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Beslutsfattande 
angående 

slamtransportsystemet



Slamtransportsystemet

• Enligt avfallslagen anordnar kommunen i princip en avfallstransporttjänst 

för fastigheter.

• Avfallshanteringsmyndigheten kan dock besluta att transport av blandat 

avfall och slam i vissa områden upphandlas och beställs av 

fastighetsägaren.

• Kraven på avfallstransporter som anordnas av fastighetsägaren finns i 

avfallslagen och de är mycket stränga.

• Mellan 2013 och 2017 har flera beslut fattats i Sydvästra Finland om 

avfallstransporter som anordnas av fastighetsägaren, men de har 

förkastats av Åbo förvaltningsdomstol och Högsta förvaltningsdomstolen.



Beslut angående 
slamtransportsystemet i Sydvästra 
Finland
• Åbo regionens avfallsnämnd beslutade den 29 maj 2013 (31 §) att 

transporten av slam ordnas som transporter som anordnas av 

fastighetsägaren enligt 37 § i avfallslagen under hela området. Beslutet 

överklagades.

• Åbo förvaltningsdomstol upphävde avfallsnämndens beslut den 7 

november 2014. Beslut överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen.

• Högsta förvaltningsdomstolen fastställde Åbo förvaltningsdomstols beslut i 

sitt beslut den 18 februari 2016 och avfallsnämndens beslut den 29 maj 

2013 upphävdes.



Beslut angående 
slamtransportsystemet i Sydvästra 
Finland
• Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd beslutade den 25 oktober 2018 

att transporter av slam ska övergå till transporter som kommunen 

organiserar stegvis i hela området i slutet av 2026.

• Beslutet överklagades till Åbo förvaltningsdomstol som avslog 

överklagandena den 11 februari 2020 och fastställde 

avfallshanteringsnämndens beslut.

• Åbo förvaltningsdomstols beslut överklagades och prövningstillstånd söktes 

hos Högsta förvaltningsdomstolen, som inte beviljade det. 

Avfallshanteringsnämndens beslut den 25 oktober 2018 angående 

kommunalt anordnade slamtransporten stod kvar.



Grunder för transporter som 
anordnas av kommunen

• Avfallshanteringsmyndigheten kunde inte försäkra sig om att transporterna 

sker i den transport som fastighetsägaren anordnar enligt de strikta 

villkoren i 37 § avfallslagen och att behållarna töms enligt 

avfallshanteringsföreskrifterna. Det fanns ingen laglig grund för att fortsätta 

transporten så att fastighetsägaren själv konkurrensutsätter!

• Målet är att minska den belastning som bosättningen orsakar på 

Skärgårdshavet och andra vattendrag.

• Rättvis och rimlig slamservice för alla boende som behöver slamservice i 

området.



Lagstiftning och
ansvar



Kommunens skyldighet att ordna 
avfallshantering (avfallslag 32 §) 
Kommunen ska ordna hanteringen bl.a. av följande slag av avfall:

1) avfall från stadigvarande bostäder, fritidsbostäder, internat och annat boende, 

inbegripet avfall från småskalig bygg- och rivningsverksamhet som hushållen 

själva utför,

2) kommunalt avfall från kommunens förvaltning och servicefunktioner,

3) sådant kommunalt avfall från affärslokaler som samlas in på fastigheten 

tillsammans med avfall enligt 1 och 2 punkten,

_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Kommunen ska dessutom ordna

1) avfallshanteringen av sådant slam från slamavskiljare och slutna tankar 

som uppkommer i verksamhet som avses i 1 mom. 1–3 punkten,



Skyldighet att ansluta fastigheten 
till avfallshantering (avfallslag 41 §) 
• Fastighetsinnehavaren eller någon annan avfallsinnehavare ska överlämna 

avfall vars hantering kommunen enligt 32 § är skyldig att ordna till den 

fastighetsvisa avfallstransport som ordnats i området (avfallslag 41§)

• I Pargas organiseras slamtransporter som kommunalt anordnad transport, till 

vilken fastighetsägarna ansluter sig (det går alltså inte längre att organisera 

slamtransporter genom att själv beställa transporten direkt från 

transportföretaget)

• Slamtransporten sköts med Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab.



Skyldighet att ansluta fastigheten 
till avfallshantering (avfallslag 41 §) 

• UNDANTAG : Avfallslag 41 a§: avfallsinnehavaren får självständigt 

behandla det avfall som avses i 32 § på sin fastighet eller överlåta bioavfall, 

slam från slamavskiljare och slutna tankar eller annat därmed jämförbart 

avfall, för behandling på en grannfastighet eller någon annan fastighet i 

närheten, om den egna eller gemensamma behandlingen är småskalig och 

behandlingen har godkänts i de kommunala avfallshanterings- eller 

miljöskyddsföreskrifterna.



Ansvar inom kommunal slamhantering
• Sydvästra Finlands

avfallshanteringsnämnd

(avfallshanteringsmyndighet)

• Transportsystemet

• Avfallshanteringsföreskrifter

• Avfallstaxa

• Undantag relaterade till 

avfallshanteringsbestämmelser och taxor

• Register över avfallstransporter och 

kompostering inklusive hantering av slam på 

egen hand

Sydvästra Finlands

Avfallsservice Ab
• Slammottagningstjänster i hela 

verksamhetsområdet. 

• Slamtransporter från fastigheter till 

mottagning i hela 

verksamhetsområdet vid utgången 

av 2026. 

• Kundtjänst, rådgivning och 

fakturering

Transportföretag 

• Transporter från fastigheter till 

mottagning inom ramen för kontrakt 

som anordnas av Sydvästra Finlands 

Avfallsservice Ab.

Pargas stad
• Ansvar för slamhantering

• Tillsyn över 

avfallshanteringsföreskrifterna 

och avfallslagen



Avfallstaxa och
avgfiter



Avfallsavgifter (avfallslag 78 § ja 79 §)

• Kommunen ska ta ut en avfallsavgift för den avfallshantering den anordnar, 

som täcker de kostnader den har för att sköta uppdraget.

• Grunderna för den kommunala avfallsavgiften är avfallets typ, beskaffenhet 

och mängd och antalet avhämtningar. Som grunder kan dessutom beaktas 

insamlings- och transportförhållandena på fastigheten och 

uppsamlingsområdet.

• Enligt avfallslagen kan transportsträckan inte ligga till grund för 

avfallsavgiften! 

• Prisskillnader mellan olika transportavtal utjämnas i avfallstaxan så att de 

avgifter som ingår i taxan blir lika och skäliga för alla fastighetsägare med 

hänsyn till omständigheterna.



Avfallstaxa fr.o.m. den 1.1.2023

• Avfallstaxan 2023 förbereds och utkastet till avfallstaxan hålls framlagda

från den 4.11. till den 21.11.2022 på nätet

https://www.turku.fi/jatehuoltolautakunta/

• Skriftliga åsikter om taxautkastet kan lämnas senast den 21.11.2022 kl 15.

jatehuoltolautakunta@turku.fi

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd PB 355, 20101 Åbo 

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta PL 355, 20101 Turku 

https://www.turku.fi/jatehuoltolautakunta/


Avfallshanterings-
föreskrifter
angående

slamhantering



Avfallshanteringsföreskrifter 34 – 37 §

34 § Tömningsintervaller för slambehållare och avskiljare

• Föreskrift om längsta tillåtna tömningsintervall för slambehållare. Det längsta 

tömningsintervallet är ett år för permanentboende och fritidsboende med 

vatten toalett och två år för fritidsboenden som endast genererar tvättvatten.

• Grunden för tömningsintervallet är vatten-, miljö- och hälsoskydd.

• Tömningen kan avbrytas genom ansökan om fastigheten har stått helt 

oanvänd sedan föregående tömning eller om det inte uppstår något avfall där 

av motiverad anledning.



Avfallshanteringsföreskrifter 34 – 37 §

35 § Transport av slam för behandling 

Föreskrift om tillåtna mottagningsplatser för slam (mottagningsplats som 

anvisats av Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab)

36 § Åtkomst till slambehållare samt behållarens skick 

Det ska finnas tillgång till slamtankarna med tömningsutrustning.

Slamtankarna ska vara i gott skick och locken ska vara hela och säkra och 

ska kunna öppnas för hand eller med ett handmanövrerat hjälpmedel.

Slambehållarens konstruktion och skick ska vara sådan, att inget jordmaterial 

från behållaren hamnar i tömningsfordonet i samband med tömningen.



Avfallshanteringsföreskrifter 34 – 37 §
37 § Egen behandling av slam

• Det är förbjudet att behandla slam på egen hand med undantag för de 

situationer som tas upp i avfallshanteringsföreskrifter.

• Behandling kan ske genom att använda det i jordbruket eller, om det rör sig om 

en liten mängd slam, genom att kompostera det på fastigheten.

• Den som mottar, behandlar och utnyttjar slammet ska alltid göra anmälan till 

avfallsmyndigheten i förväg (turku.fi/jatehuoltolautakunta/asiointi ja lomakkeet). 

Informationen vidarebefordras till Sydvästra Finlands avfallsservice Ab och 

miljöskyddsmyndighet i Pargas stad.

• Vid jordbruksanvändning ska, utöver avfallshanteringsbestämmelserna, 

Livsmedelsverkets anvisningar om slamhygien följas, liksom annan relaterad 

lagstiftning.



Avfallshanteringsföreskrifterna
uppdateras!

• De nuvarande avfallshanteringsföreskrifterna trädde i kraft den 1 juni 2017 

• Avfallshanteringsföreskrifter förnyas under 2023 på grund av förnyande av 

avfallslagen och förordning. 

• Uppdateringsarbetet har redan börjat. Avsnitt som rör slamhantering 

uppdateras utifrån lagstiftning och pga erfarenheter och respons.
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