart efter att tillställningen avslutats samt vid behov medan tillställningen pågår. Sopkärlen 
ska alltid tömmas då de blir fulla. Vid evenemang som pågår flera dagar ska sopkärlen tömmas och om-
rådet städas minst en gång per dag.  
 
Vid tillställningar där det utöver brännbart avfall även uppkommer återvinningsbart avfall, till exempel 
glas, metall, papp eller returkartong, ska avfallet samlas i separata kärl, om det uppkommer mer än tio 
kg av varje avfallsslag under tillställningen. Bioavfall ska samlas in separat om det uppkommer mer än 
100 liter under tillställningen.  
 
Om det är fråga om ett evenemang för över 1000 personer ska det utarbetas en plan för avfallshante-
ringen som presenteras för kommunens miljövårdsmyndighet senast två veckor före evenemanget.  

37 § Förhindrande av nedskräpning i allmänna områden  
Det är förbjudet att lägga avfall utanför sopkärlet i allmänna områden.  
 
Den som upprätthåller sopkärlet ska se till att kärlet töms tillräckligt ofta och att området hålls prydligt. 
 
Det är förbjudet att föra trädgårds- och krattningsavfall som uppkommer vid skötsel av gårdar och träd-
gårdar till gatu-, park- och grönområden samt till andra allmänna eller privata områden. 
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IX IX Andra bestämmelser  

38 § Tillsyn av avfallshanteringsbestämmelserna  
Kommunens miljövårdsmyndighet och den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) 
övervakar att dessa bestämmelser följs.  
 
Om de påföljder som uppstår vid bristande efterlevnad av de kommunala avfallshanteringsbestämmel-
serna stadgas i kap. 13 i avfallslagen. 
   

39 § Undantag från avfallshanteringsbestämmelserna  
Avfallshanteringsnämnden för Åbo stadsregion kan i enskilda fall och av särskilda skäl bevilja undantag 
från dessa avfallshanteringsbestämmelser.  
 
Undantaget från avfallshanteringsbestämmelserna får inte äventyra ordnandet av en lämplig avfallshan-
tering, 
orsaka skada eller olägenheter för miljön eller hälsan eller nedskräpning. 

40 § Ikraftträdande  
Dessa avfallshanteringsbestämmelser träder i kraft 1.3.2015. 
 
Då dessa bestämmelser träder i kraft ersätter de tidigare avfallshanteringsbestämmelser av kommu-
nerna inom verksamhetsområdet för avfallshanteringsnämnden för Åbo stadsregion.  

41 § Övergångsbestämmelser  
Skyldigheten att samla in bioavfall separat på bostadsfastigheter samt skyldigheten att samla in återvin-
ningsbart avfall från plastförpackningar separat på andra fastigheter än bostadsfastigheter träder i kraft 
den 1 januari 2016.  
 
Skyldigheten att separat samla in avfallet enligt 15 och 16 § i Yläne området trädet i kraft för bioavfall 
1.5.2015 och för övrigt avfall 1.1.2016. 
 
Placeringen av sopkärlet eller låsningen av sopkärlet ska i enlighet med 28 § 3 punkten ordnas före den 
1 april 2016. 
 
De olika delarna av bestämmelserna om förpackningsavfall som omfattas av producentansvar träder 
stegvis i kraft den 1 maj 2015 och den 1 januari 2016. 

X X Bilaga 

Bilaga 1 Kommunkartor, områden som inte omfattas av den fastighetsvisa avfallstransporten  
 
 
 
 
 
 
Bilaga 1 
 
 
Områden som inte omfattas av den fastighetsvisa avfallstransporten 
 
Den fastighetsvisa avfallstransporten omfattar hela tillämpningsområdet för avfallshanteringsbestämmel-
serna med undantag för S:t Karins, Masku, Nådendal, Pargas (inklusive stadsdelarna Nagu, Korpo och 
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Houtskär) och öarna i Åbo, som på kartorna i denna bilaga har lämnats utanför de områden som rastre-
rats. Även stadsdelen Iniö i Pargas är utanför den fastighetsvisa avfallstransporten. 
 
Kartor: 
 

1. S:t Karins 
2. Masku 
3. Nådendal 
4. Pargas 
- Pargas centrum 
- Nagu 
- Korpo 
- Houtskär 
5. Åbo  

 
 



1. KAARINA 

 



2. MASKU 

 



3. NAANTALI 

                  



 

4. PARAINEN (KANTA-PARAINEN) 
 
 
 

 



4. PARAINEN (NAUVO)  /  PARGAS (NAGU) 

 



4. PARAINEN (KORPPOO)  /  PARGAS (KORPO) 

 



4. PARAINEN (HOUTSKARI)  /  PARGAS (HOUTSKÄR) 

 



        5. TURKU 
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