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Föreskrifter om avfallshantering gällande avbrott i tömning av slambehållaren på avloppsvatten-
slam 
 
Enligt föreskrifter om avfallshantering ska alla stadigvarande bostäder och vattenklosettförsedda fritids-
bostäders slamavskiljare eller minireningsverks slambehållare tömmas minst en gång om året. Om en 
fritidsbostad endast använder torrtoalett töms slamavskiljarna eller minireningsverkens slambehållare 
minst en gång på två år. 
 
När det gäller fabrikstillverkade avloppsvattensystem ska slammet tömmas enligt tillverkarens anvis-
ningar oftare än vad som ovan nämns. 
 
Om det på grund av att fastigheten inte används eller av annan motiverad anledning inte samlats slam 
som ska tömmas efter senaste tömning kan man skriftligen hos avfallshanteringsmyndigheten ansöka 
om att få avbrott i tömningen av slambehållaren. Orsaken till varför en tömning är onödig ska anges i an-
sökan. Ansökan ska lämnas senast fyra veckor före den planerade tömningsveckan. 
 
Bestämmelserna om tömning av slambehållare på slam från avloppsvatten grundar sig på avfallslagen 
(646/2011, 12, 13, 32 ja 41 §) och avfallshanteringsföreskrifter för Sydvästra Finland (34 §) som utgetts 
av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd. 
 
 
Anvisningar för ifyllnad av anmälan 
 
1. Uppgifter om fastigheten 
Om fastigheten som ansöker om avbrott i tömning av slambehållare anges adress, byggnadstyp, ort och 
fastighetsbeteckning om man känner till den. Dessutom anges fastighetsanvändarens (dvs. innehava-
rens) eller ägarens namn och även adress om denna avviker från fastighetens adress och LSJHs kund-
nummer om man känner till den.  
 
2. Möjlighet att få hushållsvatten och fastighetens avloppsvatten 
Vad gäller fastighetens bruksvattnet anges om det är frågan om rinnande trycksatt vatten eller ringa 
mängd vatten som bärs in från brunn. I fråga om fastighetens avloppsvatten anges varifrån avloppsvat-
ten rinner till fastighetens avloppssystem. 
 
3. Slambehållare på fastigheten 
Alla slambehållare på fastigheten anges, antal och volym totalt. Ange dessutom märke och modell för 
minireningsverk. 
 
4. Orsak till varför en tömning är onödig och tidpunkt för avbrottet 
I ansökan anges orsaken till att en tömning inte är nödvändig, dvs. en utredning om varför det inte alls 
samlats slam i avloppsvattensystemets slambehållare eller endast i ringa grad. Därutöver anges vilket år 
ansökan gäller. 
 
Om man vill avbryta slamtransporten på grund av egen tömning och behandling av slam ska detta an-
mälas till Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd innan åtgärder vidtas, helst två veckor i förväg. 
Den skriftliga anmälan görs av den person som tar emot, behandlar och utnyttjar slammet. Det finns två 
blanketter för anmälan om egen behandling av slam: Utnyttjande av slam inom lantbruk och Komposte-
ring av slam. 
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5. Jag försäkrar att de uppgifter jag har lämnat är riktiga 
Den sökande ska lämna sina kontaktuppgifter och födelsetid för att personen ska kunna identifieras. 
 
 
Behandling av blanketten 
 
Kommunens avfallshanteringsbolag, Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH) som ansvarar för töm-
ningar av slambehållare i Kimitoön och Pargas på Nagus, Korpos och Houtskärs huvudöar, tar emot 
blanketten. LSJH vidarebefordrar ansökan till Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd och låter töm-
ningen vänta på avfallshanteringsmyndighetens beslut. Avfallshanteringsmyndigheten kontaktar den sö-
kande om ansökan är bristfällig. Avfallshanteringsmyndigheten sänder ett beslut om ansökan till den sö-
kande och till LSJH. Anmälan gäller endast innevarande år. 
 
Avfallshanteringsmyndigheten antecknar uppgifterna om avbrottet i Avfallshanteringsmyndighetens re-
gister. Uppgifterna i registret används för uppföljning och tillsyn av avfallstransporter samt för andra myn-
dighetsuppgifter.  
 
Sydvästra Finlands Avfallshanteringsnämnd ingår i Åbo stads organisation. Registerbeskrivningen för 
avfallshanteringsmyndigheten finns i Åbo stads registerbeskrivningssystem: https://rekisteri.turku.fi. 

https://rekisteri.turku.fi/

