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Avfallshanteringsföreskrifter gällande egen kompostering av slam från avloppsvatten 
 
Slam från avloppsvatten eller avloppsvatten får inte spridas i skog eller annan terräng, inte heller som 
obehandlat på åkrar. 
 
 

Slam som kan komposteras: 
 
Slambehållaren i minireningsverk för den egna bostadsfastighetens avloppsvatten från toaletten kan 
tömmas på egen hand och slammet kan komposteras på den egna fastigheten endast om man har pla-
nerat att tömma och behandla slammet enligt tillverkarens anvisningar. 
 
Det slam som uppstår i minireningsverket av den egna bostadsfastighetens gråvatten (inklusive tvättvat-
ten, inte toalettvatten) samt slam i slamavskiljare för gråvatten kan tömmas på egen hand och komposte-
ras på fastigheten såvida mängden slam som uppstår är högst 50 liter per år. 
 

Förutsättningar för kompost och kompostering: 
 
En kompostbehållare, där man komposterar fast slam som har tömts från slamavskiljare för gråvatten, 
slam som har tömts från avloppssystem eller avfall från torrtoaletter, ska vara utarbetad för detta, vara 
försluten och väl ventilerad. Dessutom ska kompostbehållaren inte kunna nås av djur och lakvatten ska 
inte kunna rinna ner i marken. Kompostering av dessa avfall förutsätter att den färdiga kompostproduk-
ten kan utnyttjas på ett vederbörligt sätt på fastigheten, till exempel som markförbättring på en åker eller 
i en trädgård. Av hygieniska skäl är komposteringstiden för fekalt avfall minst ett år. 
 
Högst fyra grannfastigheter eller närbelägna fastigheter kan använda en gemensam kompostbehållare. 
En ansvarsperson ska utses för en gemensam kompostbehållare. För varje bostadsfastighet ska medde-
las de uppgifter som begärs på blanketten (punkterna 2–5). 
 

Anmälan om kompostering: 
 
För egen behandling av avloppsvattenslam och förändringar i detta ska alltid skriftligt anmälas till avfalls-
hanteringsmyndigheten på förhand. Avfallshanteringsmyndigheten skickar anmälningarna vidare till kom-
munens miljöskyddsmyndigheten som kan förbjuda egen behandling av slam.  
 
Anmälan om kompostering av slam inlämnas av fastighetsinnehavaren. Om det är frågan om gemensam 
kompostering för flera fastigheter inlämnas anmälan av den person som ansvarar för komposteringen. 
Av anmälan ska framgå: kontaktuppgifterna till den som ansvarar för komposteringen och fastighetens 
uppgifter, mängden slam som komposteras och dess kvalitet samt reningsverkets och kompostbehålla-
rens märke och modell. 
 
Bestämmelserna för egen kompostering av avloppsvattenslam i liten skala och fastigheternas gemen-
samma behandling grundar sig på avfallslagen (646/2011, 40 och 41 §) och Sydvästra Finlands avfalls-
hanteringsnämnds Avfallshanteringsföreskrifter för Sydvästra Finland (37 och 17 §). 
 
 
 
 



2 (3) 

Anvisningar för ifyllnad av anmälan 
 
1. Uppgifter om den person som ansvarar för komposteringen 
Fyll i namn och kontaktuppgifter för den person som ansvarar för egen behandling av slam (komposte-
ring). 
 
2. Bostadsfastighetens uppgifter 
För fastigheten där det slam som uppstår behandlas anges adress byggnadstyp, ort och fastighetsbe-
teckning om man känner till den. Dessutom anges fastighetsinnehavarens eller ägarens namn och även 
adress om denna avviker från fastighetens adress. 
 
3. Information om fastighetens toalett och bruksvatten 
Ange typ av toalett i fastigheten. Vad gäller bruksvattnet anges om det är frågan om rinnande trycksatt 
vatten eller ringa mängd vatten som bärs in från brunn. 
 
4. Fastighetens avloppssystem 
Ange varifrån avloppsvatten kommer till fastighetens avloppssystem. Under punkten typ av avloppssy-
stem markeras fastighetens alla system för hantering av avloppsvatten och deras antal. Ange dessutom 
slambehållarnas storlek. Ange dessutom märke och modell för minireningsverk. 
 
5. Det komposterade slammets mängd och kvalitet samt tömningar 
Ange här vilket slam ska komposteras och uppskatta mängden slam som uppstår under ett år för varje 
typ av slam i liter och antalet tömningsgånger. Kompostering av torrtoalettavfall och massor från gråvat-
tenfilter behöver inte anmälas i avfallshanteringsmyndigheten. 
 
6. Eventuella andra bostadsfastigheter vars slam komposteras  
Om det i samma kompostbehållare behandlas slam från andra närliggande fastigheter anges uppgifterna 
i punkt 2–5 för varje fastighet (fastighetens uppgifter, reningsverkets märke och modell samt det kompo-
sterade slammets mängd och kvalitet). Uppgifterna anges i en separat bilaga. 
 
7. Uppgifter om kompostbehållaren 
Ange kompostbehållarens märke och modell. Bestämmelserna om kompostbehållarens konstruktion 
finns i avfallshanteringsföreskrifterna. Beskriv var kompostprodukten används, användningsändamål och 
metod. En bild av kompostbehållaren kan bifogas. 
 
8. Annullering av slamtransporter ordnade av kommunen 
När man själv tömmer och behandlar slam från sluten tank och/eller minireningsverk i enlighet med av-
fallshanteringsföreskrifterna och på ett av miljövårdsmyndigheten godkänt sätt kan man avbryta ordnad 
slamtransport och annullera tömning av slambehållare för året i fråga. 
 
9. Den komposteringsansvarigas intyg 
Den person som ansvarar för komposteringen ska bekanta sig med avfallshanteringsföreskrifterna för 
egen behandling och kompostering av slam och intyga att uppgifterna i anmälan är korrekta. Födelseda-
tum begärs för att identifiera personen. 
 
 

 
Inlämnande av anmälan till avfallshanteringsmyndigheten 
 
Anmälan inlämnas till avfallshanteringsmyndigheten före verksamheten inleds, helst två veckor i förväg. 
På det här viset avfallshanterings- och miljöskyddsmyndigheterna kan utfärda anvisningar eller föreskrif-
ter om korrekt genomförande av åtgärden.  
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Behandling av blanketten hos avfallshanteringsmyndigheten 
 
När anmälan har kommit till Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd, skickar avfallshanteringsmyn-
digheten omedelbart den till den kommunala miljöskyddsmyndigheten för granskning. Vid behov kan mil-
jöskyddsmyndigheten kontakta anmälaren och utfärda föreskrifter om genomförandet av verksamheten.  
 
Avfallshanteringsmyndigheten inför de uppgifter som uppgetts i avfallshanteringsmyndighetens register 
och följer upp att slamtömningar sker i enlighet med avfallshanteringsföreskrifter. Anmälan gäller ett år 
för kompostering av toalettvattenslam och två år för kompostering av tvättvattenslam. Uppgifterna i regis-
ter används för uppföljning och tillsyn av avfallstransporter samt för andra myndighetsuppgifter.  
 
Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd ingår i Åbo stads organisation. Behandlingen av personupp-
gifter beskrivs i Åbo stads registerbeskrivningssystem, i punkten avfallshanteringsmyndighetens register 
(Jätehuoltoviranomaisen rekisteri): https://rekisteri.turku.fi.   

https://rekisteri.turku.fi/

