Statsrådets förordning
om avfall

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av avfallslagen (646/2011):
1 kap
Allmänna bestämmelser
1§
Definitioner
I denna förordning avses med
1) spillolja smörjmedel eller industrioljor som helt eller delvis består av mineralolja eller syntetisk olja och som inte längre är lämpliga för det ändamål som de ursprungligen var avsedda
för,
2) oljeavfall spillolja eller annat avfall som innehåller olja,
3) kommunalt avloppsslam slam som i reningsverk bildas av kommunalt avloppsvatten eller
av annat avloppsvatten som till sin beskaffenhet kan jämföras med kommunalt avloppsvatten,
dock inte slam från slamavskiljare och slutna tankar som avses i 6 § 1 mom. 3 punkten i avfallslagen (646/2011),
4) tätort en grupp av byggnader med minst 200 boende och vanligen högst 200 meter mellan
byggnaderna.
2§
Återvinning och bortskaffande av avfall
I bilaga 1 till denna förordning finns en förteckning över förfaranden som utgör återvinning
av avfall enligt 6 § 1 mom. 23 punkten i avfallslagen. Även andra än i förteckningen nämnda
förfaranden kan utgöra återvinning av avfall, om de uppfyller de krav som föreskrivs i den
punkten.
I bilaga 2 finns en förteckning över förfaranden som utgör bortskaffande av avfall enligt 6 §
1 mom. 26 punkten i avfallslagen. Även andra än i förteckningen nämnda förfaranden kan utgöra bortskaffande av avfall, om de uppfyller de krav som föreskrivs i den punkten.
3§
Farliga egenskaper hos avfall
Bestämmelser om de egenskaper som gör att avfall klassificeras som farligt avfall finns i
bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande
av vissa direktiv, nedan avfallsdirektivet, sådan den lyder i kommissionens förordning (EU) nr
1357/2014 om ersättning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG

om avfall och om upphävande av vissa direktiv och i rådets förordning (EU) 2017/997 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG vad gäller den farliga
egenskapen HP 14 Ekotoxiskt.
4§
Förteckning över avfall och farligt avfall
I bilaga 3 finns det bestämmelser om och en förteckning över de vanligaste typerna av avfall
samt farligt avfall (avfallsförteckning).
5§
Avfall från fritidsbostäder
Sådant avfall från fritidsbostäder som avses i 32 § 1 mom. 1 punkten i avfallslagen är avfall
som uppkommer i sommarstugor som är avsedda främst för eget bruk, semesterstugor och semesteraktier som hyrs ut och andra motsvarande bostadsbyggnader för fritidsbruk. Avfall från
semesterbyar som tillhandahåller liknande service som hotell betraktas dock inte som i 32 § 1
mom. 1 punkten i avfallslagen avsett avfall från fritidsbostäder.
6§
Tillämpning av avfallslagen på försvarsmaktens verksamhet
Under de förutsättningar som anges i 4 § 1 mom. i avfallslagen ska lagen inte tillämpas på
följande verksamheter inom försvarsmakten:
1) verksamheter vid de ledningscentraler samt bevaknings- och signalstationer som hör till
övervakningen och tryggandet av den territoriella integriteten,
2) industri-, produktions-, depå- och verkstadsverksamhet,
3) verksamhet som hänför sig till lagring av beredskapsmaterial,
4) militär luftfart och verksamhet i anslutning till den,
5) fartygs- och befästningsverksamhet samt verksamhet som sker i örlogshamnar,
6) försöks- och forskningsverksamhet,
7) skjut- och sprängningsverksamhet,
8) militär övnings- och utbildningsverksamhet,
9) verksamhet som hänför sig till allvarliga störningar i de normala förhållandena.
2 kap
Allmänna krav på ordnandet av avfallshantering
7§
Förpackning och märkning av avfall samt information som ska ges om avfall
Avfall ska enligt behov förpackas och märkas och information om avfallet lämnas så att förvaring och transport av avfallet inte medför fara eller skada för hälsan eller miljön och så att
avfallshantering kan ordnas enligt avfallets beskaffenhet.
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8§
Förpackning av farligt avfall
Farligt avfall ska förpackas i ett tätt emballage, som ska kunna tillslutas tätt på nytt och som
ska tåla den belastning och de påfrestningar som orsakas av normal användning, flyttning och
lagringsförhållandena. Materialet i emballaget och förslutaren får inte reagera med det farliga
avfallet så att detta kan medföra fara eller skada för hälsan eller miljön.
Emballaget för farligt avfall uppfyller kraven enligt 1 mom., om det uppfyller de krav på
förpackningar för farliga ämnen och blandningar som ställs i artikel 35.1 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1272/2008, nedan CLP-förordningen, om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven
67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.
9§
Märkning av farligt avfall
Emballage som innehåller farligt avfall ska märkas med avfallsinnehavarens namn, avfallets
namn samt de upplysningar och varningar som behövs för säkerheten och för ordnandet av avfallshanteringen.
Om det farliga avfallet har någon av de farliga egenskaperna HP 1–8, 10, 11 eller 14 enligt
Europeiska unionens rättsakter som avses i 3 §, ska emballaget även märkas med uppgift om de
ämnen som orsakar avfallets viktigaste farliga egenskaper samt förses med varningsmärkningar
enligt CLP-förordningen. Om avfallet till sin sammansättning och sina egenskaper inte väsentligt avviker från det ämne som avfallet huvudsakligen består av, och avfallet uppbevaras i ämnets ursprungliga emballage, kan även de motsvarande påskrifter som sedan tidigare finns på
emballaget användas, om de kompletteras med de uppgifter som anges i 1 mom.
Om det farliga avfallets sammansättning inte rimligen kan utredas, ska emballaget förses med
påskriften "Vaarallista jätettä, koostumus tuntematon. Farligt avfall, sammansättningen obekant" samt faropiktogrammen GHS02 och GHS06, signalordet "Fara", faroangivelserna H225
eller H228 samt H301, H311 och H331 och skyddsangivelserna P233, P235, P280, P403 och
P405 enligt CLP-förordningen på finska och på svenska.
De påskrifter som avses i 2 och 3 mom. behöver inte göras på sådant emballage till farligt
avfall som endast används för transport av avfallet, om emballaget har försetts med påskrifter
enligt de bestämmelser som utfärdats om transport av farliga ämnen, och inte heller på emballaget till farligt avfall som förvaras på en ur säkerhetssynpunkt tillräckligt väl utmärkt mottagningsplats.
10 §
Insamling av avfall
Fastighetsinnehavare, kommuner, avfallsinnehavare, producenter, distributörer och andra aktörer ska vid ordnande av insamling av kommunalt avfall och avfall som kan jämställas med
kommunalt avfall se till att
1) man obehindrat kan nå mottagningsplatsen för avfallet och att avfallet tryggt kan lastas för
bortforsling,
2) det på mottagningsplatsen finns tillräckligt många lockförsedda behållare, underjordsbehållare, avfallsflak eller andra sopkärl som lämpar sig för de typer av avfall som samlas in,
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3) det inte finns någon risk för att den som använder eller tömmer sopkärlen skadar sig och
att det inte orsakas någon fara eller skada för hälsan eller miljön,
4) det på sopkärlets lock eller främre vägg fästs en tydlig märkning med uppgifter om vilken
typ av avfall som får sättas i kärlet och kontaktuppgifter till det företag eller den sammanslutning
som ansvarar för insamlingen, och det på sopkärlen eller i dess omedelbara närhet placeras klart
synligt sorteringsanvisningar gällande typen av avfall,
5) sopkärlet töms tillräckligt ofta så att det avfall som ska samlas in ryms i kärlet och att kärlet
alltid kan förslutas samt att avfallet inte medför förorening eller nedskräpning av omgivningen,
lukt eller annan hygienisk olägenhet,
6) sopkärlens fyllningsgrad följs upp på de regionala mottagningsplatserna så att tömningen
av kärlen kan göras i god tid och utan att orsaka avbrott i mottagningen av avfall,
7) sopkärlet underhålls och rengörs tillräckligt ofta så att insamlingen inte medför någon fara
eller skada för hälsan eller miljön, dock minst en gång per år,
8) en mottagningsplats och dess omgivning som blivit nedskräpade på grund av avfallsinsamlingen städas upp utan dröjsmål,
9) mottagningsplatsen har en med beaktande av det insamlade avfallets egenskaper tillräckligt
tät botten och behövlig väderbeständig täckning samt behövliga system för vattenledning och
vattenhantering och övriga konstruktioner i syfte att förebygga den fara och skada för hälsan
eller miljön som insamlingen medför,
10) olovligt lämnande av avfall på mottagningsplatsen vid behov förhindras med byggnadstekniska och andra tekniska metoder.
Den som lämnar avfall på mottagningsplatsen ska sätta avfallet i det sopkärl som är avsett för
det och se till att sopkärlet inte går sönder eller blir nedsmutsat i onödan.
Den som svarar för mottagningsplatsen samt den som transporterar bort avfallet ska se till att
tidpunkten för lastningen planeras och transporten i övrigt arrangeras så att de som bor och
vistas i närheten av mottagningsplatsen inte utsätts för buller eller andra motsvarande olägenheter.
De krav som ställs i 1–3 mom. ska i tillämpliga delar även uppfyllas vid insamling och mottagning av annat avfall än kommunalt avfall och avfall som kan jämställas med kommunalt
avfall.
11 §
Transport av avfall
Avfall ska transporteras i ett tätt emballage eller ett slutet transportmedel. Avfallet kan också
transporteras övertäckt eller på något annat sätt, om det kan säkerställas att avfall inte kommer
ut i miljön under lastningen eller transporten och att avfallet inte medför någon olycksrisk.
12 §
Småskalig behandling av avfall på fastigheten
Den som behandlar bioavfall, slam från slamavskiljare och slutna tankar eller annat därmed
jämförbart avfall enligt 41 a § i avfallslagen ska se till att
1) behandlingsutrustningen placeras och byggs och dess användning och underhåll sköts så
att den inte orsakar nedskräpning eller olägenhet för hälsa eller miljö,
2) behandlingsutrustningens kapacitet planeras och dimensioneras så att den är tillräcklig för
behandlingen av det avfall som uppstår på fastigheten med beaktande av den tid behandlingsprocessen kräver,
3) det i behandlingsutrustningen inte placeras avfall vars behandling i behandlingsprocessen
inte har planerats eller som hindrar användningen av den slutprodukt som uppstår,
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4) avfall behandlas enbart i sluten utrustning som har planerats för avfallet, till vilken skadedjur inte kan komma och från vilken inget avrinningsvatten kan komma till jordmånen och, om
det är fråga om utrustning som ska användas på vintern, som vid behov har värmeisolerats,
5) torrklosettavfall, slam från slamavskiljare och slutna tankar eller annat jämförbart fekalt
avfall behandlas så att det till sin hygieniska kvalitet blir ofarligt genom kalkstabilisering, kompostering eller annan jämförbar metod. När avfall komposteras, ska behandlingstiden vara minst
ett år efter att det senaste fekala avfallet har lagts till innan komposten kan användas på fastigheten som jordförbättringsmedel.
1 mom. 4 punkten tillämpas inte på småskalig behandling av enbart trädgårdsavfall på fastigheten.
Bestämmelser om användningen av slam från slamavskiljare och slutna tankar och torrklosettavfall i jordbruk finns i lagen om gödselfabrikat (539/2006) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.
13 §
Återvinning av avfall vid markfyllning eller placering eller utspridning på marken
När avfall återvinns vid markfyllning eller annars genom att placera eller sprida lämpligt avfall på marken, kan bara den mängd avfall användas som är nödvändig med tanke på markstrukturens utjämning, bärighet och hållbarhet.
14 §
Stängning av behandlingsanläggningar eller behandlingsplatser
När mottagningen av avfall upphört på en behandlingsanläggning eller behandlingsplats för
avfall eller på en del av en behandlingsplats ska denna utan dröjsmål försättas i ett sådant skick
att den efter stängningen inte medför fara eller skada enligt 13 § 2 mom. i avfallslagen.
Bestämmelser om skyldigheter efter avslutad miljötillståndspliktig verksamhet finns dessutom i 94 § i miljöskyddslagen (527/2014). Bestämmelser om stängande av avstjälpningsplatser
finns dessutom i statsrådets förordning om avstjälpningsplatser (331/2013) och bestämmelser
om stängning av deponier för utvinningsavfall i statsrådets förordning om utvinningsavfall
(190/2013).
3 kap
Myndigheter och sakkunniginrättningar samt deras uppgifter
15 §
Närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgifter
Närings-, trafik- och miljöcentralen ska, utöver vad som bestäms i avfallslagen,
1) svara för kvalitetssäkringen av de uppgifter om avfall som registrerats i datasystemet för
miljövårdsinformation,
2) samla in och inhämta sådana uppgifter om avfall och avfallshantering som berör centralens
verksamhetsområde,
3) se till att utbildning, rådgivning, information och uppföljning i fråga om avfall och avfallshantering ordnas på dess verksamhetsområde.
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16 §
Finlands miljöcentrals uppgifter
Finlands miljöcentral ska, utöver vad som bestäms i avfallslagen,
1) bedriva forskning och uppföljning med avseende på en minskning av avfallets mängd och
skadlighet och på avfallshanteringen samt ordna utbildning, rådgivning och information i anslutning till dessa verksamhetsfält,
2) delta i utarbetandet av den riksomfattande avfallsplanen samt i beredningen av de bestämmelser som utfärdas med stöd av avfallslagen och av anvisningar om avfallsfrågor samt följa
med genomförandet av den riksomfattande avfallsplanen,
3) delta i utvecklandet av kvalitetssäkringen av de uppgifter om avfall som registrerats i det i
222 § i miljöskyddslagen avsedda datasystemet för miljövårdsinformation.
17 §
Expertmyndigheter och sakkunniginrättningar
I 27 § i avfallslagen avsedda expertmyndigheter och sakkunniginrättningar är inom respektive
verksamhetsområde Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Institutet för hälsa och välfärd,
Livsmedelsverket, Tullen samt Teknologiska forskningscentralen VTT.
4 kap
Separat insamling och materialåtervinning av avfall
18 §
Fastighetsvis separat insamling av bioavfall från boende
Kommunen ska ordna separat insamling av annat bioavfall från boende än trädgårds- eller
parkavfall från minst vare fastighet med fem lägenheter som ligger i en tätort.
I tätorter med mer än 10 000 invånare ska kommunen ordna den i 1 mom. avsedda separata
insamlingen från varje fastighet.
19 §
Fastighetsvis separat insamling av förpackningsavfall från boende
Kommunen ska i enlighet med 49 a § i avfallslagen i samarbete med producentsammanslutningar av förpackningar ordna separat insamling av glas-, metall- och plast- samt pappers- och
kartongförpackningsavfall från boende minst från varje fastighet med fem lägenheter som ligger
i en tätort.
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20 §
Fastighetsvis separat insamling av annat avfall från boende
Kommunen ska ordna separat insamling av annat småskaligt metallavfall och om möjligt annat småskaligt plastavfall från boende än sådant förpackningsavfall som avses i 16 § minst från
varje fastighet med fem lägenheter som ligger i en tätort.
21 §
Kommunalt ordnat regionalt mottagande av avfall
Kommunen ska med beaktande av lokala förhållanden, befolkningstätheten samt mängden
och kvaliteten av avfall som uppstår ordna ett tillräckligt antal regionala mottagningsplatser för
minst följande avfall från boende:
1) annat pappers-, kartong-, glas-, metall-, plast- och träavfall än förpackningsavfall eller i 20
§ avsett småskaligt avfall,
2) trädgårdsavfall,
3) textilavfall,
4) stora kasserade föremål.
Kommunen ska även ordna ett tillräckligt antal regionala mottagningsplatser enligt 1 mom.
för följande avfall:
1) avfall som uppkommer av mindre bygg- och rivningsverksamhet i egen regi i privata hushåll och som har sorterats enligt 1 mom. eller 27 § samt blandat avfall,
2) farligt avfall från boende och från jord- och skogsbruket som avses i 32 § 2 mom. 3 punkten
i avfallslagen separerat enligt avfallstyp.
22 §
Separat insamling av annat avfall än avfall från boende
Avfallsinnehavaren ska ordna separat insamling av kommunalt avfall från varje fastighet i
tätorter eller på detalj- eller generalplanerade områden för service, turism och arbetsplatser
minst enligt följande:
1) annat bioavfall än trädgårds- och parkavfall, om det uppstår minst tio kilogram av det per
vecka,
2) plast- samt pappers- och kartongförpackningsavfall, om det uppstår minst fem kilogram av
det per vecka,
3) glasförpackningsavfall, om det uppstår minst två kilogram av det per vecka,
4) metallförpackningsavfall och annat småskaligt metallavfall, om det sammanlagt uppstår
minst två kilogram av det per vecka,
5) annat än i 2−4 punkten avsett plast-, pappers-, kartong-, glas- och metallavfall, trädgårdsoch parkavfall, textilavfall och stora kasserade föremål om möjligt.
Den i 1 mom. avsedda separata insamlingen kan ordnas gemensamt med avfallsinnehavare
som finns på samma fastighet.
Av det i 2−4 punkten avsedda avfallet av ett visst material ska vid behov sorteras separat
avfall av jämn kvalitet som uppstår i betydligt stora mängder, om det bästa resultatet med tanke
på främjandet av återvinning och det övriga genomförandet av prioriteringsordningen uppnås
genom separat insamling som ordnas på detta sätt.
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Den separata insamlingen av i 1 mom. avsett avfall som uppstår i kommunal förvaltnings- och
serviceverksamhet ordnas enligt 32 § i avfallslagen av kommunen. Bestämmelser om möjligheten att avvika från skyldigheten till separat insamling av avfall som kommunen svarar för
finns i 91 § i avfallslagen.
Avfallsinnehavaren ska iaktta de i denna paragraf avsedda kraven vid den separata insamlingen av även annat avfall som uppstår på fastigheten än kommunalt avfall, om det inte är
fråga om en mycket liten mängd.
23 §
Särskilda bestämmelser som gäller separat insamling av kommunalt avfall och regionalt mottagande
Det enligt 18–22 § separat insamlade avfallet ska sändas till behandling i vilken en så stor
andel av det som möjligt förbereds för återanvändning eller återvinns.
Bioavfall kan i stället för den separata insamlingen komposteras eller annars behandlas på den
plats där avfallet har uppkommit förutsatt att komposteringen eller annan behandling genomförs
enligt 41 a § 1 mom. i avfallslagen och 12 § i denna förordning.
Om möjligt ska förpackningsavfallet samlas in tillsammans med annat avfall av samma
material.
24 §
Mål för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall
Målet är att av det kommunala avfallet förbereds för återanvändning och materialåtervinns på
riksnivå kalenderårsvis minst
1) 55 viktprocent senast från den 1 januari 2025,
2) 60 viktprocent senast från den 1 januari 2030,
3) 65 viktprocent senast från den 1 januari 2035.
25 §
Beräkning av målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall
När uppnåendet av målen enligt 24 § i fråga om kommunalt avfall som förberetts för återanvändning eller som materialåtervunnits bedöms, kan bara vikten av sådant kommunalt avfall
som uppstått i Finland och som verkligen förbereds för återanvändning eller materialåtervinns
i Finland eller i ett annat land beräknas enligt följande:
1) vikten av det kommunala avfall som förberetts för återanvändning beräknas som vikten av
produkter eller produktkomponenter som har blivit kommunalt avfall och som har genomgått
all nödvändig kontroll, rengöring eller reparation för att möjliggöra återanvändning,
2) vikten av det kommunala avfall som materialåtervunnits beräknas som vikten av sådant
avfall som i återvinningsprocessen faktiskt upparbetas till nya produkter, material eller ämnen
och ur vilken det med nödvändiga förberedande förfaranden har avlägsnats avfallsmaterial som
inte lämpar sig för materialåtervinning.
3) som materialåtervunnet kommunalt avfall kan bara beräknas sådant bioavfall som klassificeras som kommunalt avfall och som har återvunnits på den plats där det har uppkommit och
samlats in separat enligt 15 § i avfallslagen,
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4) i vikten av det materialåtervunna kommunala avfallet kan inkluderas vikten av återvunna
metaller som separerats från sådant avfall som uppstår vid förbränningen av kommunalt avfall,
5) kommunalt avfall som har exporterats utanför Europeiska unionen för förberedelse för återanvändning eller för materialåtervinning kan beaktas vid beräknandet av vikten av kommunalt
avfall som förberetts för återanvändning eller som materialåtervunnits, om uppgifter enligt 40
§ erhålls om avfallet och om exportören kan i enlighet med 117 b i avfallslagen påvisa lämpligheten vid transport av avfall.
Vid beräknandet av vikten av kommunalt avfall som har förberetts för återanvändning och
materialåtervunnits ska därtill bestämmelserna i artikel 11 a i avfallsdirektivet och i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1004 om fastställande av regler för beräkning, verifiering och rapportering av uppgifter om avfall i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG och om upphävande av kommissionens genomförandebeslut C(2012) 2384.
26 §
Minskning av bygg- och rivningsavfallets mängd och skadlighet samt dess behandling
Den som inleder ett byggprojekt ska se till att projektet planeras och genomförs så att användbara byggnadsdelar och -material tas till vara och återanvänds och att det i projektet uppkommer
så små mängder och så oskadligt bygg- och rivningsavfall som möjligt. Det bygg- och rivningsavfall som uppstår ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. Avfallet kan återvinnas eller behandlas på annat sätt bara om det är motiverat under de förutsättningar som anges
i 8 § 2 mom. i avfallslagen.
27 §
Separat insamling av bygg- och rivningsavfall
Innehavare av bygg- och rivningsavfall ska ordna separat insamling av avfallet för åtminstone
följande typer av avfall:
1) betong, tegel, mineralplattor och keramik, om möjligt specificerade enligt avfallstyp,
2) asfalt,
3) bitumen och takfilt,
4) gips,
5) oimpregnerat träd,
6) metall,
7) glas,
8) plast,
9) papper och kartong,
10) mineralullsisolering,
12) mark- och stensubstans.
Det är tillåtet att avvika från skyldigheten enligt 1 mom., om det på byggföremålet eller på
rivningsarbetsplatsen uppstår högst 2 ton annat bygg- och rivningsavfall än mark- och stensubstansavfall eller om det är möjligt att se till att avfallet som samlats gemensamt senare kan
separeras och återvinnas enligt 15 § 2 mom. 1 punkten i avfallslagen.
Förpackningsavfall som uppstår vid byggande och rivning ska levereras till en mottagningsplats som ordnas av producenten.
Bestämmelser om skyldighet att hålla farligt avfall åtskilt och förbud mot uppblandning finns
i 17 § i avfallslagen. Bestämmelser om avskiljandet och avfallshanteringen av POP-avfall finns
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar, nedan POP-förordningen.
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28 §
Mål för återvinning av bygg- och rivningsavfall
Målet är att man genom de åtgärder som avses i 26 och 27 § förutom energiåtervinning och
upparbetning till bränsle ska på riksnivå kalenderårsvis återvinna minst 70 viktprocent av byggoch rivningsavfallet, med undantag för mark- och stensubstans som lösgjorts från berggrunden
eller marken och farligt avfall.
29 §
Särskilda begränsningar som gäller återvinning av biologiskt nedbrytbart och annat organiskt
avfall vid markfyllning
Kommunalt avfall och bygg- och rivningsavfall samt avfall som uppkommer vid behandling
av dem får återvinnas i vallar, schaktfyllning och annan motsvarande markfyllning endast om
halten av biologiskt nedbrytbart och annat organiskt material i avfallet bestämt som totalt organiskt kol eller glödförlust är högst 10 procent. Detta gäller inte flyg- och bottenaska som uppkommer vid förbränning av avfall, om koncentrationen av löst organiskt kol är under 800 milligram per kilogram när den bestäms så att förhållandet mellan vätska och fast material är 10
liter per kilogram torrsubstans antingen vid avfallets eget pH-värde eller vid pH 7,5–8, och inte
heller mark- och stensubstansavfall.
Bestämmelser om godkännande av biologiskt nedbrytbart och annat organiskt avfall på avstjälpningsplatser finns i statsrådets förordning om avstjälpningsplatser.
Bestämning av totalt organiskt kol, glödförlust och löst organiskt kol samt provtagning ska
göras i enlighet med föreskrifterna i den förordning som nämns i 2 mom.
30 §
Överlämnande av livsmedel som inte använts till återutdelning
En livsmedelsföretagare som avses i 5 § 1 mom. 1 punkten i livsmedelslagen (297/2021) ska
överlämna livsmedel som inte har använts till återutdelning i första hand som människoföda,
om detta kan göras utan att äventyra livsmedelssäkerheten.
31 §
Oljeavfall
Avfallsinnehavaren ska ordna separat insamling av oljeavfall av olika beskaffenhet, om dess
ordnande inte är tekniskt omöjligt med beaktande av god praxis för avfallsinsamling.
Vid behandlingen av oljeavfall ska prioriteras regenerering eller annan återvinning av spillolja
som med tanke på miljön leder till ett minst lika bra slutresultat som regenerering.
Bestämmelser om förbränning av oljeavfall finns dessutom i statsrådets förordning om avfallsförbränning (151/2013).
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32 §
Uppföljning av det kommunala avloppsslammets kvalitet
Den som producerar kommunalt avloppsslam ska se till att slammets kvalitet bestäms i enlighet med bilaga 4.
33 §
Asbestavfall
Avfallsinnehavaren ska se till att asbestavfall som uppkommer i verksamheten samlas in och
utan dröjsmål transporteras för behandling åtskilt från annat avfall. Vid förvaring och transport
av asbestavfall ska man använda hållbara emballage som kan förslutas tätt och som försetts med
information om att de innehåller asbest. Emballagen ska hanteras med försiktighet och omsorg
så att de inte går sönder.
Bestämmelser om behandling av asbest på avstjälpningsplatser finns i statsrådets förordning
om avstjälpningsplatser.
5 kap
Bokföring av avfall, transportdokument samt information som ska lämnas till myndigheterna
34 §
Avfallsproducentens bokförings- och informationsskyldighet
Över avfall som uppkommer i verksamhet som avses i 118 § 1 mom. 1 och 4 punkten i avfallslagen och över farligt avfall och POP-avfall som uppkommer i verksamhet som avses i 2
punkten i den lagen ska det föras bok i tidsföljd. Bokföring ska om möjligt upprättas separat för
varje verksamhetsställe.
Bokföringen ska innehålla följande uppgifter om det avfall som uppkommit antecknade och
specificerade enligt bilaga 5:
1) avfallsmängd,
2) avfallskategori och beskrivning av avfallets typ,
3) avfallets slag,
4) avfallets ursprung,
5) i fråga om farligt avfall de farliga egenskaperna och om POP-avfall information om långlivade organiska föroreningar som det innehåller,
6) i fråga om avfall som förs någon annanstans för behandling, mottagarens och transportörens
identifieringsuppgifter samt information om behandlingssättet.
Den specifika avfallsmängd som avses i 119 § 1 mom. i avfallslagen ska uppges både som
total mängd avfall och som mängd för verksamheten i fråga typiskt avfall i förhållande till en
variabel som så väl som möjligt beskriver verksamhetens omfattning. Sådana variabler är, beroende på verksamhetsområde, antalet årsverken, omsättningen, produktionsmängden, antalet
vårddygn, antalet övernattningar och affärslokalens yta.
Den som utövar verksamhet enligt 118 § 1 mom. 4 punkten i avfallslagen som enligt miljöskyddslagen är tillståndspliktig ska årligen före utgången av februari månad eller vid den i miljötillståndet fastställda tidpunkten till tillsynsmyndigheten lämna ett sammandrag av de i 2 och
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3 mom. avsedda uppgifterna gällande föregående kalenderår. Uppgifterna ska lämnas till tillsynsmyndighetens informationssystem eller på ett med tillsynsmyndigheten separat överenskommet sätt.
Om avfallet skickas annanstans för behandling, ska avfallsproducenten lämna de i 2 mom.
avsedda uppgifterna till behandlaren av avfallet.
35 §
En livsmedelsföretagares bokförings- och informationsskyldighet om livsmedelsavfall
Över livsmedelsavfall som uppkommer i verksamhet som avses i 118 a § i avfallslagen ska
det föras bok i tidsföljd. Bokföringen ska innehålla följande uppgifter antecknade och specificerade enligt bilaga 5:
1) totalmängden livsmedelsavfall som uppstår i verksamheten,
2) huvudsakliga avfallstyper av vilka livsmedelsavfallet består samt om möjligt deras avfallskategorier,
3) om möjligt en uppskattning av mängden kasserat ätbart livsmedelsavfall,
4) i fråga om avfall som förs någon annanstans för behandling, mottagarens och transportörens
identifieringsuppgifter samt information om behandlingssättet.
Enligt miljöskyddslagen ska en tillståndspliktig eller anmälningspliktig livsmedelsföretagare
årligen före utgången av februari månad lämna ett sammandrag av de i 1 mom. avsedda uppgifterna gällande föregående kalenderår till tillståndsmyndigheten. Uppgifterna ska lämnas till tillsynsmyndighetens informationssystem eller på ett med tillsynsmyndigheten separat överenskommet sätt.
36 §
Bokförings- och informationsskyldighet om kommunalt avloppsslam
Utöver det som i 34 § föreskrivs om avfallsproducenters bokföringsskyldighet ska den som
producerar kommunalt avloppsslam föra bok över följande uppgifter i tidsföljd antecknade och
specificerade enligt bilaga 5:
1) slammets kvalitet,
2) när slammet sänds direkt till användning i jordbruk slammets förbehandlingssätt för att
minska sjukdomsalstrare och växtskadegörare samt den mottagande jordbruksidkarens identifieringsuppgifter.
Utöver det som i 37 § föreskrivs om avfallsbehandlarens bokförings- och informationsskyldighet ska den som behandlar kommunalt avloppsslam föra bok över följande uppgifter i tidsföljd antecknade och specificerade enligt bilaga 5:
1) slammets förbehandlingssätt för att minska sjukdomsalstrare och växtskadegörare,
2) när det behandlade slammet sänds till jordbruksanvändning den mottagande jordbruksidkarens identifieringsuppgifter.
En jordbruksidkare som använder i 1 eller 2 mom. avsett kommunalt avloppsslam i jordbruk
ska föra bok över följande uppgifter i tidsföljd:
1) platsen där slammet har använts,
2) namnet på den producent eller behandlare av kommunala avloppsslam som sänt slammet.
Verksamhetsutövare som avses i 1−3 mom. ska årligen före utgången av februari månad till
tillsynsmyndigheten lämna ett sammandrag av de i nämnda moment avsedda uppgifterna gällande föregående kalenderår eller, om det är fråga om annan än miljötillståndspliktig verksamhet, till närings-, trafik- och miljöcentralen. Uppgifterna ska lämnas till tillsynsmyndighetens
informationssystem eller på ett med myndigheten separat överenskommet sätt.
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37 §
Avfallsbehandlarens bokförings- och informationsskyldighet
Över avfall som har behandlats i verksamhet som avses i 118 § 1 mom. 3 och 4 punkten i
avfallslagen ska det föras bok i tidsföljd. Bokföring ska om möjligt upprättas separat för varje
verksamhetsställe.
Bokföringen ska innehålla följande uppgifter om det behandlade avfallet antecknade och specificerade enligt bilaga 5:
1) avfallsmängd,
2) avfallskategori och beskrivning av avfallets typ,
3) avfallets slag,
4) avfallets ursprung,
5) i fråga om farligt avfall de farliga egenskaperna och om POP-avfall information om långlivade organiska föroreningar som det innehåller,
6) om avfallet hämtas från annat ställe, identifieringsuppgifter för den föregående avfallsinnehavaren och transportören,
7) avfallets behandlingssätt,
8) produkter och material som uppkommer vid förberedelse av avfallet för återanvändning,
vid materialåtervinning eller annan återvinning samt varje produkts eller materials mängd och
användningsändamål,
9) i tillämpliga delar uppgifter enligt 34 § 2 mom. om det avfall som uppstår vid avfallsbehandlingen.
Utöver det som föreskrivs i 2 mom. ska bokföringen innehålla följande uppgifter:
1) om det är fråga om materialåtervinning eller förbehandling före materialåtervinning av
kommunalt avfall, information om vilken andel av det avfall som uppstår vid avfallsbehandlingen som härstammar från kommunalt avfall,
2) om det är fråga om förbränning av kommunalt avfall, information om mängden materialåtervunnet metall som separerats från bottenaska och slagg som uppstår vid förbränningen, beräknat enligt kommissionen genomförandebeslut som avses i 25 § 2 mom.
Den som behandlar avfall ska årligen före utgången av februari månad eller vid den i miljötillståndet fastställda tidpunkten till tillsynsmyndigheten lämna ett sammandrag av de i 2 och 3
mom. avsedda uppgifterna gällande föregående kalenderår. Uppgifterna ska lämnas till tillsynsmyndighetens informationssystem eller på ett med tillsynsmyndigheten separat överenskommet
sätt.
I bokföring som gäller verksamheten på en avstjälpningsplats ska därtill bestämmelserna om
uppföljning och kontroll av en avstjälpningsplats i 49 § i statsrådets förordning om avstjälpningsplatser (331/2013) beaktas.
38 §
Bokförings- och informationsskyldighet för behandlare av spillolja
Bokföringen av en behandlare av spillolja ska omfatta de i 37 § 2 mom. avsedda uppgifterna
med undantag för 8 punkten i momentet. Bokföringen ska därtill innehålla följande uppgifter
om den behandlade spilloljan antecknade och specificerade enligt bilaga 5:
1) spilloljans typ,
2) mängden spillolja som återvunnits i anläggningens egen energikonsumtion,
3) produkter som uppstått vid behandlingen av spillolja och varje produkts mängd och användningsändamål.
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Den som behandlar spillolja ska årligen före utgången av februari månad eller vid den i miljötillståndet fastställda tidpunkten till tillsynsmyndigheten lämna ett sammandrag av de i 1
mom. avsedda uppgifterna gällande föregående kalenderår. Uppgifterna ska lämnas till tillsynsmyndighetens informationssystem eller på ett med tillsynsmyndigheten separat överenskommet
sätt.
39 §
Avfallstransportörers, avfallsmäklares och avfallsinsamlares bokförings- och informationsskyldighet
Bokföringen över avfall som transporteras, förmedlas eller samlas in i verksamhet som avses
i 118 § 1 mom. 6 punkten i avfallslagen ska innehålla följande uppgifter antecknade och specificerade enligt bilaga 5:
1) avfallsmängd,
2) avfallskategori och beskrivning av avfallets typ,
3) avfallets slag,
4) i fråga om farligt avfall de farliga egenskaperna och om POP-avfall information om långlivade organiska föroreningar som det innehåller,
5) identifieringsuppgifter för den fastighetsinnehavare eller annan avfallsinnehavare som har
överlämnat avfallet,
6) datum för avfallstransporten eller för mottagandet och överlämnandet av avfallet,
7) avfallsmottagarens identifieringsuppgifter.
En avfallstransportör som transporterar kommunalt avfall som hör till kapitel 15 eller 20 i
avfallsförteckningen i bilaga 3 eller slam från slamavskiljare och slutna tankar från den ursprungliga avfallsproducenten till behandling ska informera avfallsmotagaren om mängden
kommunalt avfall och slam från slamavskiljare och slutna tankar som lämnas till avfallsmottagaren, specificerad enligt avfall från boende, avfall från kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet samt avfall från annan förvaltnings- och serviceverksamhet.
40 §
Bokförings- och informationsskyldigheten av den som transporterar avfall till ett annat land
Den i 117 c § i avfallslagen avsedda aktören ska föra bok över kommunalt avfall, spillolja
samt bygg- och rivningsavfall som transporteras till ett annat land för återvinning. Bokföringen
ska omfatta de uppgifter som behövs för lämnandet av det i 2 mom. avsedda sammandraget.
Sammandraget av bokföringsuppgifterna gällande det föregående kalenderåret ska lämnas årligen före utgången av februari månad till Finlands miljöcentral. Sammandraget ska innehålla
följande uppgifter antecknade och specificerade enligt bilaga 5:
1) mängden avfall som har transporterats till ett annat land,
2) avfallskategori och beskrivning av avfallets typ,
3) avfallets slag,
4) avfallets ursprung,
5) identifieringsuppgifter för avfallsinnehavaren, den som transporterar avfall till ett annat
land och den som återvinner avfall i ett annat land,
6) mållandet.
Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. ska sammandraget innehålla följande uppgifter antecknade och specificerade enligt bilaga 5:
1) i fråga om spillolja spilloljans typ,
2) i fråga om kommunalt avfall mängden avfall som har förberetts för återanvändning och
materialåtervunnits beräknat enligt 25 §, avfallets behandlingssätt och uppgifter enligt 2 mom.
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om det avfall som uppstår i behandlingsverksamheten och placeras på avstjälpningsplatsen eller
bortskaffas genom förbränning.
3) i fråga om bygg- och rivningsavfall mängden avfall som förberetts för återanvändning,
materialåtervunnits, återvunnits vid markfyllning och som på annat sätt återvunnits som
material och avfallets behandlingssätt.
Vad som föreskrivs i denna paragraf gäller inte bokföring om sådant kommunalt avfall eller
bygg- och rivningsavfall som transporteras till ett annat land i fråga om vilket producenten enligt
46 § i avfallslagen svarar för ordnandet av avfallshanteringen.
41 §
Uppgifter som ska antecknas i transportdokumentet
Ett transportdokument som avses i 121 § i avfallslagen ska innehålla följande uppgifter antecknade och specificerade enligt bilaga 5:
1) identifieringsuppgifter för avfallsproducenten eller annan avfallsinnehavare, avfallstransportören och avfallsmottagaren,
2) tidpunkten för transporten av avfallet och var transporten har inletts och avslutats,
3) avfallskategori och beskrivning av avfallets typ,
4) avfallsmängd,
5) avfallets slag,
6) avfallets ursprung,
7) fordonets registreringstecken,
8) avfallets behandlingssätt på leveransplatsen,
9) avfallsinnehavarens bekräftelse av att de uppgifter som lämnats är riktiga,
10) avfallstransportörens bekräftelse av att avfall tagits emot för transport,
11) efter slutförd transport avfallsmottagarens bekräftelse av att avfallet tagits emot, inbegripet uppgifter om mottagen avfallsmängd.
Utöver det som föreskrivs i 1 mom. ska transportdokumentet innehålla följande uppgifter antecknade och specificerade enligt bilaga 5:
1) i fråga om farligt avfall avfallets sammansättning, konsistens och de viktigaste farliga egenskaperna samt avfallets förpacknings- och transportsätt,
2) i fråga om POP-avfall de långlivade organiska föroreningar som avfallet innehåller samt
avfallets förpacknings- och transportsätt,
3) i fråga om spillolja spilloljans typ.
42 §
Plan för uppföljning och kontroll av avfallsbehandlingen
Den plan för uppföljning och kontroll av avfallsbehandlingen som avses i 120 § 2 mom. i
avfallslagen ska innehålla följande uppgifter:
1) vilket avfall som tas emot för behandling,
2) åtgärder för kontroll av beskaffenheten hos det avfall som tas emot,
3) åtgärder för att identifiera POP-avfall,
4) beskrivning av behandlingsprocessen, inbegripet en redogörelse för eventuella störningar
samt farliga och exceptionella situationer i samband med behandlingen och de viktigaste behandlingsfaserna med tanke på kontrollen,
5) åtgärder för kontroll av utsläppen och av det avfall som uppstår vid behandlingen,
6) åtgärder vid störningar och i farliga och exceptionella situationer, inbegripet korrigerande
åtgärder,
7) åtgärder för bestämning av beskaffenheten hos det avfall som uppstår vid behandlingen,
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8) metoder och platser för behandling av det avfall som uppstår vid behandlingen,
9) personal som är ansvarig för behandlingen och hur personalen introduceras i sina uppgifter,
10) andra motsvarande uppgifter som behövs för uppföljningen och kontrollen.
43 §
Uppgifter om fastighetsvis avfallstransport som ska lämnas till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten
Avfallstransportören ska i enlighet med 39 § 2 mom. i avfallslagen lämna den kommunala
avfallshanteringsmyndigheten minst följande uppgifter om varje fastighet på vilken transportören har avhämtat avfall under uppföljningsperioden:
1) fastighetsinnehavarens namn och kontaktuppgifter samt fastighetens adress och om möjligt
fastighets- eller byggnadsbeteckning,
2) storleken på de sopkärl som omfattas av avfallstransporten och deras antal enligt avfallstyp,
3) datum för tömning av sopkärlen eller antalet tömningar och tömningsintervaller enligt avfallstyp.
Det sammandrag som avses i 39 § 2 mom. i avfallslagen ska innehålla åtminstone följande
uppgifter:
1) mängden avfall enligt avfallstyp som har samlats in på de fastigheter som är belägna på
kommunens område,
2) namn på och kontaktuppgifter för mottagarna och mängden avfall enligt avfallstyp som har
levererats till dem.
44 §
Uppgifter om småskalig behandling av bioavfall på fastigheten som ska lämnas till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten
Avfallsinnehavaren ska lämna den kommunala avfallshanteringsmyndigheten minst följande
uppgifter om småskalig behandling av bioavfall på fastigheten som avses i 41 a § i avfallslagen:
1) fastighetsinnehavarens namn och kontaktuppgifter samt fastighetens adress och om möjligt
fastighets- eller byggnadsbeteckning,
2) namn på och kontaktuppgifter för den som ansvarar för avfallsbehandlingen,
3) en allmän beskrivning av de med tanke på avfallshanteringen väsentliga egenskaperna av
behandlingsutrustning som avses i 12 §,
4) behandlingsutrustningens kapacitet och årliga användningstid samt information om hur
många personer som har producerat bioavfallet som behandlas på fastigheten.
De i 1 mom. avsedda uppgifterna behöver dock inte lämnas på småskalig behandling av enbart
trädgårdsavfall på fastigheten.
De i 1 mom. avsedda uppgifterna ska lämnas till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten inom två månader från inledandet av verksamheten. Den kommunala avfallshanteringsmyndigheten ska informeras om avslutandet av avfallsbehandlingen inom två månader från avslutandet av verksamheten. Uppgifterna ska uppdateras med minst fem års mellanrum.
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45 §
Sammanställande och lämnande av uppföljningsuppgifter till kommissionen
Finlands miljöcentral ska för uppföljning och bedömning av åtgärder gällande genomförandet
av avfallsdirektivet i samarbete med Statistikcentralen sammanställa de uppföljningsuppgifter
som direktivet förutsätter och årligen se till att uppgifterna lämnas till Europeiska kommissionen
i enlighet med artikel 37 i direktivet. Finlands miljöcentral ska därtill sammanställa de i artikel
10 i rådets direktiv 86/278/EEG om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket avsedda uppgifterna om slam och deras användning samt lämna uppgifterna
till Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 17 i direktivet.
Avvikande från 1 mom. ska Naturresursinstitutet sammanställa uppgifter om förebyggandet
av det i artikel 9.5 i avfallsdirektivet avsedda livsmedelavfallet samt om mängden ätliga livsmedel som tagits ur bruk som avfall och annat matsvinn samt om användningen och behandlingen av dem och lämna uppgifterna till Europeiska kommissionen i enlighet artikel 9.5 och
artikel 37.3 i avfallsdirektivet.
6 kap
Godkännande- och anmälningsförfaranden
46 §
Ansökan om godkännande av verksamhet för anteckning i avfallshanteringsregistret
En i 94 § 1 mom. i avfallslagen avsedd ansökan om godkännande av verksamhet för anteckning i avfallshanteringsregistret ska innehålla
1) verksamhetsutövarens namn, kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer samt
hemort,
2) kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter,
3) en kopia av handelsregisterutdraget, om verksamheten kräver en anteckning i handelsregistret,
4) uppgifter om trafiktillstånd, om verksamheten kräver trafiktillstånd,
5) en redogörelse för transportmaterielen,
6) en redogörelse för de avfallstyper som kommer att transporteras eller förmedlas för behandling och om avfallets beskaffenhet samt en uppskattning enligt avfallstyp av den årliga
mängden avfall som kommer att transporteras eller förmedlas,
7) en redogörelse för det huvudsakliga verksamhetsområdet och övriga verksamhetsområden,
8) en redogörelse för verksamhetsutövarens yrkesskicklighet,
9) en redogörelse för den säkerhet som ska ställas enligt 95 § i avfallslagen.
47 §
Innehållet i beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret
Ett i 96 § i avfallslagen avsett beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret ska innehålla åtminstone följande uppgifter:
1) verksamhetsutövarens namn, kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer samt
hemort,
2) kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter,
3) de väsentliga uppgifterna i ansökan,
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4) beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret eller om att verksamheten inte godkänns,
5) eventuella villkor,
6) motiveringen till beslutet och de bestämmelser som tillämpats.
48 §
Uppgifter som ska ingå i utdrag ur avfallshanteringsregistret
Ett i 98 § i avfallslagen avsett utdrag ur avfallshanteringsregistret ska innehålla åtminstone
följande uppgifter:
1) verksamhetsutövarens namn, kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer samt
hemort,
2) kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter,
3) datum för beslutet om godkännande och uppgifter för identifiering av det,
4) vilken myndighet som fattat beslutet och myndighetens kontaktuppgifter,
5) vilket verksamhetsområde, vilka transportmedel och vilka typer av avfall godkännandet
gäller,
6) med beslutet förenade villkor,
7) datum före vilket utdraget ska kontrolleras.
49 §
Anmälan om insamlingsverksamhet till avfallshanteringsregistret
En i 100 § i avfallslagen avsedd anmälan om yrkesmässig insamlingsverksamhet för anteckning i avfallshanteringsregistret ska innehålla
1) verksamhetsutövarens namn, kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer samt
hemort,
2) kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter,
3) en redogörelse för de avfallstyper som kommer att samlas in samt en uppskattning av den
årliga mängden insamlat avfall enligt avfallstyp,
4) en uppskattning av under hur lång tid en insamlingsverksamhet som inte är fortlöpande
kommer att pågå,
5) mottagningsplatsens adress eller motsvarande uppgift om var mottagningsplatsen är belägen,
6) en redogörelse för vilket slags sopkärl som kommer att användas på mottagningsplatsen,
7) en redogörelse för hur insamlingen kommer att ordnas i enlighet med 10 § och uppgifter
om andra åtgärder för att förhindra att insamlingen och mottagningsplatsen medför fara eller
skada för hälsan eller miljön,
8) en redogörelse för hur avfallet kommer att transporteras och om det behandlingssätt och
den behandlingsplats som planeras.
I samma anmälan får det ingå uppgifter om samtliga de mottagningsplatser för avfall i kommunen som omfattas av den insamlingsverksamhet som verksamhetsutövaren kommer att bedriva.
Verksamhetsutövaren ska så snart som möjligt meddela miljövårdsmyndigheten i kommunen,
om de uppgifter som avses i 1 mom. ändras väsentligt eller om verksamheten upphör.
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50 §
Innehållet i ansökan om förhandsgodkännande av avfallsåtervinningsanläggning
En i 114 § avsedd ansökan om förhandsgodkännande av avfallsåtervinningsanläggning ska
innehålla följande uppgifter:
1) verksamhetsutövarens namn, företags- och organisationsnummer, kontaktuppgifter och
kontaktperson samt anläggningens namn och besöksadress,
2) en kopia av handelsregisterutdraget, om verksamheten kräver en anteckning i handelsregistret,
3) uppgift om gällande miljötillstånd och uppgift om miljöledningssystem som avses i 114 §
2 mom. 3 punkten i avfallslagen,
4) en beskrivning av det avfall för vilket förhandsgodkännande söks, inbegripet avfallets konsistens, föroreningar och variationer i egenskaperna,
5) avfallskategori enligt avfallsförteckningen och avfallets klassificering enligt bilagorna IV
och IVa till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall,
6) en beskrivning av den metod för återvinning som kommer att användas, inbegripet återvinningsförfarandets klassificering enligt bilaga 1,
7) den totala årliga mängden avfall som kommer att återvinnas och mängderna enligt avfallstyp samt en uppskattning av den andel avfall som kommer att införas i landet med stöd av förhandsgodkännandet,
8) den tidsperiod för vilken förhandsgodkännandet söks,
9) kvalitetssäkring och bokföring av avfallet och vilka åtgärder som ska vidtas om avfallet
inte tas emot på grund av fel sammansättning eller någon annan orsak, samt andra förfaranden
vid mottagning av avfallet,
10) en redogörelse för tidigare avfallstransporter där verksamhetsutövaren har deltagit, eventuella problem som förekommit och hur dessa har lösts.
7 kap
Särskilda bestämmelser
51 §
Innehållet i den riksomfattande avfallsplanen
Den i 87 § i avfallslagen avsedda riksomfattande avfallsplanen ska innehålla följande uppgifter om avfallshanteringen, som vid behov ska särskiljas enligt region:
1) slutsatser av utvärderingen av genomförandet och effekterna av den gällande riksomfattande avfallsplanen,
2) mängden och typen av samt ursprunget till det avfall som uppkommit i landet, importerats
och exporterats samt en bedömning av den framtida utvecklingen,
3) en beskrivning av systemen för insamling av avfall, inbegripet den geografiska täckningen
av den separata insamlingen enligt avfallstyp och en bedömning av tillämpningen av undantagen från skyldigheten att samla in avfall separat enligt 15 § 2 mom. i avfallslagen,
4) befintliga större anläggningar för bortskaffande och återvinning av avfall, inbegripet eventuella särskilda lösningar för oljeavfall, farligt avfall, avfall som innehåller betydande mängder
råvaror av avgörande betydelse, eller avfallsflöden som omfattas av särskild unionslagstiftning
samt anläggningar och sammanslutningar som ordnar återanvändning av produkter,
5) en utvärdering av de åtgärder som behövs för att förbättra funktionen och effektiviteten av
de avfallsinsamlingssystem som avses i 3 punkten samt av behovet av nya insamlingssystem,
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6) en utvärdering av behovet att förnya de behandlingsanläggningar av avfall som avses i 4
punkten samt av behovet av nya anläggningar för behandling av avfall, inbegripet mängden
avfall som ska behandlas i dessa och de investeringskostnader och andra kostnader som krävs,
samt en beskrivning av principerna för anläggningarnas placering,
7) åtgärder genom vilka placeringen på avstjälpningsplatsen av sådant avfall som kan återvinnas förhindras,
8) målen för utvecklande av avfallshanteringen, som om möjligt ska inbegripa kvantitativa
mål för materialåtervinning och annan återvinning,
9) avfall som ger upphov till särskilda problem inom avfallshanteringen och åtgärder för att
förebygga problem,
10) åtgärder för att förebygga nedskräpning av alla typer och för att städa områden som har
blivit nedskräpade,
11) andra planerade åtgärder för hur identifierade problem ska lösas, inbegripet åtgärder för
hur den upplysning och information som behövs ska ordnas,
12) en utvärdering av huruvida ekonomiska och andra styrmedel kan vara användbara och
lämpliga, med beaktande av vikten av att upprätthålla en väl fungerande inre marknad,
13) en utvärdering av de presenterade åtgärdernas verkningsfullhet när det gäller att nå de
uppställda målen och syftet med avfallslagen och att främja verkställandet av bestämmelserna,
14) indikatorer och mål beskrivande kvalitet eller mängd som behövs för uppföljning och
utvärdering av planen, inbegripet mängden avfall som uppstått och indikatorer och mål som
gäller dess behandling samt kommunalt avfall som slutbehandlats eller återvunnits som energi.
Den del av den riksomfattande avfallsplanen som gäller minskning av avfallsmängderna och
avfallets skadlighet ska innehålla följande uppgifter:
1) en sådan beskrivning av förändringen i avfallsmängderna och avfallets skadlighet som omfattar åtminstone den senaste tioårsperioden samt en bedömning av den framtida utvecklingen,
2) en beskrivning av de åtgärder som för närvarande vidtas för att minska avfallsmängderna
och avfallets skadlighet och en bedömning av deras effekter,
3) målen för minskning av avfallsmängderna och avfallets skadlighet,
4) de planerade åtgärderna för att främja minskningen av avfallsmängderna och avfallets skadlighet med beaktandet av omsorgsplikten och förbuden som gäller produkter enligt 9 § i avfallslagen samt skyldigheterna enligt artikel 9.1 och de exemplifierade åtgärder och den utvärdering
av åtgärdernas verkningsfullhet för att minska avfallsmängderna och avfallets skadlighet som
ingår i bilagorna IV och IV a till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall
och om upphävande av vissa direktiv,
5) de planerade åtgärderna för att minska konsumtionen av plastprodukter för engångsbruk
som avses i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 om minskning av
vissa plastprodukters inverkan på miljön,
6) en särskild plan för minskningen av mängden livsmedelsavfall,
7) kvalitativa och kvantitativa indikatorer för att följa hur åtgärderna för minskning av avfallsmängderna och avfallets skadlighet har utvecklats.
Den riksomfattande avfallsplanen ska omfatta en del som gäller förpackningar och förpackningsavfall i vilken det utreds hur de mål som ställs upp med stöd av avfallslagen för minskning
av mängden förpackningar, återanvändning av förpackningar och materialåtervinning och annan återvinning av förpackningsavfall ska nås.
52 §
Inspektioner av transport av avfall
Den behöriga tillsynsmyndigheten ska vid inspektioner av sådana anläggningar och företag
som avses i 124 § 1 mom. 3–5 punkten i avfallslagen och som bedriver verksamhet där avfall
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transporteras eller insamlas yrkesmässigt, verksamhet som avfallsmäklare eller med internationella avfallstransporter behandla och granska uppgifter och omständigheter som hänför sig
till ursprunget, typen, mängden, leveransplatsen och mottagaren i fråga om det avfall som
transporteras.
53 §
Uppgifter som ska ingå i en sådan anbudsbegäran och begäran om kommunal avfallshantering i andra hand som ska publiceras i dataplattformen för avfall och biflöden
En anbudsbegäran som avses i 33 § 2 mom. i avfallslagen ska publiceras i dataplattformen för
avfall och biflöden ska ingå
1) namn och kontaktuppgifter för avfallsinnehavaren eller en i 33 § 1 mom. i avfallslagen
avsedd avfallstransportör eller någon annan aktör,
2) avfallets typ, egenskaper och mängd,
3) avfallets placering, så långt möjligt angivet enligt kommun,
4) den avfallshantering som söks och dess varaktighet,
5) tidsfristen för lämnande av anbud.
I en sådan begäran om kommunal avfallshantering i andra hand som avses i 33 § 2 mom. i
avfallslagen ska det utöver de uppgifter som avses i 1 mom. 1–4 punkten ingå uppgift om ett
konstaterande av bristande utbud av andra tjänster i dataplattformen för avfall och biflöden eller,
om den som begär tjänsten är en upphandlande enhet, på internetadressen www.hankintailmoitukset.fi.
54 §
Väsentliga uppgifter om avtal om kommunal avfallshantering i andra hand
Sådana i 33 § 3 mom. i avfallslagen avsedda väsentliga uppgifter som ska lämnas till dataplattformen för avfall och biflöden och som gäller avtal om kommunal avfallshantering i andra
hand är
1) avtalsparternas namn, kontaktuppgifter och företags- och organisationsnummer,
2) avfallets typ, egenskaper och mängd,
3) avfallets placering, så långt möjligt angivet enligt kommun,
4) avfallshanteringens karaktär och varaktighet,
5) tjänstens pris.
8 kap
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
55 §
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den x.x 20 .
Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om avfall (179/2012) med undantag
för dess 14 § 3 mom., som upphävs den 1 januari 2025.
Om det någon annanstans i lagstiftningen hänvisas till den statsrådsförordning om avfall som
gällde vid denna förordnings ikraftträdande, ska i stället denna förordning tillämpas.
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56 §
Övergångstider för vissa skyldigheter
Kommunen ska ordna den separata insamling av bioavfall från boende som avses i 18 § 1
mom. senast från den 1 juli 2022 och den separata insamling som avses i 18 § 2 mom. senast
från den 1 juli 2024.
Kommunen ska ordna den separata insamling av förpackningsavfall från boende som avses i
19 § 1 mom. i samarbete med förpackningarnas producentsammanslutningar samt den separata
insamlingen av annat avfall från boende som avses i 20 § senast från den 1 juli 2023.
Kommunen ska ordna den regionala mottagning av textilavfall som avses i 21 § 1 mom. 3
punkten senast från den 1 januari 2023.
Avfallsinnehavaren ska ordna den separata insamling av avfall som avses i 22 § 1 mom. senast
från den 1 juli 2022.
Innehavare av bygg- och rivningsavfall ska ordna den separat insamling av bygg- och rivningsavfall som avses i 27 § 1 mom. senast från den 1 juli 2022.
De i 34–40 § avsedda bokföringsskyldigheterna tillämpas från den 1 januari 2022 och i
nämnda paragrafer avsedda informationsskyldigheter från den 1 januari 2023. Uppgifterna enligt 41 § ska antecknas i transportdokumenten senast från den 1 januari 2022.
Fram till de i 5 och 6 mom. nämnda tidpunkterna tillämpas motsvarande bestämmelser om
separat insamling av bygg-och rivningsavfall, bokförings- och informationsskyldigheter samt
uppgifter som antecknas i transportdokument i den statsrådsförordning om avfall som var i kraft
då denna förordning trädde i kraft.

Helsingfors den 20xx

…minister Förnamn Efternamn

Titel Förnamn Efternamn
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Bilaga 1
ÅTERVINNINGSFÖRFARANDEN
R1

Användning främst som bränsle eller annan energikälla1)

R 1.1

Användning som bränsle i avfallsförbränningsanläggningar1)

R 1.2

Användning som bränsle i samförbränningsanläggningar av avfall, till exempel i kraft- eller värmepannsanläggning eller i processugn

R2

Återställande eller regenerering av lösningsmedel

R3

Materialåtervinning eller återställande av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel, inklusive kompostering och andra biologiska
omvandlingsprocesser

R 3.1

Förberedande av organiskt avfall för återanvändning

R 3.2

Aerob behandling av organiskt avfall, i vilken den produkt som uppstår används som materialåtervunnen produkt eller materialåtervunnet material eller ämne för gödsling eller för jordförbättring

R 3.3

Anaerob behandling av organiskt avfall, i vilken den produkt som uppstår
används som materialåtervunnen produkt eller materialåtervunnet material
eller ämne för gödsling eller för jordförbättring

R 3.4

Förgasning av organiskt avfall inklusive pyrolys, när de komponenter som
uppstår används som kemikalier

R 3.5

Annan materialåtervinning av organiskt avfall (med undantag för R 3.2−R
3.4)

R 3.6

Användning av organiskt avfall vid markfyllning

R 3.7

Annan återvinning av organiskt avfall som material (med undantag för R
3.1−3.6)

R4

Materialåtervinning eller återställande av metaller och metallföreningar

R 4.1

Förberedande för återanvändning av avfall som innehåller metall

R 4.2

Materialåtervinning av metaller och metallföreningar

R 4.3

Annan återvinning av metaller och metallföreningar

R5

Materialåtervinning eller återställande av andra oorganiska material

R 5.1

Förberedande av oorganiskt avfall för återanvändning

R 5.2

Materialåtervinning av oorganiskt avfall (till exempel oorganiskt byggmaterial)

R 5.3

Återvinning av oorganiskt avfall vid markfyllning
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R 5.4

Rening av mark som leder till återvinning av jordmaterial

R 5.5

Annan återvinning av oorganiskt avfall som material (med undantag för R
5.3 och R 5.4).

R6

Regenerering av syror eller baser

R7

Återvinning av komponenter som används för att minska föroreningar

R8

Återvinning av katalysatorkomponenter

R9

Omraffinering av olja eller annan återanvändning av olja

R 9.1

Regenerering av spillolja till basolja

R 9.2

Annan materialåtervinning av spillolja (med undantag för R 9.1)

R 10

Markspridning med positiva effekter på jordbruket eller ekologin

R 11

Användning av avfall som uppkommit genom något av förfarandena R 1–R
10

R 12

Utväxling av avfall som ska bli föremål för något av förfarandena R 1–R
112)

R12.1

Tillverkning av avfallsbaserat bränsle innan den lämnas för återvinning som
energi (R01)

R12.2

Avfallets transportlastning och förbehandling, till exempel lagring, sortering, sammanslagning, krossning och komprimering före avfallets egentliga
återvinning (med undantag för R 12.1)

R 13

Lagring av avfall före något av förfarandena R 1–R 12 utom tillfällig lagring, före insamling, på den plats där avfallet har uppkommit3)

1)

Detta omfattar förbränningsanläggningar avsedda för kommunalt fast avfall vilkas energieffektivitet uppgår till minst 0,65. Vid beräkning av energieffektiviteten används följande formel:
Energieffektiviteten = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef)) där
− Ep är den energi som årligen produceras i form av värme eller elektricitet. Den beräknas genom att energin i form av elektricitet multipliceras med 2,6 och värme som produceras för
kommersiella ändamål multipliceras med 1,1 (GJ/år).
− Ef är den årliga energitillförseln till systemet från sådana bränslen som bidrar till produktionen av ånga (GJ/år).
− Ew är den energi som kan utvinnas från det behandlade avfallet under ett år beräknad utifrån
avfallets nettovärmevärde (GJ/år).
− Ei är den energi som importeras under ett år, bortsett från Ew och Ef (GJ/år).
− 0,97 är en faktor som motsvarar energiförlusterna på grund av bottenaska och strålning.
Denna formel ska tillämpas i enlighet med referensdokumentet om bästa tillgängliga teknik
vid förbränning av avfall.
2)
Om det inte finns någon annan lämplig R-kod, kan detta omfatta inledande förfaranden före
återvinning, inklusive förbehandling, t.ex. demontering, sortering, krossning, komprimering,
pelletering, torkning, fragmentering, konditionering, omförpackning, separering, sammanslagning eller blandning för överlämnande till någon av verksamheterna R 1–R 11.
3)
Med tillfällig lagring avses tillfällig lagring enligt 6 § 1 mom. 17 punkten i avfallslagen.
24

Bilaga 2
BORTSKAFFNINGSFÖRFARANDEN

D1

Deponering på eller under markytan (t.ex. på avfallsdeponier eller liknande)

D 1.1

Deponering av avfall på en avstjälpningsplats för inert avfall eller icke-farligt avfall

D 1.2

Deponering av avfall annanstans än i ett deponi för utvinningsavfall i klass A (med
undantag för förfarandena D 4 och D 5)

D2

Behandling i markbädd (t.ex. biologisk nedbrytning av flytande avfall och slam i
jord eller liknande).

D3

Djupinjicering (t.ex. insprutning av pumpbart avfall i källor, saltgruvor eller naturligt förekommande förvaringsrum och liknande)

D4

Invallning (t.ex. placering av flytande avfall och slam i dagbrott, dammar eller laguner och liknande)

D 4.1

Deponering av utvinningsavfall i laguner som har klassificerats som deponier för
utvinningsavfall i klass A eller i deponier av anrikningsavfall

D 4.2

Deponering av utvinningsavfall i andra deponier än sådana som har klassificerats
som deponier för utvinningsavfall i klass A eller deponier för anrikningsavfall

D 4.3

Deponering av annat avfall än utvinningsavfall i dagbrott, dammar eller laguner

D5

Särskilt utformad markdeponering (t.ex. placering i inklädda, separata förvaringsutrymmen som är täckta och avskilda från varandra och från den omgivande miljön)

D 5.1

Deponering av avfall på en avstjälpningsplats för farligt avfall eller på en annan
separat plats som är avskild från miljön

D 5.2

Deponering av avfall i ett deponi för utvinningsavfall i klass A (med undantag för
D 4.1)

D6

Utsläpp till andra vatten än hav och oceaner

D7

Utsläpp till hav eller oceaner, inklusive deponering under havsbotten

D8

Biologisk behandling som inte anges på annan plats i denna bilaga och som leder
till en slutprodukt i form av föreningar eller blandningar som bortskaffas med något av förfarandena D 1–D 12

D9

Fysikalisk kemisk behandling som inte anges på annan plats i denna bilaga och
som leder till en slutprodukt i form av föreningar eller blandningar som bortskaffas
med något av förfarandena D 1–D 12 (t.ex. avdunstning, torkning, kalcinering
osv.)
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D 10

Förbränning på land

D 11

Förbränning till havs1)

D 12

Permanent lagring (t.ex. placering av behållare i en gruva och liknande)

D 13

Sammansmältning eller blandning före behandling enligt något av förfarandena D
1–D 122)

D 14

Omförpackning före behandling enligt något av förfarandena D 1–D 13

D 15

Lagring före något av förfarandena D 1–D 14 (utom tillfällig lagring på den plats
där avfallet har uppkommit innan det transporteras bort)3)

1)

Detta förfarande är förbjudet enligt Finlands och Europeiska unionens lagstiftning samt internationella konventioner.
2)
Om det inte finns någon annan lämplig D-kod, kan detta omfatta inledande förfaranden före
bortskaffande, inklusive förbehandling, t.ex. sortering, krossning, komprimering, pelletering,
torkning, fragmentering, konditionering eller separering innan något av förfarandena D 1–D
12 tillämpas.
3)
Med tillfällig lagring avses tillfällig lagring enligt 6 § 1 mom. 17 punkten i avfallslagen.
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Bilaga 3
AVFALLSFÖRTECKNING: DET VANLIGASTE AVFALLET SAMT FARLIGT AVFALL
1. Definitioner
I denna bilaga avses med:
1) farligt ämne ett ämne som uppfyller kriterierna i del 2–5 i bilaga I till CLP-förordningen,
2) tungmetaller föreningar av antimon, arsenik, kadmium, krom (VI), koppar, bly, kvicksilver,
nickel, selen, tellur, tallium och tenn, samt dessa ämnen i metallisk form, om de klassificeras
som farliga ämnen,
3) PCB polyklorerade bifenyler, polyklorerade terfenyler, monometyl-tetraklordifenylmetan,
monometyl-diklordifenylmetan och monometyl-dibrom-difenylmetan samt en blandning som
innehåller sammanlagt mer än 0,005 viktprocent av dessa ämnen,
4) övergångsmetaller föreningar av skandium, vanadin, mangan, kobolt, koppar, yttrium, niob,
hafnium, volfram, titan, krom, järn, nickel, zink, zirkonium, molybden och tantal, samt dessa
ämnen i metallisk form, om de klassificeras som farliga ämnen,
5) stabilisering processer som ändrar avfallsbeståndsdelarnas farlighet, varvid farligt avfall
omvandlas till icke-farligt avfall,
6) solidifiering processer där endast avfallets aggregationstillstånd ändras genom tillsatser
utan att avfallets kemiska egenskaper påverkas,
7) delvis stabiliserat avfall avfall som efter stabiliseringsprocessen fortfarande innehåller farliga beståndsdelar som inte fullständigt omvandlats till icke-farliga beståndsdelar och som kan
avges till miljön på kort, medellång eller lång sikt.
2. Bedömning och klassificering
2.1 Bedömning av avfallets farliga egenskaper
Vid bedömningen av de farliga egenskaperna hos avfall ska de kriterier som fastställs i Europeiska unionens rättsakter som avses i 3 § tillämpas. Vid bedömning av de farliga egenskaperna HP 4, HP 6 och HP 8 ska de gränsvärden för enskilda ämnen som anges i den förordningen tillämpas. Om koncentrationen av ett ämne som finns i avfall är lägre än gränsvärdet
för ämnet ska det inte beaktas vid beräkningen av ett tröskelvärde. Om en farlig egenskap hos
avfall har bedömts i ett test och genom att använda koncentrationerna av farliga ämnen enligt
den nämnda förordningen ska testresultaten gälla.
2.2 Klassificering av avfall som farligt
Avfall som hör till de med asterisk (*) utmärkta kategorierna i förteckningen över avfall är
farligt avfall, om inte något annat i enskilda fall bestäms med stöd av 7 eller 112 § i avfallslagen.
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För sådant avfall som både kan höra till kategori farligt och icke-farligt avfall ska följande
gälla:
a) En post i förteckningen över avfall, klassificerat som farligt, med en specifik eller allmän
hänvisning till farliga ämnen, är endast tillämplig för avfall när avfallet innehåller sådana koncentrationer av farliga ämnen som gör att avfallet uppvisar en eller flera av de farliga egenskaperna HP 1 till HP 8 eller HP 10 till HP 15 så som de anges i Europeiska unionens rättsakter som avses i 3 §. Bedömningen av den farliga egenskapen HP 9 ska ske enligt tillämplig
nationell lagstiftning.
b) En farlig egenskap kan bedömas med hjälp av koncentrationen av ämnen i avfallet i enlighet med Europeiska unionens rättsakter som avses i 3 § eller, om inte något annat anges i
CLP-förordningen, genom ett prov i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr
440/2008 som antagits med stöd av förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) eller andra internationellt erkända
testmetoder och riktlinjer, med beaktande av artikel 7 i CLP-förordningen när det gäller försök
på djur och människor.
c) Avfall som innehåller polyklorerade dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner
(PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-triklor- 2,2-bis (4-klorfenyl) etan), klordan, hexaklorocyclohexan
(inbegripet lindan), dieldrin, endrin, heptaklor, hexaclorobenzene, klordekon, aldrin, pentaklorbensen, mirex, toxafen, hexabrombifenyl eller PCB som överskrider de koncentrationsgränser som anges i bilaga IV till POP-förordningen ska klassificeras som farligt.
d) De koncentrationsgränser för farliga egenskaper som anges i Europeiska unionens rättsakter
som avses i 3 § är inte tillämpliga på rena metallegeringar i deras massiva form som inte är
förorenade av farliga ämnen. Legeringar som är upptagna i avfallsförteckningen och är markerade med en asterisk (*) klassificeras dock som farligt avfall.
e) I förekommande fall får följande anmärkningar som ingår i bilaga VI till CLP-förordningen
beaktas vid fastställandet av de farliga egenskaperna hos avfall:
• 1.1.3.1 Anmärkningar angående identifiering, klassificering och märkning av ämnen: Anmärkningarna B, D, F, J, L, M, P, Q, R och U.
• 1.1.3.2 Anmärkningar angående klassificering och märkning av blandningar: Anmärkningarna 1, 2, 3 och 5.
f) Efter en bedömning av farliga egenskaper hos avfall enligt denna metod ska en lämplig kategori farligt eller icke-farligt avfall i avfallsförteckningen tilldelas.
3. Avfallsförteckning
Förteckningen består av avfallskategorier betecknade med sexsiffriga koder samt kapitelrubriker med tvåsiffriga respektive fyrsiffriga koder. Avfall klassificeras till avfallskategorierna i
förteckningen enligt följande:
a) Avfallskategorin enligt avfallets ursprung betecknad med en sexsiffrig kod, dock inte koder
som slutar med 99, identifieras i kapitlen 01 till 12 eller 17 till 20. En anläggning kan behöva
klassificera sin verksamhet i flera kapitel. Till exempel avfall från tillverkning av bilar kan
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hänföras till kapitel 12, kapitel 11 och kapitel 08 beroende på från vilket steg i processen avfallet kommer.
b) Om ingen lämplig avfallskategori återfinns i kapitlen 01 till 12 eller 17 till 20 ska man undersöka om avfallet kan hänföras till kapitlen 13, 14 eller 15.
c) Om ingen kategori under dessa kapitelrubriker är tillämplig för avfallet ska avfallet klassificeras enligt kapitel 16.
d) Om avfallet inte heller omfattas av kapitel 16 ska kod 99 (avfall som inte anges någon annanstans) i den del av förteckningen som avses i underpunkt a användas.
[HÄR SKA BIFOGA AVFALLSFÖRTECKNING I ENLIGHET MED BILAGA 4 I DEN
GÄLLANDE STATSRÅDETS FÖRORDNING OM AVFALL https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2012/20120179]
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Bilaga 4
KVALITETSBESTÄMNING AV KOMMUNALT AVLOPPSSLAM
Den som producerar kommunalt avloppsslam ska bestämma halterna av tungmetaller och vid
behov av andra skadliga ämnen samt av totalkväve och totalfosfor i slammet.
Slamproverna ska till sina egenskaper motsvara det slam som levereras från reningsverket för
återvinning eller bortskaffande. Slammets kvalitet ska bestämmas åtminstone vartannat år. För
uppföljning av variationerna i kvaliteten i fråga om slam som används inom jordbruket ska
kvalitetsbestämningen till en början göras med korta intervaller. Om analysresultaten inte varierar väsentligt under det första året kan analysfrekvensen minskas. Analysfrekvensen i fråga
om slam som ska användas inom jordbruket bestäms enligt avloppsreningsverkets storlek enligt följande:
Personekvivalenttal (pet)
pet ≥ 100 000
10 000 ≤ pet < 100 000
2 000 ≤ pet < 10 000
500 ≤ pet < 5 000
< 500

Analysfrekvens gånger/år
Första året
Övriga år
≥ 12
≥4
≥6
≥3
≥4
≥2
≥1
≥1
≥1
minst vartannat år

Om det inkommande avloppsvattnets beskaffenhet förändras avsevärt, ökas analysfrekvensen
till åtminstone den nivå som förutsätts det första året.
Slammets kvalitet ska bestämmas av ett tillförlitligt laboratorium. Halterna av åtminstone följande ämnen ska bestämmas:
– torrsubstans (%),
– totalkväve (Ntot),
– totalfosfor (Ptot),
– kadmium, krom, koppar, nickel, bly och zink,
– kvicksilver.
Bestämningarna ska göras enligt en standard som fastställts för bestämning av slamkvalitet av
Europeiska standardiseringsorganisationen (CEN) eller Internationella standardiseringsorganisationen (ISO).
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Bilaga 5
ANTECKNINGSSÄTT OCH SPECIFICERING AV BOKFÖRINGSUPPGIFTER, UPPGIFTER I TRANSPORTDOKUMENT OCH UPPGIFTER SOM LÄMNAS TILL TILLSYNSMYNDIGHETER
Uppgift

Anteckningssätt och specificering

Aktörernas identifierings-uppgifter

I fråga om företag eller annan sammanslutning:
Namn
Företags- och organisationsnummer
Verksamhetsplatsens adress
Kontaktpersonens namn
Kontaktpersonens e-postadress
Kontaktpersonens telefonnummer

Avfallets eller produktens mängd
Avfallskategori
Beskrivning av
avfallets typ

Konsistens

Avfallets slag1)

I fråga om fysisk person:
Namn
Fastighetens adress
E-postadress
Telefonnummer
Massa i ton eller kilogram (i transportdokument kan kubik användas som enhet)
Avfallskategori och dess identifieringsnummer enligt avfallsförteckningen i bilaga 3
Verbal beskrivning av avfallstypen
Namn på vilket avfallet allmänt är känt
Sammansättning i fråga om blandningar
Konsistens och vid behov torrsubstanshalt
Andra egenskaper
Stoft/pulver
Fast form
Tjockflytande/pasta
Slam
Flytande
Gasform
Övrigt (specificera)
Farligt avfall
POP-avfall
Icke-farligt avfall
Inert avfall (bara om avfall som deponeras
på avstjälpningsplats)

31

Paragraf/paragrafer med
bestämmelser om skyldigheten i anknytning till
uppgiften
34, 36, 37, 39, 40 ja 41 §

34, 35, 37, 38, 39, 40 ja 41
§
34, 35, 37, 39, 40 ja 41 §
34, 37, 38, 39, 40 ja 41 §

41 §

34, 37, 39, 40 ja 41 §

Farliga egenskaper

Långlivade organiska föroreningar
Avfallets ursprung

Huvudsakliga farliga egenskaper enligt bilaga III till avfallsdirektivet, såsom det föreskrivs om dem i de EU-rättsakter som avses i 3 §
Ämnen som POP-avfallet innehåller och
som anges i bilaga IV till POP-förordningen
Kommer avfallet från Finland eller utlandet

34, 37, 39 ja 41 §

34, 37, 39 ja 41 §
34, 37, 40 ja 41 §

Om avfallet kommer från utlandet, det land
från vilket avfallet kommer

Avfallets behandlingssätt
Produkter och
material som uppkommer vid förberedande av avfall
för återanvändning, materialåtervinning eller annan återvinning

Om avfallet kommer från Finland, följande
uppgifter:
1) ursprungskommun
2) verksamhet inom vilken avfallet har
uppstått
Jord- och skogsbruk samt fiskeri
Industri
Byggande (inkl. nybyggnad, reparationsbyggnad och rivning)
Samhällen (inklusive handel och
tjänster)
Gruvdrift
Energiförsörjning
Avfallshantering och materialåtervinning
Annan verksamhet
3) Om kommunalt avfall och slam från slamavskiljare och slutna tankar som hör till
kapitel 15 eller 20 i avfallsförteckningen i
bilaga 3 uppgift om den verksamhet inom
vilken avfallet uppkommit
Boende (omfattar boende i permanent bostad, fritidsbostad och internat samt annat boende)
Kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet
Annan förvaltnings- och serviceverksamhet (inklusive handel)
Verbal beskrivning av avfallets behandlingssätt och behandlingsförfarandets klassificering enligt bilaga 1 eller 2
Verbal beskrivning av produkten eller
materialet
Verbal beskrivning av produktens eller
materialets användningsändamål
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34, 35, 37, 40 ja 41 §
37 §

samt varje produkts eller materials användningsändamål
Särskilda uppgifter som gäller kommunalt avloppsslam
Slammets förbeRötning
handlingssätt för
Kompostering
att minska sjukKalkstabilisering eller annan kemisk bedomsalstrare och
handling
växtskadegörare
Termisk behandling
Övrigt (specificera)
Slammets kvalitet Uppgifter om kvaliteten på det slam som
uppstår och/eller har behandlats enligt bilaga 4
Halterna av åtminstone följande ämnen ska
bestämmas om slammet
− torrsubstans (%),
− totalkväve (Ntot),
− totalfosfor (Ptot),
− kadmium, krom, koppar, nickel,
bly och zink,
− kvicksilver.
Särskilda uppgifter som gäller transportdokumentet
Tidpunkt för
Datum då avfallstransporten har inletts och
avfallstransporten
avslutats
Plats där avfallsAdress eller koordinat från vilken avfallstransporten har in- transporten har inletts och till vilken transletts och avslutats
porten har avslutats

Fordonets registreringstecken
Bekräftelse
Avfallets
förpackningssätt

Avfallets
transportmedel

Platsen kan därtill anges med byggnadsbeteckning
Bokstavs- och sifferserie som identifierar
fordonet enligt 2 § i fordonslagen 82/2021
Personens namnteckning, elektronisk
namnteckning, stämpel eller annan verifieringsmetod
Fat
Trätunna
Dunk
Låda
Säck
Kompositemballage
Tryckbehållare
Bulk
Övrigt (specificera)
Vägtransport
Järnvägstransport
Sjötransport
Flygtransport
Inlandssjöfart
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36 §

36 §

41 §
41 §

41 §
41 §
41 §

41 §

Övrigt (specificera)
Särskilda uppgifter som gäller spillolja
Spilloljans typ
Motor- och transmissionsoljeavfall
Industrioljeavfall
Kasserade industriella emulsioner
Olja och koncentrat från oljeavskiljning
som ingår i kategori 19 02 07* i avfallsförteckningen i bilaga 3.
Produkter som
Produkter
uppstått vid bebasolja
handlingen av
tunn eldningsolja
spillolja och deras
tjock eldningsolja
användningsändadieselolja
mål
behandlad spillolja som lämpar sig
som bränsle2)
annan produkt2)

38 §

38 §

Användningsändamål
tillverkning av smörjmedel eller
industrioljor
bränsle eller tillverkning av
bränsle
annat användningsändamål3)
1) Ett och samma avfall kan vara av flera olika slag. Till exempel POP-avfall kan vara antingen farligt eller icke-farligt avfall och icke-farligt avfall kan också vara inert avfall.
2) Specificera produkten.
3) Specificera användningsändamålet.
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