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utöver de tyngdpunktsspecifika målen dessutom nödvändiga och viktiga åtgärder för att 

målen ska uppnås samt de parter som ansvarar för genomföringen. I avfallsplanen presente-

ras hur uppföljningen är ordnad under avfallsplanens period.

I planeringen tillämpas miljöbedömningen enligt SMB-lagen, dvs. lagen om bedömning av 

miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005) och en miljöbeskriv-
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SAMMANDRAG

Avfallsplanen för södra och västra Finland är en gemensam utvecklingsplan för 
avfallshanteringen inom Tavastlands, Sydöstra Finlands, Sydvästra Finlands, Västra 
Finlands, Birkalands och Nylands miljöcentralers verksamhetsområden. Vid utar-
betandet av planen har man tillämpat miljöbedömning enligt SMB-lagen, dvs. la-
gen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program 
(200/2005).

I avfallsplanen presenteras nuläget i fråga om avfallshanteringen samt de framtida 
utvecklingsbehoven fram till år 2020 i planeringsområdet. Avfallsplanen fokuserar 
på sex tyngdpunkter inom planeringen av avfallshanteringen:

Materialeffektivt byggande
Biologiskt nedbrytbart avfall
Samhälls- och glesbygdsslam
Förorenad mark
Aska och slagg
Avfallshantering i exceptionella situationer

I planen framförs utöver de tyngdpunktsspecifika målen dessutom nödvändiga och 
viktiga åtgärder för att målen ska uppnås samt de parter som ansvarar för genomfö-
ringen. I avfallsplanen presenteras hur uppföljningen är ordnad under avfallsplanens 
period och vilka indikatorer som används i uppföljningen.

I planeringen tillämpas miljöbedömningen enligt SMB-lagen, dvs. lagen om bedöm-
ning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005) och 
en miljörapport enligt lagen har gjorts över bedömningen. I miljörapportsdelen pre-
senteras miljöbedömningens skeden och innehåll i avfallsplaneringsprocessen i Södra 
och Västra Finland. I rapporten presenteras kort de planer och program som är viktiga 
med avsikt på avfallsplanen samt miljöns tillstånd i fråga om de indikatoruppgifter 
som de särskilt utplockade tyngdpunkterna kopplas samman med. Miljörapporten 
innehåller också ett program för uppföljning av avfallsplanen.

Medan avfallsplaneringen pågått har man publicerat Program för deltagande och 
bedömning (Birkalands miljöcentrals rapporter 2sv/2008), Delrapport I: Responsen 
från det första samrådet och hur den har beaktats, tyngdpunkterna för avfallsplane-
ring (Birkalands miljöcentrals rapporter 5sv/2008), rapporter om de enskilda tyng-
dpunkterna (Hämeen ympäristökeskuksen raportteja 11/2009, Kaakkois-Suomen 
ympäristökeskuksen raportteja 1/2009, Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ra-
portteja 9/2009, Länsi-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 4/2009, Pirkanmaan 
ympäristökeskuksen raportteja 3/2009 och Uudenmaan ympäristökeskuksen raport-
teja 11/2009). Det finns svenskt sammandrag i rapporten.
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FÖRKORTNINGAR

AL    Avfallslagen
ALT    Alternativ
ANM   Arbets- och näringsministeriet
BAT    Bästa användbara teknik (Best Available Techniques)
ELSU   Avfallsplan för södra och västra Finland
ELY    Närings-, trafik- och miljöcentral
ERUF   Europeiska regionala utvecklingsfonden
ESF    Europeiska socialfonden
HAM   Tavastlands miljöcentral
HRM   Helsingforsregionens miljötjänster 
     (till utgången av 2009 SAD)
IM    Inrikesministeriet
JSM    Jord- och skogsbruksministeriet
KAS   Sydöstra Finlansd miljöcentral
LOS    Sydvästra Finlands miljöcentral
LSU    Västra Finlands miljöcentral
MARA-förordningen Statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i 
     markbyggnad, 591/2006
MBL   Markanvändnings- och bygglagen
MKB   Miljökonsekvensbedömning
MM    Miljöministeriet
MSL   Miljöskyddslagen
MTT   Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi
PDB   Program för deltagande och bedömning
PIMA   Förorenad mark el. jord
PIR    Birkalands miljöcentral
REF    Återvunnet bränsle som framställts mekaniskt genom 
     processering av torrt och fast avfall, 
     t.ex. fiberförpackningar, trä och plast
RFV    Regionförvaltningsverk 
SAD   Huvudstadsregionens samarbetsdelegation 
     (från ingången av 2010 HRM)
SHM   Social- och hälsovårdsministeriet
SMB   Bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters 
     planer och program
SrB    Statsrådets beslut
SrF    Statsrådets förordning
SYKE   Finlands miljöcentral
SÖKÖ   Handlingsmodell för koordinering av en stor 
     oljebekämpningsoperation för de myndigheter som 
     ansvarar för oljebekämpningen
TE-central  Arbets- och näringscentral
UUS   Nylands miljöcentral
VAHTI   Övervaknings- och belastningsdatasystem som används 
     inom miljöförvaltningen
VTT    Statens tekniska forskningscentral
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DEFINITIONER

Biologiskt nedbrytbart avfall Avfall som kan brytas ned biologiskt 
el. bionedbrytbart avfall under anaeroba eller aeroba förhållanden, bl.a. 
   livsmedels-, trädgårds-, trä-, pappers- och 
   kartongavfall

Bioavfall el. organiskt avfall Livsmedels-, mat- och trädgårdsavfall som bryts  
   ned biologiskt under anaeroba eller aeroba 
   förhållanden

Förädlingsvärde Skillnaden mellan intäkterna av och kostnaderna  
   för verksamheten

Hemkompostering Hushållens källkompostering

Hushållsavfall Avfall som produceras av hushållen och som 
   utgör ca 60 % av samhällsavfallet

In situ–sanering Sanering av mark på platsen, utan att  jorden 
   grävs upp

Lean-leaderskap Företagsledningsmetod, som syftar till allt lägre  
   kostnadsnivå och mindre användning av resurser  
   i produktionen av produkter och tjänster.

Materialeffektivitet Produktion av så stor nytta som möjligt i   
   förhållande till den använda materialinsatsen

On site–sanering Sanering av mark på platsen, men så att jorden   
   grävs upp

Producentansvar Producentens skyldighet att se till att det ordnas  
   återanvändning eller återvinning av de 
   produkter som producenten släpper ut på 
   marknaden samt återanvändning eller 
   återvinning och annan avfallshantering av 
   avfallet från dem, samt att sörja för de kostnader  
   som detta orsakar

Samförbränning Avfallsförbränning i ett kraft- eller värmeverk 
   eller i en processugn samtidigt med vanligt 
   bränsle

Samhällsavfall  Avfall som uppkommer från bosättning, dvs.
   hushållsavfall, samt avfall som vad 
   egenskaperna, sammansättningen och mängden  
   kan jämföras med detta och som uppkommer 
   inom t.ex. industrin eller serviceverksamhet
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Inledning
Finlands avfallslag (1072/1993) förutsätter de regionala miljöcentralerna gör upp 
regionala avfallsplaner för utvecklande av skötseln av avfallsfrågorna i sina områden. 
I avfallsplanen ska presenteras uppgifter om nuläget beträffande avfallet och avfall-
shanteringen samt utvecklingsmålen och de åtgärder som behövs för att nå dem.

Syftet med den regionala avfallsplanen är att uppnå de mål som presenterats i den 
riksomfattande avfallsplanen på regional nivå. De regionala avfallsplanerna är också 
ett viktigt redskap för att nå målen i den riksomfattande avfallsplanen. Syftet med 
avfallsplanerna är att styra den praktiska verksamheten i anslutning till avfallshante-
ringen, påverka den mängd avfall som produceras och återvinningen av det samt att 
hitta lösningar på regionala avfallsproblem. Målet med avfallsplanen för södra och 
västra Finland är att minska utsläppen av växthusgaser från avfallshanteringen, på så 
sätt bidrar den också till att de mål som presenteras i den klimat- och energistrategi 
på lång sikt som statsrådet godkände 6.11.2008 samt i statsrådets framtidsredogörelse 
om klimat- och energipolitiken (28/2009) nås.

Enligt 50 § i miljöskyddslagen (86/2000) ska den regionala avfallsplanen beaktas 
när miljötillstånd som gäller återvinnings- och behandlingsplatser för avfall bereds. 
Avfallsplanens betydelse framhävs också av att Europeiska kommissionen har i sitt 
brev (22.1.2009) konstaterat att EU:s regionfonder kan delfinansiera endast sådana 
infrastrukturprojekt inom avfallshanteringen som ingår i en avfallshanteringsplan 
som meddelats kommissionen.

Den riksomfattande avfallsplanen

Statsrådet har i april 2008 godkänt den riksomfattande avfallsplanen fram till år 2016. 
Planen innehåller strategiska linjer och mål för avfallspolitiken samt det allmännas 
styrmedel. Där presenteras åtgärder som främjar en förnuftig användning av naturre-
surserna, utvecklas avfallshanteringen samt förebyggs risker samt miljö- och sanitära 
olägenheter som beror på avfall. Planen innehåller målen för avfallshanteringen i 
Finland fram till 2016 samt centrala åtgärder för att nå dem. De centrala målen för 
den riksomfattande avfallsplanen är följande:

att förebygga uppkomsten av avfall•	
att främja biologisk återvinning och materialåtervinning av avfall•	
att främja förbränningen av sådant avfall som inte lämpar sig för återvin-•	
ning
att säkerställa en säker hantering och slutlig placering av avfall•	

Enligt den riksomfattande avfallsplanen minskas utsläppen av växthusgaser från 
avfallshanteringen särskilt genom att mindre biologiskt nedbrytbart avfall placeras 
på avstjälpningsplatserna och genom att mera av den metan som uppkommer på 
avstjälpningsplatsernas tas till vara. I den riksomfattande avfallsplanen presenteras 
mål för förebyggandet av uppkomsten av avfall och återvinningen av avfall i fråga 
om bl.a. samhällsavfall, gödsel och slam samt bygg- och industriavfall.

Den riksomfattande avfallsplanen styr målen för och beredningen av de regionala 
avfallsplanerna. Och de regionala avfallsplanerna preciserar den riksomfattande 
avfallsplanen. I den gällande riksomfattande avfallsplanen har det satts två direkta 
mål för de regionala avfallsplanerna. Målen är: Den behövliga avfallsförbränningska-
paciteten uppskattas samt regionala behov av att behandla avfall som uppkommer 
från animaliska biprodukter och specialavfall från hälsovårdsbranschen ska beaktas 
i regionala avfallsplaner.

1
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Avfallslagen och -direktivet

Bestämmelser om utarbetandet av avfallsplaner ingår i avfallslagen (1072/1993). 
Den nationella avfallsplaneringens betydelse framhävs i och med ramdirektivet för 
avfallshantering (2008/98/EG) som publicerades 21.11.2008. Direktivet utvidgar och 
klarlägger kraven i anslutning till avfallsplaneringen (artikel 28). Genom direktivet 
vill man främja förebyggandet av uppkomsten av avfall, återanvändningen och åter-
vinningen av avfall samt förenkla EU:s nuvarande avfallsreglering. Det fastställer en 
s.k. avfallsstrategi med fem steg.

I enlighet med avfallshierarkin ska man först försöka förebygga uppkomsten av 
avfall. Följande steg i hierarkin är förberedelse för återanvändning, materialåtervin-
ning och annan återvinning (t.ex. energiåtervinning). Sist i avfallshierarkin kommer 
ändamålsenligt bortskaffande av avfall.

förebyggande1. 
förberedelse för återanvändning2. 
materialåtervinning3. 
annan återvinning, t.ex. energiåtervinning4. 
bortskaffande5. 

I avfallsdirektivet åläggs medlemsländerna att främja materialåtervinningen av avfall 
så att 2020 återvinns minst hälften av det pappers-, metall-, plast- och glasavfall som 
uppkommer och minst 70 % av byggnads- och rivningsavfallet. Medlemsländerna ska 
genomföra det nya avfallsdirektivet senast 12.12.2010. Den nationella avfallslagstift-
ningen revideras som bäst. Revionsarbetsgruppens mål är att våren 2010 överlämna 
ett förslag till modernisering av avfallslagstiftningen.

Planeringsorganisation

Samarbetet i anslutning till den gemensamma avfallsplaneringen för de sex miljöcent-
ralerna i södra och västra Finland förbereddes under 2006 och 2007. Den egentliga 
planeringen av avfallsplanen startade i början av 2008. Planeringsorganisationen 
bestod av en avfallsplaneringsgrupp, ett arbetsutskott, samarbetsgrupper för de 
enskilda miljöcentralerna samt expertgrupper för de enskilda tyngdpunkterna (figur 
1). Birkalands miljöcentral koordinerade utarbetandet av avfallsplanen. Direktörerna 
för de regionala miljöcentraler som var med i avfallsplaneringssamarbetet beslutade 
om de saker som var viktigast med tanke på planeringen. Till dem hörde att välja 
tyngdpunkter, beakta respons samt godkänna avfallsplanen och miljörapporten.

Ledningsgrupp för planeringen var avfallsplaneringsgruppen för södra och västra 
Finland, i vilken ingick experter på avfallsfrågor från varje regional miljöcentral som 
är med i samarbetet, Finlands miljöcentral och miljöministeriet. Avfallsplanerings-
gruppen organiserade, planerade och styrde avfallsplaneringsarbetet. En del av de 
frågor som avfallsplaneringsgruppen skulle besluta om bereddes av arbetsutskottet. I 
arbetsutskottet ingick projektchefen från Birkalands miljöcentral samt två alterneran-
de företrädare för de andra deltagande miljöcentralerna. Avfallsplaneringsgruppens 
samt samarbets- och expertgruppernas sammansättningar presenteras i bilaga 1.

Samarbetsgruppernas uppgift har varit att föra fram de regionala behoven i de 
viktigaste avfallsplaneringsfaserna. Varje deltagande miljöcentral har tillsatt en egen 
regional samarbetsgrupp och samlat regionala påverkare från bl.a. avfallshanterings-
bolag, avfallsföretag, kommuner, landskapsförbund, länsstyrelsen samt industrin, 
produktionen och handeln och organisationer som företräder dessa sektorer. Samar-
betsgrupperna har sammanlagt cirka 140 medlemmar. Varje samarbetsgrupp har 
samlats 3–6 gånger 2008–2009.
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Expertgrupperna har kommit med idéer, berett och kommenterat tyngdpunkterna 
för avfallsplaneringen samt målen och åtgärderna i anslutning till dem. De sex ex-
pertgrupperna för tyngdpunkterna hade nästan 90 medlemmar. Varje expertgrupp 
har samlats 7–9 gånger 2008–2009.

I samband med att avfallsplanen utarbetats har det gjorts en miljöbedömning enligt 
lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program 
(den s.k. SMB-lagen 200/2005). Miljöbedömningen gjordes av alternativen i fråga 
om de olika tyngdpunkterna och den genomfördes av Finlands miljöcentral (SYKE). 
Bedömningen gjordes i växelverkan med de grupper som deltar i planeringen. Med-
lemmarna i SYKEs bedömningsgrupp och ansvarsområdena presenteras i bilaga 1. 
Över bedömningen har upprättats en miljörapport som behandlar de olika formerna 
av växelverkan och resultaten. (Pirkanmaan ympäristökeskus 2009b) Miljörapporten 
är på sidan 100.

Figur 1. Organisationen för avfallsplaneringen i södra och västra Finland.
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Tyngdpunkter

I avfallsplanen för södra och västra Finland koncentrerar man sig på att planera sex 
tyngdpunktsteman. Tyngdpunkterna har valts utgående från de riksomfattande må-
len, andra planer och program samt samarbetet med intressentgrupper och samråden. 
Urvalskriterierna för tyngdpunkterna beskrivs i programmet för deltagande och 
bedömning (Birkalands miljöcentral 2008a) Miljöcentralernas direktörer godkände 
tyngdpunkterna vid sitt möte 1.4.2008.

För varje tyngdpunkt utsågs en ansvarig miljöcentral, som har ansvarat för bear-
betandet av tyngdpunkten i hela avfallsplaneringsområdet (tabell 1). Varje tyngd-
punkt har i stora drag bearbetats enligt samma principer, som beskrivs i miljörappor-
ten. Nivån på den tillgängliga utgångsinformationen om tyngdpunkterna har varierat 
och exaktheten hos de mål som angetts för olika tyngdpunkter i den riksomfattande 
avfallsplanen har påverkat skillnaderna i informationen om de olika tyngdpunkterna 
i bakgrundsrapporterna samt i avfallsplanen.

Tabell 1. Tyngdpunkterna i avfallsplanen och de miljöcentraler som ansvarat för bearbetandet av 
dem.

Tyngdpunkt Ansvarig miljöcentral

Materialeffektivt byggande Birkalands miljöcentral

Biologiskt nedbrytbart avfall Nylands miljöcentral

Samhälls- och glesbygdsslam Västra Finlands miljöcentral

Förorenad mark Tavastlands miljöcentral

Aska och slagg Sydvästra Finlands miljöcentral

Avfallshantering i exceptionella situationer Sydöstra Finlands miljöcentral

För varje tyngdpunkt har det sammanställts en bakgrundsrapport som innehåller 
utgångsinformation om nuläget beträffande tyngdpunkten, de mål som satts för 
tyngdpunkten samt en beskrivning av miljökonsekvensbedömningen och resultaten. 
Bakgrundsrapporterna finns som elektroniska publikationer (www.ymparisto.fi/
elsu).

Sammanställande av informationen

Uppgifterna om avfallshanteringens utveckling och nuläge har sammanställts från 
flera olika källor. Uppgifter om avfallshanteringssystemens utveckling och avfall-
shanteringssamarbetet har fått från bl.a. avfallshanteringsbolagen och kommun-
förbundet samt ur miljötillstånden. Uppgifterna om avfallsmängden baserar sig i 
huvudsak på miljöförvaltningens övervaknings- och belastningsdatasystem (VAHTI), 
i vilket årligen införs uppgifter om avfallsmängder från anläggningar som behöver 
miljötillstånd. Avfallsmängderna från industrin har uppskattats utgående från dessa 
uppgifter i fråga om fyra industribranscher där avfallsmängderna är betydande: 
massa- och pappersindustrin, metallindustrin, kemiindustrin samt energiprodukti-
onsindustrin.

Man har försökt rätta till brister och fel i uppgifterna genom direkta kontakter med 
aktörerna i avfallsbranschen. Uppgifter om mängderna samhällsavfall har fåtts direkt 
från de kommunala avfallshanteringsbolagen, avfallsverken samt enskilda aktörer i 
avfallsbranschen, t.ex. Paperinkeräys Oy, Suomen Hyötykeskus Oy, Suomen Uusio-
aines Oy, Alko Ab och UFF. Hemkomposteringens omfattning och mängden avfall 
som bränns i fastigheternas eldstäder har uppskattats kalkylmässigt med hjälp av det 
räknesätt som Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy använder (Merilehto m.fl., 2004). För att 
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bestämma återvinningsgraden i fråga om olika avfallsslag har använts uppgifter om 
sammansättningen hos det blandavfall som slutdeponeras på avstjälpningsplatser 
från den undersökning som gjordes i huvudstadsregionen 2003–2004 (YTV, 2004). 

Den granskning som baserar sig på VAHTI-datasystemet omfattar inte avfallet från 
de anläggningar vars miljötillstånd har behandlats av kommunen samt avfallet från 
de anläggningar som inte behöver ha miljötillstånd. Dessa anläggningar är dock små 
jämfört med de anläggningar som övervakas av de regionala miljöcentralerna.

När det gäller avfallet från industrin försämrar ändringarna i antalet kunder hos 
VAHTI-datasystemet möjligheterna att jämföra olika år. När det gäller samhällsav-
fallet har uppskattningen av den totala avfallsmängden försvårats av att det inte går 
att få heltäckande regional information om vissa avfallsfraktioner, t.ex. det avfall som 
omfattas av producentansvaret. Betydande mängder avfall transporteras till och från 
avfallsplaneringsområdet. Av denna orsak går det inte att ha fullständig kontroll 
över uppgifterna om avfallsströmmarna inom miljöcentralernas verksamhetsområ-
den med hjälp av VAHTI-datasystemet. Osäkerhet i fråga om uppskattningarna av 
avfallsmängderna har också förorsakats av de kalkylmässigt uppskattade avfall-
smängderna samt de antaganden om t.ex. blandavfallets sammansättning och att allt 
komposterat avfall återvinns som använts för att bestämma återvinningsgraderna. 
Trots bristerna i uppföljningssystemet för avfallsinformation kan man ändå på basis 
av uppgifterna om avfallsmängder och återvinning dra slutsatser om utvecklings-
linjerna för avfallshanteringen.

Hur utlåtanden och åsikter har beaktats

I enlighet med SMB-lagen (200/2005) har det ordnats två officiella samråd under 
avfallsplaneringsprocessen. Responsen från det första samrådet och hur den har 
beaktats finns noterad i den första delrapporten om avfallsplaneringen i södra och 
västra Finland (Birkalands miljöcentral 2008b). De åsikter om och ställningstaganden 
till utkastet till avfallsplan som kom fram under det andra samrådet har beaktats i 
avfallsplanen. I största delen av utlåtandena och åsikterna ansågs utkastet till plan 
utgöra en bra grund för planeringen av och beslutsfattandet om avfallsplaneringen 
och inga ändringsförslag lades fram. Mest respons, såväl positiv som negativ, kom i 
fråga om granskningen av anläggningskapaciteten. Ansvarsfrågorna togs upp i flera 
utlåtanden, särskilt kommunernas resurser för att genomföra planen betraktades som 
begränsade. Utgående från utlåtandena och åsikterna har man rättat till fel och brister 
i avfallsplanen, uppdaterat granskningen av anläggningskapaciteten i avsnittet om 
nuläget samt preciserat den eftersträvande situationen för avfallshanteringen fram 
till 2020. I fråga om målen och åtgärderna för tyngdpunkterna har de ansvariga ak-
törerna korrigerats och språkdräkten preciserats. Sammandrag av utlåtandena och 
ställningstaganden samt hur de har beaktats har sammanställts i en separat elektro-
nisk publikation, Pirkanmaan ympäristökeskus, 2009b (www.ymparisto.fi/elsu). 
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Nuläget i fråga om avfallshanteringen i 
södra och västra Finland

Beskrivning av planeringsområdet

Södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde består av 12 landskap. Det finns 
sammanlagt 191 (2009) kommuner i området. Områdets totala areal är cirka 95 590 
km2, varav cirka 8 % är vatten. I området bor ungefär 3,80 miljoner invånare, vilket 
är 71 % av Finlands hela befolkning (2008). I området finns Finlands mest tätbebodda 
landskap, Nyland och Egentliga Finland. Befolkningstätheten understiger medelta-
let i Finland (17,5 pers./km2) endast i landskapen Södra Österbotten och Mellersta 
Österbotten. (tabell 2)

Invånarantalet i planeringsområdet har ökat med sammanlagt drygt 113 000 perso-
ner under åren 2002–2008. Antalet kommuner i området har minskat med flera tiotals 
kommuner till följd av kommunsammanslagningar jämfört med situationen 2002. 
År 2009 finns det 56 kommuner färre än föregående år och i början av 2010 minskar 
antalet kommuner med sex till följd av kommunsammanslagningar.

Tabell 2. Landskapen och deras nyckeltal i södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde 
(Tilastokeskus, 2009a).

Landskap Ekonomiska 
regioner, 

antal

Kommuner, 
antal

Total areal, 
km2

Invånaran-
tal**

Befolknings-
täthet,

pers./km2**

Egentliga Tavastland 3 11 5706 173041 33,3

Päijänne-Tavastland 2 12 6257 200847 39,2

Södra Karelen 2 11 (10)* 7236 134448 24

Kymmenedalen 2 7 5595 182754 35,7

Satakunta 3 22 (21)* 8412 227652 28,6

Egentliga Finland 5 28 10910 461177 43,3

Södra Österbotten 4 19 14000 193511 14,4

Mellersta Österbotten 2 9 5474 175985 13,5

Österbotten 4 17 7932 71029 22,7

Birkaland 6 24 14469 480705 38,6

Östra Nyland 2 10 2800 93491 34,2

Nyland 4 21 (18)* 6794 1408020 220,2

ELSU-området 
sammanlagt

39 191 95585 3802660 43,3

* inom parentes situationer efter de kommunsammanslagningar som träder i kraft 1.1.2010
** 31.12.2008

Servicen spelar en stor roll inom näringsstrukturen i planeringsområdets landskap. 
Andelen sysselsatta som arbetar i serviceyrken varierar från 58 % i Södra Österbotten 
till 80 % i Nyland. Andelen som arbetar med förädling är ungefär 30 % i största delen 
av landskapen, i Nyland är andelen dock endast 18 % av de sysselsatta. Jord- och 
skogsbrukets andel av näringsstrukturen varierar från under 1 % i Nyland till 10 % i 
Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. (tabell 3) Inom näringsstrukturen i hela 
Finland är jord- och skogsbrukets andel cirka 4 %, förädlingens 25 % och servicens 
70 % (2007) (Tilastokeskus, 2009a).

Planeringsområdet står för en betydande del av hela Finlands industriproduktion. 
Områdets sammanräknade andel av förädlingsvärdet av hela landets industripro-
duktion var nästan 80 % 2007 (Tilastokeskus, 2009a). Industrins förädlingsvärde 

2
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beskriver skillnaden mellan intäkterna av industriproduktionen och kostnaderna 
för verksamheten. Planeringsområdets och samtidigt hela Finlands mest industria-
liserade landskap är Nyland, Egentliga Finland och Birkaland. Nationellt betydande 
massa- och pappersindustri finns i Södra Karelen, Kymmenedalen och Birkaland, 
metallindustri i Nyland, Egentliga Finland och Birkaland och kemiindustri i Östra 
Nyland, Nyland och Egentliga Finland.

Tabell 3. Befolkningens huvudsakliga utkomstkällor i landskapen i södra och västra Finland avfall-
splaneringsområde 2007 (Kuntaliitto, 2009).

Landskap Näringsstruktur

Jord- och skogsbruk, % Förädling, % Service, %

Egentliga Finland 4,2 28,9 66,0

Päijänne-Tavastland 3,4 32,2 63,4

Södra Karelen 4,8 28,4 65,8

Kymmenedalen 3,9 27,8 67,3

Satakunta 4,8 33,5 60,6

Egentliga Finland 3,8 28,2 67,1

Södra Österbotten 10,1 30,5 58,4

Mellersta Österbotten 10,2 27,3 61,5

Österbotten 6,9 31,1 61,1

Birkaland 2,8 30,3 65,9

Östra Nyland 3,7 28,4 66,8

Nyland 0,6 18,1 80,4

Bruttonationalprodukten har ökat i samtliga landskap i planeringsområdet under 
åren 2002–2007. År 2007 var bruttonationalprodukten per invånare i Nyland och Östra 
Nyland större än medeltalet i hela landet, 34 952 e/invånare. Av planeringsområdets 
landskap var bruttonationalprodukten lägst i Södra Österbotten. I de andra landska-
pen i planeringsområdet var bruttonationalprodukten 2006 ungefär 26 000 – 34 000 
€/invånare. (figur 2)
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Figur 2. Den genomsnittliga bruttonationalprodukten i södra och västra Finlands avfallspla-
nerngsområde 2002–2007(Tilastokeskus, 2009a).
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Tidigare avfallsplaner

Den första riksomfattande avfallsplanen trädde i kraft 1998 och regionala avfallspla-
ner för södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde utarbetades under åren 
1996–1997. Avfallsplanerna justerades under åren 2002–2004 så att de skulle mots-
vara den översyn av den riksomfattande avfallsplanen som blivit klar 2002. (tabell 
4) Målen i de tidigare regionala avfallsplanerna har i huvudsak satts för situationen 
2005, endast Birkalands avfallsplan innehåller mål även för 2010. Respektive avfall-
splan innehåller såväl kvalitativa som kvantitativa mål för avfallshanteringen och 
avfallsmängderna. Målen varierar regionvis i fråga om innehållet och antalet, men 
huvudlinjerna följer de allmänna utvecklingsmålen i den riksomfattande avfallspla-
nen fram till år 2005 och översynen av den.

Tabell 4. Tidigare regionala avfallsplaner för södra och västra Finlands avfallshanteringsområde och 
översyner av dem.

Avfallsplan 
(färdig år)

Översyn av avfallsplanen
(färdig år)

Regional avfallsplan för Tavastland (1996) Uppföljningsrapport om avfallshanteringen 
(1997–2001). Översyn av målen för den regio-
nala avfallsplanen för Tavastland (2002)

Sydöstra Finlands miljöcentrals regionala av-
fallsplan (1996)

Uppföljning och översyn av sydöstra Finlands 
regionala avfallsplan (2003)

Sydvästra Finlands regionala avfallsplan (1997) Sydvästra Finlands regionala avfallsplan: upp-
följning och översyn 2001–2002 (2002)

Västra Finlands regionala avfallsplan (1996) Uppföljnings- och översynsrapport till västra 
Finlands regionala avfallsplan (2002)

* Birkalands avfallsplan. Målprogram för avfall-
sbranschen till åren 2005 och 2010. (2004)

Nylands avfallsplan (1996) Nylands avfallsplan: uppföljnings- och över-
synsrapport (2004)

*Landskapet Birkaland hörde till Tavastlands miljöcentrals verksamhetsområde när avfallsplanen utar-
betades

Genomförandet av tidigare avfallsplaner

De mål som satts för samhällsavfallshanteringen i de regionala avfallsplanerna har 
styrt utvecklingen av den regionala avfallshanteringen. I enlighet med målen har kom-
munernas avfallshanteringssamarbete intensifierats och antalet avstjälpningsplatser 
för samhällsavfall har minskat. För närvarande hör planeringsområdets samtliga 
kommuner med undantag av Nurmijärvi som delägare eller genom avtal till ett re-
gionalt avfallshanteringsbolag eller ett kommunalt avfallsverk som fungerar regionalt 
(figur 3). När de föregående avfallsplanerna uppgjordes, 1996, var fortfarande över 
hundra avstjälpningsplatser för samhällsavfall i funktion. År 2009 slutdeponeras 
samhällsavfall på 25 avstjälpningsplatser. Den tekniska nivån på avstjälpningsplat-
serna har också förbättras, eftersom alla avstjälpningsplatser som nu är verksamma 
uppfyller EU-normerna. Också målen för de totala mängderna samhällsavfall har i 
huvudsak uppnåtts (tabell 5) I de tidigare avfallsplanerna har målen för en minskning 
av mängden samhällsavfall satts i relation till bruttonationalproduktens tillväxt. Det 
är dock svårt att bedöma bruttonationalproduktens faktiska inverkan på mängden 
samhällsavfall och det finns inga bevis på att mängden samhällsavfall skulle växa 
lika snabbt som bruttonationalprodukten (Huhtinen, m.fl., 2007).

Däremot har de mål för återvinningen av avfall som satts i tidigare avfallsplaner 
inte uppnåtts till alla delar. I fråga om samhällsavfall var målet att före 2005 höja 
återvinningsgraden till 55–70 % beroende på region. År 2005 återvanns i medeltal 
endast 43 % av samhällsavfallet i planeringsområdet, och målen för total återvinning 
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av samhällsavfall nåddes inte inom en enda regional miljöcentrals verksamhetso-
mråde (tabell 5). Effektivast har samhällsavfall återvunnits inom Västra Finlands 
miljöcentrals verksamhetsområde, där avfallshanteringen till stor del baserar sig på 
rötning och produktion av biogas samt energiutvinning ur återvunnet bränsle från 
samhällsavfall i samförbränningsanläggningar. Allmänt taget nåddes inte målen för 
återvinning av samhällsavfall bl.a. därför att behandlingskapaciteten för bioavfall 
och energiutvinningen av avfall har ökat långsammare än antaget.

Tabell 5. Den totala mängden samhällsavfall och återvinningsgraden inom de regionala miljöcentra-
lernas verksamhetsområden i södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde 2005 samt målen 
för 2005 i de tidigare avfallsplanerna.

Regional miljö-
central

Den faktiska 
avfallsmängden 

2005 (ton)

Mål för avfall-
smängden 2005 

(ton)

Den faktiska 
återvinningsgra-

den 2005 (%)

Mål för åter-
vinningsgraden 

2005 (%)

HAM 159 200 168 6001) 45 70

KAS 110 700 160 0002) 48 70

LOS 356 700 368 100 46 70

LSU 173 400  - 56 70

PIR 229 100 230 000 47 55

UUS 707 500 884 3003) 35 70

Hela området 
totalt.

1 736 600 - 43  -

1) Källa: Väänänen, 2008
2) I tabellen uppges uppskattningen utgående från avfallsmängden 1993. Målet var att mängden sam-
hällsavfall 2005 är minst 15 % mindre än avfallsmängden 1993 och den avfallsmängd som uppskattats på 
basis av den reala BNP-tillväxten. (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 1996)
3) I tabellen uppges uppskattningen utgående från avfallsmängden 1994. Målet var att mängden samhäll-
savfall 2005 är 5 % mindre än den avfallsmängd som prognostiserats utgående från avfallsmängden 1994. 
(Uudenmaan ympäristökeskus, 2004)

Avfallsplanernas styrande inverkan i fråga om annat än samhällsavfall har varit 
mindre. Exempelvis utvecklingen av mängden industriavfall och återvinningen och 
behandlingen av avfallet har vid sidan av de regionala avfallsplanerna påverkats 
av bl.a. ändringarna i miljölagstiftningen och de till följd därav skärpta miljötill-
ståndsvillkoren samt ändringar i produktionen till följd av de ekonomiska konjunk-
turerna och den tekniska utvecklingen. 

Återvinningsmålen för industriavfall i de tidigare avfallsplanerna varierar mellan 
50 och 80 % beroende på region och delvis industribransch. Återvinningsmålen nåd-
des till stor del i fråga om massa- och pappersindustrins avfall. Särskilt den mängd 
avfall från skogsindustrin som deponeras på avstjälpningsplatser har minskat be-
tydligt jämfört med 1994, fast den totala mängden avfall från industrin har ökat. En 
bidragande orsak är att energiutvinningen av olika brännbara avfallsfraktioner har 
ökat. Återvinningsmålen nåddes emellertid inte i fråga om kemi- och metallindustrins 
avfall framför allt i Sydvästra och Västra Finlands miljöcentralers områden. Möjlighe-
terna att utnyttja avfall påverkas av vilken industri som bedrivs och hur det avfall 
som uppkommer ser ut. Största delen av avfallet från västra Finlands metallindustri 
är jarositavfall, som lämpar sig endast för slutdeponering på avstjälpningsplatser för 
problemavfall. Också största delen av avfallet från sydvästra Finlands kemiindustri 
är ferrosulfat som måste deponeras på avstjälpningsplatser. (tabell 6) I de tidigare 
avfallsplanerna har det också satts mål för en minskning av den totala mängden in-
dustriavfall. För planeringsområdets del har det inte bedömts hur målen uppnåtts, 
men på riksomfattande nivå har det konstaterats att i hela Finland har mängderna 
industriavfall minskat något inom olje- och kemiindustrin och betydligt inom metal-
lindustrin från 1992 till 2003 (Huhtinen m.fl., 2007).
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Tabell 6. Återvinningsgraderna i vissa industribranscher inom de regionala miljöcentralernas 
verksamhetsområden i södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde 2005. I de tidigare avfall-
splanerna hade med några få undantag som mål för 2005 satts att i medeltal 70 % av avfallet från 
industrin och energiproduktionen återvinns.

Faktisk återvinningsgrad 2005 (%)

Regional miljö-
central

Massa- och pap-
persindustrin

Metallindustrin Kemiindustrin Energiprodukti-
onsindustrin

HAM 68 96 86 86**

KAS 80 87 42 36

LOS 72 16 3 71

LSU 100* 2 17** 16**

PIR 52 75 68 26**

UUS 87 57 72 30

Tot. 74 16 16 41

*Målet för 2005 en återvinningsgrad på 80 %
**Målet för 2005 en återvinningsgrad på 50 %

I de tidigare avfallsplanerna och översynerna av dem har man satt som mål att till 
fullo återvinna den gödsel som landsbygdsnäringarna producerar. Inom Västra Fin-
lands miljöcentrals verksamhetsområde kan målet på 100 % återvinning anses ha 
uppnåtts (Koivula & Topp, 2002), även inom andra områden har återvinningsgraden 
för gödsel nästan uppnåtts (Huhtinen, m.fl. 2007). Avfallsplanernas mål gällande 
samhällsslam har uppnåtts delvis i och med ökad återvinning och ökad regional 
behandling. Å andra sidan har det inte i samband med denna plan utretts huruvida 
t.ex. avfallsslammets kvalitet förbättrats eller vissa andra mål som satts för slammet 
uppnåtts. I avfallsplanerna har det dessutom satts mål för problemavfall och avfall 
som omfattas av producentansvaret samt i en del också för t.ex. byggavfall, förore-
nad jord och bioavfall. Allmänt taget kan man anse att avfallshanteringen i fråga om 
problemavfall och avfall som omfattas av producentansvaret har utvecklats under 
de senaste åren. Det är fortfarande möjligt att utveckla avfallshanteringen särskilt i 
fråga om byggavfall, förorenad jord, bioavfall samt slam, och de har också valts till 
tyngdpunkter för den regionala avfallsplanen för södra och västra Finland. 

Bedömningen av avfallsplanernas styrande inverkan försvarar av att även andra 
faktorer, t.ex. lagstiftningens utveckling, kostnadsstegringen och avfallshanterings-
bolagens verksamhet, har kunnat inverka i samma riktning som målen för avfall-
splanen. Bedömningen av hur målen har uppnåtts försvåras dessutom av bristen på 
uppföljningsindikatorer samt förändringar i definitioner och statistik.

Ansvaret för avfallshanteringen

Enligt den gällande avfallslagen (1072/1993) ska avfallsinnehavaren se till att avfall-
shanteringen ordnas och svara för kostnaderna för den (6 § och 27 §). Kommunen ska 
dock ordna transport, återvinning eller behandling av avfall som uppkommit från 
bosättning samt av i fråga om beskaffenhet, sammansättning och mängd därmed 
jämförbart annat avfall än problemavfall som uppkommit inom industri-, service- 
eller annan verksamhet samt behandling eller återvinning av problemavfall som 
uppkommer från bosättning samt jord- och skogsbruk. Dessutom är producenten i 
fråga om vissa produkter skyldig att ordna insamling, återanvändning, återvinning 
och annan avfallshantering av en produkt som kasseras såsom avfall eller en del av 
den, samt att sörja för de kostnader som detta orsakar (Avfallslagen 18 a och b §).

Som avfallsinnehavare kan industrin, butiker, privat serviceverksamhet och an-
nan näringsverksamhet ordna sin avfallshantering själv eller förvärva avfallshante-
ringstjänster från serviceproducenter som de själva väljer. Företag, sammanslutningar 



21Miljön i Finland  45sv | 2009

och enskilda ska identifiera, sortera och lagra avfall och problemavfall som uppkom-
mer i deras verksamhet samt lämna avfallet till lämpliga mottagningsställen.

Den pågående revisionen av avfallslagen medför eventuellt ändringar och pre-
ciseringar av aktörernas ansvar särskilt när det gäller samhällsavfallshanteringen. 
Exempelvis arbetsfördelningen mellan kommunerna, producentansvarsammans-
lutningarna, avfallsproducenterna och privata avfallsbolag samt organiseringen av 
avfallsrådgivningen kommer att preciseras. 

Avfallshanteringsmyndigheter

Enligt avfallslagen ankommer ansvaret för beredningen av avfallslagstiftningen, be-
viljandet av miljötillstånd åt avfallshanteringsaktörer samt styrningen, planeringen 
och övervakningen av avfallshanteringen på olika myndigheter. Miljöministeriet 
bereder den finska avfallslagstiftningen samt styr tillämpningen och tolkningen av 
den inom den förvaltning som lyder under ministeriet. Miljötillståndsverken beviljar 
tillstånd för anläggningar eller verksamhet som kan medföra avsevärd olägenhet 
för miljön eller hälsan. De regionala miljöcentralerna beviljar tillstånd för andra be-
tydande avfallshanteringsanläggningar. Miljöcentralerna styr och övervakar också 
kommuners och företags avfallshantering samt bereder regionala avfallsplaner. Birka-
lands miljöcentral är riksomfattande tillsyndmyndighet för producentansvaret inom 
avfallshanteringen. Den kommunala miljöskyddsmyndigheten beviljar miljötillstånd 
för avfallshanteringsverksamhet i liten skala och övervakar att företag och enskilda 
iakttar avfallslagen och de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna. Finlands 
miljöcentral (SYKE) sköter myndighetsuppgifter i anslutning till övervakningen av 
internationella avfallstransporter. Till detta hör bl.a. att behandla anmälningar och 
ansökningar om avfallstransporter samt att fatta beslut om dem.

I och med projektet för att revidera regionförvaltningen ändras avfallshanterings-
myndigheterna. De regionala miljöcentralerna, miljötillståndsverken, länsstyrelserna, 
TE-centralerna, vägdistrikten och arbetarskyddsdistrikten dras in och deras uppgifter 
sammanförs från ingången av 2010 till två nya regionala myndigheter, regionförvalt-
ningsverket (RFV) och närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY). Vid reformen stärks 
samtidigt landskapsförbundens roll som regionutvecklingsmyndighet genom att de 
regionala utvecklingsuppgifterna samlas till förbunden.

Landskapen i södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde hör i framtiden 
till sex närings-, trafik- och miljöcentralers verksamhetsområde (Lagen om närings-, 
trafik- och miljöcentralerna 897/2009, SrF om närings-, trafik- och miljöcentralerna, 
20.11.2009). Den regionala avfallsplaneringen kommer i framtiden sannolikt att bere-
das i de närings-, trafik- och miljöcentraler vilkas ansvarsområde omfattar miljön och 
naturresurserna. Av de ELY-centraler som är verksamma i planeringsområdet sköts 
ansvarsområdet för miljön och naturresurserna av Södra Österbotten (Seinäjoki), 
Tavastland (Lahtis), Sydöstra Finland (Kouvola), Birkaland (Tammerfors), Egentliga 
Finland (Åbo) och Nyland (Helsingfors). Enligt regeringens proposition 59/2009 
kommer landskapsförbunden att styra samordningen av omfattande regionala planer 
gällande naturresurser och miljö som en del av utvecklingen av landskapet.

Kommunalt avfallshanteringssamarbete

Enligt avfallslagen (1072/1993) ansvarar kommunen för att ordna transport, åter-
vinning och behandling av som uppkommit från bosättning samt av i fråga om 
beskaffenhet, sammansättning och mängd därmed jämförbart avfall som uppkom-
mit vid offentlig förvaltning och serviceverksamhet. Kommunen ska också ordna 
återvinning och behandling av problemavfall som uppkommit från bosättning samt 
jord- och skogsbruk om det inte är fråga om oskäliga mängder. Genom ett avtal med 
avfallsinnehavaren kan kommunen också åta sig att ordna avfallshantering i fråga 
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om annat avfall. Dessutom ansvarar kommunen för information och rådgivning i 
anslutning till avfallshanteringen.

Kommunen kan sköta den avfallshantering som den ansvarar för själv eller låta en 
utomstående sammanslutning sköta den helt eller delvis. Merparten av kommu-
nerna har i första hand av kostnadseffektivitetsskäl överlåtit största delen av sina 
avfallshanteringsuppgifter på regionala avfallshanteringsbolag som de grundat. 

Figur 3. I södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde verkar 25 avfallshanteringsbolag och kommunala 
avfallsverk. En del av dem verkar inom flera landskaps och miljöcentralers områden. (bilaga 2)
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Samtidigt har kommunerna i vissa områden inrättat gemensamma avfallsnämnder. 
I planeringsområdet finns det fem sådana gemensamma nämnder som fungerar som 
kommunal avfallshanteringsmyndighet: avfallsnämnderna för medlemskommu-
nerna i Västra Nyland, Järviseutu, Österbotten, Lakeus samt Oy Botniarosk Ab. En 
enskild kommuns avfallsverk kan också fungera regionalt. Varje kommun ansvarar 
dock självständigt för att dess skyldighet enligt avfallslagen att sköta avfallshan-
teringen fullgörs. Regionala avfallsbolag eller kommunala avfallsverk som verkar 
regionalt kan sköta avstjälpningsplatser, komposterings- och rötningsanläggningar 
samt andra behandlings- och återvinningsanläggningar för samhällsavfall. Avfall-
shanteringsbolagen kan också ansvara för ordnandet av avfallstransport. Avfallshan-
teringsbolagen ägs förutom av kommunerna delvis även av industrianläggningar i 
området. De regionala avfallshanteringsaktörerna kan också samarbeta sinsemellan. I 
planeringsområdet är samarbetet mellan avfallshanteringsbolagen välutvecklat bl.a. 
i landskapet Österbotten. 

Av kommunerna i södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde är 87 % 
(167 kommuner) delägare eller via köpta tjänster med i regionala avfallshanterings-
bolag. I huvudstadsregionen sköter dessutom SAD (från ingången av 2010 HRM) 
avfallshanteringen för över 1 miljon invånare i 5 kommuner. I området finns tre 
kommunala avfallsverk som samarbetar regionalt och de är verksamma i samman-
lagt 18 kommuner. Av kommunerna i planeringsområdet sköter endast Nurmijärvi 
kommun samhällsavfallshanteringen i huvudsak självständigt. (figur 3 och bilaga 2) 
I skärgårdsområdena har avfallshanteringen dessutom skötts av bl.a. Klara – Skär-
gårdens Renhållning Ab (numera en del av Åbonejdens Avfallsservice Ab) samt av 
Håll Skärgården Ren rf.

De kommunala avfallshanteringsbestämmelserna kan innehålla lokala förpliktelser 
som gäller insamling, sortering, förvaring, transport, vidareförmedling, återvinning 
eller behandling av avfall och tekniska krav på dessa. När det regionala avfallshan-
teringssamarbetet ökar har de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna närmat 
sig varandra till innehållet. Inom avfallshanteringsbolagens verksamhetsområden har 
man strävat efter att utarbeta gemensamma avfallshanteringsbestämmelser för alla 
kommuner. Avfallshanteringsbestämmelserna i olika områden avviker från varandra 
beroende på vilken grundlösning för avfallshanteringen som valts för området. Huru-
vida samhällsavfallshanteringen i huvudsak baserar sig på förbränning, rötning eller 
deponering på avstjälpningsplats av avfallet syns i de vilka avfallsfraktioner som ska 
insamlas separat. I en enskild kommun kan dessutom tätorter och glesbygdsområden 
beröras av olika förpliktelser när det gäller bl.a. fastighetsvis separat insamling av 
avfall och avfallstransport.

I avfallshanteringsbestämmelserna har man allmänt förutsätt att förutom avstjäl-
pningsplats-, problem- och specialavfall ska även följande avfallsfraktioner insamlas 
separat: bioavfall, papper, papp, kartong, glas och metall. Vanligtvis har de fastighets-
visa sorteringsskyldigheterna för bostadsfastigheternas del fastställts på grundval 
av deras storlek och för andra fastigheters del på grundval av den insamlade mäng-
den avfall. Beroende på områdets avfallshanteringslösning kan i stället för avstjälp-
ningsplatsavfall den avfallsfraktion som huvudsakligen insamlas från fastigheterna 
vara blandavfall som går till rötning (s.k. vått avfall eller köksavfall) eller avfall som 
går till förbränning.

Det finns regionala skillnaderna i avfallshanteringslösningarna för samhällsavfall i 
planeringsområdet. I Österbotten är den primära avfallshanteringslösningen för när-
varande rötning av avfall, dvs. framställning av biogas. I den MBT-anläggning (cent-
ral för mekanisk och biologisk behandling för samhällsavfall) som Ab Stormossen Oy 
upprätthåller i Korsholm rötas köksavfall från Ab Stormossen Oy:s och Botniarosk 
Oy:s verksamhetsområde och bioavfall från Ab Ekorosk Oy:s verksamhetsområ-
de. Samhällsavfallshanteringen i planeringsområdet baserar sig för närvarande på 
förbränning av källsorterat samhällsavfall inom sex regionala avfallshanteringsbolags 
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verksamhetsområden i Kymmenedalen, Östra Nyland, Tavastland och Åbonejden. 
(figur 4) Dessutom har framställningen av återvunnet bränsle (REF) och förbränning 
av det i samförbränningsanläggningar rätt stor betydelse i Österbotten, och i Södra 
Karelens avfallshanteringsområde. I Päijänne-Tavastlands avfallshanteringsområde 
sorteras energifraktionen redan i fastigheterna separat från annat samhällsavfall och 
går till gasframställning. I områden där samhällsavfallshanteringen baserar sig på 
rötning eller avfallsförbränning, t.ex. inom Åbonejdens Avfallsservice Ab:s och Ab 
Stormossen Oy:s verksamhetsområden, gäller delvis strängare fastighetsvisa sorte-
ringsförpliktelser för bl.a. glas och metall än i det övriga planeringsområdet.

Figur 4. Förbränningsanläggningar för samhällsavfall och de nuvarande och planerade samarbetsområdena 
kring förbränningen i södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde i början av 2009. Pilarna på kartan 
visar nuvarande och planerade transporter till förbränningsanläggningarna. I figuren syns inte samförbränning-
sanläggningarna för avfall eller deras samarbetsområden. 
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Utöver eller i stället för fastighetsvis insamling har kommunerna självständigt 
eller tillsammans med samarbetspartner ordnat separata insamlingsställen för de 
vanligaste typerna av separat insamlat avfall som återvinns, t.ex. papp, kartong, glas 
och metall. I glesbygdsområden finns också områdesvisa insamlingsställen för blan-
davfall. Dessutom kan kommunerna eller avfallsbolagen upprätthålla bemannande 
små avfallsstationer som tar emot t.ex. problemavfall, el- och elektronikskot, sorterat 
nyttoavfall samt blandavfall som förs till avstjälpningsplats eller för förbränning. 
Dessutom tas nytto- och problemavfall emot i samband med olika jippon.

Avfallstransport
Avfallstransporterna i kommunen kan ordnas av kommunen, varvid kommunen 
(eller avfallshanteringsbolaget) konkurrensutsätter transporterna på kommunin-
vånarnas vägnar, eller på basis av avtal, varvid kommuninvånarna själva ingår avtal 
med den som utför transporten. Kommunen beslutar själv vilket system som används 
i kommunen. I kommunens olika delar kan samtidigt tillämpas av kommunen anord-
nad och avtalsbaserad avfallstransport.

I södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde bor över hälften av invånarna 
i kommuner där avfallstransporten är anordnad av kommunen. Resten av invånarna 
bor i kommuner där avfallstransporten är ordnad på basis av avtal (40 %) eller där 
man samtidigt tillämpar både av kommunen anordnad och avtalsbaserad avfallstran-
sport (4 %). (figur 5) Också i hela landet är av kommunen anordnad avfallstransport 
det vanligaste sättet att ordna avfallstransport (Kuntaliitto, 2008). Fast största delen 
av planeringsområdets befolkning omfattas av avfallshantering som är anordnad av 
kommunen, omfattas majoriteten av kommunerna (54 %, 104 kommuner) ändå av 
avtalsbaserad avfallstransport. Av kommunen anordnad avfallstransport finns i 39 % 
av kommunerna (75 kommuner) och i resterande 12 kommuner fungerar samtidigt 
både av kommunen anordnad och avtalsbaserad avfallstransport. Fastighetsvis av-
fallstransport ordnas inte nödvändigtvis i områden där förbindelserna är besvärliga 
eller där det uppkommer endast litet avfall att transportera. Kommuninvånarna har 
då oftast garanterats möjlighet att anlita områdesvisa insamlingsställen.

Kommunen 
anordnat 

transport-
system

56 %

Avtalsbaserat 
transport-

system
40 %

Blandsystem
4 %

Figur 5. Transporterna av blandat samhällsavfall enligt antalet invånare i södra och västra Finlands 
avfallsplaneringsområde i början av 2009. Med blandsystem avses kommuner där man på olika 
områden tillämpar av kommunen anordnat och avtalsbaserat transportsystem. (Jätelaitosyhdistys, 
2009a).
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Med avseende på miljöpolitiken är nackdelen med avtalsbaserad avfallstransport 
att trafiken ökar när de olika transportföretagen kör kors och tvärs. Risken med av 
kommunen anordnad transport kan åter vara att de små företagen försvinner från 
fältet, om de inte beaktas vid konkurrensutsättningen. (Huhtinen, m.fl., 2007) Enligt 
den enkät som Kommunförbundet gjorde 2008 är av kommunen anordnad avfall-
stransport förmånligare för kunden än avtalsbaserad transport (Kuntaliitto, 2008). Å 
andra sidan syntes inte motsvarande prisskillnad i den undersökning som Miljöföre-
tagens Förbund rf låtit göra (YYL, 2009). Möjligheten att jämföra kostnaderna för olika 
transportsystem försvåras dock av att det delvis är svårt att få heltäckande uppgifter 
från företagen om kostnaderna för avtalsbaserade avfallstransporter.

Avfall som omfattas av producentansvaret

Med producentansvar avses producentens, dvs. i regel importörens eller tillverkarens 
skyldighet att se till att det ordnas återanvändning eller återvinning av de produkter 
som de släpper ut på marknaden samt återanvändning eller återvinning och annan 
avfallshantering av avfallet från dem, samt att sörja för de kostnader som detta orsa-
kar. Producentansvaret omfattar också rådgivning om avfallshantering. Avvikande 
från andra branscher ankommer producentansvaret för förpackningar på dem som 
förpackar produkter och dem som importerar förpackade produkter.

Producentansvaret omfattar följande produkter:
däck till motordrivna och andra fordon och redskap•	
personbilar, paketbilar och andra liknande fordon•	
tidningar, tidskrifter, kontorspapper och andra liknande pappersprodukter•	
förpackningar•	
elektriska och elektroniska produkter•	
batterier och ackumulatorer•	

För att sköta avfallshanteringen enligt producentansvaret har tillverkarna och impor-
törerna grundat riksomfattande producentsammanslutningar. För närvarande finns 
det 20 godkända producentsammanslutningar i Finland. För konsumenten är det 
avgiftsfritt att återlämna avfall till de insamlingsställen som producentsammanslut-
ningarna ordnat. I huvudsak förs endast riksomfattande statistik över det avfall som 
omfattas av producentansvaret och återvinningen av det. Merparten av det avfall som 
omfattas av producentansvaret uppkommer i södra och västra Finlands avfallspla-
neringsområde. Birkalands miljöcentral har varit riksomfattande tillsynsmyndighet 
för producentansvaret sedan 2004.

Mera information om producentansvaret och godkända producentsammanslut-
ningar: www.miljo.fi/producentansvar.

Avfallsbehandlings- och återvinningsanläggningar

I södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde finns flera hundra avfallsbehan-
dlings- och återvinningsanläggningar som upprätthålls av avfallshanteringsbolag, 
kommunala avfallsverk och enskilda företag (tabell 7). Av de avfallsbehandlings- och 
återvinningsanläggningar som är verksamma i området är av riksomfattande betydel-
se bl.a. Suomen Uusioaines Oy:s glasrengöringsanläggning i Forssa, som framställer 
returråvara för industrin av returglas samt Muovix Oy i Riihimäki, Salo och Nystad, 
som krossar och vidareförädlar plastavfall. Anläggningar av riksomfattande betydel-
se som behandlar problemavfall är Demolite Oy:s återvinningscentral för impregnerat 
virke i Tuulos samt Ekokem Oy Ab:s huvudsakliga verksamhetsställe i Riihimäki. I 
Finland finns två anläggningar som är specialiserade på destruktion av kadaver av 
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produktionsdjur, och bägge finns i planeringsområdet: Findest Protein Oy i Kaustby 
och Honkajoki Ab i Honkajoki. I planeringsområdet finns också fem av St1 Biofuels 
Ab:s anläggnignar som framställer bioetanol av biprodukter från livsmedelsindustrin 
och handeln i Villmanstrand, Närpes, Fredrikshamn, Lahtis och Vanda. Under 2010 
färdigställs dessutom en anläggning i Tavastehus som framställer bioetanol av separat 
insamlat bioavfall från hushåll. I Forssa blir en anläggning som framställer diesel av 
blandavfall klar och inleder sin verksamhet i början av 2010. Återvunnet bränsle an-
vänds också i Finncement Ab:s cementugnar i Västra Åboland och Villmanstrand.

Tabell 7. Avfallsbehandlings- och återvinningsanläggningar verksamma i södra och västra Finlands 
avfallsplaneringsområde (situationen i början av 2009).

Anläggning Antal 2009 Planerade anläggningar 
(antal)

Sorterings- eller krossningsanläggning 81 ingen uppskattning

Annan förbehandlingsanläggning 51 ingen uppskattning

Komposteringsanläggning 18 2

Strängkomposteringsanläggning 62 2

Biogasanläggning (rötkammare) 18 9

Avfallsförbränningsanläggning 3 5

Samförbränningsanläggning för avfall 9 7

Behandlingsanläggning för förorenad jord 21

Avstjälpningsplats för inert avfall 4 0

Avstjälpningsplats för ofarligt avfall 70 4

Avstjälpningsplats för problemavfall 18 3

Jordtipp ca 130 9

Källa: Miljöministeriets resultatuppföljningsenkät om avfallshanteringen 2008/Kirsi Merilehto, SYKE samt 
uppdateringar från de regionala miljöcentralerna

Avfallsbehandlingsanläggningar

Behandlingen av samhällsavfall är i huvudsak koncentrerad till regionala behand-
lingscentraler. De behandlingscentraler som upprätthålls av avfallshanteringsbolag 
eller kommunala avfallsverk fungerar i allmänhet som anläggningar, där avfallsma-
terial omvandlas i en med tanke på återvinning eller slutdeponering användbar 
form samt som avstjälpningsplats för slutdeponering av avfall. I södra och västra 
Finlands avfallsplaneringsområde verkar sammanlagt 70 privata eller offentliga 
avstjälpningsplatser för ofarligt avfall och av dem slutdeponeras samhällsavfall på 
25. Det finns 18 avstjälpningsplatser för problemavfall och 4 avstjälpningsplatser för 
inert avfall. (figur 6 och bilaga 3).
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Avfallsåtervinningsanläggningar

I södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde behandlas bioavfall från bo-
sättningen, handeln och industrin samt reningsverksslam biologiskt. Det finns sam-
manlagt ungefär hundra avfallsbehandlingsanläggningar för bionedbrytbart avfall 
i avfallsplaneringsområdet (tabell 7). I största delen av anläggningarna behandlas i 
huvudsak slam från avloppsreningsverk samt bionedbrytbart avfall från industrin. 
För närvarande finns det sammanlagt tio anläggningar som komposterar separat 
insamlat bioavfall från samhällen och sex biogasanläggningar (figur 7). De största 
anläggningarna som komposterar separat insamlat bioavfall är SAD:s (från ingången 
av 2010 HRM, Esbo), Pirkanmaan jätehuolto Oy:s (Tammerfors) och Kiertokapula 
Oy:s (Hyvinge) komposteringsanläggningar. (Uudenmaan ympäristökeskus, 2009).

Biogasanläggningar som behandlar bioavfall planeras i bl.a. Kouvola, Vittis och 
Salo. Dessutom planerar man att utvidga verksamheten vid biogasanläggningarna 
i Forssa och Kjulo. (bilaga 4) Det planeras också flera anläggningar som i huvudsak 
ska behandla reningsverksslam eller annat bionedbrytbart avfall (Länsi-Suomen 
ympäristökeskus, 2009).

Figur 6. Avstjälpningsplatser i södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde. (bilaga 3)
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År 2009 fanns det tre avfallsförbränningsanläggningar i Finland, samtliga i avfall-
splaneringsområdet. Åbo stads avfallsförbränningsverk i Oriketo har funnits sedan 
1975. Hösten 2009 beviljades avfallsförbränningsverket tillstånd att fortsätta med 
förbränningen till utgången av 2014. Beslutet har överklagats så det kan hända att 
verksamheten fortsätter till utgången av 2017. Ekokem Oy Ab:s avfallsförbränning-
sanläggning i Riihimäki har inlett sin verksamhet hösten 2007 och Kotkan Energia 
Oy:s nyttokraftverk hösten 2008. I avfallsförbränningsanläggningarna i Åbo och 
Kotka förbränns i huvudsak källsorterat samhällsavfall. I Ekokem Oy Ab:s förbrän-
ningsanläggning behandlas förutom samhällsavfall även bl.a. industriavfall. 

I planeringsområdet finns dessutom nio samförbränningsanläggningar för avfall, 
av vilka den viktigaste är Lahti Energia Oy:s kraftverk som återvinner separat insam-
lat samhällsavfall (figur 8 och bilaga 5). När övergångstiden för genomförandet av 
avfallsförbränningsdirektivet (2000/76/EG) och den nationella avfallsförbrännings-
förordningen (362/2003) gick ut i slutet av 2005 skärptes avfallsförbränningsbestäm-
melserna och till följd av detta upphörde många energiproduktionsanläggningar som 

Figur 7. Anläggningar som behandlar separat insamlat bioavfall från samhällen i södra och västra Finlands avfall-
splaneringsområde. (bilaga 4)
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tidigare använt avfallsbaserat bränsle med samförbränning av avfall i sina kraftverk 
och samförbränningen av återvunnet bränsle som framställts av samhällsavfall mins-
kade betydligt i vanliga kraftverk.

Tills vidare utnyttjas mycket litet samhällsavfall som energi i Finland jämfört med 
de flesta andra västeuropeiska länder. Det planeras dock flera nya avfallsförbrän-
ningsanläggningar t.ex. i landskapen Nyland, Österbotten, Egentliga Tavastland, 
Birkaland och Egentliga Finland. Dessutom planeras samförbränning av avfall i bl.a. 
Björneborg och Lahtis. Alla planerade anläggningar förverkligas inte nödvändigtvis, 
eftersom behoven av och efterfrågan på avfallsförbränning förändras i enlighet med 
situationen på marknaden och i anläggningarna. (figur 8 och bilaga 5)

Figur 8. Anläggningar som bränner avfall i södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde. (bilaga 5)
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Avfallsmängd

År 2007 uppkom sammanlagt 74,0 miljoner ton avfall i Finland. De största avfall-
smängderna uppkommer inom byggnadsverksamheten (34 %), mineralutvinnin-
gen (32 %) och industrin (25 %). Servicen och hushållen stod för 4 % av den totala 
avfallsmängden. (Tilastokeskus, 2009a). (figur 9) En betydande del av det avfall 
som uppkommer i Finland uppkommer i södra och västra Finlands avfallsplane-
ringsområde.
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Industri 
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Figur 9. Uppkomsten av avfall enligt bransch i Finland 2007 (Tilastokeskus, 2009a).

I avfallsplanens rapporter om de enskilda tyngdpunkterna presenteras vissa avfall-
sfraktioner som uppkommer i planeringsområdet i förhållande till de avfallsmängder 
som uppkommer eller behandlas i hela landet. Nedan finns exempel på mängder-
na av de avfallsfraktioner som behandlas i tyngdpunkterna. Mera information om 
nuläget i fråga om respektive tyngdpunkt finns i rapporterna och på webbplatsen 
presenteras också närmare uppgifter om avfallsmängderna enligt miljöcentral (www.
miljo.fi/elsu).

I planeringsområdet
behandlades 2007 cirka 723 000 ton, dvs. cirka 40 % av det bygg- och riv-•	
ningsavfall som producerades i hela landet (exklusive jordmassor).
uppkom åren 2002–2007 i medeltal 506 000 ton avloppsslam från samhällen •	
per år (våtvikt). Mängden motsvarar knappt 70 % av det avloppsslam från 
bosättningen som uppkommer i hela Finland.
uppkom 2007 cirka 1,20 miljoner ton aska från industrins och samhällenas •	
energiproduktion, dvs. 72 % av den aska som producerades i hela landet.
togs 2006 emot cirka 960 800 ton jordmaterial på slutdeponerings- och be-•	
handlingsplatser för förorenad jord, dvs. 73 % av den mängd som togs emot 
i hela landet.
utgjorde den uppkomna mängden samhällsavfall cirka 70 % av allt samhäll-•	
savfall i Finland 2007.

Samhällsavfall

Den totala mängden samhällsavfall och avfallets sammansättning
I södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde har det åren 2002–2008 upp-
kommit i medeltal 1,75 ton fast samhällsavfall per år. Under granskningsperioden 
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minskade den totala mängden samhällsavfall något från 2002 ända till 2004. Därefter 
har avfallsmängden ökat varje år. År 2008 uppkom sammanlagt cirka 1,79 miljoner 
ton samhällsavfall. (figur 10)

Samhällsavfallets sammansättning har förblivit tämligen oförändrad under he-
la granskningsperioden 2002–2008. Andelen avfall som slutdeponeras på avstjälp-
ningsplatser av den totala mängden samhällsavfall har dock minskat. År 2002 var 
andelen avfall som deponerades på avstjälpningsplatser eller behandlades på något 
annat sätt 59 % och 2008 50 % av den totala avfallsmängden. Bland det samhällsavfall 
som slutdeponeras finns fortfarande avfallsfraktioner som kunde återvinnas, t.ex. 
bioavfall, metall och papp. Också problemavfall hamnar på avstjälpningsplatserna.

När deponeringen på avstjälpningsplatserna har minskat har andelen avfallsfrak-
tioner som insamlas separat ökat i motsvarande mån. Största delen av det avfall som 
insamlas separat är pappers- och kartongavfall. Dess andel av den totala avfallsmäng-
den har varit cirka 22 % under hela granskningsperioden. Andra betydande separat 
insamlade fraktioner är bioavfall och energiavfall. Det separat insamlade bioavfallet 
har också beräknats innehålla kompostering som fastigheterna sköter självständigt. 
Det separat insamlade bioavfallets relativa andel av den totala avfallsmängden har 
ökat i jämn takt från 9 % 2002 till 13 % 2008. Det separat insamlade energiavfallets 
andel av den totala mängden samhällsavfall var 11 % 2008. I denna mängd ingår 
också avfall som bränts i fastigheternas eldstäder samt källsorterat samhällsavfall 
som bränts. Resten av det fasta samhällsavfallet utgörs av separat insamlat metall-, 
glas-, trä-, plast-, textil- och problemavfall.
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Figur 10. Det fasta samhällsavfallets sammansättning i södra och västra Finlands avfallsplane-
ringsområde 2002–2008.
*blandavfall = blandat avfall som deponerats på avstjälpningsplatser
**energiavfall = separat insamlat energiavfall, avfall som bränts i fastigheternas eldstäder samt källsorterat 
samhällsavfall som bränts
***bioavfall = separat insamlat bioavfall och hemkompostering
****annat = glas, metall, trä-, plast- och textilavfall samt problemavfall

Hushållsavfall
Hushållsavfallets andel av samhällsavfallet är cirka 60 % (Mäenpää m.fl., 2006). 
Mängden hushållsavfall som uppkommit per invånare har förblivit rätt jämn un-
der perioden 2002–2008 i södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde. År 
2008 uppkom i medeltal 282 kg hushållsavfall per invånare. Mängden hushållsavfall 
varierar dock mellan planeringsområdets olika delar. Minst hushållsavfall per in-
vånare har uppkommit inom Sydöstra Finlands och Västra Finlands miljöcentralers 



33Miljön i Finland  45sv | 2009

verksamhetsområden och mest inom Nylands, Birkalands och Sydvästra Finlands 
miljöcentralers verksamhetsområden. (figur 11) Skillnaderna kan eventuellt bero på 
områdenas samhällsstruktur, för av planeringsområdets delar är särskilt de öster-
bottniska landskapen och Södra Karelen glest bebodda jämfört med Nylands, Birka-
lands och Sydvästra Finlands miljöcentralers områden (tabell 2). Också eventuella 
regionala skillnader i sättet att registrera avfallsuppgifter i VAHTI-datasystemet kan 
förklara skillnaderna mellan områdena. Att den insamlade mängden hushållsavfall 
per invånare i glesbygdsområden har ökat de senaste åren kan delvis förklaras med 
att möjligheten att beviljas befrielse från den ordnade avfallshanteringen slopades i 
och med ändringen av avfallslagen (452/2004), vilket ledde till att nya kunder har 
anslutit sig till den ordnade avfallshanteringen.
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Figur 11. Mängden hushållsavfall per invånare i södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde 
2002–2008.

Återvinningen av samhällsavfall
Återvinningen av samhällsavfall har ökat från 41 % till 50 % under granskningsperi-
oden. Till de viktigaste avfallsfraktionerna som återvinns hör separat insamlat papp, 
kartong och bioavfall. Av dessa avfallsfraktioner återvinns största delen som material. 
Den andel avfall som återvinns av den totala mängden samhällsavfall har ökat något 
under granskningsperioden. Av det samhällsavfall som uppkom 2002 återvanns 33 % 
som material medan andelen 2008 var 37 %. Andelen avfall som återvinns som energi 
har åren 2002–2007 varit cirka 8 % och 2008 cirka 13 %. De viktigaste avfallsfraktio-
nerna för energiutvinning har varit källsorterat samhällsavfall och separat insamlat 
energiavfall. Att energiutvinningen var större 2008 än tidigare år förklaras med att 
Ekokem Oy Ab och Kotkan Energia Oy:s avfallsförbränningsanläggningar inledde 
sin verksamhet. (figur 12)

Det finns skillnader i återvinningen av samhällsavfall i de olika delarna av söd-
ra och västra Finlands avfallsplaneringsområde. Under granskningsperioden har 
återvinningsgraden varit lägst, i medeltal 37 %, i Nylands och högst, 55 %, i Västra 
Finlands miljöcentrals område. Skillnaderna mellan områdena kan påverkas av t.ex. 
de lokala avfallshanteringslösningarna samt återvinningsanläggningarnas drifts-
säkerhet. Exempelvis inom Nylands miljöcentrals område har man vissa år varit 
tvungen av slutdeponera avsevärda mängder separat insamlat biofall på grund av 
driftsstörningar hos komposteringsanläggningen. Inom Nylands och Birkalands 
miljöcentralers områden har energiutvinningen av avfall varit ringa jämfört med de 
andra regionala miljöcentralerna. År 2008 återvanns mindre än 10 % av samhällsav-
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fallet som energi inom dessa områden, medan andelen inom Tavastlands miljöcent-
rals område var drygt 30 % och inom Sydöstra samt Västra och Sydvästra Finlands 
miljöcentralers områden cirka 17 %. 
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Figur 12. Återvinningen av fast samhällsavfall i södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde 
2002–2008.

Avfallsfraktioner av betydelse för miljön

Bionedbrytbart avfall
Bionedbrytbart avfall är avfall som kan brytas ned biologiskt under anaeroba eller 
aeroba förhållanden. Sådant avfall är bl.a. livsmedels-, trädgårds-, trä-, pappers- och 
kartongavfall. Finlands miljöcentral har samlat rikstäckande information om bioned-
brytbart avfall sedan 2006. Rapporteringen baserar sig på statsrådets förordning om 
avstjälpningsplatser (59/2008). De uppgifter som presenteras nedan har plockats ur 
det bakgrundsmaterial som de regionala miljöcentralerna tillställt SYKE för rappor-
teringen 2007.

I södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde behandlades och återvanns 
sammanlagt cirka 0,98 miljoner ton bionedbrytbart avfall 2007. Av det bionedbryt-
bara avfallet återvanns som material särskilt separat insamlat papper och kartong 
samt av bioavfall framställda kompostprodukter. Bionedbrytbara avfallsfraktioner 
som återvanns som energi var bl.a. REF och träavfall. Bionedbrytbart avfall brändes 
också tillsammans med blandavfall samt slutdeponerades på avstjälpningsplatser. År 
2007 hamnade ungefär 6 % (cirka 10 000 t) av den totala mängden separat insamlat 
köksbioavfall, trädgårdsavfall samt fetter och oljor på avstjälpningsplatser bl.a. under 
tillfälliga avbrott i komposteringsanläggningarnas drift. År 2007 slutdeponerades 
cirka 567 500 ton bionedbrytbart avfall på verksamhetsområdets avstjälpningsplatser. 
Merparten av det bionedbrytbara avfall som slutdeponerades på avstjälpningsplat-
serna var bionedbrytbara avfallsfraktioner som ingick i blandavfall. (figur 13).
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Figur 13. Behandling och återvinning av bionedbrytbart avfall i södra och västra Finlands avfallspla-
neringsområde 2007. Största delen av det bionedbrytbara avfall som slutdeponeras på avstjälp-
ningsplatser är bionedbrytbart avfall som ingår i blandavfall.

Problemavfall
I södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde har den mängd problemavfall 
från samhällen som uppkommer varje år varierat mellan 5 800 och 8 200 ton åren 
2002–2008. Den genomsnittliga mängden har varit 7 100 ton per år, vilket motsvarar 
mindre än 0,5 % av den totala mängden samhällsavfall. Den årliga mängden proble-
mavfall per invånare har varit ungefär 2 kg under hela granskningsperioden. Prob-
lemavfall som uppkommer i samhällen är bl.a. ackumulatorer och batterier, spillolja 
och annat oljehaltigt avfall, målarfärger och gamla mediciner. El- och elektronikskrot 
som klassificeras som problemavfall ingår i huvudsak inte i denna granskning. (figur 
14) Den ökade mängden problemavfall kan delvis förklaras med att den separata in-
samlingen av problemavfall har effektiverats, men också med att sättet att registrera 
problemavfall har ändrats.
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Figur 14. Problemavfall från samhällen i södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde 2002–
2008.
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Industriavfall

Uppgifter om industrins avfallsmängder har tagits fram för massa- och pappers-
industrins, metallindustrins, kemiindustrins och energiproduktionsindustrins del. 
Avfallsmängderna från dessa industribranscher är betydande och de producerar en 
betydande del av det industriavfall som uppkommer i södra och västra Finlands 
avfallsplaneringsområde. Mängden avfall som uppkommer i de granskade industrib-
ranscherna är nästan trefaldig jämfört med det fasta samhällsavfall som uppkommer 
inom området. (figur 15)

0
200 000
400 000
600 000
800 000

1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 800 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

ton

Massa- och pappersindustri Metallindustri Kemiindustri Energiproduktion

Figur 15. Den totala avfallsmängden från massa- och pappersindustrin, metallindustrin, kemiin-
dustrin och energiproduktionsindustrin i södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde 
2002–2007.

Av den totala avfallsmängden från de granskade industribranscherna är ungefär 25 
% problemavfall. Mest problemavfall uppkommer inom metallindustrin. De årliga 
problemavfallsmängderna från metallindustrin har åren 2002–2007 varit i medeltal 
970 000 ton, vilket är cirka 80 % av det problemavfall som sammanlagt uppkom-
mer i de granskade industribranscherna. Också inom kemiindustrin uppkommer 
en betydande mängd problemavfall, i medeltal 209 000 ton per år. Inom massa- och 
pappersindustrin uppkommer varje år i medeltal 2000 ton problemavfall och inom 
energiproduktionsindustrin 4000 ton. Mängden problemavfall från samhällen (cirka 
7000 ton/år) är mycket liten jämfört med den totala mängd problemavfall som upp-
kommer inom industrin. (figur 16) En stor del av industrins problemavfall slutdepo-
neras på industrins egna avstjälpningsplatser för problemavfall.
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Figur 16. Mängden problemavfall från massa- och pappersindustrin, metallindustrin, kemiindustrin 
och energiproduktionsindustrin i södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde 2002–2007.

Massa- och pappersindustri
I södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde finns en betydande del av all 
massa- och pappersindustri i hela Finland. Uppgifterna om massa- och pappersin-
dustrins avfall bygger på uppgifter om avfallsmängderna från 33 massa- och pap-
persindustrianläggningar som är verksamma i planeringsområdet (bilaga 6). Massa- 
och pappersindustrins avfall är i huvudsak avfärgningsavfall, slam samt bark- och 
träavfall. I denna granskning ingår inte barkavfall i den totala mängden. Barkavfallet 
återvinns till cirka 99 %, i allmänhet i industrins egen energiproduktion. Av det avfall 
från massa- och pappersindustrin som uppkommer i planeringsområdet uppkommer 
över hälften inom Sydöstra Finlands och drygt 20 % inom Birkalands miljöcentrals 
verksamhetsområde.

Den totala avfallsmängden från massa- och pappersindustrin har 2002 och 2003 
varit i medeltal 1,62 miljoner ton. Efter 2003 har avfallsmängden minskat och var 
2004–2008 i medeltal 1,35 miljoner ton. (figur 17) Nedskärningarna i branschen har 
bidragit till att den totala avfallsmängden minskat. Att den totala avfallsmängden var 
så liten 2005 förklaras med de exceptionellt långa produktionsstopp som förorsakades 
av arbetskonflikten. 

Största delen av det avfall som uppkommer inom massa- och pappersindustrin 
återvinns. Under granskningsperioden har återvinningsgraden för avfall varit i me-
deltal 75 %. Största delen av det avfall som utnyttjats har återvunnits som energi 
och resten, knappt 1/3, som material. År 2008 deponerades ungefär 260 000 ton på 
avstjälpningsplatser.
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Figur 17. Massa- och pappersindustrins avfall i södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde 
2002–2008. Barkavfall ingår inte i avfallsmängderna.

Metallindustri
Uppgifter om metallindustrins avfall har insamlats utgående från avfallsmängderna 
från 91 anläggningar som är verksamma i planeringsområdet (bilaga 6). Metallin-
dustrins avfall består i huvudsak av anrikningssand, granulerats slagg, järnfällningsa-
vfall, dvs. jarosit, samt metallskrot och avloppsslam. En stor del av avfallet (cirka 70 
%) år problemavfall. Ungefär 46 % av det avfall från metallindustrin som uppkommer 
i planeringsområdet uppkommer inom Sydvästra Finlands och ungefär 43 % inom 
Västra Finlands miljöcentrals verksamhetsområde.

Inom den metallindustri som är verksam i planeringsområdet uppkom 2002–2007 
i medeltal 1,39 miljoner ton avfall. Största delen, ungefär 85 %, av avfallet från metal-
lindustrin slutdeponeras på avstjälpningsplatser eller i avfallsbassänger. Resterande 
15 % av avfallet återvinns i huvudsak som material. Den andel av avfallet, t.ex. trä- 
och plastavfall, som återvinns som energi är mycket liten (cirka 0,6 %). (figur 18) Vid 
framställningen av basmetaller uppkommer en betydande mängd s.k. biprodukter 
som utnyttjas inom annan industri. Detta minskar inte bara den totala avfallsmäng-
den utan också återvinningsgraden.

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

ton

Återvunnet som material Behandlat

Figur 18. Metallindustrins avfall i södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde 2002–2007.
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Kemiindustri
De största kemiindustrianläggningarna i södra och västra Finlands avfallsplane-
ringsområde är belägna inom Sydvästra Finlands miljöcentrals verksamhetsområde. 
Uppgifterna om kemiindustrins avfall har sammanställts utgående från avfallsupp-
gifterna från 96 produktionsanläggningar (bilaga 6). Största delen av kemiindustrins 
avfall är avfall från pigmentproduktionen, t.ex. ferrosulfat samt gips- och koncent-
reringsfällning. Nästan 25 % av den totala avfallsmängden är problemavfall. Av det 
avfall från kemiindustrin som uppkommer i planeringsområdet har ungefär 60 % 
uppkommit inom Sydvästra Finlands och ungefär 20 % inom Västra Finlands miljö-
centrals område.

Inom den kemiindustri som är verksam i planeringsområdet uppkom 2002–2007 
årligen i medeltal 865 000 ton avfall. Största delen av avfallet, i medeltal 85 %, slut-
deponerades på avstjälpningsplatser eller i avfallsbassänger. Återvinningsgraden har 
dock sjunkit något under granskningsperioden, 2002 återvanns 18 % av avfallet och 
2007 12 %. Den andel av den totala avfallsmängden som återvinns som energi har 
minskat från 5 % 2002 till 2 % 2007. Den årliga variationen i den totala avfallsmäng-
den från kemiindustrin, t.ex. den mindre totala avfallsmängden 2002, påverkas av 
bl.a. vilken andel av vissa fraktioner (särskilt ferrosulfat) som man lyckas sälja som 
biprodukt. (figur 19)
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Figur 19. Kemiindustrins avfall i södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde 2002–2007.

Energiproduktionsindustri
Avfall från energiproduktionsindustrin uppkommer i kraftverk som producerar el 
och fjärrvärme för samhällen och i industrins energiproduktionsanläggningar. Up-
pgifterna om det avfall som uppkommer har sammanställts utgående från avfall-
suppgifterna från 81 anläggningar (bilaga 6). Avfallet från energiproduktionen är 
i huvudsak olika typer av aska och slagg samt avfall och bäddsand från reningen 
av rökgaser. Av energiproduktionsindustrins avfall i södra och västra Finlands av-
fallsplaneringsområde uppkommer nästan 90 % inom Västra Finlands, Sydvästra 
Finlands och Nylands miljöcentralers områden.

Under granskningsperioden har det varje år uppkommit 702 000 – 1 416 000 ton 
avfall. De årliga skillnaderna i avfallsmängd förklaras med skillnader i energipro-
duktionssätten under olika år samt mängden producerad energi. Särskilt kapacitet-
sutnyttjandet vid stenkolkraftverken påverkar den mängd avfall som uppkommer. 
Exempelvis 2005 var den andel energi som producerades med stenkol i hela Finland 
liten jämfört med andra år under granskningsperioden (Tilastokeskus, 2009b). Av det 



40  Miljön i Finland  45sv | 2009

avfall som uppkom under granskningsperioden återvanns drygt hälften. Återvinnin-
gen har i huvudsak inneburit att avfall återvunnits som material i anläggningsarbeten. 
Sådana avfallsfraktioner som kan återvinnas som energi utgör endast mindre än 
0,5 % av den totala avfallsmängden. Avfallsfraktioner från energiindustrin som kan 
återvinnas som energi är bl.a. olika typer av träavfall och kolkross. (figur 20)
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Figur 20. Energiproduktionsindustrins avfall i södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde 
2002–2007.

Områdesreserveringar för avfallshantering

Landskapsplanen styr i enlighet med markanvändnings- och bygglagen (MBL 32 
§) den övriga mera detaljerade planeringen av markanvändningen och bidrar häri-
genom också till möjligheterna att utveckla avfallshanteringen. Som grund för be-
redningen av landskapsplaner har avfallshanteringens områdesbehov på lång sikt i 
planeringsområdet kartlagts i en omfattande separat utredning endast inom Nylands 
och Tavastlands miljöcentralers verksamhetsområden (Pöyry, 2006). I andra områden 
har som grund för planeringen av områdesreserveringar använts bl.a. de regionala 
avfallshanteringsbolagens MKB-utredningar, kommunernas avfallshanteringsstra-
tegier samt regionala avfallsplaner. Landskapsplanerna i södra och västra Finlands 
avfallsplaneringsområde presenteras i tabell 8.

De regionala behandlingscentraler för samhällsavfall som upprätthålls av avfall-
shanteringsbolag och kommuner samt avstjälpningsplatser som finns i anslutning till 
dem anges i fastställda landskapsplaner och förslag till landskapsplaner som god-
känts av landskapsfullmäktige i huvudsak som områdesreserveringar för avfallshan-
tering (EJ-beteckning). Några verksamma avstjälpningsplatser för sedvanligt avfall, 
Åbonejdens Avfallsservice Ab:s avstjälpningsplats i Isosuo i Reso och Rouskis Oy:s 
Korvenmäki avstjälpningsplats i Salo, har emellertid angetts som område för special-
funktioner (landskapsplanen för Åbo stadsregion 2002; Saloregionens landskapsplan, 
2008). Också Domargårds avfallsstation i Borgå i Östra Nylands Avfallsservice har 
angetts som ett område för specialfunktioner (landskapsplanen för Östra Nyland, 
2007). Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:s område i Joutseno har i den gällande fjärde 
regionplanen för Södra Karelen (2001) angetts med en riktgivande reservering för en 
regional avfallsbehandlingscentral.

I landskapsplanernas planbeskrivningar har de nuvarande avfallsbehand-
lingsområdena och utvidgningar av dem bedömts tillräckligt långt in i framtiden 
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särskilt i landskapen Birkaland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Egent-
liga Finland och Södra Österbotten. Ett vanligt mål i planbeskrivningarna är att ut-
vecklingen av avfallshanteringsfunktioner ska styras i anslutning till de nuvarande 
avfallscentralerna. Endast i landskapsplanen för Östra Nyland (2007) har ett nytt 
område angetts för en behandlingscentral för samhällsavfall (Taviskärrets område) 
och i landskapsplanen för Åbo stadsregion (2002) finns en områdesreservering i Kai-
lassuo i Lundo för utvecklingen av den framtida avfallshanteringen i Åbo stadsregi-
on. I planbeskrivningen till landskapsplanen för Birkaland (2007) har det dessutom 
konstaterats att i fortsättningen är det nödvändigt att börja söka ett helt nytt förlägg-
ningsområde för en avfallscentral. I några planer har dessutom angetts möjlighet att 
använda gamla stängda avstjälpningsplatsområden för placering av annan avfall-
shanteringsverksamhet, t.ex. behandling och återvinning eller omlastning av avfall 
(landskapsplanen för Päijänne-Tavastland, 2008 och förslaget till etapplandskapsplan 
1 för Nyland, 2008).

De avfallsförbränningsanläggningar som är i funktion är belägna på områden för 
antingen industrifunktioner eller specialfunktioner (Åbo avfallsförbränningsverk i 
Oriketo som område för specialfunktioner (€) i landskapsplanen för Åbo stadsregion 
(2002), Ekokem Oy Ab:s avfallsförbränningsanläggning som område för industri-
funktioner med betydande miljökonsekvenser (TT) i landskapsplanen för Egentliga 
Tavastland (2006) och området för Kotkan Energia Oy:s nyttokraftverk som område 
för industrifunktioner (T) i landskapsplanen för Kymmenedalen (2008)). I förslaget 
till etapplandskapsplan 1 för Nyland (2008) har dessutom föreslagits fem alternativa 
områden för energiutvinning ur avfall samt ett område i södra Tusby där aska och 
bottenslagg från ett eventuellt avfallskraftverk kan slutdeponeras. Också i lösningen 
i landskapsplanen för Egentliga Tavastland har man beaktat eventuell återvinning av 
avfall som energi: på avfallsbehandlingsområdet i Kiimassuo i Forssa finns ett vär-
mekraftverk och också på avfallsbehandlingsområdet i Karanoja i Tavastehus upptar 
landskapsplanen en reservering för en avfallsförbränningsanläggning (landskapspla-
nen för Egentliga Tavastland, 2006).

I miljöministeriets förordning (31.3.2000) finns anvisningar om de beteckningar 
som ska användas i landskapsplaner, men vid behov kan man också använda andra 
beteckningar i planerna för att planens styrande mål ska uppnås. Områdesreserve-
ringarna för avfallshantering i olika landskapsplaner avviker från varandra i fråga 
om noggrannhet. Exempelvis urbruktagna avstjälpningsplatser för samhällsavfall 
har inte märkts ut systematiskt på landskapsplanerna utom i landskapen Egentliga 
Tavastland, Päijänne-Tavastland och Nyland. Industriavstjälpningsplatser i funkti-
on ligger till stor del inom områden för industrifunktioner, men är delvis angivna 
som områdesreserveringar för avfallshantering t.ex. i förslaget till landskapsplan 
för Kymmenedalen, Kymenlaakson Maaseutu ja luonto (2008), i förslaget till 
landskapsplan för Satakunta(2008) samt i förslaget till Österbottens landskapsplan 
(2008). I en del landskapsplaner har dessutom också områden för deponering av 
överskottsjord angetts som områdesreserveringar för avfallshantering (förslaget till 
etapplandskapsplan 1 för Nyland, 2008) liksom regionala avloppsreningsverk samt 
slambehandlingsområden (landskapsplanen för Södra Österbotten, 2005; förslaget till 
landskapsplan för Satakunta, 2008). I etapplandskapsplan 1 för Mellersta Österbot-
ten (2003) har dessutom områdena för komposteringsanläggningen i Himango och 
destruktionsanläggningarna för animaliskt avfall i Kaustby angetts som områdesre-
serveringar för avfallshantering.

Det kunde vara bra att förenhetliga sättet att ange områdesreserveringar för av-
fallshantering i landskapsplanerna. Det kunde t.ex. vara motiverat att ange stängda 
avstjälpningsplatser i landskapsplanerna bl.a. för valet av mellanlagringsområden 
för avfall som uppkommer i eventuella exceptionella situationer. Placeringen av 
planerade avfallsbehandlings- och återvinningsanläggningar får inte stå i strid med 
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planläggningen. Sålunda vore det nödvändigt att planläggningen bygger på aktuell 
information om avfallshanteringens områdesbehov på lång sikt. I landskapsplaner-
nas områdesreserveringar specificeras dock inte i detalj hur funktionerna placeras 
inom områdena och innan avfallshanteringsfunktionerna förverkligas förutsätter de 
i allmänhet också kommunens general- eller detaljplan, miljökonsekvensbedömning 
enligt MKB-lagen samt tillståndsbehandling enligt 28 § i miljöskyddslagen.

I den riksomfattande avfallsplanen har det satts som mål att planeringen av den 
regionala avfallshanteringen och samarbetet inom denna ska utvecklas. I den rik-
somfattande avfallsplanen har som en åtgärd som behövs för att nå detta mål angetts 
att i planläggningen på landskapsnivå ska tillräckliga områdesreserveringar göras 
för avfallsanläggningar och -tjänster i enlighet med de riksomfattande målen och de 
mål som ställs i den regionala avfallsplanen. Enligt den riksomfattande avfallsplanen 
ska behoven inom avfallshanteringen ges stor vikt vid sammanpassningen av olika 
intressen för markanvändningen. Återvinningen av avfall för energi, till exempel, 
ska sammankopplas med områdesreserveringarna för energiförsörjningen. Också 
i landskapsplanerna ska regionalt betydande utvecklingsmål och projekt för avfall-
shanteringen beaktas. I den riksomfattande avfallsplanen rekommenderas också att 
områdesreserveringar för avfallshanteringsfunktioner ska göras i kommunplanlägg-
ningen. (Miljöministeriet, 2008). Också de riksomfattande målen för områdesanvänd-
ningen, beträffande vilka en översyn har godkänts i statsrådet 13.11.2008, innehåller 
mål för avfallshanteringen. 
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Tabell 8. Gällande och planerade landskapsplaner samt gällande regionplaner i södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde (april 
2009).

Landskap Plan Fastställande/ Planeringssituation

Tavastlands miljöcentral

Egentliga Tavastland Landskapsplan för Egentliga Tavastland Fastställd 28.9.2006 

Päijänne-Tavastland Landskapsplan för Päijänne-Tavastland Fastställd 11.3.2008

Sydöstra Finlands miljöcentral

Sydöstra Finland Landskapsplan för Kymmenedalen, Taajamat ja niiden ympäristö 
(Tätorter jämte omgivning)

MM:s beslut 28.5.2008*

Sydöstra Finland Landskapsplan för Kymmenedalen, Maaseutu ja luonto (Landsbygd och 
natur)

Landskapsfullmäktige har godkänt förslaget att läggas fram 8.12.2008 

Sydöstra Finland Regionplan för Kymmenedalen Fastställd 19.6.2001*

Södra Karelen Landskapsplan för Södra Karelen Under beredning i förbundet

Södra Karelen Regionplan 4 för Södra Karelen Fastställd 14.03.2001

Sydvästra Finlands miljöcentral

Satakunta Landskapsplan för Satakunta Landskapsstyrelsen har godkänt förslaget att läggas fram 19.5.2009

Satakunta Regionplan 5 för Satakunta Fastställd 11.1.1999

Egentliga Finland Landskapsplan för Åbo stadsregion Fastställd 23.8.2006

Egentliga Finland Landskapsplan för Saloregionen Fastställd 12.11.2008

Egentliga Finland Landsplan för Loimaa, Åboregionens kranskommuner, Åboland och 
Vakka-Suomi

Landskapsstyrelsen har godkänt förslaget att läggas fram 23.2.2009

Västra Finlands miljöcentral

Södra Österbotten Landskapsplan för Södra Österbotten Fastsälld 23.5.2005

Mellersta Österbotten Etapplandskapsplan 1 för Mellersta Österbotten Fastställd 24.10.2003

Mellersta Österbotten Etapplandskapsplan 2 för Mellersta Österbotten Fastställd 29.11.2007

Mellersta Österbotten Etapplandskapsplan 3 för Mellersta Österbotten Under beredning i förbundet

Österbotten Österbottens landskapsplan Godkänd av landskapsfullmäktige för fastställelse i miljöministeriet 
29.9.2008

Österbotten Österbottens landskapsplan, Etapp 1, Lokalisering av kommersiell 
service

Under beredning i förbundet
(utkastfas)

Österbotten Österbottens landskapsplan, Etapp 2,
Förnyelsebara energikällor och deras placering i Österbotten

Under beredning i förbundet

Birkalands miljöcentral

Birkaland Landskapsplan för Birkaland Fastställd 29.3.2007

Birkaland Etapplandskapsplan 1 för Birkaland, Turvealueet (Torvområden) Under beredning i förbundet

Birkaland Etapplandskapsplan 2 för Birkaland, Liikenne ja logistiikka (Trafik och 
logistik)

Under beredning i förbundet

Birkaland Etapplandskapsplan 3 för Birkaland, Keskuspuhdistamo (Centralrenings-
verket)

Under beredning i förbundet

Nylands miljöcentral

Östra Nyland Landskapsplan för Östra Nyland Landskapsfullmäktige har godkänt förslaget att läggas fram 12.11.2007

Östra Nyland Etapplandskapsplan 1 för Östra Nyland Godkänd av landskapsfullmäktige för fastställelse i miljöministeriet 
17.12.2008

Östra Nyland Etapplandskapsplan 2 för Östra Nyland Under beredning i förbundet

Nyland Landskapsplan för Nyland Fastställd 8.11.2006

Nyland Etapplandskapsplan 1 för Nyland Godkänd av landskapsfullmäktige att läggas fram 17.12.2008

Nyland Etapplandskapsplan 2 för Nyland Under beredning i förbundet

*Miljöministeriet har genom beslut nr YM3/5222/2008 (28.5.2008) fastställt Kymmenedalens förbunds landskapsfullmäktiges beslut, genom vilket 
landskapsplanen för Kymmenedalen (Kymenlaakson maakuntakaava: Taajamat ja niiden ympäristö) har godkänts. Miljöministeriet bestämde att 
landskapsplanen ska träda i kraft innan den har vunnit laga kraft. Beslutet har överklagats hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvären gäller dock 
inte de avfallsbehandlingsområden som angetts i landskapsplanen, sammanlagt fyra stycken: Keltakangasområdet i Kouvola, Heinsuoområdet i Kotka 
och två industriavstjälpningsplatser i Kouvola.
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Utvecklingstrenden i fråga om samhällsavfall

Utvecklande av avfallsmängden och återvinningen

Målet för den riksomfattande avfallsplanen är att först stabilisera mängden sam-
hällsavfall till den nivå som rådde i början av 2000-talet och därefter få mängden att 
börja sjunka senast år 2016. I fråga om återvinningen är det riksomfattande målet att 
50 % av samhällsavfallet ska återvinnas som material och 30 procent utnyttjas för 
energi. Högst 20 % ska deponeras på avstjälpningsplatser. (Miljöministeriet, 2008). I 
avfallsplanen för södra och västra Finland har satts ett strängare mål för deponerin-
gen på avstjälpningsplatser än i den riksomfattande avfallsplanen. Målet är att av det 
samhällsavfall som uppkommit i planeringsområdet ska högst 10 % slutdeponeras 
på avstjälpningsplatser.

I bakgrundsrapporten till den riksomfattande avfallsplanen föreslås södra och 
västra Finlands avfallsplaneringsområde tillsammans med Norra Österbottens mil-
jöcentrals område företräda ett område (områdestyp I), där återvinningen av avfall 
som energi sannolikt kommer att vara större än i övriga Finland. Återvinnings- och 
behandlingsandelarna i fråga om samhällsavfall inom områdena i fråga har upps-
kattats fördela sig som följer 2016: Återvinning 25–30 %, energiutvinning 31–46 %, 
biologisk återvinning 8–27 % och slutdeponering på avstjälpningsplats 12–22 %. 
(Huhtinen m.fl., 2007)

I bakgrundsrapporten till den riksomfattande avfallsplanen presenteras ett scenario 
över utvecklingen av mängden samhällsavfall fram till 2016. Scenariot baserar sig 
på att avfallsmängden minskar med ungefär en procentenhet per år och detta öve-
rensstämmer med målet att förebygga uppkomsten av avfall i den riksomfattande 
avfallsplanen. I bakgrundsrapporten presenteras också en uppskattning där av-
fallsmängden ökar med ungefär en procentenhet per år. Genom att tillämpa dessa 
uppskattningar presenteras här två alternativa scenarier för utvecklingen av det 
samhällsavfall som uppkommer i södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde 
fram till 2020.

Scenario 1: Mängden samhällsavfall minskar i överensstämmelse med målen •	
i den riksomfattande avfallsplanen med en procentenhet per år 2007–2020
Scenario 2: Mängden samhällsavfall ökar med en procentenhet per år •	
2007–2020

Utgående från ovan angivna scenarier kan det i södra och västra Finlands avfall-
splaneringsområde uppskattas uppkomma cirka 1,5–2,1 miljoner ton samhällsavfall 
2020. 

I bägge scenarierna baserar sig återvinningen på de riksomfattande mål som satts 
i den riksomfattande avfallsplanen fram till år 2016, dock så att andelen avfall som 
slutdeponeras på avstjälpningsplatser är högst 10 % av det samhällsavfall som upp-
kommer. Ett strängare mål för minskning av avstjälpningsplatsdeponering än i den 
riksomfattande avfallsplanen betyder att den andel som återvinns måste utökas i 
motsvarande mån jämfört med målen i den riksomfattande avfallsplanen. Utifrån 
de anläggningsprojekt som är aktuella i planeringsområdet verkar det sannolikt 
att avfallsförbränningen kommer att spela en viktigare roll i planeringsområde än 
i övriga Finland. Å andra sidan kan man också eftersträva en situation där andelen 
som återvinns som material kommer att vara högre än den eftersträvade nivån i den 
riksomfattande avfallsplanen särskilt i fråga om den biologiska behandlingen i an-
läggning. Att återvinning som material är primär i förhållande till energiutvinning 
bidrar till att genomföra avfallshierarkin.
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Enligt målen i den riksomfattande avfallsplanen bör den biologiska behandlingen 
av samhällsavfall öka. För att målen för biologisk behandling ska uppnås i plane-
ringsområdet, bör andelen avfall som behandlas i komposterings- och biogasanlägg-
ningar öka med cirka 4 procentenheter jämfört med nivån 2008. Också omfattningen 
av den kompostering som sker vid källan borde öka. För att det mål på 30 % som satts 
för annan återvinning som material i den riksomfattande avfallsplanen ska uppnås 
skulle det krävas en ökning på cirka 5 procentenheter jämfört med återvinningsni-
vån 2008. (tabell 9). Om tyngdpunkten när det gäller återvinning av samhällsavfall 
i planeringsområdet 2020 ligger mera på återvinning som material än målen i den 
riksomfattande avfallsplanen, krävs en ännu större ökning jämfört med återvinnings-
nivån 2008 (tabell 10).

I den riksomfattande avfallsplanen är målet att förbränningen av avfall som inte 
lämpar sig att återvinnas som material utökas så att andelen avfall som bränns i avfall-
sförbränningsanläggningar och samförbränningsanläggningar för avfall är i medeltal 
30 % av det samhällsavfall som uppkommer. År 2008 var förbränningens andel av 
behandlingen av samhällsavfall endast 13 % i planeringsområdet. För att målet i den 
riksomfattande avfallsplanen ska uppnås krävs att den andel som går till förbränning 
utökas (tabell 10). Å andra sidan kan förbränningens andel i planeringsområdet vara 
större än den nivå som angetts i den riksomfattande avfallsplanen (tabell 9).

I planeringsområdet slutdeponerades 2008 fortfarande hälften av samhällsavfallet 
på avstjälpningsplatser. I södra och västra Finlands avfallsplan har satts som mål att 
högst 10 % av samhällsavfallet ska hamna på avstjälpningsplatser. Uppnås målet, 
skulle den mängd avfall som går till slutdeponering minska betydligt, uppskattnings-
vis 0,69–0,74 miljoner ton (tabell 9 och 10).

Tabell 9. Mängden behandlat och återvunnet fast samhällsavfall 2008 i södra och västra Finlands 
avfallsplaneringsområde samt det uppskattade kapacitetsbehovet 2020 när energiutvinningen ges 
större tyngd än återvinningsmålet i den riksomfattande avfallsplanen.

Anläggningar som 
återvinner eller 
behandlar samhäll-
savfall

Behandlad 
mängd
2008, t

Andel av det 
uppkomna 

samhällsavfal-
let 2008, %

Kapacitetsbehov 2020 (ton) Andel av det 
uppkomna 

samhällsavfal-
let 2020, %*

Scenario 1
(avfallsmäng-
den minskar)

Scenario 2
(avfallsmäng-

den ökar)

Komposterings- 
eller biogasanlägg-
ning (rötning)

172 500 10 208 600 287 700 14

Kompostering vid 
källan

37 600 2 89 400 123 300 6

Återvinning som 
material (ej kom-
postering och röt-
ning)

449 400 25 447 000 616 500 30

Avfallsförbränning-
sanläggning eller 
samförbränningsan-
läggning för avfall **

239 800 13 596 000 822 000 40

Avstjälpningsplats 890 500 50 149 000 205 500 10

Sammanlagt 1 789 800 100 1 490 000 2 055 000 100

*Baserar sig på återvinningsmålen i den riksomfattande avfallsplanen fram till år 2016. Andelen som depo-
neras på avstjälpningsplatser har dock uppskattats vara 10 % och avfallsförbränningen 40 % i området.
**Uppgiften för 2008 innehåller också avfall som bränts i fastigheternas eldstäder (ca 18 200 t).



46  Miljön i Finland  45sv | 2009

Tabell 10. Behandling och återvinning av fast samhällsavfall och dess omfattning år 2008 samt det 
uppskattade kapacitetsbehovet år 2020 med mera fokus på återvinning som material i enlighet 
med återvinningsmålen i den riksomfattande avfallsplanen.

Anläggningar som 
återvinner eller 
behandlar samhäll-
savfall

Behandlad 
mängd
2008, t

Andel av det 
uppkomna 

samhällsavfal-
let 2008, %

Kapacitetsbehov 2020 (ton) Andel av det 
uppkomna 

samhällsavfal-
let 2020, %*

Scenario 1
(avfallsmäng-
den minskar)

Scenario 2
(avfallsmäng-

den ökar)

Komposterings- 
eller biogasanlägg-
ning (rötning)

172 500 10 283 100 390 500 19

Kompostering vid 
källan

37 600 2 89 400 123 300 6

Återvinning som 
material (ej kom-
postering och röt-
ning)

449 400 25 521 500 719 250 35

Avfallsförbränning-
sanläggning eller 
samförbränningsan-
läggning för avfall **

239 800 13 447 000 616 500 30

Avstjälpningsplats 890 500 50 149 000 205 500 10

Sammanlagt 1 789 800 100 1 490 000 2 055 000 100

*Baserar sig på återvinningsmålen i den riksomfattande avfallsplanen fram till år 2016. Andelen som depo-
neras på avstjälpningsplatser har dock uppskattats vara 10 %, den biologiska återvinningen i anläggningar 
(komposterings- eller biogasanläggning) 19 % och annan återvinning som material (ej kompostering och 
rötning) 35 %.
** Uppgiften för 2008 innehåller också avfalls om bränts i fastigheternas eldstäder (ca 18 200 t).

Behov av anläggningskapacitet

Enligt den riksomfattande avfallsplanen är scenariot för antalet behandlings- och 
återvinningsanläggningar för samhällsavfall cirka 30–40 avstjälpningsplatser och 6–7 
avfallsförbränningsanläggningar i hela Finland 2016. Dessutom är målet att kompos-
teringskapaciteten ökar något jämfört med nuläget och att några nya biogasanlägg-
ningar inleder sin verksamhet. Målet är också att utöka den småskaliga komposte-
ringen. (Miljöministeriet, 2008)

I södra och västra Finlands planeringsområde slutdeponeras samhällsavfall för 
närvarande på 25 avstjälpningsplatser. När den mängd samhällsavfall som slutde-
poneras minskar i enlighet med målen för avfallsplanen kommer det också att be-
hövas mindre avstjälpningsplatskapacitet. Å andra sidan kommer den mängd aska 
som uppkommer vid avfallsförbränning att vara större 2020 än nu och behovet av 
avstjälpningsplatser som lämpar sig för slutdeponering av aska och slagg kommer 
att öka. Beskaffenheten hos det avfall som slutdeponeras på avstjälpningsplatser 
förändras också, om deponering av bionedbrytbart och brännbart avfall på avstjälp-
ningsplatser begränsas strängare än nu i enlighet med miljöministeriets beredning. 
I den nationella klimat- och energistrategin har det föreslagits att deponeringen av 
bionedbrytbart och brännbart avfall på avstjälpningsplatser ska förbjudas från och 
med 2020 (Klimat- och energistrategi, 2008).

I den riksomfattande avfallsplanen har det uppskattats att 2016 behövs en förbrän-
ningsanläggningskapacitet på cirka 700 000 – 750 000 ton för energiutvinnng, varav 
cirka 530 000 – 750 000 ton i avfallsförbränningsanläggningar och cirka 160 000 ton 
i samförbränningsanläggningar (Miljöministeriet, 2008). I södra och västra Finlands 
avfallsplaneringsområde har behovet av förbränningsanläggnings- och samförbrän-
ningskapacitet 2020 uppskattats till sammanlagt 450 000 – 820 000 ton beroende på 
hur avfallsmängderna utvecklas samt huruvida tyngdpunkten i återvinningen av 
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samhällsavfall i planeringsområdet kommer att ligga på återvinning som energi eller 
som material (tabell 9 och 10). För närvarande är tre avfallsförbränningsanläggnin-
gar verksamma i planeringsområdet, vilkas sammanlagda förbränningskapacitet 
enligt miljötillstånden är 300 000 ton/år. Dessutom bränns samhällsavfall genom 
samförbränning särskilt i Lahti Energia Oy:s kraftverk i Kymijärvi. (bilaga 5). I av-
fallsförbränningsanläggningarna samt i samförbränningsanläggningarna för avfall 
kan förutom samhällsavfall brännas bl.a. bygg- och industriavfall. I uppskattningarna 
nedan har i fråga om den nya förbränningskapacitet som behövs för samhällsavfall 
antagits att de tre verksamma avfallsförbränningsanläggningarnas hela kapacitet 
kan utnyttjas för samhällsavfall. Dessutom har det antagits att verksamheten vid 
förbränningsverket i Oriketo i Åbo fortsätter under hela granskningsperioden, fast 
verkets gällande miljötillstånd går ut i slutet av 2014. I uppskattningarna av den nya 
förbränningsanläggningskapacitet som behövs har inte beaktats dagens samförbrän-
ning av samhällsavfall.

Enligt avfallsmängderna i de scenarier som beskriver såväl en minskning (scenario 
1) som en ökning (scenario 2) av den totala mängden samhällsavfall behövs det mera 
förbränningskapacitet jämfört med kapaciteten hos de nuvarande avfallsförbränning-
sanläggningarna. För att den energiutvinning som anges i den riksomfattande avfall-
splanen ska förverkligas i planeringsområdet behövs det ny förbränningskapacitet 
på ungefär 150 000 – 320 000 ton (tabell 10). Om tyngdpunkten i behandlingen av 
samhällsavfall läggs mera på förbränning i planeringsområdet än målet i den riksom-
fattande avfallsplanen, behövs det ny förbränningskapacitet på uppskattningsvis 300 
000 – 520 000 ton (tabell 9). Den sammanlagda kapaciteten hos Westenergy Oy Ab:s 
avfallsförbränningsanläggning, som är under uppförande, och Vanda Energi Ab:s 
och Ekokem Oy Ab:s anläggningar, som är i tillståndsfasen, är ungefär 640 000 ton 
(bilaga 5), vilket är mycket mera än det uppskattade behovet av ny avfallsförbrän-
ningskapacitet enligt bägge scenarier som presenteras ovan. Förutom de nämnda av-
fallsförbränningsanläggningarna pågår också flera andra förbränningsanläggnings- 
och samförbränningsanläggningsprojekt i planeringsområdet (bilaga 5). Behovet av 
förbränningskapacitet påverkas dock förutom av samhällsavfallet i planeringsområ-
det också av mängden samhällsavfall som transporteras för förbränning till området 
samt hur mycket avfall från byggnadsverksamheten och industrin som bränns. I den 
regionala avfallsplanen för Mellersta Finland (Keski-Suomen ympäristökeskus, 2009) 
har angetts som en möjlighet att samhällsavfall transporteras till södra och västra 
Finlands avfallsplaneringsområde för förbränning. 

I planeringsområdet finns fyra komposteringsanläggningar, där man i huvudsak 
behandlar bioavfall från samhällen. Anläggningarnas sammanlagda tillståndsenliga 
kapacitet är 110 000 ton. I området finns dessutom sex komposteringsanläggningar 
och sex biogasanläggningar, som komposterar eller rötar separat insamlat bioavfall 
vid sidan av bl.a. avloppsslam eller bionedbrytbart industriavfall. Nya biogasan-
läggningar som ska behandla samhällenas bioavfall och annat bionedbrytbart avfall 
planeras i bl.a. Kouvola, Vittis och Salo. Dessutom är avsikten att utvidga verk-
samheten vid biogasanläggningarna i Forssa samt Kjulo. Biogasanläggningarnas 
behandlingskapacitet är dock av en annan storleksklass jämfört med avfallsförbrän-
ningsanläggningarna, i synnerhet som många av dem behandlar gödsel, slam och 
industriavfall vid sidan av bioavfall från samhällen och en stor del av dem inte alls 
behandlar bioavfall. (bilaga 4)
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Hur den utvecklingstrend som betonar förbränning 
inverkar på behovet av anläggningskapacitet

Om mängden samhällsavfall minskar i enlighet med scenario 1 är den nya anlägg-
ningskapacitet för biologisk behandling som behövs 2020 ungefär 40 000 t större än 
kapaciteten 2008. Detta betyder t.ex. en ny rötnings- eller komposteringsanläggning 
med en kapacitet på cirka 50 000 t. Dessutom borde mängden samhällsavfall som kom-
posteras vid källan mer än fördubblas jämfört med situationen 2008. Det finns inget 
behov av att bygga ny kapacitet som lämpar sig för annan återvinning som material 
än biologisk behandling. Jämfört med kapaciteten hos de tre avfallsförbränningsan-
läggningar som är verksamma 2009 behövs i detta scenario ny anläggningskapacitet 
på cirka 300 000 ton för samhällsavfall. När avfallsmängden krymper i enlighet med 
scenario 1 minskar också den mängd avfall som slutdeponeras på avstjälpningsplat-
ser betydligt. Den mängd samhällsavfall som slutdeponeras på avstjälpningsplatser 
2020 vore endast cirka 17 % av motsvarande mängd 2008. (tabell 9 och 11)

Tabell 11. Hur den utvecklingstrend som betonar förbränning inverkar på behovet av anläggning-
skapacitet för behandling av samhällsavfall. I uppskattningarna antas att de nya anläggningarna 
behandlar endast samhällsavfall.

Anläggningar som återvin-
ner eller behandlar sam-
hällsavfall

Antalet anläggnin-
gar, början av 2009

Antalet planera-
de anläggningar, 

2009

Nya anläggningar eller kapacitet före 
2020**

Scenario 1 Scenario 2

Komposterings- eller 
biogasanläggning (röt-
ning)*

10 komposterings- 
och 6 biogasan-

läggningar

3 < 1 st. > 2 st.

Kompostering vid källan - - 2,4 x situationen 
2008

3,3 x situationen 
2008

Återvinning som material 
(ej kompostering och 
rötning)

Flera tiotals Ingen uppskatt-
ning

inget behov 1,4 x kapacite-
ten 2008

Avfallsförbränningsanlägg-
ning eller samförbränning-
sanläggning för avfall

3 avfallsförbrän-
nings- och 9 sam-
förbränningsan-

läggningar

3–5*** 2 st. > 3 st.

Avstjälpningsplats 25 0 17 % av 2008 års 
kapacitet

23 % av 2008 års 
kapacitet

*Anläggningar som behandlar bioavfall från samhällen.
**En komposterings- eller biogasanläggnings kapacitet har antagits vara 50 000 t/år. En avfallsförbrän-
ningsanläggnings kapacitet har uppskattats vara 150 000 t/år.
***Antalet avfallsförbränningsanläggningsprojekt i byggnads- eller tillståndsfasen är 3, för närvarande 
planeras ungefär 5 anläggningar (bilaga 5)

Om mängden samhällsavfall ökar i enlighet med scenario 2 är den nya anläggning-
skapacitet för biologisk behandling som behövs fram till 2020 ungefär 120 000 t större 
än kapaciteten 2008. Detta betyder 2–3 nya rötnings- eller komposteringsanläggningar 
med en kapacitet på cirka 50 000 ton. Mängden avfall som komposteras vid källan 
borde mer än trefaldigas jämfört med situationen 2008. För annan återvinning som 
material än biologisk behandling skulle det dessutom behövas ny anläggningskapa-
citet på cirka 170 000 ton. Om mängden samhällsavfall ökar med en procent om året 
skulle det vara nödvändigt att utöka den nuvarande förbränningskapaciteten på cirka 
300 000 ton genom att bygga 3–4 nya förbränningsanläggningar med en kapacitet på 
150 000 ton. Den slutdeponeringskapacitet som behövs 2020 skulle vara cirka 23 % 
av den slutdeponeringskapacitet som utnyttjades 2008. (tabell 9 och 11)
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Hur den utvecklingstrend som betonar återvinning som 
material inverkar på behovet av anläggningskapacitet

Om mängden samhällsavfall minskar i enlighet med scenario 1 är den nya anlägg-
ningskapacitet för biologisk behandling som behövs 2020 ungefär 110 000 t större 
än kapaciteten 2008. Detta betyder t.ex. två nya rötnings- eller komposteringsan-
läggningar med en kapacitet på cirka 50 000 t. Dessutom borde mängden avfall som 
komposteras vid källan mer än fördubblas jämfört med situationen 2008. För annan 
återvinning som material än biologisk behandling skulle det dessutom behövas ny 
kapacitet på cirka 70 000 ton. Jämfört med kapaciteten hos de avfallsförbränningsan-
läggningar som är verksamma för närvarande behövs ny kapacitet på cirka 150 000 
ton. Kapacitetsbehovet kunde tillfredsställas genom att bygga en ny samhällsavfall-
sförbränningsanläggning med en kapacitet på 150 000 t. Den mängd samhällsavfall 
som slutdeponeras på avstjälpningsplatser 2020 vore endast cirka 17 % av motsva-
rande mängd 2007. (tabell 10 och 12).

Tabell 12. Hur den utvecklingstrend som betonar återvinning som material inverkar på behovet av 
anläggningskapacitet för behandling av samhällsavfall. I uppskattningarna antas att de nya anläggnin-
garna behandlar endast samhällsavfall.

Anläggningar som återvin-
ner eller behandlar sam-
hällsavfall

Antalet anläggnin-
gar, början av 2009

Antalet planera-
de anläggningar, 

2009

Nya anläggningar eller kapacitet före 
2020**

Scenario 1 Scenario 2

Komposterings- eller 
biogasanläggning (röt-
ning)*

10 komposterings- 
och 6 biogasan-

läggningar

3 > 2 st. > 4 st.

Kompostering vid källan - - 2,4 x situationen 
2008

3,3 x situationen 
2008

Återvinning som material 
(ej kompostering och 
rötning)

Flera tiotals Ingen uppskatt-
ning

1,2 x den utnytt-
jande kapacite-

ten 2008

1,6 x den utnytt-
jade kapaciteten 

2008

Avfallsförbränningsanlägg-
ning eller samförbränning-
sanläggning för avfall

3 avfallsförbrän-
nings- och 9 sam-
förbränningsan-

läggningar

3–5*** 1 st. > 2 st.

Avstjälpningsplats 25 0 17 % av kapaci-
teten 2008

23 % av kapaci-
teten 2008

* Anläggningar som behandlar bioavfall från samhällen.
** En komposterings- eller biogasanläggnings kapacitet har antagits vara 50 000 t/år. En avfallsförbrän-
ningsanläggnings kapacitet har uppskattats vara 150 000 t/år.
*** Antalet avfallsförbränningsanläggningsprojekt i byggnads- eller tillståndsfasen är 3, för närvarande 
planeras ungefär 5 anläggningar (bilaga 5).

Om mängden samhällsavfall ökar i enlighet med scenario 2 är den nya anläggning-
skapacitet för biologisk behandling som behövs fram till 2020 ungefär 220 000 t större 
än kapaciteten 2008. Detta betyder 4–5 nya rötnings- eller komposteringsanläggningar 
med en kapacitet på cirka 50 000 ton. Mängden avfall som komposteras vid källan 
borde mer än trefaldigas jämfört med situationen 2008. För annan återvinning som 
material än biologisk behandling skulle det dessutom behövas ny anläggningskapa-
citet på cirka 270 000 ton. Behovet av förbränningskapacitet för samhällsavfall vore 
cirka 620 000 ton 2020. Detta skulle betyda att den nuvarande förbränningskapaciteten 
behöver fördubblas genom att bygga t.ex. två nya samhällsavfallsförbränningsan-
läggningar med en kapacitet på cirka 150 000 ton. Den slutdeponeringskapacitet som 
behövs 2020 skulle vara cirka 23 % av den slutdeponeringskapacitet som utnyttjades 
2008. (tabell 10 och 12)
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Avfallsplanens mål och åtgärder 
Målen för avfallsplanen för södra och västra Finland samt de centrala åtgärder som 
behövs för att uppnå målen har grupperats under avfallsplanens sex tyngdpunkter. 
Förutom när åtgärderna vidtas omsätts avfallsplanens mål i praktiken när målen 
och åtgärderna tas med i den övriga regionala planeringen, bl.a. de kommunala av-
fallsstrategierna och planerna för vattenvården, landskapens planeringshandlingar 
samt närings-, trafik- och miljöcentralernas samt regionförvaltningsverkens hand-
lingar. I denna del av avfallsplanen presenteras dessutom ett sammandrag av den 
eftersträvande situationen i fråga om avfallshanteringen 2020.  Målet och åtgärderna 
baserar sig på uppgifterna i bakgrundsrapporterna om de enskilda tyngdpunkterna. 
I slutet av den tredje delen har sammanställts de behov av att utveckla lagstiftningen 
och förvaltningsrutinerna som framkommit under avfallsplaneringen och som är 
väsentliga för att målen för avfallsplanen ska nås. 

1. Materialeffektivt byggande 

Utgångspunkten för tyngdpunkten Materialeffektivt byggande är att förebygga up-
pkomsten av avfall och främja materialeffektivitet inom byggnadsverksamheten 
samt att främja utnyttjandet av byggavfall och jordmaterial. Tyngdpunktens åtgär-
der har grupperats i anläggningsverksamhet, nybyggnad, ombyggnad och rivning 
samt allmänna åtgärder i anslutning till byggande. Målet är att utöka återvinningen 
jordmassor, förebygga uppkomsten av jordavfall, förbättra materialeffektiviteten och 
variationsmöjligheterna vid nybyggnad och ombyggnad samt att främja återvinnin-
gen av rivningsdelar. När rivningsdelar och material återvinns måste man beakta 
ämnen i byggnadsmaterialet som eventuellt är skadliga för miljön eller hälsan. Tyng-
dpunktens mål och åtgärder baserar sig på de utvecklingsbehov som konstaterats i 
bakgrundsrapporten om tyngdpunkten (Pirkanmaan ympäristökeskuksen raportteja 
3/2009). Det finns svenskt sammandrag i rapporten. 

ANLÄGGNINGSVERKSAMHET 

Mål 1.1 Det uppkommer 10 % mindre avfall inom 
anläggningsverksamheten 2020 än 2007 i förhållande 
till anläggningsverksamhetens värde 

Åtgärd 1.1.1 En guide om grävningsfria metoder utarbetas 
för dem som ansvarar för byggnadsprojekt. 

Det utarbetas en guide om möjligheterna att använda grävningsfria metoder 
för byggare. Grävningsfria metoder (t.ex. rörläggning) kan minska mängden 
jordmaterial som behöver lösgöras avsevärt. Det behövs mera information om 
saken för dem som ansvarar för byggnadsprojekt. 

Ansvarig instans: Rakennustieto 
Målgrupp: projektansvariga, planerarna 
Genomförandetidpunkt: 2013- 

3
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Åtgärd 1.1.2 Den som inleder ett byggnadsprojekt åläggs 
anmälnings-, sorterings- och återvinningsplikt i samband 
med bygglovet för allt jordmaterial som lösgörs. 

Den som inleder ett byggnadsprojekt ska alltid utreda åtgärderna för att be-
handla jordmaterial som uppkommer (lösgörs) på byggnadsplatsen och möj-
ligheterna att placera det i samband med bygglovet. Det övervakningssystem 
för jordmaterial som upprätthålls av kommunernas byggnadsinspektion ska i 
fortsättningen ge information för mera omfattande bokföring av jordmaterial i 
södra och västra Finland (bokföringstjänst för stenmaterial KITTI). Samarbetet 
mellan kommunens byggkontroll- och miljöskyddsmyndighet framhävs vid 
uppföljningen av jordmaterialet på byggnadsplatsen.

Ansvarig instans: kommunerna 
Målgrupp: projektansvariga 
Genomförandetidpunkt: 2013- 

Mål 1.2 Återvinningen av jordmassor har ökat

Åtgärd 1.2.1 Potentiella områdesreserveringar för regionala och kommunala 
jordmaterialbanker utreds och verksamheten med jordmaterialbanker 
anvisas tillräckliga områden i samband med landskapsplanläggningen. 

I södra och västra Finlands tillväxtcentrum, särskilt i Nyland, upplever ak-
törerna i byggbranschen det problematiskt att flytta och placera jordmaterial 
som lösgjorts vid byggnadsobjekt eftersom det saknas eller finns för få dum-
pningsplatser för jordmaterial eller jordmaterialbanker, vilket förlänger tran-
sportsträckorna och utsläppen samt ökar kostnaderna. Områdesreserveringar 
för behandling av jordmaterial bör bestämmas på grundval av de regionala 
behoven och anvisas i landskapsplanen.

Ansvarig instans: landskapsförbunden, kommunerna, ELY-centralerna (ansvarsområ-
det för miljön och naturresurserna) 
Målgrupp: kommunerna 
Genomförandetidpunkt: 2013- 

Åtgärd 1.2.2 Jordmaterialbanker inrättas för att främja sortering 
och återvinning av jordmaterial, utgående från de regionala 
möjligheterna och behoven att utnyttja jordmaterial. 

Jordmaterialbanker som inrättas i tillväxtcentrumen och kommunerna kring 
dem kan främja återvinning och fortsatt användning av jordmaterial i stället 
för att jordmaterialet dumpas. I jordmaterialbankerna hålls olika typer av jord-
material som förs till dem från byggnadsobjekt skilt för att möjliggöra fortsatt 
användning i andra byggnadsobjekt. Genom att inrätta jordmaterialbanker i 
anslutning till områden för stenmaterialsförsörjning kan man uppnå syner-
gifördelningar. Behovet av områden bör utredas regional i samarbete mellan 
kommunerna. Verksamheten med jordmaterialbanken kan bedrivas av aktörer 
i byggnads- och jordmaterialbranschen eller kommunerna i samarbete.

Ansvarig instans: kommunerna, ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och 
naturresurserna) 
Målgrupp: aktörer i jordmaterialbranschen, projektansvariga 
Genomförandetidpunkt: 2013- 
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Åtgärd 1.2.3 Information om och utnyttjande av elektroniska 
handelsplatser för jordmaterial (särskilt befintliga, bl.a. 
www.maaporssi.fi och www.rakennusluuppi.fi). 

De som ansvarar för byggnadsprojekt kan redan nu utnyttja elektroniska han-
delsplatser för jordmaterial på internet för att få olika jordmaterial till bygg-
nadsplatsen eller bli av med överskottsjord som uppkommit där. Det finns 
dock behov av att informera om möjligheten till elektronisk handel och byte 
av jordmaterial, för att jordmaterialet ska utnyttjas i stället för att dumpas. 

Ansvarig instans: kommunerna, avfallsbolagen 
Målgrupp: projektansvariga 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 

NYBYGGNAD 

Mål 1.3 Inom nybyggnadsverksamheten uppkommer 50 % mindre 
avfall 2020 än 2007, i förhållande till nybyggnadsverksamhetens värde 

Avfallsmängderna granskas i förhållande till värdet av nybyggnadsverksamhetens 
värde i euro. Uppföljningen av avfallsmängderna från byggproduktindustrin avgörs 
längre fram när statistikmetoderna utvecklas. Avfallsmängderna från byggprodukti-
ndustrin ingår i statistiken över industriavfall. Inom nybyggande har man allt mera 
övergått till att använda färdiga delar och element, vilket gör att avfallsmängderna 
på byggobjekten blir mindre. I byggnadsbranschen finns möjligheter att minska av-
fallsmängderna genom effektiv resursanvändning och genom att beakta variations-
möjligheter och återanvändning av material vid planeringen och byggandet.

Åtgärd 1.3.1 En konkurrensutsättningsmodell som beaktar 
livscykeln och materialeffektivitet tas i bruk i större utsträckning 
i byggnadsprojekt inom planeringsområdet. 

Upphandlingskriterier som beaktar byggnadens hela livscykel tas i bruk. Som 
upphandlingskriterier bör tas med materialeffektiva konstruktioner som går att 
underhålla och reparera samt energieffektivitet. I en upphandlingsmodell med 
livscykelansvar ansvarar tjänsteproducenten för planeringen och genomföran-
det av byggnadsobjektet och för fastighetsservicen efter byggandet under en 
viss avtalsperiod, vilket kan ge bättre kvalitet på byggandet och konstruktioner 
som är möjliga att reparera. 

Ansvarig instans: branschorganisationerna, kommunerna, staten 
Målgrupp: kommunerna, staten, byggbranschen 
Genomförandetidpunkt: 2016- 

Åtgärd 1.3.2 Användning av frivilliga materialeffektivitetsavtal 
uppmuntras vid byggande. 

Byggnads- och byggproduktindustrins aktörer och Motiva utarbetar utgående 
från den befintliga modellen för energieffektivitetsavtal materialeffektivitet-
savtal tillsammans med byggsektorns aktörer. Motiva och ELY-centralerna 
informerar byggsektorn om avtalen när avtalsmodellen är klar. 

Ansvarig instans: Motiva, ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturre-
surserna)
Målgrupp: byggbranschen 
Genomförandetidpunkt: 2016- 
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Åtgärd 1.3.3 Materialeffektiva processtyrningssystem 
utvärderas och tas i bruk inom byggbranschen. 

Materialeffektiva processtyrningssystem, planeringslösningar och upphand-
lingsmodeller utvärderas och tas i bruk inom byggbranschen. Det informeras 
om de bästa styrsystemen för materialeffektivt byggande och en mera om-
fattande användning av dem främjas. 

Ansvarig instans: byggbranschen, RAKLI ry, forskningsinstitut 
Målgrupp: byggbranschen 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 

OMBYGGNAD OCH RIVNING 

Mål 1.4 Inom ombyggnadsverksamheten uppkommer 25 % mindre 
avfall 2020 än 2007, i förhållande till ombyggnadsverksamhetens värde 

Det är svårare att minska avfallsmängderna inom ombyggnadsverksamheten än vid 
nybyggande, eftersom ombyggnaderna ökar när byggnadsbeståndet blir äldre och en 
minskning skulle kräva att renoveringsmetoderna utvecklas i en sådan riktning att 
man i högre grad tar vara på konstruktionerna. Avfallsplanens mål att minska avfall-
smängden är mycket utmanande för ombyggnadsverksamhetens del för när kraven 
på byggnadernas energieffektivitet ökar kan bytet av material ökar avfallsmängderna 
inom ombyggnadsverksamheten.

Åtgärd 1.4.1 Inom ombyggnad ordnas utbildning, information 
och rådgivning om materialeffektiva metoder. 

Information om rättidig och tillräcklig service och underhåll av konstruktioner 
och byggnader riktas både till yrkesverksamma renoverare som fortbildning 
och till nya studerande i byggbranschen. I befintliga utbildningsprogram intas 
avsnitt om materialeffektiv ombyggnad. Information och rådgivning riktas 
till olika målgrupper: byggare, renoverare, disponenter och invånare samt 
säljpersonal inom byggvaruhandeln. Användningen av befintliga guider om 
materialeffektivt byggande främjas, bl.a. de guider som SAD (från ingången 
av 2010 HRM) producerat börjar användas i större omfattning. Inom ombygg-
nadsverksamheten bör eventuella ämnen i konstruktioner och byggnadsma-
terial som är skadliga för hälsan och miljön beaktas i utbildningen vid sidan 
av materialeffektiviteten. Ett tiotal yrkesläroanstalter och utbildningsenheter 
erbjuder yrkesutbildning samt läroavtalsutbildning i byggbranschen. 

Ansvarig instans: planeringsområdets utbildningsaktörer på olika utbildningsnivåer 
i samarbete med byggsektorn och forskningsinstitut 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 
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Åtgärd 1.4.2 Förmedlingen av rivnings- och 
överskottsdelar från byggnader effektiveras. 

Återanvändningen och återvinningen av rivnings- och överskottsdelar från 
byggnader utvidgas särskilt i tillväxtcentrumen och användningen av internet 
för förmedlingsverksamheten främjas. Instanser som återvinner byggnadsde-
lar aktiveras och informationen utökas (bl.a. www.rakennusluuppi.fi och andra 
förmedlingsplatser på internet). Samarbete inleds för att effektivera förmed-
lingsverksamheten i regionerna. 

Ansvarig instans: de som förmedlar byggnadsdelar, ELY-centralerna (ansvarsområ-
det för miljön och naturresurserna), avfallsbolagen och de kommuner inom plane-
ringsområdet där det inte finns återanvändningscentraler för byggnadsdelar, Kom-
munförbundet 
Informationskanaler bl.a. Fastighetsförbundet, Disponentförbundet, Kommunförbun-
det
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 

ANDRA ÅTGÄRDER

Mål 1.5 Att förebygga uppkomsten av avfall, utnyttja avfall och 
beakta möjligheten att modifiera avfall i byggnadsprojekt 

Åtgärd 1.5.1 Tillståndsförfarandet för utnyttjande 
av avfall vid byggande förenhetligas. 

Genom att tillståndsförfarandet och övervakningen förenhetligas vet aktörerna 
i södra och västra Finland vilket av det material som uppkommer i samband 
med byggnadsverksamhet som kan behandlas enligt anmälningsförfarande 
och när det krävs miljötillstånd. Det bör klarläggas när behandlingen är yr-
kesmässig och när avfallsmaterial kan utnyttjas i den egna verksamheten. En 
guide utarbetas för myndigheternas användning. 

Ansvarig instans: MM, ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresur-
serna) 
Målgrupp: tillståndsmyndigheterna 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 

Åtgärd 1.5.2 Informationen om förebyggande och behandling 
av avfall samt möjligheten att modifiera byggnaden till 
dem som planerar byggnadsprojekt effektiveras. 

Det informeras om befintliga guider om materialeffektiv planering av bygg-
nadsprojekt och guiderna sprids, bl.a. genom att material från projektet Smart 
med mindre avfall utnyttjas. 

Ansvarig instans: kommunerna, utbildningsorganisationerna, avfallshanteringsbola-
gen, ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurserna) 
Målgrupp: planerarna, de som genomför byggnadsprojekt 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 

2. Biologiskt nedbrytbart avfall 

Målet med tyngdpunkten Biologiskt nedbrytbart avfall är att förebygga lokala olä-
genheter och olägenheter som påverkar klimatet av bionedbrytbart avfall och avfall-
shanteringen av det. Utgångspunkten är de krav och mål i fråga om förebyggande 
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av uppkomsten av avfall, ökat utnyttjande och korrekt behandling av avfall som 
ingår i EU:s och den nationella lagstiftningen, den riksomfattande avfallsplanen samt 
strategin för bionedbrytbart avfall. 

I denna tyngdpunkt granskas andelen bionedbrytbart avfall i blandavfallet från 
samhällen och företagsverksamhet, separat insamlat bionedbrytbart avfall samt bio-
nedbrytbart avfall som behandlats vid källan samt före detta livsmedel (livsmedel av 
animaliskt ursprung som hör till kategori 3 i biproduktförordningen). Utanför gransk-
ningen ställs avfallsfraktioner för vilka det redan finns ett relativt välfungerande 
insamlings -, behandlings- och utnyttjandenätverk. Till dem hör bl.a. bionedbrytbart 
avfall som hör till jord- och skogsbruket, skogsindustrin samt producentansvaret. 

För tyngdpunkten har satts som mål att minska mängden bionedbrytbart avfall så 
att det 2020 uppkommer mindre nedbrytbart avfall per person än 2007. Av det fasta 
samhällsavfall som uppkommer 2020 deponeras högst 10 % på avstjälpningsplats, 
varav det bionedbrytbara avfallets andel är högst hälften. Tyngdpunktens mål och 
åtgärder baserar sig på de utvecklingsbehov som konstaterats i bakgrundsrapporten 
om tyngdpunkten (Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 11/2009). Det finns 
svenskt sammandrag i rapporten.

FÖREBYGGANDE AV UPPKOMSTEN AV AVFALL 

Mål 2.1 Mängden biologiskt nedbrytbart avfall minskas så att 2020 
uppkommer mindre bionedbrytbart avfall per person än 2007 

I butikernas och storkökens livsmedelskedjor uppkommer betydande mängder livs-
medels- och matavfall. Enligt en utredning som social- och hälsovårdsministeriet 
låtit göra är svinnet i form av livsmedel som slängs bort sammanlagt ungefär 54000 
ton om året inom detaljhandeln i Finland. Av denna mängd är cirka 38 %, dvs. cirka 
20700 t/a sådana före detta livsmedel av animaliskt ursprung som avses i biprodukt-
förordningen. Det har beräknats att drygt hälften (cirka 29300 t/a) av svinnet i form 
av bortslängda livsmedel sorteras som bionedbrytbart avfall i butikerna. Handelns 
bionedbrytbara avfall utgör cirka 15 % av samhällenas separat insamlade bioned-
brytbara avfall i Finland (Lilja & Liukkonen 2008). 

Åtgärd 2.1.1 Detaljhandelsenheterna, butikskedjorna och storköken 
tar i bruk heltäckande miljölednings- och kvalitetssystem och anger 
som centralt mål för dem att minska svinnet i form av bortslängda 
livsmedel och förebygga uppkomsten av annat avfall. 

Uppkomsten av avfall inom livsmedelskedjorna kan förebyggas bl.a. genom 
att man utvecklar miljölednings- och kvalitetssystem samt genom att man ut-
nyttjar livsmedel som håller på att bli gamla. Beställningsrutinerna, lagringen 
och transportlogistiken utvecklas i butiker och storkök. Inom detaljhandeln 
kan detta innebära bl.a. att man utvecklar och följer med efterfrågeprogno-
serna och beställningssystemen samt erbjuder försäljning i lösvikt. I storkök 
kan åtgärderna innebära att man optimerar portionsstorlekarna, utvecklar 
beställningsrutinerna och fäster uppmärksamhet vid förvaringen, minimerar 
tillredningsmisstagen o.d. (Lilja, 2009) 

Butikerna genomför månadsrapportering om mängden livsmedelsavfall och 
avfallshanteringskostnaderna. Rapporterna jämförs mellan butikskedjornas 
olika verksamhetsställen, varvid det blir lättare att identifiera missförhållan-
den i en enskild butiks rutiner. Avfallsbolagen erbjuder tjänster för att ordna 
kontroll av avfallsmängden, jfr SAD:s (från ingången av 2010 HRM) avfall-
sjämförelsetjänst Petra. 

Butikerna uppmuntras att sälja sådana livsmedel billigare som närmar sig 
sista förbrukningsdag. Livsmedel av icke-animaliskt ursprung som håller på 
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att bli gamla återsänds till producenten och av dem framställs foder för andra 
än produktionsdjur. Omfattande användning av före detta livsmedel från han-
deln som foder för sällskapsdjur och andra än produktionsdjur främjas genom 
försöksprojekt. Butikerna utbildar sin personal i att förebygga uppkomsten av 
avfall. 

Välgörenhetsorganisationer och församlingar kan anlitas som hjälp för 
att minska matsvinnet, särskilt i de större städerna. Exempelvis Tammerfors 
kyrkliga samhällighet har utvecklat den traditionella matkön till en mera avan-
cerad service, handlingsmodellen Ruoka-Nysse. Den kyrkliga samhälligheten 
har ingått avtal med detaljhandeln om att man regelbundet tar emot livsmedel 
som närmar sig sista försäljningsdatum. Gratisutdelning av dessa livsmedel 
har ordnats enligt snabbköpsprincipen med en butiksbil som kör enligt en 
viss tidtabell och når bl.a. klienterna inom kyrkans diakoniarbete. Mat som 
blivit över från utdelningen lämnas bl.a. till matserveringen för arbetslösa. Det 
blir just inget avfall. Med hjälp av handlingsmodellen Ruoka-Nysse kan man 
åstadkomma sexfaldig distributionseffekt till samma kostnader jämfört med 
den tidigare matbanksverksamheten. (Lilja, 2009) 

Ansvarig instans: handelns centralorganisationer, butiker, producenter, avfallsbolag 
Samarbetsinstans: Konsumentverket, ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön 
och naturresurserna)
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 

Åtgärd 2.1.2 Avfallsrådgivningen och -utbildningen utökas och utvecklas 
och rådgivningen i syfte att förebygga uppkomsten av avfall centraliseras. 

Avfallsanläggningarna, butikerna och skolorna utnyttjar i sin verksamhet nu-
varande material om hur man kan förebygga uppkomsten av avfall, t.ex. SAD 
(från ingången av 2010 HRM)-avfallshanterings material om hur man kan 
förebygga uppkomsten av avfall.

Avfallsbolagen och kommunerna utför mycket överlappande arbete när 
det gäller avfallsrådgivning och särskilt för att uppmuntra förebyggandet av 
uppkomsten av avfall. De nuvarande guiderna om avfallsrådgivning kunde 
tas i bruk inom hela planeringsområdet och nya riksomfattande guider utar-
betas. Då kunde avfallsrådgivningsresurserna inom området användas för 
kundkontakter. 

I fortsättningen borde avfallsrådgivningen förenhetligas i hela landet. Gui-
der och annat material borde vara riksomfattande, som kompletteras med lokal 
information. För det riksomfattande materialet kunde t.ex. SYKE ansvara och 
Motivas materialeffektivitetsenhet kunde sprida informationen.

Inom avfallsrådgivningen är det viktigt att informationen är tillgänglig 
och att den är aktuell. För att informationen till kunder, sammanslutningar 
och företag ska vara så bra som möjligt måste avfallsrådgivarnas kunskaper 
vara högklassiga. Avfallsbolagens och kommunernas resurser för rådgivning 
är begränsade. Sortering och avfallsbehandling är det centrala i rådgivningen 
och kan minska resurserna för att förebygga uppkomsten av avfall. Genom 
att externalisera avfallsrådgivningen undviks konflikter i fråga om resursför-
delningen. 

Ansvarig instans: avfallsbolagen, kommunerna, ELY-centralerna (ansvarsområdet för 
miljön och naturresurserna), konsulter i miljöbranschen, Jätelaitosyhdistys, företags-
organisationer inom olika sektorer, Motiva, SYKE 
Genomförandetidpunkt: 2010–2013 
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Åtgärd 2.1.3 Det inrättas servicecentraler dit informationsstyrningen för 
kommuninvånarna centraliseras bl.a. i syfte att främja målen i anslutning 
till förebyggande av uppkomsten av avfall, energisparande, kampen 
mot klimatförändringen och minskad användning av kemikalier. 

Servicecentralen kan upprätthållas av en enskild stad men helst bör man för-
söka inrätta en gemensam servicecentral för flera organisationer på kommunal 
eller landskapsnivå. Centralerna tillhandahåller tjänster bl.a. för skolornas och 
daghemmens undervisningsarbete. Dessutom kan de erbjuda avgiftsbelagda 
tjänster för företagen bl.a. program för att förebygga uppkomsten av avfall. 
Servicecentraler inom olika områden kan specialisera sig och dela med sig av 
sin kompetens via en nätverksmodell. En del av servicecentralernas rådgiv-
ningsbudget täcks med avfalls-, energi- och vattenavgifterna till den del som 
affärsverken eller bolagen i fråga är skyldiga att ordna rådgivning om hållbar 
förbrukning. (Lilja, 2009) 

Ansvarig instans: kommunerna, kommunernas affärsverk, landskapsförbunden, kon-
sumentrådgivningen 
Genomförandetidpunkt: 2010–2013 

Åtgärd 2.1.4 Program för att förebygga uppkomsten av avfall utarbetas 
för företagen. Samarbetsprojekt inleds inom miljöförvaltningen. 

Samarbetet kring avfallsrådgivningen utökas framför att när det gäller att 
förebygga uppkomsten av avfall. Kampanjer och exempelprojekt genomförs 
med projektfinansiering (bl.a. ELY-centralernas fortsättningsprojekt Bioavfall 
och slam till återvinning, case förebyggande av avfallets uppkomst). Strävan 
är bl.a. att minska mängden livsmedelsavfall genom att genomföra informa-
tionskampanjer i skolor, daghem och matserveringar på arbetsplatser (”Töm 
tallriken”–kampanj). I projekten och kampanjerna utnyttjas samarbete med 
bl.a. medborgarorganisationer, magistraternas konsumentrådgivare, univer-
sitet och läroinrättningar. ELY-centralerna producerar informationsmaterial 
för ekoeffektivitetscentralernas bruk, bl.a. regional uppföljningsinformation 
och informationspaket om olika teman, bl.a. materialeffektivitet, i enlighet 
med den egna kommunikationsplanen. Uppgifterna centraliseras till olika 
regioncentraler, så att överlappande arbete inte utförs. 

Ansvarig instans: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljö och naturresurser och 
ansvarsområdet för näringar, arbetskraft, kompetens och kultur), SYKE 
Samarbetsinstanser: organisationer, kommunerna, avfallsbolagen, producenter, buti-
ker, företag, universitet och andra läroinrättningar 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 
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Åtgärd 2.1.5 Förbrukningen av engångsartiklar och papper 
minskas inom den offentliga förvaltningen

Fiberbaserade produkter som papper, papp och kartong utgör en betydan-
de del av det samhällsavfall som deponeras på avstjälpningsplatser (YTV, 
2008). Den offentliga förvaltningen fungerar som förebild när det gäller att 
minska förbrukningen av papper och fiberbaserade engångsprodukter. Den 
elektroniska arkiveringen utökas, onödiga utskrifter minskas, övergång till 
elektronisk fakturering, övergång från engångshanddukar till tyghanddukar 
och rullhandduksservice samt från engångskärl och -bestick till porslin och 
metall. Även den privata sektorn uppmuntras att minska användningen av 
dessa produkter. Kommunerna och företagen uppmuntras till verksamhet med 
hyrda kärl och tvättvagnar. 

Ansvarig instans: offentliga förvaltningen, Motiva 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 

UTNYTTJANDE 

Mål 2.2 År 2020 deponeras högst 10 % av det fasta 
samhällsavfall som uppkommer på avstjälpningsplatser, varav 
det bionedbrytbara avfallets andel är högst hälften 

Åtgärd 2.2.1 Miljökonsekvenserna av insamlingen av bionedbrytbart 
avfall samt ändamålsenliga insamlings- och transportsträckor utreds 
i syfte att optimera insamlingen av bionedbrytbart avfall. 

Det bionedbrytbara avfallets andel av hushållens blandavfall är avsevärd trots 
separat insamling och goda sorteringsmöjligheter (YTV, 2008). Det är motiverat 
att effektivisera den separata insamlingen i tättbebyggda områden. 

För att den separata insamlingen av bionedbrytbart avfall ska motsvara 
miljöskyddsmålen och vara ändamålsenligt med avseende på miljökonsekven-
serna utreds hur avståndet mellan byggnaderna borde beaktas vid insamlingen 
av bionedbrytbart avfall. Det görs en heltäckande livscykelanalys i fråga om 
utsläpp av växthusgaser och andra faktorer. Systemet för sortering av bioned-
brytbart avfall utvecklas i kök och på avfallspunkter. Den separata insamlingen 
av bionedbrytbart avfall effektiviseras. Separat insamling och behandling av 
bionedbrytbart avfall har ordnats inom nästan hela planeringsområdet.
 
Ansvarig instans: avfallsbolagen, kommunerna 
Genomförandetidpunkt: 2010–2013 

Åtgärd 2.2.2 Inledandet av småskalig kompostering 
underlättas och rådgivningen utökas. 

Kompostering av bionedbrytbart avfall uppmuntras särskilt i sådana glesbyg-
ds- och småhusområden där separat insamling inte är ändamålsenlig enligt 
en livscykelanalys. Kommunernas avfallshanteringsbestämmelser ses över 
utgående från en utvärdering av insamlingssystemet. Småskalig komposte-
ring uppmuntras särskilt i områden där det inte tas någon avgift för separate 
insamling av bioavfall samt i området där kommunala avfallshanteringsbes-
tämmelser som gäller detta inte har satts i kraft. Att utveckla småskalig kom-
postering i enskilda fastigheter och institutioner och att utnyttja den produkt 
som verksamheten ger upphov till skulle överensstämma med avfallslagstift-
ningens subsidiaritetsprincip och miljökonsekvenserna av separat transport 
och centraliserad behandling skulle undvikas. 
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Kompostering kan uppmuntras genom att kostnaderna för att börja kompos-
tera sänks, t.ex. genom att det blir möjligt att hyra komposterare. Komposterare 
kan också köpas från avfallsbolaget på avbetalning, och då ingår i leveransen 
också rådgivning om hur man kommer i gång utöver komposteraren. Kompos-
tering görs lönsammare genom att avfallsavgifterna för bostadsfastigheter som 
komposterar sänks eller genom att man övergår till viktbaserad fakturering 
för hushållsavfall i enlighet med de regionala behoven. 

Invånarnas intresse och behov av komposteringstjänster utreds. Det är möj-
ligt att skapa ett helt nytt serviceutbud kring småskalig kompostering, så 
att det erbjuds underhålls-, tömnings- och rådgivningstjänster. Bland annat 
möjligheten att få hushållsavdrag för tjänsterna skulle främja anlitandet av 
komposteringstjänster. Fastighetsskötselfirmorna uppmuntras att bistå vid 
komposteringen. En guide utarbetas för disponenterna och en kompostering-
skampanj riktas till husbolagen. 

Ansvarig instans: kommunerna, avfallshanteringsanläggningarna, organisationer, 
företag som erbjuder tjänster och produkter, disponenter, fastighetsägare 
Genomförandetidpunkt: 2010–2013, 2013–2016 

Åtgärd 2.2.3 Genom livscykelanalyser utreds miljökonsekvenserna av systemen 
för insamling av fiberbaserat bionedbrytbart avfall och det områdesvisa 
insamlingsnätverkets funktion i syfte att optimera den separata insamlingen. 

En utredning görs om när det lönar sig att samla in bionedbrytbart avfall från 
enskilda fastigheter, när det lönar sig med ett områdesvist insamlingssystem 
och vad som vore lämpligt avstånd mellan insamlingspunkterna i det områ-
desvisa insamlingsnätverket. Genom forskning försöker man hitta gränserna 
för ”hållbar återvinning” och utför man en livscykelanalys där förutom miljö-
konsekvenserna även kostnaderna beaktas. 

Ansvarig instans: avfallshanteringsbolagen, kommunerna, producenter 
Genomförandetidpunkt: 2010–2013, 2013–2016 

Åtgärd 2.2.4 Projektet Bionedbrytbart avfall och slam till återvinning startas
Syftet med projektet är att genomföra målen och åtgärderna för tyngdpunkter-
na samhälls- och glesbygdsslam samt biologiskt nedbrytbart avfall. Det inrättas 
samarbetsgrupper som ska främja målen och tre modellprojekt genomförs 1. 
Ett modellprojekt som gäller förebyggande av uppkomsten av avfall i syfte att 
minska det bionedbrytbara avfallet från handeln, 2. De ekoeffektivaste åter-
vinnings- och behandlingsmetoderna för bionedbrytbart avfall från samhällen 
utreds samt 3. Ett modellprojekt för att utveckla behandlingen och återvinnin-
gen av slam från glesbygden. 

Ansvarig instans: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurserna)
Samarbetsinstans: vattentjänstverken, kommunerna, avfallshanteringsbolagen, forsk-
ningsinstituten, dagligvaruhandeln
Genomförandetidpunkt: 2010–2013
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Mål 2.3 Nätverket av återvinningsanläggningar har blivit mera 
heltäckande så att det motsvarar de lokala och regionala behoven

Samarbetsområdena för avfallshanteringen samt transporterna, behandlingen och 
utnyttjandet av avfall sträcker sig över de administrativa gränserna mellan region-
centralerna. De regionala avfallshanteringssystemen inverkar på deponeringen på 
avstjälpningsplatser samt återvinningen som material och som energi. 

Inom planeringsområdet produceras biogas av separat insamlat bionedbrytbart av-
fall särskilt i västra Finland; i Österbotten i Ab Stormossen Oy:s och Lakeuden Etappi 
Oy:s och Laihela kommuns biogasanläggningar samt i Satakierto Oy:s biogasanlägg-
ning i Kjulo och Envor Biotech Oy:s biogasanläggning i Forssa. I det övriga plane-
ringsområdet ansvarar i första hand komposteringsanläggningar för behandlingen 
av bionedbrytbart avfall och de finns i huvudsak i anslutning till lokala avfallsbolag. 
Inom Sydvästra och Västra Finlands miljöcentralers område behandlas några avfall-
sbolags separat insamlade bionedbrytbara avfall i en gemensam komposteringsan-
läggning liksom bionedbrytbart avfall från Östra Nylands avfallshanteringsdistrikt 
som transporteras till Forssa för behandling. Inom planeringsområdet finns dessutom 
många komposteringsanläggningar som behandlar annat bionedbrytbart avfall än 
sådant som kommer från samhällen. Komposteringen av bionedbrytbart avfall sker 
i anläggningar. Den separata insamlingen av bionedbrytbart avfall och behandlingen 
av det i anläggningar är behäftad med brister i nordöstra Satakunta och en del av 
Egentliga Finland. Anläggningskapaciteten för kategori 3-biprodukter tycks vara 
tillräcklig inom planeringsområdet, men delvis utspridd. Med undantag för Södra 
Karelen har varje större avfallsbolag eller kommer att ha en behandlingsanläggning 
som överensstämmer med biproduktförordningen inom sitt område. 

Åtgärd 2.3.1 Biogasframställnings- och komposteringskapaciteten 
byggs ut inom hela planeringsområdet så att det går att 
utöka återvinningen i enlighet med målen. 

Biogasframställnings- och komposterings- samt andra behandlingsanläggnin-
gar inrättas enligt det lokala behovet. Utnyttjandet av bionedbrytbart avfall i 
anläggningar utökas med processer som gör det möjligt att utnyttja både det 
material och den energi som finns i avfallet. I miljötillstånden för behandling-
sanläggningar för bionedbrytbart avfall förutsätts högklassig (BAT) planering 
och realisering av anläggningarna samt processhantering. I samarbete med 
avloppsreningsverken kan avfallsbolagen inrätta rötningsanläggningar och 
efterkomposteringsanläggningar. I anläggningar på gårdarna kan behandlas 
olika kombinationer av bionedbrytbart avfall, slam, gödsel och grönmassa. I 
områden där det inte finns anläggningar som lämpar sig för behandling av 
före detta livsmedel av animaliskt ursprung borde det byggas behandlingsan-
läggningar som är godkända av Evira. Anläggningskostnaderna kan minskas 
med investeringsstöd, så att kostnaderna i det första skedet hålls på skälig nivå. 
Framställningen av biogas ur avfall utökas särskilt i huvudstadsregionen, Syd-
västra Finlands och Birkalands miljöcentralers område och planeringsområdets 
östra del (Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen). I Egentliga 
Finland och Satakunta utökas samarbetet i syfte att utveckla behandlingen av 
bionedbrytbart avfall. 

Ansvarig instans: avfallsbolagen, RFV, ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön 
och naturresurserna), kommunerna, Evira, vattenverken 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 
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Mål 2.4 Avfallsförbränningskapaciteten är anpassad till 
den avfallsmängd som återstår efter det att återvinningen 
effektiviserats och uppkomsten av avfall förebyggts

Den befintliga och planerade förbränningsanläggningskapaciteten förmå förbrän-
na cirka 70 % av det samhällsavfall som kommer från planeringsområdet och från 
ställen utanför området (och som för närvarande inte återvinns som material). I 
kapacitetsberäkningarna har inte beaktats andelen brännbart avfall inom industrin 
och inte prognosen för befolkningsökningen och den motsvarande ökningen av av-
fallsmängden. Om man genom åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall och 
återvinning som material lyckas minska mängden blandat avfall i betydande mån 
före 2020, behöver inte förbränningsanläggningskapaciteten för samhällsavfall utökas 
inom planeringsområdet. 

Åtgärd 2.4.1 Sådant bionedbrytbart avfall som inte kan 
återvinnas eller förebyggas går till förbränning. 

Återvinningsbarheten som material hos det avfall som levereras till förbrän-
ningsanläggningarna övervakas. Sorteringen och återvinningen av avfall som 
material utökas. Avfall som går till förbränning är bl.a. smutsiga kartonger, 
papp och annat bionedbrytbart avfall som följer med samhällsavfallsströmmen 
samt avfall som enligt biproduktförordningen ska bortskaffas inom områden 
där annan behandlingskapacitet som överensstämmer med förordningen inte 
finns på rimligt avstånd. Det utreds hur stor del av den energi som produceras 
i förbränningsanläggningarna som utnyttjas i praktiken. Förbränningsanlägg-
ningarnas tillståndvillkor ändras vid behov för att främja återvinning som 
material och utöka utnyttjandet av den energi som förbränningsanläggningar-
na producerar. I tillståndsvillkoren fästs också uppmärksamhet vid förbrän-
ningsprocessens effektivitet och BAT. Anläggningsbehovet beaktas vid MKB-
förfarandet och avfallshanteringens godkännandeprocedurer tillämpas så att 
antalet förbränningsanläggningar och deras kapacitet dimensioneras enligt 
mängden avfall som inte kan återvinnas som material utan som lämpar sig för 
förbränning såväl regionalt som på riksomfattande nivå.

Ansvarig instans: RFV, ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresur-
serna), de som planerar avfallshanteringen, t.ex. landskapsförbunden 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 

Mål 2.5 Användningen av avfallsbaserat trafikbränsle ökar

Den metan som bildas vid rötning av avfall kan separat förädlas till biogas, som kan 
användas för energi- och elproduktion samt som trafikbränsle. Rötresten kan kom-
posteras och utnyttjas som gödselmedel eller jordförbättringsämne. Man håller också 
på och utvecklar produktion av andra avfallsbaserade trafikbränslen bl.a. användning 
av separate insamlat bioavfall för framställning av bioetanol samt användning av 
samhällsavfall för framställning av diesel.

Åtgärd 2.5.1 Den offentliga sektorns egna fordonsanskaffningar 
och transporttjänster samt bränsleval görs så att de 
minskar trafikens inverkningar på klimatet.

Framställningen av biobränslen ur avfallsbaserade bränslen rekommenderas, 
eftersom den energi som finns i avfallet kan utnyttjas på detta sätt. Användning 
som trafikbränsle är det bästa sättet att både utnyttja den energi som finns i 
avfallet och minska utsläppen från trafiken och därför borde den vara pri-
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mär. Genom att producera biobränslen kan man i motsvarande mån använda 
mindre fossila bränslen som skadar klimatet. Den offentliga sektorns roll som 
föregångare ger möjligheter att utveckla branschen och att uppmuntra även 
privata aktörer. Kommunerna anvisas att skaffa materiel och transporttjänster 
som använder eller som har möjlighet att använda avfallsbaserade bränslen, 
bl.a. biogas eller el som drivkraft. 

Ansvarig instans: de organ som beslutar om statens och kommunernas upphandling, 
Motiva 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 

Åtgärd 2.5.2 Forsknings- och försöksprojekt om bl.a. biogasframställning 
och framställning av avfallsbaserade trafikbränslen samt utvecklande 
av distributionsnätverket för dem inom planeringsområdet. 

Forsknings- och utvecklingspengar styrs till undersökningar där man utreder 
bl.a. biogasanläggningarnas funktion, förbehandlingen av det mottagna avfal-
let och förutsättningarna att utveckla styrningen av anläggningarna samt att 
minska utsläppen. Den regionala tillgången på råmaterial som lämpar sig för 
framställning av avfallsbaserade trafikbränslen samt kostnaderna utreds. Ett 
heltäckande distributionsdistrikt samt ett tätt nätverk av distributionsställen 
för avfallsbaserade bränslen upprättas. Möjligheten att utnyttja naturgasnätet 
för distributionen av biogas utreds. Marknadsföringen av avfallsbaserade tra-
fikbränslen effektiviseras. 

Ansvarig instans: SYKE, företagen, instanser som beviljar offentlig finansiering 
Genomförandetidpunkt: 2010–2013 

Mål 2.6 Användningen av kompostprodukter ökar 

Målet är att kompost av bionedbrytbart avfall i första hand utnyttjas som gödselfab-
rikat. Marknadsföringen av avfallsbaserade gödselfabrikat bör utvecklas. Kompost 
kan också användas i avstjälpningsplatsernas ytkonstruktioner eller utnyttjas som 
energi med beaktande av de regionala behoven. 

Åtgärd 2.6.1 Användningen av kompostprodukter gynnas i offentligt byggande. 
I offentligt byggande beaktas i högre grad det använda materialets hela livscy-
kel, avfallsbaserade produkter gynnas i stället för jungfruliga råmaterial. Kom-
postprodukter lämpar sig väl för grönbyggande, bl.a. parker och grönområ-
den. 

Ansvarig instans: de som ansvarar för statens och kommunens upphandling, vägver-
ket, entreprenörer 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 

SLUTDEPONERING 

Mål 2.7 Metanutsläpp från avstjälpningsplatserna förhindras 

Avfallshanteringens andel av utsläppen av växthusgas i Finland är cirka 3 %, varav 
största delen, cirka 90 %, beror på metanutsläpp från avstjälpningsplatser. Avstjäl-
pningsplatsernas metanutsläpp kan minskas genom att bionedbrytbart avfall inte 
deponeras på avstjälpningsplatser samt genom att den gas som bildas på avstjälp-
ningsplatser tas till vara och utnyttjas effektivare. 
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Åtgärd 2.7.1 Tillvaratagandet och utnyttjandet av gas 
från avstjälpningsplatser effektiviseras. 

I tillståndsvillkoren bestäms om tillvaratagande och behandling av gas från 
avstjälpningsplatser. Den gas som bildas utnyttjas som energi i stället för att 
den förstörs (fackelbränning) och detta ordnas på bästa möjliga genomförbara 
sätt med tanke på miljön. Efterbehandlingstiden och miljöolägenheternas va-
raktighet på stängda avstjälpningsplatser förkortas genom att man har kontroll 
över processerna på avstjälpningsplatsen efter stängningen. Avfallsfyllnader-
nas tillstånd utreds. 

Ansvariga instanser: RFV, ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och natur-
resurserna)
Samarbetsinstanser: avstjälpningsplatsinnehavarna 
Genomförandetidpunkt: 2010–2013 

3. Samhälls- och glesbygdsslam 

Målet i den riksomfattande avfallsplanen är att 100 % av det kommunala avloppss-
lammet ska återvinnas antingen för jordförbättring eller som energi år 2016 så att av 
slammet från glesbebyggelsen går 90 % till avloppsreningsverk för behandling och 
10 % till biogasanläggningar på gårdarna. Dessutom är målet att utöka produktionen 
av avfallsbaserad biogas. För att nå målet försöker man hitta godtagbara och gen-
omförbara alternativ för att behandla, återvinna och förebygga uppkomsten av slam 
samtidigt som man reder ut slammets miljökonsekvenser. 

I tyngdpunkten behandlas slam från kommunala avloppsreningsverk och slam från 
slamavskiljare och avloppsbrunnar i glest bebyggda områden. Tyngdpunktens mål 
och åtgärder baserar sig på de utvecklingsbehov som konstaterats i bakgrundsrap-
porten om tyngdpunkten (Länsi-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 4/2009). 
Det finns svenskt sammandrag i rapporten.

FÖREBYGGANDE AV UPPKOMSTEN AV AVFALL 

Mål 3.1 Mängden slam minskar 

De mängder slam som uppkommer i avloppsreningsverken är beroende av inflödet 
och står i proportion till folkmängden. Mängden torrsubstans i samhällsslammet kan 
inte just minskas genom att behandlingsprocesserna för avloppsvatten utvecklas, 
eftersom effektivare rening ofta utökar slammängden. Genom att torka och behand-
la slammet i reningsverk kan man däremot minska den vattenhaltiga totalvolymen 
och mängden organiska ämnen i slammet, vilket i sin tur minskar den slammängd 
som måste återvinnas eller slutdeponeras. Ju större torrsubstanshalt slammet får vid 
torkningen, desto mindre blir volymen av slammet. Torrt slam minskar också tran-
sporterna samt mängden stödämnen som behövs vid komposteringen. 

För att minska mängden slam från glesbebyggelsen stöds byggandet av torrtoalet-
ter, vattentoaletter som förbrukar litet vatten eller avloppsvattenbehandlingssystem 
som är avsedda för endast gråvatten. 



64  Miljön i Finland  45sv | 2009

Åtgärd 3.1.1 Behandlingen av avloppsvatten koncentreras till 
välfungerande anläggningar och torkningen av slam effektiviseras.

Genom att koncentrera behandlingen av avloppsvatten och slam kan behan-
dlingen effektiviseras, varvid den totala mängden slam minskar och återvin-
ningsmöjligheterna ökar. För att centralisera behandlingen av avloppsvat-
ten deltar kommunerna i utarbetandet av regionala vattentjänstplaner. Man 
försöker på statlig finansiering för att genomföra dem, antingen genom att 
ansöka om att projekten ska genomföras som statligt vattentjänstarbete eller 
genom att söka vattentjänstunderstöd. Stora, centraliserade reningsverk har 
bättre förutsättningar att investera i slambehandlingen. Ett gott exempel på 
dylika större reningsverk är skogsindustrins och samhällenas gemensamma 
avloppsvattenbehandling, varvid den särskilda synergieffekten ofta är att av-
loppsvattnets kvalitet i de flesta fall kompletterar varandra i fråga om den 
biologiska reningen.

Ansvarig instans: kommunerna 
Samarbetsinstanser: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurser-
na), vattentjänstverken 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 

Åtgärd 3.1.2 Rådgivning och information ges om separerande och 
komposterande torrtoaletter, vattentoaletter som förbrukar litet vatten och 
avloppsbehandlingssystem för gråvatten som finns på marknaden. 

Det finns många som inte vet att moderna separerande torrtoaletter kan pla-
ceras inne i bostäderna. Informationen om detta utökas och det poängteras 
hur förmånlig lösningen är jämfört med behandlingen av avloppsvatten från 
vattentoaletter. Rådgivningen och informationen om även de andra system 
som nämns ovan utökas.

Ansvariga instanser: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurser-
na), de som tillverkar torrtoaletter 
Samarbetsinstanser: SYKE, de som tillverkar anordningarna 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 

Åtgärd 3.1.3 Länkar från kommunernas byggkontroll- och rådgivningssidor 
till SYKE:s anvisningar om val av komposterande toalett, vattentoalett 
som förbrukar litet vatten eller avloppsbehandlingssystem för gråvatten 
i glest bebyggda områden och när man bygger fritidsbostad. 

Med hjälp av anvisningarna och (tillverkarnas och försäljarnas) komplette-
rande material utbildas de som planerar avloppsvattensystem, kommunernas 
byggnads- och miljökontor samt de som är 
verksamma i VVS- och anläggningsbranschen så att de kan instruera byggarna 
och utföra installationerna. 

Ansvariga instanser: kommunerna 
Samarbetsinstanser: SYKE, de som tillverkar torrtoaletter, de som är verksamma i 
byggbranschen 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 
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Åtgärd 3.1.4 Plan- byggnads- och miljöskyddsbestämmelser styr 
användningen till komposterande toaletter, vattentoaletter som förbrukar 
litet vatten eller avloppsvattenbehandlingssystem som är avsedda för endast 
gråvatten i glest bebyggda oråden och vid byggande av fritidsbostäder. 

Ansvariga instanser: kommunerna 
Samarbetsinstanser: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurser-
na) 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 

Mål 3.2 Slammets kvalitet förbättras och det säkerställs 
att det går att återvinna som material 

Slamkvaliteten är i stora drag god inom planeringsområdet. Avloppsreningsverken 
tar emot slam från näringslivet, industrin och samhällen. Framför allt avloppsvatten 
och slam från industrin kan försämra reningsverksslammets kvalitet, varvid använd-
ningen av det behandlade slammet för jordförbättring kan äventyras. Målet är att 
upprätthålla och förbättra slammets kvalitet genom att effektivisera förbehandlin-
gen vid källan av avloppsvatten (spec. industrins) som kommer till de kommunala 
reningsverken och som är problematiskt med tanke på kvaliteten på det slam som 
uppkommer under reningsprocessen. 

Man måste känna till beskaffenheten och sammansättningen hos slam som insam-
las från olika källor. Bra kvalitet på avfallsbaserade gödselfabrikat säkerställs genom 
endast sådant slam används i framställningsprocessen som inte medför risk för att 
produkten blir förstörd. 

Åtgärd 3.2.1 Det ordnas kampanjer genom vilka man försöker 
minska risken för att ämnen som har en försämrande inverkan på 
möjligheten att materialåtervinna slammet hamnar i avloppet. 

Exempelvis en Hör inte hemma i avloppet-kampanj, med vars hjälp man för-
söker förhindra att t.ex. skadliga och fasta ämnen eller kemikalier hamnar i 
avloppsvattnet. 

Ansvariga instanser: vattentjänstverken, ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön 
och naturresurserna), kommunerna, avfallshanteringsbolagen 
Samarbetsinstanser: organisationer, föreningar 
Genomförandetidpunkt: 2010–2013 

Åtgärd 3.2.2 Avtalen om industriavloppsvatten hålls ajour. 
Kommuner och vattentjänstverk fastställer tillräckliga gränsvärden för skad-
liga ämnen i vatten som släpps ut i avlopp i avtalen om avloppsvatten. Av-
loppsreningsverken tar inte emot avloppsvatten och slam vars halter av skad-
liga ämnen överskrider gränsvärdena. I industrins miljötillstånd bestäms om 
gränsvärden och förbehandlingskrav. Samarbetet mellan myndigheterna och 
vattentjänstverken utökas. Det kontrolleras att gränsvärdena för skadliga äm-
nen i miljötillstånden och avtalen om avlopp/avloppsvatten stämmer överens 
i samband med att avtalen och tillstånden förnyas.

Ansvariga instanser: kommunerna, RFV, vattentjänstverket 
Samarbetsinstanser: industrianläggningarna 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 



66  Miljön i Finland  45sv | 2009

Åtgärd 3.2.3 Större uppmärksamhet än nu fästs vid 
korrekt förbehandling av avloppsvatten 

Små och medelstora företag (t.ex. servicestationer) och industrier har sällan 
miljötillstånd eller avtal om industriavloppsvatten där det föreskrivs om be-
handlingen av avloppsvatten. 

I de kommunala byggbestämmelserna anges förbehandlingskrav för avlopps-
vatten (bl.a. oljeavskiljning), vilkas uppfyllande kommunens byggnadsmyn-
digheter bör övervaka redan i byggskedet. Kommunens miljömyndigheter ska 
övervaka förbehandlingsanordningarnas skick och driften av dem. Samarbetet 
mellan myndigheterna och vattentjänstverken utökas. Miljömyndigheternas 
personresurser för övervakningen borde utökas jämfört med nuläget.

Ansvariga instanser: kommunerna, små och medelstora företag
Samarbetsinstanser: vattentjänstverken 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 

Åtgärd 3.2.4 Råmaterialets renhet kontrolleras i fråga om 
slamfraktioner som används som gödselfabrikat. 

Kontrollen gäller i första hand kommuner vilkas reningsverk tar emot avlopps-
vatten som innehåller halter av tungmetaller eller andra skadliga ämnen för 
behandling. 

Ansvariga instanser: vattentjänstverken, behandlingsanläggningarna 
Samarbetsinstanser: Evira 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 

UTNYTTJANDE 

Mål 3.3 Det finns tillräckligt med slambehandlingskapacitet i anläggningar

När nya anläggningar byggs bör man utreda inom vilka områden det inte finns til-
lräckligt med slambehandlingskapacitet och fortsätta utredningen med beaktande 
av olika metoder. 

Målet i den riksomfattande avfallsplanen är att utöka produktionen av avfallsba-
serad biogas. Dessutom är målet att 2016 går 90 % av slammet från glest bebyggda 
områden till avloppsreningsverk för behandling och 10 % till biogasanläggningar 
på gårdarna. För att uppnå målen stöds utnyttjandet av slam i biogasanläggningar 
och främjas byggandet av nya biogasanläggningar som behandlar slam. I praktiken 
förutsätts vidareförädling för att få ut rötat slam på marknaden. I samband med 
att nya biogasanläggningar byggs bör man säkerställa att det finns möjligheter till 
vidareförädling i området. 

Övergång till kompostering i anläggning bör bedömas från fall till fall, bl.a. lukt- 
och avrinngsvattenproblem eller utrymmesbrist kan vara orsaker att övergå från 
strängkompostering till reaktorkompostering. Enbart storleksklassen är inte en grund 
att välja reaktor- eller strängkompostering. 

Det finns inte behov av slambaserade gödselfabrikat överallt. Slamförbränning är 
motiverad inom områden där slammängden är stor och torkat slam kan förbrännas 
i en anläggning med tillstånd. Också slammets dåliga kvalitet kan förhindra att 
behandlat slam används som gödselfabrikat, varför det kan vara skäl att förbränna 
slamfraktioner av sämre kvalitet. Till energiutvinning styrs sådant slam som inte 
kan återvinnas som material till skäliga kostnader och ekoeffektivt eller på grund av 
sanitära och miljöolägenheter. 
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Åtgärd 3.3.1 Utgående från mängderna gödsel, bionedbrytbart avfall 
och slam utreds verksamhetsförutsättningarna för centraliserade 
slambehandlingsanläggningar framför allt i områden där det ännu 
inte finns anläggningar (figur 21) och inga utredningar har gjorts. 

Det finns behov av utredningar i Tavastehus, Satakunta och framför allt norra 
Satakunta, norra Birkaland och Södra Österbotten samt Sjönejden. Vid gransk-
ningen bör beaktas förslagen i tyngdpunkten Biologiskt nedbrytbart avfall. 

För att utöka produktionen av biogas och bygga nya biogasanläggningar 
som behandlar slam utnyttjas statsrådets förordning om understöd för bioener-
giproduktion (607/2008). Understöd enligt den kan beviljas av JSM. 

De kommuner/områden kartläggs där det uppkommer mera kompost än 
vad som kan återvinnas som material och överskottsslam kan användas för 
energiutvinning efter behandling. Det utreds i vilka industrianläggningar 
slammet kan förbrännas. Man utreder också de kommuner där det uppkom-
mer sådant slam som inte kan återvinnas som material på grund av slammets 
dåliga kvalitet, men som kan användas för energiutvinning.

Ansvariga instanser: vattentjänstverken, kommunerna, avfallsbolagen, JSM 
Samarbetsinstanser: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurser-
na), MM 
Genomförandetidpunkt: 2010–2013 
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Mål 3.4 Nivån på behandlingen av samhällsslam stiger

Behandlingen av slam beskrivs mera ingående i avfallsplanens rapport om tyngd-
punkten Samhälls- och glesbygdsslam (Länsi-Suomen ympäristökeskus 2009). Den 
vanligaste behandlingsmetoden för slam är kompostering (figur 21). Det har före-
kommit problem med behandlingen av avloppsvatten från kompostfälten särskilt 
om vintern när vattnet är kallt. Inom planeringsområdet rötas slam i 11 avlopps-
reningsverk och fyra separata biogasanläggningar. Flera rötningsanläggningar är 
under planering. Dessutom behandlas slam genom lagring, termiska, biotermiska 
och kemiska metoder i enstaka anläggningar. Byggandet av biogasanläggningar bör 
främjas framför allt i områden där det inte finns ändamålsenliga slambehandling-
sanläggningar eller där reningsverken inte är dimensionerade för att ta emot stora 
mängder slam från glesbebyggelsen. 

I områden där det är förnuftigt att utöka slamförbränningen bör förbränningspro-
cessens totala energiekonomi beaktas. Mekaniskt torkat slam kan användas för att 
reglera förbränningen. Slammet kan också torkas med hjälp av en komposterings-
process som optimerats med tanke på förbränningen. 

Figur 21. Anläggningar inom planeringsområdet som behandlar slam (kapacitet över 5000 t). De planerade anlägg-
ningarna har gällande eller anhängigt miljötillstånd (juli 2009) 



69Miljön i Finland  45sv | 2009

Kompostering 

Åtgärd 3.4.1 Strängkompostering utvecklas i de områden där den lämpar sig. 
Smält-, sipper- och avrinningsvatten tas till vara effektivare och behandlas 
tillräckligt eller så avleds vattnet till det kommunala avloppssystemet. Luft-
ningen av strängarna utvecklas liksom strängkomposteringstekniken i övrigt. 
Egenkontroll bör utvecklas för kompostering.

Ansvariga instanser: vattentjänstverken, avfallsbolagen, kommunerna 
Samarbetsinstanser: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurser-
na)
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 

Åtgärd 3.4.2 Situationen i fråga om komposteringsfältens 
miljötillstånd ses över. Man övergår från strängkomposteringsfält 
till reaktorkomposteringsanläggningar i de områden där det är 
lämpligt och ändamålsenligt t.ex. på grund av luktolägenheter. 

Ansvariga instanser: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurser-
na), RFV, kommunerna 
Samarbetsinstanser: vattentjänstverken, avfallshanteringsbolagen 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 

Rötning 

Åtgärd 3.4.3 Det utarbetas en handbok för upprättandet av en 
upphandlingsorganisation för biogasanläggningar och för upphandlingen. 

En upphandlingsorganisations biogasanläggningar är större än de som finns på 
enskilda gårdar men klart mindre än biogasanläggningarna på landskapsnivå. 
Upphandlingsorganisationerna beställer biogasanläggningstjänster centralt 
inom sina områden och skaffar råmaterial till dem samt användare till den hu-
mus och biogas som uppkommer. SYKE utarbetar en handbok för vilken man 
försöker få finansiering från ELY-centralerna (ansvarsområdet för näringarna, 
arbetskraften, kompetensen och kulturen), kommunerna, Evira och Pro Agria 
informerar och delar ut anvisningen. 

Ansvariga instanser: SYKE 
Samarbetsinstanser: ELY-centralerna, Evira, kommunerna, Pro Agria, föreningar 
Genomförandetidpunkt: 2010–2013 

Förbränning 

Åtgärd 3.4.4 Förbränningsprojektens energieffektivitet granskas i samband 
med miljötillstånden. I granskningen beaktas också hur slammets 
torrsubstanshalt påverkar förbränningsprocessens energieffektivitet. 

Ansvariga instanser: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresur-
serna), RFV 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 
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Andra metoder 

Åtgärd 3.4.5 Andra behöriga slambehandlingsmetoder (t.ex. kemisk 
behandling, termisk torkning osv.) utvecklas och tas i bruk. Möjligheterna 
att använda slutprodukterna från dessa behandlingar utreds.

Ansvariga instanser: avfallsbolagen, vattentjänstverken 
Samarbetsinstanser: forskningsinstitut 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 

Mål 3.5 Nivån på behandlingen av avloppsvatten 
och slam från glesbygden stiger 

I glest bebyggda områden används i huvudsak slamavskiljare och avloppsbrunnar 
som måste tömmas minst en gång om året. Avskiljarslam är avfall som uppkommer 
från bosättningen så det vilar på kommunens ansvar att ordna avfallshanteringen. Å 
andra sidan bör det vara möjligt att behandla slammet lokalt på gårdarna. 

Ändamålsenlig användning av slam från glesbebyggelsen främjas. Små renings-
verk kan inte alltid ta emot avskiljarslam, eftersom behandlingen av det kan orsaka 
funktionsstörningar. 

Åtgärd 3.5.1 Den mängd avskiljarslam som uppkommer och behovet 
av att behandla det utreds i fråga om enskilda avfallsbolag. 

Ansvariga instanser: avfallsbolagen, kommunerna 
Samarbetsinstanser: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurser-
na), vattentjänstverken 
Genomförandetidpunkt: 2010–2013 

Åtgärd 3.5.2 Slaminsamlingen utvidgas till att omfatta en större del av 
glesbebyggelsen. Tömningsintervallet för slamavskiljare och godkänt 
behandlingssätt intas i kommunernas avfallshanteringsbestämmelser.

Alla fastigheter i glesbygden som omfattas av avfallshantering ska ha kontrol-
lerad egen behandling. Tömning av brunnarna beställs på basis av avtal av en 
transportföretagare som hör till avfallsregistret.

Ansvariga instanser: kommunerna, avfallsbolagen 
Samarbetsinstanser: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurser-
na), vattentjänstverken 
Genomförandetidpunkt: 2010–2013 

Åtgärd 3.5.3 I utvecklingsplaner för vattentjänsterna bör kommunerna 
ange de områden där avloppsnätet byggs ut inom den närmaste 
framtiden och glesbygdsområden där det behövs avloppsnät.

Av planerna bör det framgå enligt vilken tidtabell avsikten är att vidta åtgärder-
na. Fastighetsägare utanför nätverken bör uppmanas att förnya sina system.

Ansvariga instanser: kommunerna 
Samarbetsinstanser: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurser-
na)
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 
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Åtgärd 3.5.4 Mottagnings- och behandlingssystem utvecklas för slam och 
avloppsvatten från glesbygden bl.a. så att funktionen hos de reningsverk 
som tar emot slam eller avloppsvatten eller avloppsnäten inte störs. 

Det ska finnas tillräckligt med övervakade mottagningsstationer för slam på 
ändamålsenliga ställen. Att slam avleds till nätet får inte störa avloppsnätets 
funktion eller invånarnas trivsel. Priset för slam på mottagningsstationerna 
ska motsvara kostnaderna.

Ansvariga instanser: tillverkarna av anordningar, vattentjänstverken 
Samarbetsinstanser: aktörerna i avfallsbranschen 
Genomförandetidpunkt: 2013–2016 

Åtgärd 3.5.5 Rådgivningen och informationen om ändamålsenlig 
behandling av slam från glesbebyggelse utökas. 

Ansvariga instanser: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurser-
na), kommunerna 
Samarbetsinstanser: avloppsvattenprojekt för glesbygden 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 

Åtgärd 3.5.6 Möjligheterna att investera i och utveckla behandlingsanläggningar 
i anslutning till gårdarna utnyttjas. Det utarbetas en guide om 
småskalig behandling av slam, där även slam som uppkommit på 
andra ställen än i gårdens egen verksamhet behandlas. 

I guiden presenteras bl.a. myndighetskraven i anslutning till verksamheten 
(t.ex. JSM:s förordning 20/09) och möjligheterna till investerings- och utveck-
lingsstöd som kan utnyttjas i verksamheten. SYKE utarbetar en handledning 
för vilken man försöker få finansiering från ELY-centralerna (ansvarsområdet 
för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen). ELY-centralerna 
(ansvarsområdet för miljön och naturresurserna), kommunerna, Evira och Pro 
Agria informerar om och delar ut anvisningen. 

Ansvarig instans: SYKE, JSM, Mavi, ELY-centralerna, också ANM kan finansiera 
stora anläggningar
Samarbetsinstans: kommunerna, Evira, organisationer, föreningar, Pro Agria
Genomförandetidpunkt: 2010–2013

Mål 3.6 Användningen av behandlat slam som gödselfabrikat ökar 

Den mängd kompost som behövs för landskapsgestaltning på avstjälpningsplatser 
minskar betydligt när gamla avstjälpningsplatser som saknar bottenkonstruktioner 
som överensstämmer med lagstiftningen har stängts. Åtgärderna för att stänga dessa 
avstjälpningsplatser fortgår ännu några år. Man blir tvungen att hitta nya sätt att ut-
nyttja komposterat slam, även om komposten kan användas för landskapsgestaltning 
på de nuvarande avstjälpningsplatserna. 

Priserna på icke organiska gödselmedel och deras råmaterial stiger, varför slamp-
rodukternas värde som gödselfabrikat stiger. Slammets kvalitet har förbättrats när det 
gäller tungmetaller, men slamprodukter är fortfarande behäftade med imageproblem, 
varför uppmärksamhet bör fästas vid marknadsföringen av slamprodukter. Utökad 
analys av slammet minskar fördomarna mot slamprodukter, liksom utökad informa-
tion om det behandlade slammets kvalitet, gödseleffekterna och egenskaperna som 
jordförbättringsmedel. 
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Åtgärd 3.6.1 Utnyttjandet av slutprodukten främjas som gödselfabrikat, vid 
grönbyggande, som jordförbättringsmedel och i anläggningsverksamhet. 

Jordbrukarna ges rådgivning och anvisningar om användningen av slamp-
rodukter. Det ordnas kurser om slamprodukter för jordbrukare, landsbyg-
dsombudsmän samt miljömyndigheterna och delas ut information om det 
behandlade slammets kvalitet, gödseleffekter och egenskaper som jordförbät-
tringsmedel. Uppmärksamhet fästs vid marknadsföringen av slamprodukter. I 
marknadsföringen bör man tala om gödselfabrikat eller slutprodukter. Genom 
att utveckla nya handelsnamn och visa upp varudeklarationer kan man försöka 
komma ifrån negativa föreställningar. 

Ansvariga instanser: ELY-centralerna (ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften, 
kompetensen och kulturen), Pro Agria, vattentjänstverken, kommunerna, avfallshan-
teringsbolagen 
Samarbetsinstanser: Evira, MTT, ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och 
naturresurserna), organisationer, föreningar 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 

Åtgärd 3.6.2 Det inrättas ett slamforum eller en databas, där man 
samlar information om behandlat slams kvalitet, gödseleffekter 
och egenskaper som jordförbättringsmedel. I forumet samlas 
också uppgifter om nya möjligheter att utnyttja slam. 

Ansvariga instanser: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresur-
serna) 
Samarbetsinstanser: vattentjänstverken, avfallsbolagen, TEKES, forskningsinstituten, 
Evira 
Genomförandetidpunkt: 2010–2013 

ANDRA ÅTGÄRDER

Mål 3.7 Skötseln och underhållet av små reningsverk effektiviseras

Det har visat sig vara en utmaning för fastighetsägarna att använda och hålla små 
reningsverk i skick. Flera tillverkare erbjuder fastighetsägarna skötselavtal för att 
hålla systemet i skick men hittills har de fungerat med dålig framgång. Uppmärk-
samhet bör emellertid fästas vid att de små reningsverken sköts och underhålls på 
korrekt sätt. 

Åtgärd 3.7.1 De som tillverkar anordningarna bör tillhandahålla yrkesskicklig 
drifts- och underhållsservice för fastighetsvisa avloppssystem till skäligt pris.

Ansvariga instanser: tillverkarna av anordningar 
Samarbetsinstanser: servicefirmor, avloppsprojekten för glesbygden, kommunerna 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 

Åtgärd 3.7.2 I kommunernas miljöskyddsbestämmelser tas också i 
enlighet med förordningen om glesbygdens avloppsvatten (SrF 542/2003) 
in en bestämmelse om regelbundet underhåll av små reningsverk.

Ansvariga instanser: kommunerna
Samarbetsinstanser: de som tillverkar anordningarna, servicefirmor 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 
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Mål 3.8 Utnyttjandet av biogas för användning i trafiken främjas 

Det är redan möjligt att utnyttja biogas för användning i trafiken, men tekniken är dyr. 
Det är möjligt att använda renad biogas i trafiken i synnerhet i sådana områden där 
det också finns stationer där man kan tanka naturgas. I södra Finland är naturgasnätet 
heltäckande men det finns ännu inte gasstationer i området, varför antalet gasdrivna 
bilar är lågt. Av de nuvarande slamrötningsanläggningarna kunde anläggningarna 
i Helsingfors, Esbo, Tavastehus, Riihimäki, Tammerfors och Lahtis i framtiden över-
väga utnyttjande av biogas för användning i trafiken. (Pöyry Environment Oy, 2007) 
Också i området Vasa-Seinäjoki har man undersökt möjligheterna att utnyttja biogas 
i trafiken (BIOMODE-projektet).

Åtgärd 3.8.1 Användningen av biogas i trafiken stöds i synnerhet i 
de områden där det också finns stationer där man kan tanka naturgas 
och där användning i trafiken enligt undersökningar är lönsam. 

Ansvariga instanser: ELY-centralerna (ansvarsområdet för näringar, arbetskraften, 
kompetensen och kulturen) 
Samarbetsinstanser: vattentjänstverken, ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön 
och naturresurserna) 
Genomförandetidpunkt: 2016–2020 

Mål 3.9 Forskningen och rådgivningen i anslutning 
till slam ökar och statistiken utvecklas

Åtgärd 3.9.1 Statistiken över utnyttjande och behandling av slam utvecklas. 
I statistiken anges avfallsmängderna i ton, men i verkligheten uppskattas de 
ofta i kubik. Uppmärksamhet bör fästas vid enheterna för avfallsdata. 

Avskiljar- och annat slam som reningsverken tar emot för uppges i Vahti. 
Kunder som behandlar och utnyttjar avfall och som meddelar avfallsdata 

meddelar också uppgifter om den mängd avfall som utnyttjats eller behandlats 
och transporterats någon annanstans i sina årsanmälningar till VAHTI-data-
systemet. Vid ELY-centralerna förutsätter de som övervakar anläggningarna 
att uppgifterna lämnas och ger råd om hur uppgifterna ska presenteras. 

Ansvariga instanser: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresur-
serna)
Samarbetsinstanser: VAHTI-kunder, Evira 
Genomförandetidpunkt: 2013–2016 

Åtgärd 3.9.2 Forsknings- och försöksprojekt inleds där man utvecklar 
behandlingen av och nya sätt att utnyttja slam som uppkommer i 
kommunernas avloppsreningsverk och från bosättning utanför avloppsnätet. 
Det utvecklas också fungerande behandlingsmetoder för grått vatten. 

Ansvariga instanser: SYKE, forskningsinstitut 
Samarbetsinstanser: vattentjänstverken, kommunerna, ELY-centralerna (ansvar-
sområdet för miljön och naturresurserna), organisationer, föreningar 
Genomförandetidpunkt: 2010–2013 

Åtgärd 3.9.3 Projektet Bionedbrytbart avfall och slam till återvinning startas 
Projektet är detsamma som åtgärd 2.2.4 i tyngdpunkten Biologiskt nedbrytbart 
avfall.
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4. Förorenad mark 

Den riksomfattande avfallsplanen betonar ekoeffektiv sanering av förorenad mark. 
Ekoeffektiv sanering är dock fortfarande ett delvis odefinierat begrepp och det finns 
inga praktiska mätare på ekoeffektivitet. Framtidens ekoeffektiva behandling av 
förorenade markområden kommer antagligen att innebära att allt mera jordmaterial 
återvinns och behandlas på den ursprungliga platsen. 

I behandlingen av denna tyngdpunkt koncentrerar man sig på återvinning och 
behandling av jordmaterial som uppkommer vid saneringen av förorenad mark och 
som innehåller föroreningar. 

Som mål har man att öka användningen av bästa användbara teknik och förbättra 
möjligheterna till bedömning av ekoeffektiviteten vid återvinning och behandling av 
förorenad mark. Dessutom har man som mål att öka återvinningen av det jordmaterial 
som uppkommer vid sanering i den mån som riskhanteringen tillåter samt att skapa 
gemensamma spelregler för återvinning i planeringsområdet. Tyngdpunktens mål 
och åtgärder baserar sig på de utvecklingsbehov som konstaterats i bakgrundsrap-
porten om tyngdpunkten (Hämeen ympäristökeskuksen raportteja 11/2009). Det 
finns svenskt sammandrag i rapporten.

FÖREBYGGANDE AV UPPKOMSTEN AV AVFALL 

Mål 4.1 Miljöförstöringen samt mängden förorenat jordmaterial 
som uppkommer vid saneringar minskar från 2007 till 2020

Mängden förorenat jordmaterial som styrs till behandling och utnyttjande kommer 
sannolikt att öka i framtiden, när tidigare industriområden planläggs för bostadsbyg-
gande eller det annars byggs så att marken måste saneras. 

Med tanke på förebyggandet av uppkomsten av avfall är det av betydelse att mera 
mark inte blir förorenad och att riskhanteringsåtgärderna avseende förorenad jord 
inte överdimensioneras. Strävan är att förebygga förorening bl.a. genom att göra 
verksamhet beroende av miljötillstånd. I enlighet med den riksomfattande avfall-
splanen är det inte nödvändigt att vidta åtgärder för att sanera förorenad jord i fall 
där man kan anta att området kommer att saneras på naturlig väg eller miljönyttan 
av en sanering är mindre än olägenheten av den. Riskbedömningen i fråga om objekt 
på förorenad mark och utnyttjandet av bedömningen borde utvecklas. I fall där det 
förorenade området fortsätter att användas av industrin kan man lättare godkänna 
något förhöjda halter av föroreningar. I vissa fall kan saneringen göras grävningsfritt, 
varvid inget avfall uppkommer. In situ och on site-saneringsteknik används i fråga 
om de objekt där det är möjligt med tanke på riskhanteringen. 

Åtgärd 4.1.1 Uppkomsten av förorenat jordmaterialavfall 
förebyggs genom planering av markanvändningen. 

När förorenade områden saneras så att de lämpar sig för boende kan den 
mängd avfall som uppkommer minskas genom övergripande planering av 
området och förnuftig placering av verksamheten. Genom planering av mar-
kanvändningen styrs verksamhet som eventuellt förorenar marken utanför 
känsliga områden (bl.a. grundvattenområden).

Ansvarig instans: landskapsförbunden, kommunerna, markägarna 
Samarbetsinstanser: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurser-
na), de som planerar markanvändningen 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 
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Åtgärd 4.1.2 Behovet av att sanera marken bedöms korrekt och från fall till fall. 
När saneringsbehovet fastställs iakttas Statsrådets förordning 214/2007 och 
Miljöministeriets anvisning om bedömning av markens föroreningsgrad och 
bedömning av saneringsbehovet. Exempelvis på områden med icke-känslig 
markanvändning – t.ex. industriområden – är det inte nödvändigt med sane-
ring, om markanvändningen är densamma och det förorenade markområdet 
inte förorsakar t.ex. sanitära olägenheter eller risk för att grundvattnet blir 
förorenat. 

Ansvarig instans: de saneringsskyldig, ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön 
och naturresurserna) 
Samarbetsinstanser: konsulter, kommunerna 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 

Åtgärd 4.1.3 In situ- och on site-saneringsteknik gynnas och 
informationsutbytet i anslutning till dem utökas. 

In situ- och on site-saneringsteknikerna minskar den mängd avfall som upp-
kommer, också transporterna minskar när saneringen kan göras på platsen. 
In situ- eller on site-teknik kan inte användas på alla objekt, valet påverkas av 
bl.a. föroreningarnas samt jordmånens beskaffenhet. På små objekt är in situ 
och on site inte kostnadseffektiva lösningar. Information är av största vikt för 
att metoden ska fås i större användning.

Ansvarig instans: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurserna) 
Samarbetsinstanser: SYKE, MM 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 

Åtgärd 4.1.4 Ett regionalt forsknings- och utvecklingsprojekt 
inleds i syfte att utöka saneringen in situ. 

Forskning och utveckling som gäller in situ-tekniker främjar användningen av 
saneringsmetoderna och gör dem mera kända. Det är viktigt att få kunskap om 
hur metoderna fungerar i jordmånen och klimatförhållandena i Finland.

Ansvarig instans: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurserna) 
Samarbetsinstanser: högskolorna i området 
Genomförandetidpunkt: 2010–2013 

Åtgärd 4.1.5. Datasystemet för markens tillstånd utnyttjas i högre grad som hjälp 
vid planläggningen. Utbildning med informationsinslag om registret ordnas 
för bl.a. kommunernas planläggnings-, miljö- och byggnadsmyndigheter. 

Ansvarig instans: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurserna)
Samarbetsinstanser: kommunerna 
Genomförandetidpunkt: 2010–2013
 



76  Miljön i Finland  45sv | 2009

UTNYTTJANDE 

Mål 4.2 Återvinningen av det jordmaterial som uppkommer 
vid saneringen ökar i den mån det är möjligt med avseende på 
riskhanteringen. Förorenad jord återvinns så nära källan som möjligt. 

Målet i den riksomfattande avfallsplanen är att återvinna lätt förorenat och behandlat 
jordmaterial antingen som sådant eller efter förbehandling i objekt där de inte medför 
risk för miljöförstöring. Målet är också att förenhetliga sanerings- och behandlingsk-
raven särskilt när det gäller återvinning av jordmaterial i anläggningsverksamhet. 

Problemen med återvinning av förorenat jordmaterial gäller de långa transports-
träckorna för massorna. För att förkorta transportsträckorna borde haltgränserna 
för förorenat jordmaterial som återvinns på avstjälpningsplatser förenhetligas inom 
planeringsområdet. Utgångspunkten för utnyttjande i konstruktioner på avstjäl-
pningsplatsen är att jordmaterialet är avstjälpningsplatsdugligt. I fråga om andra 
konstruktioner borde förutom miljödugligheten även jordmaterialets tekniska funk-
tionsförmåga utredas. 

Utanför avstjälpningsplatser återvinns förorenat och sanerat jordmaterial endast 
i ringa utsträckning och för närvarande finns ingen enhetlig linje för detta. SYKE 
håller på att utarbeta en riksomfattande anvisning om återvinning av förorenad 
jord. Återvinningen av rent, förorenat och sanerat jordmaterial begränsas bl.a. av att 
efterfrågan och utbud inte matchar varandra. 

Åtgärd 4.2.1 Haltgränserna för förorenat jordmaterial som 
återvinns på avstjälpningsplatsen förenhetligas. 

Med hjälp av enhetliga haltgränser främjas återvinningen av jordmaterial nära 
källan. 

Ansvarig instans: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurserna) 
Samarbetsinstanser: avfallsbehandlingsanläggningarna 
Genomförandetidpunkt: 2010 (förhandlingsresultat om enhetliga haltgränser), fortlö-
pande (översyn av tillståndsbesluten och nya tillstånd) 

Åtgärd 4.2.2 Vid återvinning av förorenat jordmaterial utanför 
avstjälpningsplatser följer verksamheten den riksomfattande 
anvisning vilken som bäst utarbetas vid SYKE. 

Förutsägbara myndighetskrav främjar återvinning. 

Ansvarig instans: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurserna)
Samarbetsinstanser: kommunerna, de saneringsskyldiga, de som utnyttjar jordmate-
rial, de som planerar markanvändningen, SYKE 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande (förutsätter att den riksomfattande anvisningen 
blir färdig) 

Åtgärd 4.2.3 Bedömningen av återvinningsbart jordmaterial 
och övervakningen av utnyttjandet effektiviseras. 

Genom enhetligt förfarande främjas trygg återvinning av jordmaterial nära 
källan. 

Ansvarig instans: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurserna) 
Samarbetsinstanser: de saneringsskyldiga, de som behandlar och utnyttjat förorenat 
jordmaterial 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 
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Åtgärd 4.2.4 Inom planeringsområdet tas i bruk enhetlig praxis där man försöker 
identifiera potentiella återvinningsobjekt i samband med planeringen av 
markanvändningen och trafikleder. Utbildning och information ges om saken. 

Ansvarig instans: landskapsförbunden, kommunerna, vägförvaltningen, banförvalt-
ningscentralen 
Samarbetsinstanser: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurserna) 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande (efter det att den riksomfattande anvisningen 
blivit färdig) 

Åtgärd 4.2.5 Till nya och översedda miljötillstånd för områdets 
behandlingsanläggningar fogas målet att behandlat jordmaterial ska återvinnas. 

Ansvarig instans: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurserna)
Ansvariga instanser: behandlingsanläggningar för förorenat jordmaterial 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 

Åtgärd 4.2.6 Det skapas en regional handlingsmodell med vars hjälp efterfrågan 
och utbud på sanerat eller annars återvinningsbart jordmaterial fås att matcha. 

Ansvarig instans: de som behandlar förorenat jordmaterial, saneringsskyldiga 
Samarbetsinstanser: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurser-
na), kommunerna 
Genomförandetidpunkt: 2010–2013 

BEHANDLING

Mål 4.3 Kraven på behandling av förorenad jord är enhetliga 
inom planeringsområdet och de myndighetskrav som 
hänför sig till behandlingen är förutsägbara. Förorenat 
jordmaterial behandlas så nära källan som möjligt 

De största problemen när det gäller behandlingen av förorenat jordmaterial hänför sig 
till transportsträckorna för massorna, där huvudorsaken är behandlingsanläggnin-
garnas oenhetliga tillståndsvillkor och prissättning. Förorenad jord transporteras särs-
kilt i huvudstadsregionen långa sträckor till det förmånligaste behandlingsstället. 

I enlighet med målet i den riksomfattande avfallsplanen förenhetligas sanerings- 
och behandlingskraven med hjälp av kontakt inom myndighetsnätverket, särskilt när 
det gäller deponering av förorenad jord på avstjälpningsplatser för sedvanligt avfall. 
Valet av behandlingsmetoder och bästa användbara teknik utreds som bäst inom 
ramen för ett SYKE-projekt, som kommer att ligga till grund för en riksomfattande 
anvisning. 

Åtgärd 4.3.1 Med hjälp av en riksomfattande anvisning 
förenhetligas behandlingsanläggningarnas miljötillståndsvillkor 
i fråga om behandlingen av förorenat jordmaterial. 

Enhetliga tillståndsvillkor förebygger långa transportsträckor för jordmate-
rialavfall. 

Ansvarig instans: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurserna) 
Samarbetsinstans: behandlingsanläggningarna, SYKE 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande (efter det att anvisningen blivit färdig) 
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Åtgärd 4.3.2 Övervakningen över behandlingsanläggningar för förorenat 
jordmaterial – särskilt avstjälpningsplatser – effektiviseras. Tillstånds- och 
övervakningsmyndigheterna utökar sitt samarbete för att förenhetliga praxisen. 

Ansvarig instans: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurserna) 
Samarbetsinstanser: behandlingsanläggningarna 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 

ANDRA ÅTGÄRDER 

Mål 4.4 Forskningen och rådgivningen i anslutning till förorenat 
jordmaterial ökar och informationshanteringen utvecklas. Möjligheten 
att bedöma ekoeffektiviteten förbättras vid återvinning och 
behandling av förorenad jord. Information i anslutning till saneringen 
av förorenade objekt och behandlingen av förorenat jordmaterial 
införs på enhetligt sätt i datasystemen inom planeringsområdet, 
informationen är aktuell och korrekt och lättillgänglig. 

Målet i den riksomfattande avfallsplanen är att miljöförvaltningens datasystem om 
markens tillstånd upprätthålls och vidareutvecklas. Med tanke på en korrekt behan-
dling av förorenat jordmaterial borde varje jordmaterialpartis hela livscykel kunna 
följas från saneringsobjektet till slutdeponerings- och återvinningsplatsen med hjälp 
av datasystemen. Insamlingen och behandlingen av informationen förutsätter att de 
befintliga datasystemen (datasystemet för markens tillstånd och VAHTI) utvecklas 
eller att ett nytt datasystem tas fram och i bruk. 

Största delen av den information som behövs för att bedöma ekoeffektiviteten är 
sådan som för närvarande inte insamlas och behandlas med hjälp av något datasys-
tem. Utvecklandet av mätning av ekoeffektiviteten hos behandlingen och återvinnin-
gen av förorenat jordmaterial har utretts mera ingående i projektet för ekoeffektiva 
riskhanteringslösningarna för förenad mark och grundvatten (PIRRE). 

Åtgärd 4.4.1 Materialströmmarna i fråga om förorenat 
jordmaterial börjar följas inom planeringssystemet med hjälp 
av datasystemet för markens tillstånd och VAHTI. 

I datasystemet för markens tillstånd införs t.ex. objekt där förenat jordmaterial 
kan återvinnas (bl.a. bullervallar), massornas volym och koordinater. 

Till den riksomfattande bokföringstjänsten för stenmaterial (KITTI) fogas 
uppföljning av användningen av jordmaterial som lämpar sig för återvinning 
samt sanerat jordmaterial som ett led i uppföljningen av material som ersätter 
jungfruligt stenmaterial. 

Ansvarig instans: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurserna), 
de som producerar och behandlar förorenat jordmaterial, Geologiska forskningscent-
ralen 
Samarbetsinstanser: SYKE 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande (förutsätter ändringar i datasystemen) 
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Åtgärd 4.4.2 De indikatorer som är viktigast med tanke på bedömning 
av ekoeffektiviteten börjar följas med hjälp av datasystem. 

För närmare identifiering av behoven i anslutning till insamlingen och be-
handlingen av information och av ändringsbehoven hos datasystemen testas 
valda mätare samt insamling och behandling av informationen inom en del 
av planeringsområdet.

Föreslagna mätare: 
Mängden icke återvunnet jordmaterial t/a 
Den energi som krävs för behandlingen kWh/t eller MJ/t 
Den mängd koldioxid som frigörs i samband med behandlingen kg/t 
Den mängd avfall som uppkommer vid behandlingen kg/t 
Transportsträckan till behandlingsplatsen km/t 
Behandlingskostnad e/t 

Ansvarig instans: de som producerar och behandlar förorenat jordmaterial, konsulter, 
ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurserna) 
Samarbetsinstans: SYKE 
Genomförandetidpunkt: 2010–2013 (testning och ändringar i datasystemen) 

5. Aska och slagg 

Aska och slagg från energiproduktion, avfallsförbränning och metallindustri utgör en 
kvantitativt betydande och p.g.a. sina egenskaper utmanande del av det avfall som 
uppkommer i Finland varje år. År 2006 trädde statsrådets förordning om återvinning 
av vissa avfall i markbyggnad (591/2006, 403/2009) i kraft och den har i någon mån 
ökat utnyttjandet av återvunnet material, till exempel askan av fasta bränslen. Åter-
vinningen av aska och slagg i större skala ligger dock fortfarande på låg nivå och 
är delvis problematisk p.g.a. de för miljön och hälsan farliga ämnen som askan och 
slagget innehåller. Man stöter på utmaningar i anslutning till aska och slag inom av-
fallshanteringen när energiutvinningen ur samhällsavfall, produktionen av bioenergi 
och blandförbränningen ökar inom de närmaste åren. Också i den riksomfattande 
avfallsplanen har man satt upp utvecklingsmål för ask- och slaggavfallet. 

Det viktigaste målet för tyngdpunkten Aska och slagg är att hitta genomförbara 
metoder för att öka återvinningen av aska och slagg. Man har även för avsikt att 
hitta nya metoder för att minska mängden slagg och aska och halten av föroreningar 
och genomföra slutdeponeringen på ett för miljön och hälsan hållbart sätt. Tyngd-
punktens mål och åtgärder baserar sig på de utvecklingsbehov som konstaterats i 
bakgrundsrapporten om tyngdpunkten (Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ra-
portteja 9/2009). Det finns svenskt sammandrag i rapporten.

FÖREBYGGANDE AV UPPKOMSTEN AV AVFALL 

Mål 5.1 Inom energiproduktionen, avfallsförbränningen och 
metallförädlingen används metoder som effektivt begränsar den 
mängd aska och slagg som uppkommer och deras föroreningshalt

Ask- och slaggavfall från energiproduktion och avfallsförbränning uppkommer i 
huvudsak till följd av produktionsanläggningarnas miljöskyddsåtgärder. Vid metall-
förädling har uppkomsten av slaggavfall direkt förbindelse med sättet att producera 
råmaterial och produktionsvolymen. 
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Förebyggandet av uppkomsten av avfall innebär förutom att minska mängden aska 
och slag dessutom att minska föroreningarna i dessa material. Metoder att förebygga 
uppkomsten av ask- och slaggavfall är i första hand åtgärder i anslutning till valet 
av och kvaliteten på bränsle och råmaterial samt förbrännings- och produktionspro-
cesserna. 

Åtgärd 5.1.1 Inom energiproduktionen införs produktionsmetoder som 
minimerar den mängd aska som uppkommer och halterna av föroreningar i den. 

Den mängd aska som uppkommer inom energiproduktionen och dess halter 
av föroreningar kan minskas genom optimering av produktionsprocessens hela 
kedja från bränsleframställning och -distribution till förbränningsprocessen 
och kontrollen över den. Med tanke på återvinning är det också väsentligt att 
hålla isär aska med olika halter av föroreningar.

Ansvarig instans: företagen i branschen 
Genomförandetidpunkt: 2010–2013 

Åtgärd 5.1.2 Genom avfallshanteringsbestämmelser samt rådgivning 
styrs icke brännbara och återvinningsbara fraktioner till återvinning 
som material i stället för förbränning. Rådgivningen om hur 
man kan förebygga uppkomsten av avfall utökas också. 

Den mängd aska och slagg som uppkommer vid avfallsförbränning och deras 
halter av förordningar kan minskas genom att hushållen ges råd om avfalls-
sortering och förebyggande av avfall. 

Ansvarig instans: avfallsbolagen, kommunerna
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 

Åtgärd 5.1.3 Inom avfallsförbränningen införs 
förbehandlingsmetoder som minimerar mängden icke brännbart 
och återvinningsbart material som går till förbränning. 

Den mängd aska och slagg som uppkommer vid avfallsförbränning kan mins-
kas genom förbehandling av det avfall som går till förbränning så att icke 
brännbara fraktioner som lämpar sig för materialåtervinning sorteras bort. 
Förbehandling är väsentlig särskilt i samband med samförbränning. Förbe-
handlingen kan också ske någon annanstans än i samband med förbränning-
sanläggningen. 

Ansvarig instans: avfallsbolagen, bränsleproducenter, miljötillståndsmyndigheterna, 
avfallsförbränningsanläggningarna 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 

Åtgärd 5.1.4 Metallsmältverkens produktionsmetoder utvecklas för att minimera 
den mängd slagg som uppkommer och halterna av förordningar i slagget. 

Den mängd slagg som uppkommer vid metallförädling och föroreningshal-
terna påverkas i första hand av det råmaterial som används och av förädlings-
processen. 

Ansvarig instans: företagens i branschen 
Genomförandetidpunkt: 2010–2016 
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UTNYTTJANDE 

Målet i den riksomfattande avfallsplanen är att är att 5 %, dvs. ca 3–4 miljoner ton av 
det naturgrus och den bergskross som behövs vid anläggningsarbeten ska ersättas 
med avfall från industri (t.ex. aska och slagg) och gruvverksamhet 2016. Förutom i 
anläggningsverksamhet kan aska och slagg utnyttjas i produktifierad form för jord-
förbättring och framställning av råmaterial för industrin. Särskilt vissa typer av aska 
från energiproduktionen och metallurgiskt slagg går att utnyttja. När det gäller aska 
från avfallsförbränning är återvinning sällan möjlig utan askan och slagget måste 
slutdeponeras på ett tryggt sätt. 

Återvinningen av aska och slag försvåras av bl.a. det långsamma tillståndsförfa-
randet, tillgångs- och matchningsproblem när det gäller avfallsmaterial samt bristfäl-
liga kunskaper om och erfarenheter av materialen i fråga. Återvinning förutsätter 
dessutom kännedom om avfallsmaterialets tekniska och miljöegenskaper. Transpor-
ter, lagring och behandlingsprocesser står för en betydande del av kostnaderna för 
återvinning av aska och slagg. Dessa kostnader kan försämra konkurrenspositionen 
jämfört med andra material. Att det är så förmånligt att deponera aska och slagg på 
avstjälpningsplatser uppmuntrar inte återvinning.

Mål 5.2 Strategier och anvisningar stödjer utnyttjandet av aska och slagg 

Åtgärd 5.2.1 Upphandlingsrutiner som gör det möjligt att 
utnyttja aska och slagg utarbetas och tas i bruk. 

Upphandlingsrutinerna ändras så att vid anbudsförfarande som gäller bygg-
nadsobjekt där det är möjligt att använda avfallsmaterial ges poäng för an-
vändning av avfallsmaterial. Poängsättningen ska ha tillräckligt stor vikt för 
att den ska inverka på upphandlingsbeslutet. 

Ansvarig instans: den offentliga sektorn, kommunförbundet, ELY-centralerna (ans-
varsområdet för trafiken och infrastrukturen) 
Genomförandetidpunkt: 2010–2013 

Åtgärd 5.2.2 Vägdistriktsvisa ”Användningsplaner för biprodukter” 
tas i bruk liksom en handlingsmodell som baserar sig på dem. 

För planeringsområdets vägdistrikt (Tavastlands, Sydöstra Finlands, Åbo, 
Nylands och Vasa vägdistrikt) har i samband med ELSU-avfallsplanerings-
projektet utarbetats vägdistriktsvisa användningsplaner för biprodukter, som 
behandlar möjligheterna att utnyttja aska och slagg vid vägbyggen och vägun-
derhåll. Utgångspunkten för den handlingsmodell som presenteras i planerna 
är att möjligheten att använda olika biprodukter (bl.a. aska och slagg) beaktas 
redan i förhands- eller utredningsplanen för vägprojektet. 

Ansvarig instans: Vägförvaltningen, ELY-centralerna (ansvarsområdet för trafiken 
och infrastrukturen) 
Genomförandetidpunkt: 2010–2013 
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Åtgärd 5.2.3 Användningsplaner för biprodukter utarbetas och tas i bruk 
även för andra sektorer av anläggningsverksamheten än vägdistrikten. 

Med hjälp av användningsplaner för biprodukter utökas branschaktörernas 
kunskaper om aska och slagg som går att återvinna samt möjligheterna att 
använda dem i olika anläggningsobjekt. 

Ansvarig instans: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurserna), 
Infra ry, anläggningsbranschens aktörer, kommunerna, byggherrar, trafikledsmyn-
digheter 
Genomförandetidpunkt: 2010–2013 

Åtgärd 5.2.4 Det görs en behovskartläggning av regionala mellanlagrings- 
och logistikcentraler för aska och slagg och de beaktas i planläggningen. 

Produktionsanläggningarna har sällan egna upplagringsområden för stora 
mängder aska och slagg så att de skulle kunna betjäna anläggningsprojekt där 
de massor som används i allmänhet är stora. I anslutning till mellanlagrings- 
och logistikcentralerna kunde lagring och vidarebehandling av olika slags 
avfallsmaterial och överskottsjord centraliseras även i större omfattning. 

Ansvarig instans: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurserna), 
landskapsförbunden, kommunerna, branschaktörerna 
Genomförandetidpunkt: 2013–2016 

Åtgärd 5.2.5 Enhetliga varudeklarationer utvecklas för aska och slagg. 
Det utvecklas enhetliga varudeklarationer som innehåller uppgifter om förore-
ningar i askan och slagget, halterna av dem och deras löslighet samt tekniska 
egenskaper. Utgående från uppgifterna anges i varudeklarationen potentiella 
användningsobjekt för avfallsmaterialet. Samma modell tas i bruk i alla pro-
duktionsanläggningar, varvid man får jämförbar information om materialens 
egenskaper. Med hjälp av varudeklarationen kan man bedöma om det material 
som erbjuds lämpar sig för det tänkta användningsändamålet. 

Ansvarig instans: forskningsinstitut, anläggningar som producerar aska och slagg 
Genomförandetidpunkt: 2013–2016 

Åtgärd 5.2.6 Planerings- och byggnadsanvisningar för olika 
typer av aska och slagg utarbetas och tas i bruk. 

Användningen av avfallsmaterial, t.ex. aska och slagg, som byggnadsmaterial 
skiljer sig från användningen av sedvanliga material. Utökad användning av 
aska och slagg förutsätter egna anvisningar om planering och byggande. 

Ansvarig instans: byggnadsentreprenörer, de som producerar aska 
Genomförandetidpunkt: 2010–2013 

Åtgärd 5.2.7 Anvisningar om villkoren för att utnyttja 
aska och slagg utarbetas och tas i bruk. 

Genom anvisningar, t.ex. modelltillstånd, förenhetligas de miljötillstånds- och 
övervakningsrutiner som styr utnyttjandet av aska och slagg. 

Ansvarig instans: RFV 
Genomförandetidpunkt: 2010–2013 
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Mål 5.3 Samarbete mellan och utbildning för aktörerna i 
branschen stödjer och främjar utnyttjandet av aska och slagg 

Åtgärd 5.3.1 Ett utbildningsprogram i syfte att öka know-
how i anslutning till aska och slagg genomförs. 

Genom att byggare, planerare, entreprenörer och miljömyndigheter får bättre 
kunskaper kan användningen av aska och slagg utökas i olika byggnadsobjekt. 
Genom utbildningen blir också existerande behandlingsmetoder som främjar 
återvinning samt anvisningarna mera kända och bl.a. antalet misstag i arbetet 
minskar.

Ansvarig instans: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurserna), 
Vägförvaltningen, Infra ry, branschens utbildare 
Genomförandetidpunkt: 2010–2013 

Åtgärd 5.3.2 Regionala samarbetsgrupper inrättas för 
att utöka utnyttjandet av aska och slagg. 

Samarbetsgrupper bildas av företrädare för dem som producerar aska och 
slagg, vägförvaltningen, entreprenörerna och miljömyndigheterna. I samar-
betsgrupperna behandlas regelbundet aktuella frågor i anslutning till använd-
ningen av aska och slagg. Också riksomfattande och t.ex. nordiskt samarbete 
är viktigt.

Ansvarig instans: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurserna), 
branschens aktörer 
Genomförandetidpunkt: 2010- 

Åtgärd 5.3.3 Behandlingsmetoder som främjar 
utnyttjandet av aska och slagg undersöks. 

Det är möjligt att optimera produktionsprocesserna så att den mängd aska 
och slagg som uppkommer minskar och kvaliteten förbättras med tanke på 
utnyttjandet. Genom nya behandlingsmetoder förbättras askans och slaggets 
miljö- och tekniska egenskaper samt upprätthålls och säkerställs material av 
bra kvalitet så att det är möjligt att utöka utnyttjandet genom att de produk-
tifieras för olika användningsändamål. Genom behandling kan en del av as-
kan styras till återvinning i stället för slutdeponering. Det är nödvändigt att 
utveckla behandlingsmetoder som främjar återvinning för t.ex. aska och slag 
från avfallsförbränning. 

Ansvarig instans: VTT, forskningsinstitut, branschens företag, universitet, högsko-
lor 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 

SLUTDEPONERING 

Mål 5.4 Slutdeponeringen av aska och slagg är 
säker med tanke på hälsan och miljön 

I fråga om vissa typer av ask- och slaggavfall är den enda användbara lösningen att 
deponera dem på avstjälpningsplats. När askan från avfallsförbränningen ökar växer 
också behovet av slutdeponeringsområden avsevärt inom planeringsområdet. Den 
befintliga slutdeponeringskapaciteten är sannolikt otillräckligt på lång sikt. Behovet 
av slutdeponeringsplatser för beaktas vid planläggningen.
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Åtgärd 5.4.1 En utredning görs om regionala slutdeponeringsplatser 
för aska och slagg som alternativ till i synnerhet små 
slutdeponeringsplatser för enskilda anläggningar. 

Miljökonsekvenserna av regionala dumpningsområden som betjänar flera pro-
duktionsanläggningar är i allmänhet lättare att kontrollera än på små dump-
ningsområden vid varje enskild anläggning. De regionala dumpningsområdena 
sköts så att det möjligt att utnyttja ask- och slaggavfallet i framtiden. Regionala 
slutdeponeringsplatser skulle särskilt lämpa sig för små anläggningar. 

Ansvarig instans: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurserna), 
företag som producerar aska och slagg, avfallsbolagen 
Genomförandetidpunkt: 2016–2020 (när de nuvarande miljötillstånden går ut) 

Åtgärd 5.4.2. Behandlingsmetoder utvecklas för att minska 
skadligheten hos aska och slagg som slutdeponeras. 

Också behandlingsmetoderna för aska och slagg kan utvecklas så att möjlighe-
terna att utnyttja ask- och slaggavfall utökas och skadligheten hos avfall som 
slutdeponeras minskar. Det slutdeponerade avfallets skadliga konsekvenser 
för hälsan och miljön minskas. Genom behandling minskas den fraktion som 
klassificeras som problemavfall. 

Ansvarig instans: forskningsinstitut, avfallsbranschens aktörer, universitet, högsko-
lor 
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 

6. Avfallshantering i exceptionella situationer 

I exceptionella situationer, i samband med t.ex. en olje- eller kemikalieolycka, en över-
svämning, en strålningssituation eller en växt- eller djursjukdomsepidemi, kan det 
uppkomma avfall som avviker till mängden eller beskaffenheten och vars insamling 
och transport kräver specialarrangemang och som inte kan behandlas inom ramen 
för de existerande avfallsbehandlingsanläggningarnas tillståndsvillkor

Ett mål i den riksomfattande avfallsplanen är att effektivisera planeringen av han-
teringen av avfall som uppkommer vid storolyckor och i andra speciella situationer. 
I avfallsplanen för södra och västra Finland anges mål och åtgärder som förbättrar 
den regionala beredskapen för avfallshantering i exceptionella situationer. Tyngd-
punktens mål och åtgärder är förbundna med varandra och det bästa slutresultatet 
uppnås när samtliga mål främjas. Tyngdpunktens mål och åtgärder baserar sig på 
de utvecklingsbehov som konstaterats i bakgrundsrapporten om planeringen ”Av-
fallshantering i exceptionella situationer” (Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen 
raportteja 1/2009, innehåller svenskt sammandrag) samt i miljöministeriets rapport 
om avfallshantering i strålningsrisksituationer och efter dem (”Jätehuolto säteilyvaa-
ratilanteessa ja sen jälkeen”, Ympäristöministeriön raportti 6/2009).
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Mål 6.1a Man har förberett sig på att förebygga uppkomsten av avfall 
i olika exceptionella situationer och på att ordna ändamålsenlig 
hantering av avfallet med beaktande av den regionala risken

Mål 6.1b Det har utarbetats en samarbetsmodell för olika 
myndigheter samt för myndigheter och avfallshanteringsaktörer för 
genomförande av avfallshanteringen i exceptionella situationer.

Det effektivaste sättet att förebygga uppkomsten av exceptionellt avfall är att i sam-
band med beredskapsplaneringen kartlägga riskfaktorerna vid en olycka eller en 
annan specialsituation och förebygga uppkomsten av exceptionella situationer. Den 
mängd avfall som uppkommer i en exceptionell situation och den olägenhet som 
avfallet medför kan förebyggas med effektiv avfallshantering från de första bekäm-
pningsåtgärderna till avfallsbehandlingen. 

I beredskapsplanerna för exceptionella situationer har avfallshanteringsfrågorna 
tidigare fått rätt litet uppmärksamhet i förhållande till annan räddningsverksamhet 
i exceptionella situationer och de första bekämpningsåtgärderna. Det har funnits en-
dast små erfarenheter av exceptionella avfallshanteringssituationer och å andra sidan 
har man inte heller tidigare funderat mera ingående på saken i lagstiftningen. 

Utgångspunkten i beredskapsplanerna har ofta varit att det existerande avfallshan-
teringssystemet förmår ta emot och behandla även exceptionellt avfall. De existerande 
avfallsbehandlingssystemen är dock planerade och förverkligade för behandlingen 
av avfall som uppkommer under normala förhållanden. Det avfall som uppkommer 
kan vara avvikande i fråga om såväl beskaffenheten som mängden och man har inte 
nödvändigtvis beredskap för att ta emot, transportera, mellanlagra eller behandla 
det. Också den sakkunskap som avfallsbehandlingen kräver kan vara otillräcklig, om 
man oförberedd råkar ut för en exceptionell situation. 

Skötseln av exceptionella situationer kräver ofta smidigt samarbete mellan flera 
olika myndigheter. Exceptionella situationer inträffar sällan men när de gör det kan 
de överskrida de administrativa gränserna för de regionala myndigheterna, varvid 
avfallshanteringsåtgärder och de beslut som krävs för dem förutsätter att miljö- och 
avfallshanteringsmyndigheterna i olika regioner agerar. Å andra sidan ankommer 
befogenheterna gällande avfallet från de första bekämpningsåtgärderna efter t.ex. 
en fartygsoljeskada på räddnings-/oljebekämpningsmyndigheterna. Befogenheter-
na gällande avfallet överförs till myndigheten inom ett annat förvaltningsområde, 
dvs. miljömyndigheterna, först efter att de första bekämpningsåtgärderna avslutats. 
Befogenheterna gällande avfallet i exceptionella situationer kan således också an-
komma på myndigheter inom olika förvaltningsområden. Beroende på den behöriga 
myndigheten tillämpas olika lagar på avfallet. Vid behandlingen av avfall från far-
tygsoljeskador måste också internationella avtal tas i betraktande. Det är nödvändigt 
att alla centrala aktörer redan på förhand känner till befogenheterna och de krav som 
olika lagar ställer samt myndigheternas åsikter. Överföringen av ansvaret för avfallet 
från en myndighet till en annan måste alltid ske kontrollerat.

Åtgärd 6.1.1 De olika regionala beredskapsplaner och samarbetsplaner som 
gjorts upp för exceptionella situationer uppdateras i fråga om hanteringen 
av exceptionellt avfall. I samband med att planerna görs upp kommer 
man överens om hur de regionala myndigheterna ska samarbeta.

Beredskapen för exceptionella avfallshanteringssituationer genomförs regio-
nalt i huvudsak i samband med uppdateringen av beredskapsplaner, samar-
betsplaner eller andra tillämpliga strategiplaner. Det är viktigt att hanteringen 
av exceptionellt avfall planeras i nära samarbete mellan olika myndigheter. 
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Exempel på exceptionella situationer och beredskaps- och samarbetsplaner 
som gäller för dem: 

a) Oljefartygsolycka: Samarbetsplaner enligt 31 § i fartygsavfallslagen samt 
andra beredskapsplaner som gäller oljebekämpning på havsområden, t.ex. 
SÖKÖ–planerna för Kymmenedalens och Nylands kuster, planer för behand-
ling av avfall från oljeskador (SÖKÖ, 2007). 

Ansvarig instans: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurserna), 
RFV, SYKE, MM, oljebekämpningsmyndigheterna, räddningsmyndigheterna , kom-
munerna, Försörjningsberedskapscentralen, landskapsförbunden, avfallsbranschens 
aktörer 
Genomförandetidpunkt: 2010–2016

b) Översvämningar: planer för hantering av översvämningsrisker enligt över-
svämningsdirektivet (EG 60/2007), regionala planer för att avvärja översväm-
ningar 

Ansvarig instans: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurserna), 
RFV, SYKE, JSM, räddningsmyndigheterna, kommunerna, landskapsförbunden, av-
fallsbranschens aktörer 
Genomförandetidpunkt: 2010-2016 

c) Strålningssituationer: Regionala beredskapsplaner 

Ansvarig instans: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurser-
na), MM, RFV, Strålsäkerhetscentralen, räddningsmyndigheterna, kommunerna, 
landskapsförbunden, Försörjningsberedskapscentralen, IM, SHM
Genomförandetidpunkt: 2010–2016 

d) Olje- och kemikalieolyckor på markområden: bekämpningsplaner på lan-
dområden enligt SrF om bekämpning av oljeskador och fartygskemikalie-
olyckor. 

Ansvarig instans: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurserna), 
RFV, oljebekämpningsmyndigheterna, räddningsmyndigheterna, kommunerna, SY-
KE, landskapsförbunden  
Genomförandetidpunkt: 2010–2016 

Åtgärd 6.1.2 I samarbete mellan olika myndigheter kartläggs tillräckliga och 
lämplira mellanlagringsområden för olika typer av exceptionellt avfall. De 
anges i beredskapsplanerna och de beaktas i markanvändningsplanerna.

Exceptionellt avfall som inte kan föras direkt till ändamålsenlig behandling 
måste mellanlagras. Möjligheterna för de myndigheter som ansvarar för ex-
ceptionellt avfall att klara av avfallshanteringen i specialsituationer förbättras 
om de har tillgång till information om var och med vilka konstruktioner mel-
lanlagring av exceptionellt avfall kan ske säkert. Ändamålsenlig mellanlagring 
av avfallet ger också tid att planera ändamålsenlig behandling av avfallet.

Det finns inga klara anvisningar om mellanlagringsplatser eller –konst-
ruktioner för exceptionellt avfall. De lämpligaste mellanlagringsplatserna för 
exceptionellt avfall är områden som är reserverade för avfallsbehandling, som 
vid olika förfaranden som lagstiftningen kräver, t.ex. enligt MBL, MKB-lagen 
och MSL, har konstaterats vara lämpliga för avfallsbehandling. I samtliga fall 
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är det dock inte möjligt att utnyttja områden som reserverats för avfallsbe-
handling t.ex. på grund av transportsträckorna eller exceptionell stor mängd 
avfall. Då kan det vara nödvändigt att inrätta ett mellanlager för avfallet någon 
annanstans. Ett mellanlager för exceptionellt avfall som inrättats på grundval 
av utredningar och planer som gjorts på förhand kan antas utgör en mindre 
miljörisk eller olägenhet än ett sådant mellanlager som man är tvungen att in-
rätta och ta i bruk utan förhandsutredningar. Vid kartläggningen av mellanlag-
ringsområden för avfall bör olika myndigheter höras, t.ex. oljebekämpnings- 
och räddningsmyndigheterna, miljö- och avfallshanteringsmyndigheterna, 
markanvändnings- och hälsovårdsmyndigheterna samt avfallsbranschens 
aktörer. Mellanlagringsområden för oljeavfall som uppkommer i samband 
med en oljefartygsolycka har kartlagts inom Sydöstra Finlands miljöcentrals 
område i samband med SÖKÖ-projektet och i Nyland i samband med SÖKÖ2-
projektet. 

Ansvariga instanser: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurser-
na), oljebekämpningsmyndigheterna, räddningsmyndigheterna, kommunerna, SYKE, 
landskapsförbunden, avfallshanteringsaktörerna
Genomförandetidpunkt: 2010–2016 

Åtgärd 6.1.3 Den befintliga behandlingskapacitet i olika områden som 
lämpar sig behandling av olika typer av exceptionellt avfall utreds 
liksom behovet av ytterligare avfallsbehandlingskapacitet. 

Exceptionellt avfall behandlas alltid så att det normala avfallshanteringssyste-
met utnyttjas när det är möjligt. I exceptionella situationer kan dock kravet på 
att endast behandlingskapacitet med gällande miljötillstånd får utnyttjas visa 
sig vara ett dåligt alternativ med tanke på de totala miljökonsekvenserna. Det 
finns inte någon omfattande erfarenhet av behandling av exceptionellt avfall 
I Finland, så det finns inte heller några klara anvisningar om det. Villmans-
trands tekniska universitet har inom ramen för sitt OSWAT-projekt studerat 
möjligheterna att behandla avfall från oljeskador med avseende på Kymmene-
dalen (Hupponen, 2007, Tanskanen, 2007). Det kan vara motiverat att använda 
metoder som möjliggjorts med temporära undantagstillstånd för att behandla 
exceptionellt avfall, trots att alla BAT-krav på avfallsbehandling inte nödvän-
digtvis kan uppfyllas till alla delar. Den gällande lagstiftningen möjliggör dock 
nödvändigtvis inte detta. Orimligt långa mellanlagringstider för avfall kan 
dock bli en större miljöolägenhet och sanitär olägenhet än avfallsbehandling 
som möjliggjorts med undantagstillstånd, t.ex. enligt MSL 62–64 §. Efter olika 
exceptionella situationer skulle det behöva finnas möjlighet till olika typer 
av flexibilitet i lagstiftningen jämfört med vad som krävs av behandlingen 
av avfall som uppkommer vid normal verksamhet. Tolkningsproblematiken 
i anslutning till avfalls- och miljöskyddslagen i fråga om behandlingen av 
exceptionellt avfall har dryftats i bakgrundsrapporten. För att förenkla av-
fallshanteringen i exceptionella situationer vore det nödvändigt att se över 
avfalls- och miljöskyddslagstiftningens bestämmelser om specialsituationer 
beträffande ansvars-, befogenhets- och tillståndsfrågorna. 

Ansvariga instanser: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurser-
na), RFV, MM, SYKE, räddningsmyndigheterna, oljebekämpningsmyndigheterna, 
Försörjningsberedskapscentralen, kommunerna, landskapsförbunden, avfallshante-
ringsaktörerna, forskningsinstitut 
Genomförandetidpunkt: 2010–2016 
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Mål 6.2 Myndigheternas på lagstiftningen baserade administrativa 
förfaranden och krav för att genomföra avfallshantering 
i exceptionella situationer har förenhetligats. 

Åtgärd 6.2.1 Man kommer överens om gemensamma lagenliga principer för 
administrativa förfaranden för avfallshantering i exceptionella situationer. 

Exceptionella situationer kan överskrida de administrativa gränserna för de 
behöriga myndigheterna. För att påskynda myndigheternas administrativa 
åtgärder är det förnuftigt att de lagenliga administrativa beslutsförfarandena 
som gäller mellanlagring och behandling av exceptionellt avfall samt över-
vakning av avfallshanteringen samt tolkningarna som gäller kravnivån på 
avfallshanteringen är så överensstämmande som möjligt på olika håll i landet 
så att nödvändiga administrativa beslut kan fattas smidigt. Det är förnuftigt 
med gemensamma goda tillvägagångssätt och principer för de behöriga myn-
digheterna också med tanke på de administrativa resurser som används för 
planeringen.

Ansvariga instanser: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurser-
na), RFV, räddningsmyndigheterna, oljebekämpningsmyndigheterna, MM, SYKE, 
kommunerna 
Genomförandetidpunkt: 2010–2016 

Åtgärd 6.2.2 Man kommer överens om gemensamma 
konstruktionskrav för mellanlager för exceptionellt avfall.

I Finland finns ännu inte någon gemensam kravnivå på konstruktioner för 
mellanlagring av avfall, utan beslut om dem har fattats särskilt i beslutsförfa-
randen för enskilda fall. I exceptionella situationer kan man bli tvungen att för-
verkliga mellanlager för avfall enligt en snabb tidtabell, så det är motiverat att 
fundera på förhand vad som är tillräckliga konstruktionskrav på mellanlager. 
Utgångspunkt för planeringen av konstruktioner på mellanlagringsområden är 
det mellanlagrade avfallets skadlighet och den risk som det medför för miljön 
samt mellanlagringstiden. Mellanlagrets konstruktioner ska förverkligas så att 
de håller för maskinell verksamhet och står emot avfallets kemiska verkningar 
samt vädrets (störtregn, köld, vind) inverkan. När mellanlagrets konstruktio-
ner planeras måste man beakta att konstruktionerna inte i sig själva förorsakar 
betydande extra problem när de blir förorenade. Byggnadskostnaderna för 
hållbara mellanlagringskonstruktioner blir lätt höga, vilket också påverkar 
konstruktionskraven.

Ansvarig instans: ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurserna), 
RFV, räddningsmyndigheterna, oljebekämpningsmyndigheterna, MM, SYKE
Genomförandetidpunkt: 2010–2013
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Åtgärd 6.2.3 Mottagning, mellanlagring och behandling av 
exceptionellt avfall beaktas i avfallsbehandlingsanläggningarnas 
och avfallsförbränningsanläggningarnas miljötillstånd.

Det första alternativet för mellanlagring eller behandling av exceptionellt avfall 
är de befintliga avfallsbehandlingsmetoderna. I avfallsbehandlingsanläggnin-
garnas och avfallsförbränningsanläggningarnas miljötillstånd borde bered-
skapen för mottagning, mellanlagring och behandling av exceptionellt avfall 
beaktas. I anläggningarnas miljötillstånd borde åtminstone beaktas vad som i 
olika beredskaps- och samarbetsplaner för exceptionella situationer har sagts 
i fråga om mottaning, mellanlagring och behandling av exceptionellt avfall. 
Det är viktigt att beakta exceptionellt avfall i avfallsbehandlingsanläggningar-
nas miljötillstånd fast det inte nödvändigtvis råder klarhet om den ansvariga 
avfallsinnehavaren när en exceptionell situation inträffar. I fråga om denna 
åtgärd är det viktigt att beakta ansvars- och kostnadsfrågorna i anslutning till 
behandlingen av avfall.

Ansvarig instans: RFV, ELY-centralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresur-
serna), kommunerna, avfallshanteringsaktörerna, SYKE, MM
Genomförandetidpunkt: fortlöpande

Mål 6.3 Kunskap och kompetens i fråga om hanteringen av exceptionellt 
avfall har blivit bättre, goda avfallshanteringsmetoder har tagits i bruk.

Åtgärd 6.3.1.a Forsknings- och planeringsprojekt som gäller 
avfall som uppkommer i exceptionella situationer och den 
avfallshantering som det kräver stöds och främjas. 

Åtgärd 6.3.1.b Utbildningen om avfallshantering 
i exceptionella situationer utökas.

Uppdateringen av de regionala beredskaps- och samarbetsplanerna i fråga om 
avfallshanteringen i exceptionella situationer förutsätter att de instanser som 
ansvarar för planeringen har tillgång till tillräckligt med adekvat kunskap om 
avfall. Det har dock funnits endast litet forskning, utbildning och information 
exceptionellt avfall och exceptionell avfallshantering. Mera kunskap förutsätter 
forskning och utredningar, och detta borde utökas och främjar via bl.a. olika 
finansieringssystem med siktet inställt på forskning.

Utbildningen om exceptionellt avfall och exceptionell avfallshantering bör 
utökas och bör riktas särskilt till avfallshanterings- och miljömyndigheterna, 
avfallshanteringsaktörerna samt räddnings- och oljebekämpningsmyndighe-
terna. Också i samband med olika övningar som gäller beredskaps- och rädd-
ningsverksamhet är det nödvändigt att beakta hanteringen av exceptionellt 
avfall. 

Ansvariga instanser: Forskningsinstitut och läroinrättningar, t.ex. universiteten och 
Räddningsinstituten, räddnings- och oljebekämpningsmyndigheterna, ELY-centraler-
na (ansvarsområdet för miljön och naturresurser), Försörjningsberedskapscentralen, 
avfallshanteringsaktörerna, MM, SYKE
Genomförandetidpunkt: fortlöpande 
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Den situation som eftersträvas 2020 i avfallsplanen

Med hjälp av de centrala målen för avfallsplanen samt de riktlinjer som kommit fram 
under planeringsarbetet följer nedan en beskrivning av hur den eftersträvade situa-
tionen för avfallshanteringen ser ut i planeringsområdet fram till 2020. Fram till 2020 
hoppas man att avfallsmängden minskar i södra och västra Finland, att återvinningen 
ökar samt att avfallshanteringen blir mera systematisk än för närvarande.  

Förebyggandet av uppkomsten av avfall har avancerat

Mängden samhällsavfall per invånare är mindre 2020 än 2007. Företagen, industrin 
och förvaltningen satsar på att förebygga uppkomsten av avfall i sin egen verksamhet. 
Upphandlingen och produktplaneringen utvecklas så att avfallet minskar. Läroinrätt-
ningar och kommunala avfallsverk utnyttjar befintligt material om förebyggande av 
uppkomsten av avfall i sin rådgivning och undervisning. Detta material upprätthålls 
av en riksomfattande aktör med tryggad finansiering.

Inom anläggningsverksamheten uppkommer 10 % mindre avfall i förhållande till 
anläggningsverksamhetens värde 2020 än 2007. Inom nybyggnadsverksamheten up-
pkommer 50 % och inom renoveringsverksamheten 25 % mindre avfall i förhållande 
till byggnadsverksamhetens värde 2020 än 2007.

Genom att planera markanvändningen styrs verksamhet som eventuellt förorenar 
miljön bort från områden med känslig miljö. Vid sanering av redan förorenad jord 
gynnas sanering in situ och on site.

Mera avfall återvinns

Av samhällsavfallet återvinns 90 % och av det samhällsavfall som deponeras på 
avstjälpningsplatser är högst hälften biologiskt nedbrytbart. Återvinningsmålet är 
strängare än i den riksomfattande avfallsplanen, eftersom det är lättare att ordna 
återvinning i det tätbebyggda området än i det mera glesbebyggda norra Finland. 
Genom att ha striktare mål i det tätare bebyggda området är det möjligt att uppnå 
de riksomfattande målen i hela Finland.

Det finns tillräckligt med återvinningsanläggningar. Endast avfall som inte duger 
att återvinnas som material styrs till förbränning. Det tycks byggas tillräckligt med 
förbränningsanläggningskapacitet för energiutvinning ur avfall i planeringsområdet 
under de närmaste åren, däremot är kapaciteten hos de anläggningar som främjar 
återvinningen av avfall som material fortfarande otillräcklig. När markanvändningen 
planeras måste man beakta att det finns tillräckliga etableringsmöjligheter för avfall-
såtervinningsanläggningar. Vid MKB-förfarandena för nya avfallsbehandlings- och 
återvinningsanläggningar för avfall borde behovet av anläggningskapacitet i området 
beaktas.

Samarbetsområdena för den kommunala avfallshanteringen är vidsträckta. Den 
kommunala avfallshanteringen i planeringsområdet sköts för närvarande av 24 av-
fallshanteringsbolag samt självständigt av Nurmijärvi kommun. För att nå återvin-
ningsmålen och för att återvinningsanläggningarna ska bli mera lönsamma borde 
samarbetsområdena inom avfallshanteringen vara större än nu i bl.a. norra Satakunta 
och även Nurmijärvi ansluta sig till samarbetet inom avfallshanteringen. Speciellt 
enskilda kommuner och mycket små avfallsverk förmår inte satsa på möjligheterna 
att utnyttja avfall eftersom de utgör små enheter. När samarbetet är mera omfattande 
kan resurser styras inte bara till anläggningsinvesteringar utan också till åtgärder för 
att förebygga uppkomsten av avfall. Samarbetsområdena för avfallshanteringen har 
redan nu delvis förstorats över gränserna för avfallsverken t.ex. i och med förbrän-
ningsanläggningarnas anskaffningsringar. Å andra sidan är t.ex. återvinningen av 
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bionedbrytbart avfall inte fullständig på områdena för planeringsområdets små av-
fallsverk, fast avfallshanteringsbestämmelserna för områdena i fråga ofta är i skick.

Antalet avstjälpningsplatser för industri- och samhällsavfall har minskat. Största 
delen av utsläppen av växthusgaser från avfallshanteringen kommer från avstjäl-
pningsplatser. Deponering på avstjälpningsplatser är inte förnuftigt med tanke på 
miljön och man borde inte börja med stora investeringar inom denna sektor utan 
man borde koncentrera satsningarna på att i högre grad förebygga uppkomsten av 
avfall och återvinna avfall. Större samarbetsområden för den kommunala avfall-
shanteringen och centraliserad avstjälpningsplatsverksamhet minskar behovet av 
avstjälpningsplatser. Också antalet industriavstjälpningsplatser minskas.

Insamlingssystemet för bionedbrytbart avfall som omfattas av producentansvaret 
är heltäckande. Ett heltäckande och fungerande insamlingssystem för bionedbryt-
bart avfall som omfattas av producentansvaret främjas genom att man utreder hur 
fastighetsvisa och regionala insamlingssystem lämpar sig för olika områden samt 
lämpligt avstånd mellan insamlingsställena inom det regionala insamlingsnätverket. 
Ett heltäckande insamlingssystem och effektiv återvinning av avfall som material 
minskar deponeringen på avstjälpningsplatser av bionedbrytbart avfall.

Samhälls- och glesbygdsslam återvinns till 100 %. Det finns tillräckligt med åter-
vinningsanläggningar och de motsvarar behovet i olika områden. Efterfrågan och 
utbud på slamprodukter matchar varandra. Särskilt användningen av slamprodukter 
som gödselfabrikat har ökat. För gödselfabrikat har utvecklats varudeklarationer så 
de är lätta att använda.

Avfallshanteringen är systematisk

Man förbereder sig, med beaktande av den regionala risken, på adekvat avfallshan-
tering i fråga om avfall som uppkommer i exceptionella situationer (t.ex. oljeav-
fallsolyckor, strålningssituationer, djursjukdomsepidemier, översvämningar). I be-
redskapsplanerna har beaktats mellanlagring och behandling av avfall från excep-
tionella situationer. 

Avfallshanteringens områdesbehov beaktas vid planläggningen. Beteckningarna 
för områdesreserveringar för avfallshantering är tillräckliga och baserar sig på aktuell 
kunskap. Områdesreserveringsbeteckningarna förenhetligas i planläggningen.

Mellanlagringsområden som lämpar sig för aska, slagg samt avfall från exceptio-
nella situationer har utretts. Områden har reserverats för jordbanker framför allt i 
tätbebodda områden. 

Aska och slagg samt förorenade marksubstanser som sanerats återvinns syste-
matiskt. Vägdistriktsvisa planer för användning av biprodukter har tagits i bruk. 
Ekoeffektivitetsmätare har tagits i bruk vid saneringen av förorenad jord.

Det regionala samarbetet stödjer återvinningen. Det har inrättats samarbetsgrup-
per med vilkas hjälp återvinningen av olika biprodukter (bl.a. aska och slagg) samt 
avfallsbaserat material (bl.a. slamgödselfabrikat, marksubstanser) kan utökas på ett 
förnuftigt sätt.

Behov av att ändra lagstiftningen och 
förvaltningspraxis som framkommit under planeringen 
Under avfallsplaneringen har det, utöver målen och åtgärderna, framkommit behov 
av att ändra lagstiftningen och förvaltningspraxis på flera punkter, bl.a. i anslutning 
till avfallslagen, beskattningen och miljöskyddslagen. Fast den regionala avfallspla-
nens syfte är att lägga fram åtgärder i enlighet med den nuvarande lagstiftningen, 
ville man i samband med planeringsprocessen i detta kapitel samla den information 
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om intressentgruppernas behov som framkommit under de omfattande diskussioner 
som förts även för dem som utvecklar lagstiftningen.

Avfallslagen 1072/1993 

Förtydligande av förhållandet mellan ordnad avfallshantering 
och behandling av slam på gårdarna 

Avskiljarslam är avfall från bosättningen, beträffande vilket kommunen ansvarar 
för avfallshanteringen, och behandlingen ska planeras och genomföras på ett i lags-
tiftningen godkänt sätt. Enligt 10 § 3 mom. i avfallslagen kan kommunen besluta att 
avfallstransport inte ordnas inom ett område med besvärliga kommunikationer eller 
med få avfallsinnehavare eller lite avfall att transportera, om transporten inte av häl-
so- eller miljövårdsskäl eller andra därmed jämförbara skäl ska anses nödvändig. Den 
ordnade avfallstransporten skulle således eventuellt inte behöva omfatta enskilda 
objekt, t.ex. byar långt från reningsverken, där det finns en lokal slamtömmare och 
stabiliserare, som har tillstånd för yrkesmässig avfallsbehandling. Detta förutsätter 
dock att 10 § 3 mom. i avfallslagen preciseras eftersom det inte i praktiken möjliggör 
behandling av avskiljarslam på egen hand eller gemensamt.

Klarläggande av definitionen av avfallsinnehavare 
I fråga om exceptionellt avfall kan det vara svårt att definiera avfallsinnehavaren och 
därmed ansvarsfrågorna med stöd av 3 § i avfallslagen. Det föreslås också att av-
falls- samt miljöskyddslagen preciseras i fråga om ansvars- och behörighetsfrågorna 
i anslutning till s.k. herrelöst avfall.

Klarläggande av bestämmelserna om avfall från oljeskador i 
oljebekämpningslagstiftningen och avfallslagstiftningen

Gränsytan mellan oljebekämpningslagstiftningen och avfallslagstiftningen är oklar. 
Det råder ingen klar uppfattning om när avfall från oljeskador blir avfall enligt avfall-
slagen och å andra sidan hur länge t.ex. rengöringen av stränderna efter en oljefartyg-
solycka görs med stöd av oljebekämpningslagstiftningen som s.k. efterbekämpning 
och i vilket skede saneringen av t.ex. förorenad jord övergår på miljömyndigheternas 
ansvar. Det föreslås att gränsytan mellan oljebekämpningslagstiftningen och avfall-
slagstiftningen klarläggs i fråga om myndigheternas befogenheter och oljeavfallets 
avfallsstatus.

Utvecklande av producentansvaret 
Syftet med producentansvaret är att effektivisera återanvändningen av produkter 
samt återanvändningen, återvinningen och annan avfallshantering i fråga om pro-
dukter som ska bortskaffas som avfall. För att dessa mål ska nås bättre än förr bor-
de lagstiftningen om producentansvar förtydligas. Om det partiella producentans-
varet kvarstår borde det definieras noggrannare. Också de återanvändnings- och 
återvinningsmål som satts i författningarna om olika typer av avfall (avfallslagen, 
förpackningsförordningen) borde skärpas. Genom att utveckla producentansvars-
lagstiftningen kunde man bidra till att minska deponeringen på avstjälpningsplats 
av i synnerhet bionedbrytbart avfall. Producentansvarsprincipen kunde eventuellt 
också utvidgas till att gälla nya produktgrupper. Om t.ex. byggnadsdelar skulle 
börja omfattas av producentansvaret skulle producenterna uppmuntras att planera, 
tillverka och släppa ut på marknaden produkter som kan utnyttjas hela, i delar eller 
som material efter att de tagits ur bruk. 
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Förenhetligande av terminologin i fråga om avfallsfraktioner
I olika kommuners avfallshanteringsbestämmelser används olika termer på avfall-
sfraktioner av samma typ. Om man vill förenhetliga anvisningarna om avfallshante-
ringen på riksomfattande nivå, borde det finnas en klar och så enhetlig terminologi 
som möjligt för alla typer av avfall. Terminologin borde definieras i avfallslagen och 
-förordningen. Genom att förenhetliga anvisningarna om avfallshanteringen kan man 
bidra till att bl.a. effektivisera utnyttjandet av bionedbrytbart avfall. 

Avfallsskattelagen 495/1996 

Ett syfte med avfallsskattelagen är att främja avfallshierarkin genom att styra avfall 
till återvinning i stället för deponering på avstjälpningsplats. Avfallsskatt uppbärs 
för avfall som förs till allmänna avstjälpningsplatser. Skatten gäller dock inte avfall 
som förs till avstjälpningsplatser som är i industrins egen användning och inte avfall 
som förs till avstjälpningsplatser för jord- och stenmaterial. Avfallsbeskattningens 
styrande inverkan borde förbättras så att beskattningen effektivare än förr främjar 
avfallshierarkin även i fråga om industriavfall, t.ex. aska och slag, och jord- och sten-
material. Med en mera effektivt styrande avfallsbeskattning vore det också möjligt att 
minska slutdeponeringen av bionedbrytbart avfall på avstjälpningsplatser. 

Om skattefriheten för avfall (åtminstone återvinningsbart) som deponeras på in-
dustrins egna avstjälpningsplatser samt deponeringen på avstjälpningsplats av föro-
renat jordmaterial som levereras skilt från annat avfall skulle slopas, skulle man bli 
tvungen att försöka hitta nya objekt där det kan återvinnas samt satsa på behandlings- 
och saneringsmetoder som främjar återvinning. När det gäller biologiskt nedbrytbart 
avfall borde avfallsskatten graderas enligt den bionedbrytbara andelen i blandavfall 
som deponeras på avstjälpningsplats. För att mäta avfallets bionedbrytbara andel 
utvecklas ett bedömningssystem som lämpar sig även för behoven hos årsrapporte-
ringen om avstjälpningsplatser. 

I fråga om exceptionellt avfall som uppkommer i vissa exceptionella situationer, 
t.ex. vid översvämningar, kan slutdeponering på avstjälpningsplats vara den enda 
möjliga behandlingsmetoden. Då kan avfallsskattens inverkan, som normalt styr av-
fallet till återvinning, leda till en ekonomiskt oskälig situation för avfallsinnehavaren. 
Det föreslås att avfallsskattelagen preciseras så att avfallsskatt inte krävs för behand-
ling på avstjälpningsplats av avfall som uppkommer i exceptionella situationer när 
det inte finns någon annan lämplig avfallsbehandlingsmetod. 

Miljöskyddslagen 86/2000 

Utvecklande av miljötillståndssystemet 
Genom att utveckla miljötillståndssystemet kunde man främja utnyttjandet av avfall-
smaterial, t.ex. aska och slagg. Behandlingstiderna för miljötillstånd måste bli kortare. 
I vissa situationer borde miljötillstånden gälla enskilda anläggningar i stället för 
enskilda objekt. Återvinning bord också främjas genom att övervakningsförpliktelsen 
lättas upp när man redan har lång erfarenhet av det använda materialet. 

Definitionen av exceptionella situationer 
I 62–64 § i miljöskyddslagen bestäms om rutinerna i exceptionella situationer. Excep-
tionella situationer definieras ändå inte egentligen. När miljöskyddslagstiftningen 
bereddes stiftades nämnda paragrafer i första hand med tanke på avfall som uppkom-
mer i störningssituationer i samband med verksamhet som har miljötillstånd. I vissa 
specialsituationer kan det emellertid uppkomma s.k. herrelöst avfall som avviker till 
beskaffenheten eller mängden. Tolkningarna av huruvida paragraferna ska tillämpas 
i samband med annan verksamhet än sådan som har miljötillstånd är inte entydig, så 
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det är nödvändigt att precisera avfalls- och miljöstillståndslagstiftningen i fråga om 
exceptionellt situationer och avfall som uppkommer i dem.

Det förslås att begreppet ”exceptionell situation eller specialsituation” definieras i 
avfallslagstiftningen och miljöskyddslagstiftningen. Det finns också behov av att förs-
kriva om ansvar- och behörighetsfrågorna i nämnda i situationer i lagstiftningen.

Miljöskyddsförordningen 169/2006 

I miljöskyddsförordningen föreskrivs om de uppgifter som ska fogas till anmälan om 
sanering av förorenad mark. Utöver de uppgifter som krävs för närvarande borde 
det i miljöskyddsförordningen krävas att i anmälan ges en uppskattning av ekoef-
fektiviteten hos saneringsmetoden och behandlingen av det förorenade jordmaterial 
som uppkommer när massorna byts ut. 

Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 
468/1994 (MKB-lagen)

Förfarande vid miljökonsekvensbedömning förutsätts av avfallsbehandling som 
överstiger en viss storleksklass och bl.a. alltid av behandling av problemavfall. Den 
finska MKB-lagstiftningen känner inte till något undantag från detta krav. EG:s MKB-
direktiv gör det däremot möjligt att inte tillämpa MKB-förfarande i vissa specialfall 
bl.a. i en situation där projektet inte har kunnat förutsägas eller det finns ett betydande 
eller brådskande behov av att genomföra projektet. 

I exceptionella situationer bl.a. efter en oljefartygsolycka kan det uppkomma stora 
mängder oljeavfall som klassificeras som problemavfall, och på grund av otillräcklig 
behandlingskapacitet kan man bli tvungen att behandla avfall även i anläggningar 
som inte ursprungligen är planerade för behandling av problemavfall (t.ex. avfall-
sförbränningsanläggningar). Krav på MKB-förfarande innan t.ex. exceptionellt av-
fall från en oljeskada börjar behandlas skulle oskäligt fördröja inledandet av den 
nödvändiga efterbehandlingen och kunde således totalt förorsaka ytterligare skada. 
Det föreslås att lagstiftningen preciseras i enlighet med MKB-direktivet så att MKB-
förfarande inte krävs i fråga om behandling av avfall som uppkommer i exceptionella 
situationer när det är fråga om ett oundgängligt, brådskande behov av avfallsbe-
handling och orimligheta olägenheter för miljön är att vänta om inte brådskande 
specialåtgärder vidtas.

Statsrådets förordning om markens föroreningsgrad och 
saneringsbehovet 214/2007 (PIMA-förordningen)

I statsrådets förordning om markens föroreningsgrad och saneringsbehovet har an-
getts riskbaserade tröskel- och riktvärden för halterna av 52 ämnen eller grupper 
av ämnen som är skadliga för marken. Värdena används som utgångspunkt för be-
dömning av föroreningsgraden och saneringsbehovet. Exempelvis när strändernas 
saneringsbehov bedöms efter en oljefartygsolycka kan dessa saneringskriterier vara 
för stränga och leda till okontrollerade avfallsmängder som man i själva verket inte 
klarar av att behandla. 

Kriterierna för saneringsbehovet hos förorenad mark efter en exceptionell situa-
tion bör klarläggas. Exempelvis när det gäller saneringsbehovet på stränder är det 
nödvändigt att fundera på hur och enligt vilken saneringsnivå det är nödvändigt att 
iståndsätta stränderna med tanke på användningen och läget. Å andra sidan är det 
samtidigt nödvändigt att fundera även hur den fortsatta kontrollen av ”bristfälligt” 
sanerade områden ordnas. 
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Statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i 
markbyggnad 591/2006 (MARA-förordningen) och Statsrådets 
förordning om ändring av bilagorna till statsrådets förordning 
om återvinning av vissa avfall i markbyggnad 403/2009

Återvinning av avfallsbaserat material enligt MARA-förordningen är begränsad. 
Exempelvis flygaska lämpar sig för anläggningsverksamhet, bl.a. i bullervallar, men 
för detta ändamål måste miljötillstånd sökas. Den övervakningsförpliktelse som föl-
jer med miljötillståndet uppmuntrar inte till användning av avfallsbaserat material i 
anläggningsverksamhet. MARA-förordningens tillämpningsområde borde ses över 
och vid behov utvidgas. Om förordningens tillämpningsområde skulle utvidgas till 
exempelvis masungs- och stålslagg skulle det främja återvinningen av slagg. 

Lagen om offentlig upphandling 348/2007 

Statsrådet fattade 8.4.2009 ett principbeslut genom vilket alla offentlig aktörer upp-
muntras till hållbar upphandlig – statens central- och regionförvaltning samt kom-
munfältet. Upphandlingslagstiftningen och -rutinerna borde ses över så att de manar 
till en upphandlingspolitik där kvalitets- och miljösynpunkter är faktiska valkrite-
rier. Detta skulle främja bl.a. ett materialeffektivt byggande. För att främja hållbar 
upphandlig behövs det också ny upphandlingskompetens. Det behövs incitament 
för att utnyttja t.ex. projekttida innovationer i byggandet. 

Den gällande lagstiftningen om offentlig upphandling förutsätter ett formbundet 
konkurrensutsättningsförfarande före offentlig upphandling. För avfallsbehandlin-
gens del betyder detta serviceavtal som ingås före behandlingsverksamheten. Be-
handlingsbehovet i fråga om avfall som avviker vad mängden eller beskaffenheten 
beträffar och som uppkommit till följd av exceptionella situationer kan dock vara 
oundgängligt och brådskande. Det bör vara möjligt att föra sådant avfall till behan-
dling utan särskild konkurrensutsättning, om det kan finnas risk för att avfallet blir 
en miljöolägenhet. Det föreslås att lagen om offentlig upphandling preciseras så att 
konkurrensutsättning inte förutsätts i fråga om behandling av exceptionellt avfall när 
det är fråga om ett oundgängligt, brådskande avfallsbehandlingsbehov. 

Utvecklande av en marksubstansskatt/naturresursskatt 

Enligt den nuvarande lagstiftningen beskattas inte ibruktagandet av jungfruliga 
marksubstanser, t.ex. grus eller bergmaterial. Den nuvarande situationen uppmuntrar 
inte till återvinning av material som redan tagits i bruk en gång, avfallsmaterial eller 
biprodukter t.ex. i anläggningsverksamhet eller som råmaterial för industrin. Det 
borde utvecklas en marksubstansskatt/naturresursskatt som skulle uppmuntra till 
utnyttjande av material som redan en gång tagits i bruk och minska användningen 
av jungfruliga marksubstanser. Dessutom skulle skatten genom prisfördelen främja 
återvinningen av skattefritt jordmaterialavfall samt industrins biprodukter, t.ex. aska 
och slagg. 

Gödselmedellagstiftningen 

Gemensamma biogasanläggningar för olika råmaterial, t.ex. reningsverksslam och 
separat insamlat bionedbrytbart avfall, håller på att bli vanligare. Utgångspunkten för 
gödselfabrikat borde vara slutproduktens halter och inte råmaterialets ursprung. För 
närvarande är det t.ex. inte möjligt att använda slambaserade produkter för skogs-
gödsling. Inte heller det rejektvatten som uppkommer vid rötning av avloppsslam 
eller den aska som uppkommer vid förbränningen kan användas som gödselfabrikat 
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enligt den gällande lagstiftningen. Nya typbeteckningar för gödselfabrikat kan fogas 
till förteckningen i bilaga 1 i JSM:s förordning (19/2009). Då bör det finnas tillräcklig 
med forskningsrön om produkterna och de måste ha gödseleffekt. Gödselfabrikatens 
kvalitet garanteras genom övervakning av produktens halter. 

Utvecklande av systemet med miljöstöd 

Inom systemet med miljöstöd för jordbruket räknas näringsämnena i gödselmäng-
derna på grundval av antingen tabellvärden eller analysresultat. Av avloppsslammets 
fosfor räknas med 40 % av totalfosfor. Fosformängden kan dock beroende på behan-
dlingen vara mindre än stödsystemets kalkylerade värde, varför jordbrukaren kan gå 
miste om den tillåtna faktiska fosforgödslingsmöjligheten. Systemet med miljöstöd för 
användning av slam i jordbruket borde utvecklas genom att det kalkylerade värdet 
av den fosfor växterna kan utnyttja ses över, varvid möjligheterna att utnyttja slam 
inom jordbruket ökar. 

Utvecklande av den legislativa styrningen i syfte att ersätta kemikalier 

Möjligheterna att materialåtervinna slam ökar när kvaliteten på slammet förbättras. 
Man kan påverka slammets kvalitet genom att minska utsläppen till avloppsvatten 
och slam t.ex. genom att ersätta kemikalier med mindre skadliga ämnen med hjälp 
av legislativ styrning. Först behövs det en lång tids uppföljningsdata om kemikalier 
samt deras förekomst och ursprung. Vid behov bör användningen av ämnen begrän-
sas genom lagstiftning. 

Klarläggande av ansvar och skyldigheter i 
anslutning till exceptionella situationer 

Klarläggande av ansvar och skyldigheter samt myndigheternas 
befogenheter i anslutning till behandlingen av exceptionellt avfall 

Oljebekämpnings/räddningsledaren kan med stöd av 19a § i fartygsavfallslagen 
(300/1979) och 45 § i räddningslagen (468/2003) när oljebekämpningsåtgärder inleds 
bestämma att till räddningsmyndigheternas förfogande ska ställas bl.a. tillräckligt 
med transportmedel eller områden för byggande av mellanlager. När exceptionellt 
avfall blir avfall enligt 3 § i avfallslagen, överförs befogenheterna i fråga om det på 
miljömyndigheterna. Med stöd av den nuvarande avfalls- eller miljölagstiftningen 
har myndigheterna ingen möjlighet att förutsätta att avfallsbehandlingsanläggnin-
garna ska ta emot avfall som uppkommer i en exceptionell situation för egentlig 
behandling, om avfallsbehandlarna inte är villiga att ta emot exceptionellt avfall för 
behandling.

Ur avfallsbehandlingsanläggningarnas synvinkel kan behandlingen av excep-
tionellt avfall skada avfallsbehandlarens normala verksamhet eller de anordningar 
som denne använder. Dessutom är det inte nödvändigtvis klart vem som betalar 
kostnaderna för avfallsbehandlingen och vem som betalar och ersätter eventuella 
andra olägenheter. Det föreslås att ansvaret och skyldigheterna i fråga om behand-
lingen av avfall som uppkommer i exceptionella situationer samt myndigheternas 
befogenheter preciseras. 

Klarläggande av betalningen av kostnaderna för hantering av exceptionellt avfall 
Ordnande av avfallshantering av exceptionellt avfall kräver tjänster, bl.a. i fråga om 
transporterna, av offentliga och privata avfallshanteringsaktörer, vilka medför kost-
nader för dessa instanser. Fast det skulle vara möjligt att senare få ut kostnaderna för 
avfallshantering i exceptionella situationer ur försäkringar, bl.a. i samband med en 
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oljefartygsolycka, så kan det vara oskäligt att aktörerna ska vänta på ersättningarna. 
Det behövs ett system som garanterar att avfallshanteringsaktörerna inom rimlig 
tid får ersättning för kostnader som avfallshanteringen i exceptionella situationer 
åsamkat dem. 

Utvecklande av skyldigheterna för dem som producerar jordmaterialavfall 

För närvarande begränsas utnyttjandet av rent, förorenat och sanerat jordmaterial 
bl.a. av att efterfrågan och utbud inte matchar varandra. Också med tanke på över-
vakningen av att förorenat jordmaterial behandlas korrektiv borde man kunna följa 
varje jordmaterialpartis hela livscykel från saneringsobjektet till slutdeponerings- 
eller återvinningsplatsen. De som producerar jordmaterialavfall borde åläggas att 
anmäla återvinningsbart jordmaterialavfall. 

Förlängning av byggnaders samt deras konstruktioners 
och byggnadsdelars livslängd 

Förlängning av byggnadsdelars och konstruktioners garantitid 
Långa garantitider gör att det produceras hållbara byggnadsmaterial, -delar och 
konstruktioner och sålunda effektiviseras materialanvändningen. 

Förlängning av konstruktioners och byggnaders kalkylerade livslängd 
Förlängning av konstruktioners och byggnaders planerade (kalkylerade) livslängd 
skulle förbättra tillgången på hållbarare produkter. Om det skulle vara obligatoriskt 
att förse alla byggprodukter med uppgift om livslängden, skulle det vara möjligt att 
jämföra olika produkter med avseende på hållbarhet och användbarhet. 

Stöd för materialeffektivt försöksbyggande ur offentliga medel 
Användning av pilotobjekt som exempel för byggherrar och byggnads- och byggpro-
duktindustrin skulle stödja spridningen av materialeffektiva metoder. 

Utvecklande av innehållet i den riksomfattande avfallsplanen 

I den riksomfattande avfallsplanen borde det sättas kvantitativa mål för förebyggan-
det av uppkomsten av avfall enligt typ av avfall och bransch (producentbransch). 
Kvantitativa mål för förebyggandet av uppkomsten av avfall är viktiga styrmetoder 
bl.a. för bolag. Målen borde sättas på riksnivå så att det inte uppstår regional ojäm-
likhet.
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Uppföljning
Avfallsplanens tidsperspektiv sträcker sig fram till 2020. De ELY-centraler som del-
tagit i planeringen svarar för uppföljningen av de föreslagna åtgärderna samt för 
insamlingen av indikatordata i anslutning till åtgärderna under denna tid.

Uppföljningsåren för planen är 2013, 2016 och 2020, vid behov kan uppföljning av 
något delområde ske årligen. Under uppföljningsåren granskas både indikatorerna 
och vidtagandet av åtgärder vid ELY-centralerna tillsammans med intressentgrup-
perna. Tidsperspektivet för den riksomfattande avfallsplanen sträcker sig fram till 
2016. Då bör också behoven av att uppdatera målen och åtgärderna i södra och västra 
Finlands avfallsplan utvärderas i samarbete med intressentgrupperna. Det återstår 
att pröva om uppföljningen av avfallsplanen kan kombineras med uppföljningen av 
miljöprogrammen i fråga om den information som sammanfaller.

Det omfattande samarbetet i expert- och samarbetsgrupperna har betjänat avfall-
splaneringen ytterst väl. De olika aktörernas gemensamma diskussioner om målen 
och åtgärderna i planen skapar förutsättningar att förbinda sig att följa de gemen-
samt utstakade riktlinjerna. Landskapens samarbetsgrupper samlas också under 
planeringsperioden för att fortsätta diskussionen om målen och åtgärderna samt 
genomförandet av dem. Målet är att samarbetsgrupperna ska samlas en gång om året. 
Expertgrupperna för de olika tyngdpunkterna sammankallas 2016 för att utvärdera 
målen för sina tyngdpunkter och hur de har uppnåtts och behoven av att uppdatera 
målen.

Resultaten av uppföljningen rapporternas under uppföljningsåren på avfallspla-
neringens webbplats.

Indikatorer som ska följas

Genomförandet av avfallsplanen följs också med hjälp av indikatorer. Indikatorerna 
har valts så att uppgifterna kan samlas in från befintliga informationssystem. Det 
skapas inga separata uppföljningssystem för indikatorerna i anslutning till avfall-
splanen. 

Allmänna uppgifter om avfallsmängderna

Mängden samhällsavfall, t / år, kg / invånare•	
Andelen avfall som återvunnits som material samt energi och som slutdepo-•	
nerats av den uppkomna mängden samhällsavfall, %
Avfall från massa- och pappersindustrin, t / år•	
Avfall från metallindustrin, t / år•	
Avfall från kemiindustrin, t / år•	
Avfall från energiproduktionen, t / år•	

Tyngdpunktsvisa indikatorer

Samhälls- och glesbygdsslam 
Mängden reningsverksslam, t / år•	
Reningsverksslammet torrsubstanshalt, %•	
Avskiljar- och annat slam som mottagits av avloppsreningsverken *, t / år•	
Återvinningsgraden för slam (VAHTI-kunder som behandlar och återvinner •	
slam och som lämnar avfallsuppgifter meddelar också mängderna slam som 
återvunnits eller behandlats och levererats någon annanstans i sina årsan-
mälningar)*, %

4
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Mängden slam som deponerats på avstjälpningsplatser, t / år•	

Biologiskt nedbrytbart avfall** 
Mängden separat insamlat bioavfall, t / år, kg / invånare•	
Mängden bionedbrytbart avfall och dess andel av samhällsavfallet, t / år, %•	
Mängden och andelen återvunnet bionedbrytbart avfall (kompostering, röt-•	
ning, REF-tillverkning, förbränning och annan förbehandling), t / år, %
Mängden avfall som deponerats på avstjälpningsplatser, t / år•	

Samhällsavfall och andel av allt samhällsavfall, %•	
Bionedbrytbart avfall och andel av allt bionedbrytbart avfall, %  •	

Materialeffektivt byggande 
Mängden anläggningsavfall i förhållande till värdet av anläggningsverk-•	
samheten, t / eur
Mängden byggnadsavfall i förhållande till värdet av nybyggnadsverksam-•	
heten, t / eur
Mängden byggnadsavfall i förhållande till värdet av renoveringsverksamhe-•	
ten, t / eur

Förorenad mark 
Den totala mängden uppgrävda förorenade marksubstanser***, t / år•	
Mängden slutdeponerade marksubstanser ***, t / år•	
Antalet sanerade objekt, st./år•	
Transportsträcka till behandlingsplatsen, km / t•	
Mängden rena marksubstanser som uppkommer vid behandlingen***, t / år•	

Aska och slagg 
Mängden aska från energiproduktionen, t / år•	
Återvinningen av aska från energiproduktionen, t / år•	
Mängden aska och slagg från avfallsförbränning, t / år•	

Avfallshantering i exceptionella situationer**** 
Uppdatering av samarbets- och beredskapsplaner för avfallshanteringens •	
del samt färdigställande av andra motsvarande exceptionella avfallshante-
ringsplaner, st.
Inledande av planeringsprojekt som gäller exceptionellt avfall, st.•	
Projekt för att förenhetliga myndigheternas tillvägagångssätt i fråga om •	
undantagssituationer och behandling av det avfall som uppkommer då i 
ELSU-området, st.
Beaktande av exceptionellt avfall i de kommunala avfallshanteringsstrate-•	
gierna 

* En tillförlitlig uppföljning av indikatorerna förutsätter att anläggningarnas VAHTI-rapportering för-
bättras så att uppgifterna från alla anläggningar som ELY-centralerna övervakar lämnas elektroniskt till 
övervakarna. En sak som övervakas bör vara hur statistiken över slam utvecklas; antalet anläggningar 
som lämnar uppgifter i förhållande till alla anläggningar som behandlar och återvinner slam och som 
övervakas av ELY-centralerna. 
**Siffrorna fås bl.a. ur de uppgifter som enligt SRb om avstjälpningsplatser ska lämnas SYKE årligen.
***En tillförlitlig uppföljning av dessa indikatorer förutsätter att datasystemet för markens tillstånd och 
VAHTI-datasystemet utvecklas. 
****Det är inte meningsfullt att följa uppnåendet av målen för tyngdpunkten Avfallshantering i exceptio-
nella situationer i form av avfallsmängder, eftersom specialsituationerna alltid utgör enstaka oförutsägbara 
händelser. Det är nödvändigt att följa hur tyngdpunktens mål och åtgärder beaktas i olika beredskapsplaner 
och eventuella exceptionella situationer.
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Inledning
I denna miljörapport presenteras faserna och innehållet i miljöbedömningen av 
Avfallsplanen för södra och västra Finland enligt lagen om bedömning av miljö-
konsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005), SMB-lagen, samt 
andra saker som är väsentliga med tanke på avfallsplaneringen och som förutsätts 
i SMB-förordningen. Avfallsplanen är en utvecklingsplan för den gemensamma av-
fallshanteringen inom Tavastlands, Sydöstra Finlands, Sydvästra Finlands, Västra 
Finlands, Birkalands och Nylands miljöcentralers verksamhetsområden. Enligt 40 
§ i avfallslagen (1072/1993) ska de regionala miljöcentralerna göra upp en regional 
avfallsplan för skötseln och utvecklandet av de uppgifter som bestäms i avfallslagen 
och med stöd av den.  I avfallsplanen ska presenteras uppgifter om nuläget beträf-
fande avfallet och avfallshanteringen samt utvecklingsmålen - riksomfattande och 
regionala - och de åtgärder som behövs för att nå dem. 

Bakgrunden till målen för den regionala avfallsplanen finns i den riksomfattande 
avfallsplanen, som innehåller strategiska linjer och mål för avfallspolitiken samt det 
allmännas styrmetoder och åtgärder. De centrala målen för den riksomfattande avfall-
splanen är att förebygga uppkomsten av avfall, att utöka återvinningen och det bio-
logiska utnyttjandet av avfall, att utöka förbränningen av avfall som inte lämpar sig 
för återvinning och att trygga en ofarlig behandling och slutdeponering av avfall. 

Ett bakomliggande mål är också den avfallshierarki med fem trappsteg som fasts-
tällts i EU:s avfallsdirektiv (1. förebyggande, 2. förberedelser för återanvändning, 3. 
materialåtervinning, 4. annan återvinning, t.ex. energiåtervinning och 5. bortskaffan-
de). I avfallsdirektivet åläggs medlemsländerna dessutom att främja återvinning av 
avfall så att år 2020 återvinns minst hälften av pappers-, metall-, plast- och glasavfallet 
och minst 70 % av byggnads- och rivningsavfallet. Medlemsländerna ska genomföra 
det nya avfallsdirektivet senast 12.12.2010. 

I avfallsplaneringsarbetet satsade man på intensiv växelverkan och deltagande 
med hjälp av en organisation på bred basis som utförde arbetet, flertalet samarbets- 
och expertgrupper som sammanträdde regelbundet samt samrådsförfaranden enligt 
SMB-lagen. Det första samrådet ordnades i början av 2008. De åsikter och utlåtanden 
som erhölls under samrådet samt de urvalskriterier som togs fram under berednings-
fasen låg till grund för utformningen av tyngdpunkterna. Tyngdpunkterna var ma-
terialeffektivt byggande, biologiskt nedbrytbart avfall, samhälls- och glesbygdsslam, 
förorenad mark, aska och slagg samt avfallsbehandling i exceptionella situationer. 
Föremål för det andra samrådet, som hålls hösten 2009, är utkastet till avfallsplan 
jämte mål och åtgärdsförslag samt utkastet till miljörapport. 

Miljökonsekvenserna bedömdes i fråga om avfallsplanens tyngdpunktshelheter. 
De bedömda alternativen togs fram i samarbete mellan avfallsplaneringsgruppen och 
expertgrupperna. SMB-förordningens bedömningskriterier användes som grund för 
att identifiera betydande konsekvenser. För respektive tyngdpunkt har en separat rap-
port utarbetats (www.miljo.fi/elsu), där målen, utgångspunkterna, alternativen och 
konsekvensbedömningen i fråga om tyngdpunkten presenteras. I denna miljörapport 
presenteras sammandrag av dessa konsekvensbedömningar. Miljöbedömningen har 
styrt avfallsplanens innehåll och mål genom att stärka uppfattningen om hur målen 
och åtgärderna i fråga om tyngdpunkterna bör inriktas. Dessutom har konsekvens-
bedömningen klarlagt den information som samlats om tyngdpunkterna när det 
gäller de valda linjerna. 

1
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Avfallsplanens innehåll, mål och 
åtgärder 
I avfallsplanen presenteras nuläget i fråga om avfallshanteringen samt framtida ut-
vecklingsbehov fram till 2020. I avfallsplanen har man koncentrerat sig på att planera 
sex tyngdpunktsområden; materialeffektivt byggande, biologiskt nedbrytbart avfall, 
samhälls- och glesbygdsslam, aska och slagg, förorenad mark samt avfallshantering 
i exceptionella situationer.

I avfallsplanen är målstatus för avfallshanteringen i södra och västra Finland fram 
till år 2020 att förebyggandet av avfallets uppkomst avancerar, återvinningen ökar 
och att avfallshanteringen blir mera planenlig än i dag. 

2.1 Materialeffektivt byggande

Huvudmålet är att minska mängden byggavfall och dess skadlighet samt att förbättra 
materialeffektiviteten i byggbranschen.

Följande kvantitativa mål har satts för materialeffektivt byggande: 
År 2020 uppkommer 10 % mindre avfall inom anläggningsverksamheten än •	
2007 i förhållande till anläggningsverksamhetens värde.
År 2020 uppkommer 50 % mindre avfall inom ny- och ombyggnadsverk-•	
samheten än 2007, i förhållande till nybyggnadsverksamhetens värde
År 2020 upkommer 25 % mindre avfall inom ombyggnadsverksamheten än •	
2007, i förhållande till ombyggnadsverksamhetens värd

Inom anläggningsverksamheten kan man förbättra materialeffektiviteten genom att 
förebygga den mängd jordmaterial som måste flyttas (grävningsfria metoder, terrän-
ganpassad placering) och effektivisera användningen av jordmaterial på byggplatsen. 
Med hjälp av jordmaterialbanker undviks användning av jungfruliga råmaterial.

I fråga om nybyggnad tas en konkurrensutsättningsmodell som beaktar livscykeln 
i bruk för byggprojekt, uppmuntras ibruktagandet av frivilliga materialeffektivitet-
savtal samt utvärderas och tas i bruk processtyrningssystem inom byggbranschen 
som främjar materialeffektivitet.

När det gäller ombyggna ordnas information och utbildning om materialeffektiva 
metoder och effektiviseras förmedlingen av rivningsdelar och överlopps delar från 
byggnader.

2.2 Biologiskt nedbrytbart avfall

Huvudmålet är att minska mängden bionedbrytbart avfall, främja utnyttjandet av 
bionedbrytbart avfall samt förbättra kompostprodukternas kvalitet. 

Följande kvantitativa mål har satts för bionedbrytbart avfall:
Mängden bionedbrytbart avfall minskas så att 2020 uppkommer mindre •	
bionedbrytbart avfall per invånare än 2007.
Av det fasta samhällsavfall som uppkommer deponeras högst 10 % på •	
avstjälpningsplatser. Av det avfall som placeras på avstjälpningsplatser är 
det biologiskt nedbrytbara avfallets andel högst hälften. 

Affärer och storkök spelar en central roll när det gäller att minska mängden bioned-
brytbart avfall. Det föreslås att uppkomsten av livsmedelsavfall förebyggs t.ex. genom 
att man utvecklar miljölednings - och kvalitetssystem samt genom att man utnyttjar 
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livsmedel som håller på att bli gamla. Dessutom effektiviseras informationsstyr-
ningen. Den rådgivning som kommunerna ansvarar för riktas till hushållen och de 
avfallsproducenter som omfattas av avfallshantering som kommunen ordnar eller 
är kunder hos kommunernas avfallsföretag. 

Åtgärderna för att utnyttja bionedbrytbart avfall ökar materialåtervinningen i 
fråga om bionedbrytbart avfall och effektiviserar den separata insamlingen av bio-
nedbrytbart avfall samt gör nätverket av återvinningsanläggningar mera heltäckande. 
Sådana bionedbrytbara avfallsfraktioner styrs till förbränning som inte kan återvinnas 
eller förebyggas. Användningen av avfallsbaserade trafikbränslen främjas. Dessutom 
utökas användningen av kompostprodukter framställda av bionedbrytbart avfall 
särskilt inom offentligt byggande. 

När det gäller slutdeponering effektiviseras tillvaratagandet och utnyttjandet av 
gas från avstjälpningsplatser.

2.3 Samhälls- och glesbygdsslam

Målet för tyngdpunkten Samhälls- och glesbygdsslam är att minska mängden slam 
och förbättra kvaliteten, utöka och utveckla utnyttjandet av slam samt utöka använd-
ningen av produkter som framställs av slammet.

Det kvantitativa målet är den riksomfattande avfallsplanens mål att 2016 •	
utnyttjas samhällsslammet till 100 % antingen för jordförbättring eller som 
energi. 

Mängden slam minskas genom att behandlingen av avloppsvatten koncentreras till 
nya eller sanerade anläggningar och torkningen av slam effektiviseras i de gamla 
anläggningarna, genom att det ordnas rådgivning och information om torrtoaletter 
och slammets kvalitet förbättras bl.a. när det gäller industrins avloppsvatten. 

Utnyttjandet av slam från samhällen främjas genom att man utreder behovet av 
behandling i anläggningar och verksamhetsförutsättningarna på olika områden. 
Dessutom utvecklas fungerande komposteringsanläggningar, utökas antalet biog-
asanläggningar samt utvecklas andra ändamålsenliga behandlingsmetoder. Också 
behandling av avloppsvatten och slam från glesbebyggelsen utvecklas bl.a. genom att 
man utreder mängden avskiljarslam och behandlingsbehovet enligt avfallsbolag samt 
genom att insamlingen av slam börjar omfatta en större del av bosättningen. Också 
rådgivningen om ändamålsenlig behandling av slam från glesbebyggelsen utökas.

I åtgärderna ingår också att utöka användningen av slam som gödselfabrikat samt 
att effektivisera användningen av små reningsverken så att de används ändamålsen-
ligt samt att utöka användningen av biogas i trafiken.     

2.4 Förorenad mark 

Tyngdpunktens syfte är att minska mängden förorenat jordmaterial genom att fö-
rebygga förorening av jordmånen i förväg. Ytterligare har man som mål att öka 
återvinningen av jordmaterial som uppkommer vid sanering, i den mån att det är 
möjligt med tanke på riskhanteringen, samt skapa att enhetliga spelregler för plane-
ringsområdet när det gäller återvinning.  

Med åtgärderna förebygger man uppkomsten av förorenad mark med hjälp av 
markanvändningsplanering. Ytterligare bedömer man markens reningsbehov skilt 
för varje fall och gynnar in situ- och on site-saneringsteknik så långt det är möjligt.

Återvinningen av förorenat jordmaterial som uppkommer vid sanering utökas 
bl.a. genom att en enhetlig praxis utformas för identifiering av återvinningsobjekt i 



105Miljön i Finland  45sv | 2009

samband med markanvändnings- och trafikledsplaneringen samt genom att det tas 
fram en handlingsmodell som underlättar matchningen av efterfrågan och utbud på 
sanerat eller annars återvinningsbart jordmaterial. Utöver detta förenhetligas halt-
gränserna för förorenad jord som återvinns på avstjälpningsplatser. 

Andra åtgärder är utökning av forskningen och rådgivningen samt utveckling av 
statistiken gällande förorenat jordmaterial.

2.5 Aska och slagg

Målet är att minska mängden aska och slagg som uppkommer vid energiproduktion, 
avfallsförbränning och metallförädling, minska halten av föroreningar, utöka åter-
vinningen samt genomföra slutdeponering på ett hållbart sätt med tanke på hälsa 
och miljö. 

Metoder för att förebygga uppkomsten av ask- och slaggavfall är optimering i 
anslutning till val av och kvalitet på bränsle och råmaterial samt i fråga om förbrän-
nings- och produktionsprocessen. Det föreslås att förebyggande främjas bl.a. genom 
nya produktionsmetoder som tas i bruk, med avfallshanteringsbestämmelser och 
rådgivning samt förbehandlingsmetoder för avfall.  

Åtgärderna för återvinning innefattar utarbetande och ibruktagande av upphand-
lingsrutiner för aska och slagg samt vägdistriktsvisa och för andra verksamhetsområ-
den avsedda ”användningsplaner för biprodukter”. Ytterligare föreslår man att det 
görs en behovskartläggning i fråga om regionala mellanlagrings- och logistikcentraler 
för aska och slagg, att varudeklarationer utvecklas för aska och slagg, att det utarbetas 
planerings- och byggnadsanvisningar för aska och slagg samt anvisningar om åter-
vinningskrav. Även samarbetet och utbildningen för branschens aktörer utökas.

För slutdeponeringens del reds regionala slutdeponeringsplatser ut samt utvecklas 
behandlingsmetoder som minskar askans och slaggets skadlighet.

2.6 Avfallshantering i exceptionella situationer

Huvudmålet är att förbereda sig systematiskt på exceptionella situationer i syfte att 
förebygga uppkomsten av avfall och ordna ändamålsenlig avfallshantering av det 
avfall som uppkommer. Målet är dessutom att utöka och utveckla kunnandet i ans-
lutning till avfall och avfallshantering i exceptionella situationer, främja samarbetet 
mellan myndigheterna och avfallshanteringsaktörerna samt förenhetliga kravnivån 
på avfallshanteringen i exceptionella situationer.

Åtgärder som föreslås är att man förbereder sig systematiskt på exceptionella situ-
ationer i samband med att regionala beredskapsplaner och samarbetsplaner utarbetas 
och uppdateras och att de regionala och lokala myndigheterna utökar samarbetet i 
samband med att planer ska utarbetas. Forskningen, rådgivningen och informatio-
nen i anslutning till avfallshanteringen i exceptionella situationer utökas. Dessutom 
kommer man överens om enhetliga förfaringssätt när det gäller exceptionella ad-
ministrativa förfaranden i anslutning till avfall och avfallshantering samt kartläggs 
lämpliga mellanlagringsområden, vilka beaktas i markanvändningsplaneringen. Man 
utreder också den befintliga återvinnings- och behandlingskapaciteten när det gäller 
olika typer av exceptionellt avfall. Behovet av extra kapacitet utreds och i avfall-
sbehandlingsanläggningarnas miljötillstånd beaktas mottagning, mellanlagring och 
behandling av exceptionellt avfall.
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Avfallsplaneringsprocessen

3.1. Avfallsplaneringens och 
miljöbedömningens principer
Avfallsplanen för södra och västra Finland har utarbetats enligt linjerna och an-
visningarna i den riksomfattande avfallsplanen och syftet med den är att påverka 
kommunernas avfallsstrategier och uppdateringarna av dem samt alla aktörer i avfall-
sbranschen i landskapen. Den regionala avfallsplanen är en av de planer och program 
som avses i SMB-lagen och som ska genomgå miljöbedömning enligt lagen. 

I programmet för deltagande och bedömning (Birkalands miljöcentral 2008a) sattes 
bl.a. följande mål för avfallsplaneringen och miljöbedömningen:

bedömningen kopplas ihop med planeringen•	
en öppen och genomskådlig planeringsprocess•	
medborgare och andra intressentgrupper uppmuntras att delta•	
växelverkan och samarbete med regionala aktörer och experter på avfalls-•	
sektorn
aktuella och kontroversiella frågor behandlas•	
underbyggd information produceras om miljökonsekvenserna av olika alter-•	
nativa sätt att utveckla avfallshanteringen
konsekvent och förståelig rapportering•	

Redan när planeringen inleddes var man medveten om att resultatet av planen inte 
nödvändigtvis blir entydiga lösningar på de granskade frågorna. Däremot ansågs 
planen fungera som ett redskap som aktiverar olika instanser att samarbeta samt 
den offentliga debatten och som producerar information för planeringen och bes-
lutsfattandet.

3.2 Organisation och planeringssteg

Avfallsplanen togs fram i samarbete mellan sex regionala miljöcentraler. Det egentliga 
planeringsarbetet inleddes i början av 2008 och avslutades i slutet av 2009. 

Organisation

Ledningsgrupp för avfallsplaneringen var södra och västra Finlands avfallsplane-
ringsgrupp, i vilken ingick experter på avfallssektorn från varje regional miljöcentral 
som deltagit i samarbetet, Finlands miljöcentral (SYKE) och miljöministeriet (Figur 
22). Avfallsplaneringsgruppens uppgift var att styra utarbetandet av avfallsplanen 
och se till att de olika regionernas behov blev beaktade. 

Birkalands miljöcentral koordinerade utarbetandet av avfallsplanen och var sam-
tidigt också i SMB-lagen avsedd ansvarig myndighet för planen. Till ansvarsområdet 
för projektchefen, som arbetar vid Birkalands miljöcentral, hörde att planera arbetet 
och se till att det framskred, sköta beredningen och se till att man kom fram till en 
gemensam ståndpunkt. Birkalands miljöcentral skötte också samarbetet mellan de 
olika instanserna samt informationen och samrådsförfarandet i anslutning till den 
gemensamma projektdelen.

Direktörerna för de regionala miljöcentraler som var involverade i samarbetet kring 
avfallsplanen beslöt om de viktigaste frågorna i anslutning till planeringen utgående 

3
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från avfallsplaneringsgruppens förslag. Till dem hörde att välja tyngdpunkter samt 
att godkänna avfallsplanen och miljörapporten.

En del av de saker som förelades avfallsplaneringsgruppen för beslut bereddes 
av ett arbetsutskott. I arbetsutskottet ingick förutom projektchefen till hösten 2008 
företrädare för Tavastlands miljöcentral och Sydöstra Finlands miljöcentral. Från 
hösten 2008 framåt ingick i arbetsutskottet utöver projektchefen en företrädare för 
Sydvästra Finlands miljöcentral samt en alternerande företrädare för de involverade 
miljöcentralerna.

Varje regional miljöcentral som deltog i samarbetet inrättade en regional samarbets-
grupp för avfallsplaneringen, vars uppgift var bl.a. att föra fram regionala behov samt 
att genomföra och följa avfallsplanen regionalt. I samarbetsgruppen samlades regio-
nala instanser med inflytande i avfallsbranschen och arbetsgruppen fungerade som 
ett interaktivt forum där intressegrupperna kunde föra fram landskapets åsikter.  

För varje tyngdpunkt ansvarade en regional miljöcentral, som samlade en expert-
grupp för beredningen av tyngdpunkten. Till expertgrupperna valdes personer från 
hela planeringsområdet. Expertgruppens uppgift var att komma med idéer samt att 
bereda och kommentera avfallsplaneringens innehållsmässiga teman. Grupperna 
lade fram förslag till avgränsningar av tyngdpunkterna samt centrala utvecklingsmål 
och åtgärder. 

Bedömningen av konsekvenserna av alternativen i fråga om de enskilda tyngd-
punkterna och utkastet till miljörapport genomfördes som ett gemensamt projekt för 
Södra och västra Finlands avfallsplaneringsprojekt och Finlands miljöcentral (SYKE). 
Bedömningen utfördes av Finlands miljöcentrals bedömningsgrupp och för gruppen 
hade man dessutom tillsatt en styrgrupp. Styrgruppen sammanträdde endast en 
gång, men styrgruppens ledamöter fanns till förfogande för bedömningen under hela 
dess förlopp.  SYKE ansvarade för konsekvensbedömningen och för rapporteringen 
om den samt för utarbetandet av utkastet till miljörapport. I beredningsfasen anlitades 
en utomstående konsult som hjälp vid utarbetandet av programmet för deltagande 
och bedömning.

Gruppernas sammansättning och sammanträden som har hållits samt Finlands 
miljöcentrals bedömningsgrupp och styrgrupp inklusive ansvarsområden presen-
teras i bilaga 1.
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Planeringssteg

Utarbetandet av avfallsplanen indelades i fyra huvudsakliga arbetsmoment (Figur 
23).

beredningsfasen; organisering och planering av arbetet, PDB, bestämmande •	
av preliminära tyngdpunkter
utkastfasen; val av tyngdpunkter, sammanställande av uppgifter om nu-•	
läget, alternativ, miljökonsekvensbedömning, mål och åtgärder, utkast till 
miljörapport
finslipningsfasen; planen finslipas och åtgärdsförslagen utarbetas•	
uppföljning•	

Beredningsfas

I beredningsfasen planerades hur arbetet med avfallsplanen skulle organiseras och 
genomföras, utgångspunkterna för miljöbedömningen samt bestämdes preliminärt 
vilka tyngdpunkter som skulle väljas. 

I det program för deltagande och bedömning (PDB, Birkalands miljöcentral, 2008a) 
som utarbetades för avfallsplanen beskrevs preliminärt det samråd och den växelver-

Figur 22. Organisationsschema
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kan som hänför sig planen och miljöbedömningen av den samt utgångspunkterna 
och målen för miljöbedömningen.  PDB togs speciellt fram för samrådet i avfallspla-
nens beredningsfas och den utarbetades också på svenska. Medan arbetet framskred 
företogs några ändringar i programmet, men de gällde i första hand sättet att utföra 
arbetet.

Utgående från de riksomfattande målen, andra planer och program samt samarbe-
tet med intressegrupper sammanställdes en preliminär förteckning över tyngdpunk-
ter som man kunde välja att behandla. De preliminära tyngdpunkterna behandlades 
i expertgrupper för enskilda tyngdpunkter och i de samarbetsgrupper som inrättats 
för de regionala miljöcentralernas verksamhetsområden. Vid förhandsvalet av tyng-
dpunkter användes följande kriterier:

Tyngdpunkten har tagits upp i den rikstäckande avfallsplanen.•	
Tyngdpunkten är förenad med intressekonflikter.•	
Tyngdpunkten är förenad med problem inom verksamhetsområdet för •	
minst fyra av de regionala miljöcentraler som deltar i samarbetet.
Det råder motstridiga uppfattningar om vilka behandlingsmetoder som är •	
bättre och det finns behov av att jämföra behandlingsmetoderna.
Det finns inga allmänt godkända verksamhetsmodeller som vore de bästa •	
med tanke på miljön.
Tyngdpunkten har tagits upp i samarbetet mellan planeringsområdets •	
intressegrupper.
Det saknas styrmedel för att styra tyngdpunkten i önskad riktning eller så •	
används de inte.
Den regionala miljöcentralen har påverkningsmöjligheter att styra tyngd-•	
punkten i önskad riktning.
Om tyngdpunkten i fråga redan behandlas i något annat områdes regionala •	
avfallsplan bör man noga överväga om det är skäl att behandla den även i 
södra och västra Finlands avfallsplanering.
Valet av tyngdpunkter kan fortfarande ses över på basis av samrådet.•	

För projektet öppnades en webbplats (www.miljo.fi/elsu) och där samlades utvald 
information om avfallshanteringen på miljöcentralernas områden. Uppgifter presen-
terades om följande avfallshanteringssektorer: samhällsavfall, hushållsavfall, prob-
lemavfall, bionedbrytbart avfall och industrins avfall. Dessa uppgifter har insamlats 
med tanke på avfallsplaneringen sedan 2002 och uppgifterna har också uppdaterats 
under planeringsprocessen. PDB publicerades i elektronisk form och den finns på 
webbplatsen.

Beredningsfasen avslutades med samråd enligt SMB-lagen (28.1.-29.2.2008) samt 
ett inledande seminarium i Helsingfors 29.1.2008.   
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Figur 23. Stegen i avfallsplanerings- och PDB-processen.

Utkastfas

Utkastfasen inföll 2008. Sex tyngdpunkter valdes utgående från de åsikter och utlåtan-
den som erhölls under det första samrådet samt de urvalskriterier som formulerades 
under beredningsfasen.  Ansvariga miljöcentraler för tyngdpunkterna är:

Materialeffektivt byggande – Birkalands miljöcentral•	
Biologiskt nedbrytbart avfall - Nylands miljöcentral•	
Samhälls- och glesbygdsslam – Västra Finlands miljöcentral•	
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Aska och slagg – Sydvästra Finlands miljöcentral•	
Förorenad mark – Tavastlands miljöcentral•	
Avfallshantering i exceptionella situationer – Sydöstra Finlands miljöcentral•	

Den respons som erhölls under samrådet och hur det beaktats samt avfallshanterin-
gens tyngdpunkter jämte mål och avgränsningar sammanställdes i en publikation, 
Avfallsplaneringen i södra och västra Finland, delrapport I, som publicerades i elekt-
ronisk form och som finns på webbplatsen. 

Avfallsplaneringens webbplats kompletterades under hela planeringen. Där finns 
information samlad enligt tyngdpunkt (mål och avgränsning, bakgrund, bedöm-
da alternativ, expertgruppers sammansättningar och mötespromemorier) liksom 
landskapens samarbetsgruppers sammansättningar och mötespromemorior samt 
presentationsmaterial. 

I utkastfasen utarbetades sex bakgrundsrapporter om tyngdpunkterna, där man 
har samlat information om bl.a. nuläge, lagstiftning, centrala problem och framtid-
sutsikter i fråga om respektive tyngdpunkt. Tyngdpunktsrapporterna innehåller 
också alternativ samt bedömning av alternativens miljökonsekvenser. Rapporterna 
om tyngdpunkterna publiceras i elektronisk form och deras sammandrag översätts 
till svenska (Hämeen ympäristökeskuksen raportteja 11/2009, Kaakkois-Suomen 
ympäristökeskuksen raportteja 1/2009, Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ra-
portteja 9/2009, Länsi-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 4/2009, Pirkanmaan 
ympäristökeskuksen raportteja 3/2009, Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 
11/2009).

Miljökonsekvenserna bedömdes i enlighet med SMB-lagen och med iakttagande av 
PDB enligt tyngdpunkt. Konsekvensbedömningen inleddes senhösten 2008, då upp-
gifter om nuläget i fråga om de olika tyngdpunkterna, de alternativ som skulle bedö-
mas och en preliminär identifiering av betydande konsekvenser förelåg på tillräcklig 
nivå med tanke på bedömningen.  Konsekvensbedömningsarbetet pågick drygt ett 
halvt år (1 månadsverke/tyngdpunkt). Resultaten av bedömningen presenterades i 
avfallsplaneringsgruppen, landskapens samarbetsgrupper samt på expertgruppens 
möten för respektive tyngdpunkts del. Kommentarer som kom fram under mötena 
beaktades i mån av möjlighet. För varje tyngdpunkt utarbetades en skriftlig konsek-
vensrapport som fogades till rapporten om tyngdpunkten. 

Utkasten till avfallsplan och miljörapport började utarbetas våren 2009. Utkast 
till avfallsplan och miljörapport samt bakgrundsrapporter läggs fram för det andra 
samrådet 7.9.-6.10.2009. 

Finslipningsfas

I finslipningsfasen sammanställs kommentarerna och utlåtandena från det andra 
samrådet och de kommer i mån av möjlighet att beaktas i de åtgärder som föreslagits 
i avfallsplanen samt i miljörapportens innehåll.Sammandrag av kommentarer som 
har lämnats in och hur de har beaktats har sammanställts i en elektronisk publikation 
(Pirkanmaan ympäristökeskuksen raportteja  7/2009). Även expert- och samarbetsg-
rupperna kommer att samlas för att dryfta resultaten av samrådet och hur resultaten 
ska beaktas. Miljöcentralernas direktörer beslutar 8.12.2009 om godkännandet av 
avfallsplanen.

Uppföljning

Verkställandet av avfallsplanens mål och genomföringen av åtgärderna följs upp 
under planperioden åren 2013, 2016 och 2020. Avfallsplaneringsgruppen följer hur 
åtgärderna i planen genomförs. Även landskapens samarbetsgrupper för avfalls-
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sektorn samlas med jämna mellanrum efter det att planen godkänts för att följa hur 
målen och åtgärderna i planen genomförs. Dessutom konsekvenser följas med hjälp 
av utsatta indikatorer.

3.3. Deltagande och växelverkan

Utarbetandet av avfallsplanen har präglats av principen om deltagande och växelver-
kan ännu starkare än enligt SMB-lagen. Under planeringen har olika instanser beretts 
möjlighet att delta i planeringen på många olika sätt. I planeringsarbetet har deltagit 
en stor grupp avfallshanteringsaktörer (avfallsbolag och andra företag i avfallssek-
torn), avfallsproducenter, experter, myndigheter och företrädare för organisationer. 
Eftersom planeringsområdet är så omfattande har man i fråga om växelverkan satsat 
på att höra även regionala aktörer (landskapens samarbetsgrupper, se Figur 22). Vid 
sidan av det officiella samrådet har alla intresserade instanser ändå från enskilda 
medborgare haft möjlighet att ge respons under hela planeringsarbetet.

Med hjälp av växelverkan har man fått information om utgångspunkterna för 
planen och tyngdpunkterna, regionala skillnader och satsningar samt möjligheter-
na att sätta upp mål och bestämma åtgärder. Att diskutera hur avfallskärlen och 
avfallshanteringen kunde utvecklas samt att få fram olika synpunkter har varit ett 
av de mest centrala målen för planen och bedömningen. De viktigaste forumen för 
växelverkan har varit de regionala samarbetsgrupperna samt expertgrupperna för 
de olika tyngdpunkterna. Varje regional samarbetsgrupp har samlats 3-6 gånger och 
expertgrupperna för de olika tyngdpunkterna sammanlagt 7-9 gånger. Dessa möten 
har hållits när planeringen har varit inne i viktiga faser. Över gruppernas möten har 
promemorior upprättats som finns utlagda på avfallsplaneringens webbplats. 

När planeringen började ordnades det och när det avslutas (februari 2010) kommer 
det att ordnas seminarier för intressegrupper, myndigheter och alla som är intres-
serade av saken. Dessutom har avfallsplaneringen presenterats på ett flertal olika 
tillställningar och forum från riksomfattande till lokal nivå. 

För avfallsplanen öppnades redan i beredningsfasen en heltäckande webbplats 
som har uppdaterats regelbundet. Information om alla arbetsmoment av betydelse 
för processen har lagts ut på webbplatsen. Via webbplatsen har det dessutom varit 
möjligt att fortlöpande ge respons till dem som utarbetar avfallsplanen. 

I beredningsfasen ordnades ett officiellt samråd. Materialet i anslutning till den 
första samrådsfasen fanns framlagt på miljöförvaltningens webbplats samt i de re-
gionala miljöcentraler som är involverade i planen. Utlåtanden begärdes av kom-
munerna, landskapsförbunden samt länsstyrelserna i området. Kungörelse om att 
materialet var framlagt och om möjligheten att uttrycka sin åsikt ingick i tidningar 
som utkommer i området och i Officiella tidningen samt fanns på webbplatsen och 
på de regionala miljöcentralernas anslagstavlor.  Vid det andra samrådet, i avfall-
splanens och miljörapportens utkastfas, kommer man att iaktta samma principer för 
samrådet.

Utöver de officiella kungörelserna utarbetades  4 pressmeddelanden.

3.4 Slutbedömning av processen 

I projektplanen (16.4.2007) för Avfallsplanen för södra och västra Finland angavs 
risker och eventuella problem i anslutning till en omfattande avfallsplanering och 
samarbetet kring den. Eventuella problem bedömdes hänföra sig till 

en projektorganisation med flera nivåer, 1. 
finansieringen, 2. 
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de regionala miljöcentralernas förmåga att anpassa sig till ett geografiskt 3. 
omfattande samarbete och 
intressekonflikter mellan olika aktörer.4. 

Före det andra samrådet ordnades en enkät angående avfallsplaneringsgruppens 
medlemmars syn på avfallsplaneringsprocessen. Samtliga företrädare för miljöcentra-
lerna som deltagit i planeringsarbetet besvarade enkäten. Enkäten finns i bilaga 7. 

Planeringsområdets omfattning uppfattades i huvudsak som ett lyckat val, efter-
som många former av avfallshantering i huvudsak äger rum inom planeringsområ-
det. Det påpekades att avfallshanteringen i Sydöstra Finlands miljöcentrals område 
också är knuten till avfallshanteringen i östra Finland, så planeringsområdet kunde 
också ha sett annorlunda ut. Det upplevdes som ett allmänt problem att man inte 
förmått beakta den regionala dimensionen i granskningen av tyngdpunkterna. Plane-
ringsområdet upplevdes som tämligen stort med tanke på organiseringen. Dessutom 
upplevdes avfallsplaneringsmötena jämte resor som tidsödande. 

De som svarade ansåg att samarbetet inom avfallsplaneringsgruppen i huvudsak 
fungerat bra. Det upplevdes som ett problem att resurserna för avfallsplaneringen 
varierade mellan miljöcentralerna och detta började pressa på tidtabellen när arbe-
tet framskred. Arbetet försvårades delvis av att ansvariga personer byttes ut under 
projektets gång.

De som svarade ansåg att antalet tyngdpunkter var rätt, dvs. en tyngdpunkt / 
regional miljöcentral. Antalet ansågs dock allmänt vara det största möjliga. En del 
av dem som svarade ansåg att de valda tyngdpunkterna trots urvalsprocessen inte 
företrädde de mest centrala delområdena av avfallshanteringen eller att tyngdpunk-
ternas vikt hade förändrats under planeringsprocessen. 

Nästan alla som svarade tyckte att det var svårt, t.o.m. konstruerat, att hitta alterna-
tiv i fråga om vissa tyngdpunkter. I dessa fall ansågs alternativen inte nödvändigtvis 
betjäna utarbetandet av planen speciellt bra. 

Största delen ansåg att miljökonsekvensbedömningen gagnade utarbetandet av 
avfallsplanen bl.a. genom att strukturera informationen om alternativen och deras 
konsekvenser och stärka befintliga uppfattningar. Det sågs som en svaghet att bedöm-
ningen blev ganska allmän. Man ansåg också att konsekvensbedömningen skulle ha 
gagnat utarbetandet av planen bättre om alternativen i fråga om vissa tyngdpunkter 
skulle ha begränsats till att gälla endast det mest problematiska området av tyngd-
punkten.  

Fördelar med avfallsplaneringsprocessen ansågs vara bl.a. det öppna och inter-
aktiva samarbetet mellan såväl miljöcentralerna som utomstående aktörer. Det om-
fattande samarbetet antogs tillföra processen synerginytta. Den omfattande organi-
sationen gav dessutom djup (granskningarna av enskilda tyngdpunkter) åt planen. 
Man bedömde också att omfattande samarbete kan ge bättre effekt än om arbetet 
görs av en regional miljöcentral.

Merparten ansåg att det negativa med avfallsplaneringsprocessen var att den var 
så tungrodd. Till detta bidrog bl.a. SMB-förpliktelsen samt det vidsträckta place-
ringsområdet. Också miljöcentralernas varierande resurser samt oklarheter beträf-
fande beslutsprocessen nämndes som svagheter.  

Största delen av dem som svarade ansåg att expertgrupperna var mycket viktiga 
för utformningen av planen. Den regionala aspekten glömdes ofta bort på expertg-
ruppernas möten och många utvecklingsobjekt på riksnivå kom fram. 

Det fanns olika åsikter om utbytet av samarbetsgrupperna. Vissa ansåg att grupper 
på bred basis gjorde planen praktiskt och regionalt inriktad och att olika intresseg-
ruppers åsikter härigenom kom med i planen. Andra ansåg att grupperna var för 
omfattande och tungrodda, och de hade inte varit till mycket hjälp. Arbetsgrupperna 
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har fungerat bra när miljöcentralens direktör har varit ordförande och ärendena har 
varit väl förberedda inför mötena. 

Företrädare för tre miljöcentraler ansåg att de resurser som anvisats för arbetet var 
otillräckliga. De tre andra ansåg åter att resurserna var tillräckliga. Stödet från andra 
ansvariga instanser som deltog i planeringsarbetet upplevdes som mycket viktigt.

På det hela taget ansåg de som svarade att avfallsplaneringsprocessen varit int-
ressant och utmanande. Växelverkan och deltagandet har betraktats som den mest 
givande dimensionen av arbetet. Det breda aktörsunderlaget har möjliggjort en ef-
fektiv resursanvändning och således har avfallsplanen fått ett djup som inte skulle 
ha lyckats utan samarbete.
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Avfallsplanens förhållande till andra 
planer och program

4.1. Avfallshanteringsplaner 

Den riksomfattande avfallsplanen fram till år 2016

Ett syfte med den regionala avfallsplanen är att genomföra de mål som satts i den 
riksomfattande avfallsplanen. Målet för den riksomfattande avfallsplanen (Miljömi-
nisteriet, 2008) är att först stabilisera mängden kommunalt avfall till den nivå som 
rådde i början av 2000-talet och därefter få mängden att börja sjunka senast år 2016. 
Andra mål som har kopplingar till Avfallsplanen för södra och västra Finland är 
dessutom

År 2016 ska 50 % av det kommunala avfallet återvinnas som material och 30 •	
% utnyttjas för energi. Högst 20 % ska deponeras på avstjälpningsplatser. 
All gödsel som uppkommer i näringsverksamheten på landsbygden ska •	
kunna utnyttjas. Av denna gödselmängd skulle 10 %, ca 2,1 miljoner ton, be-
handlas i biogasanläggningarna på gårdarna. Till dessa anläggningar skulle 
man även styra minst 10 % av slammet från slamavskiljare och samlings-
brunnar i glesbygden.
År 2016 ska 90 % av slammet från glesbebyggda områden styras till behan-•	
dling vid reningsverk för avloppsvatten och 10 % till jordbruksföretagarnas 
biogasanläggningar. 
År 2016 ska 100 % av det kommunala slammet återvinnas antingen för •	
markförbättringsmaterial eller för energi.
70 % av byggnadsavfallet ska återvinnas som material och utnyttjas för ener-•	
gi. Fram till år 2016 torde tyngdpunkten i byggnadsverksamheten förskjutas 
från nybygge mot reparationsbyggande, varvid största delen av byggnadsa-
vfallet skulle komma därifrån.
5 %, dvs. ca 3–4 miljoner ton av det naturgrus och den bergskross som •	
behövs vid anläggningsarbeten ska ersättas med avfall från industri och 
gruvverksamhet.

Kommunala avfallspolitiska program

Inom planeringsområdet har det uppgjorts flera kommunala avfallspolitiska pro-
gram. När Kommunförbundet godkände förbundets avfallsstrategiska ställningsta-
ganden 24.2.2000 rekommenderade man att varje kommun gör upp ett eget avfall-
spolitiskt program, dvs. en avfallshanteringsstrategi som godkänns av fullmäktige. 
Kommunerna ansvarar för ordnandet av transport, behandling och utnyttjande av 
samhällsavfall, dvs. i första hand avfall som uppkommer från bosättningen. Kom-
munerna behöver avfallspolitiska program bl.a. för att klarlägga ansvaret, målen och 
arbetsfördelningen. (Kuntaliitto 2000). Enligt en expertbedömning har ungefär en 
tredjedel av landets kommuner en avfallshanteringsstrategi (Paajanen 2009). 

4
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4.2 Regionala miljöprogram, 
landskapsöversikter, -program och -planer 
Miljöcentralerna har i samarbete med olika aktörer utarbetat miljöstrategier och -pro-
gram för sina områden. Inom planeringsområdet finns fem gällande miljöpolitiska 
linjer: Nylands miljöprogram 2020, Tavastlands miljöstrategi 2020, Västra Finlands 
miljöstrategi 2007–2013, Birkalands miljöprogram 2006–2010 samt Sydvästra Finlands 
miljöstrategi och -program 2007–2012. Nivån på strategierna och programmen och 
deras innehåll varierar, men gemensamt för dem är ändå att mål har satts för att för-
bättra naturens och livsmiljöns tillstånd i området. I flera av dem har man också angett 
mål och åtgärder för att minska avfallet, minimera olägenheterna av avfall och utöka 
utnyttjandet av avfall. Under arbetet med planen har man frågat om uppföljningen 
av avfallsplanen borde knytas till uppföljningen av miljöprogrammen. 

Planeringen på landskapsnivå omfattar en landskapsöversikt, ett landskapspro-
gram och en landskapsplan. Alla andra planer och program för landskapets utveck-
ling, också de program som gäller EU:s strukturfonder, är härledda ur dessa tre 
dokument. Landskapsprogrammet är det grundläggande strategiska dokumentet 
för landskapsutvecklingen. Där anges landskapets eftersträvande utveckling på lång 
sikt. För planeringsområdet har utarbetats Nylands, Östra Nylands, Kymmenedalens, 
Päijänne-Tavastlansd, Tavastlands, Birkalands, Egentliga Finlands, Satakunta samt 
Södra Österbottens landskapsöversikter. Programmen på landskapsnivå kommer att 
få större betydelse i framtiden. Det är tills vidare öppet hur intimt avfallsplaneringen 
kommer att kopplas samman med planeringen på landskapsnivå. 

Landskapsprogrammet är en handlingsplan som sträcker sig över kommunalfull-
mäktiges mandatperiod och som baserar sig på landskapsöversikten och dess strategi. 
I landskapsprogrammet beskrivs regionens utvecklingsmål samt de viktigaste projek-
ten och andra åtgärder för att nå målen och en bedömning av deras finansiering.

I landskapsplanen anges områdesanvändningsbehoven och principerna för sam-
hällsstrukturen med tanke på landskapets utveckling. Planen styr medlemskom-
munernas planläggning och även all annan planering av områdesanvändningen i 
landskapet. Genom landskapsöversikten och -planen samordnas de riksomfattan-
de målen för områdesanvändningen med målen på landskapsnivå och lokala mål. 
Samtidigt samordnas näringslivets och miljöskyddets behov. (Landskapsförbunden 
2009) Också de önskade utvecklingstrenderna i fråga om avfallshanteringen samt 
avfallshanteringens behov, t.ex. områdesreserveringar för avfallshanteringen, beaktas 
i planeringen på landskapsnivå. I planeringsområdets landskapsplaner har avfall-
splanen presenterats i kapitlet om avfallshanteringens nuläge.

4.3 Regioncentra- och kompetenscentraprogram 

Regioncentraprogrammet (AKO) är ett av statsrådets särskilda program enligt regio-
nutvecklingslagen. Dess syfte är att stärka ett nätverk av regioncentra som omfattar 
hela landet och som baserar sig på livskraftiga stadsregioner. Den andra program-
perioden började 2007 och pågår till utgången av 2009. Statsrådet beviljar varje år 
basfinansiering för genomförandet av programmet.

Inom planeringsområdet finns 16 regioncentra: Södra Birkalands ekonomiska re-
gion, Forssa region, Hyvinge och Riihimäki ekonomiska region, Tavastehus region,  
Östra Nyland,  Kotka och Fredrikshamn region,  Kouvola stadsregion,  Lahtis områ-
de,  Björneborgs region, Raumo region, Salo region, Seinäjoki region, Tammerfors 
stadsregion, Åbo region, Vasa region samt Nystadstraktens ekonomiska region. Inom 
planeringsområdet finns dessutom tre stadsprogram: AKO Västra Nyland, Kuuma-
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partnerskapsprogrammet (kommunerna i mellersta Nyland) och Huvudstadsregio-
nens stadsprogram. (Aluekeskusohjelma 2009) 

Programmet för kompetenscentra är statsrådets särskilda tidsbestämda program, 
med vars hjälp åtgärder styrs till nationellt viktiga insatsområden. Programmet pågår 
2007–2013 och ett mål är att skärpa specialiseringen mellan regionerna och stärka 
samarbetet med kompetenscentra. Inom planeringsområdet genomförs det nationella 
programmet av 13 nationellt betydande kompetenskluster och 11 kompetenscentra. 
Exempelvis kompetensområdet för Lahtisregionens kompetenscentrum är miljö-
teknologi och boende. Kompetenscentrumet för miljöteknologi har till uppgift att 
utveckla internationell miljöaffärsverksamhet. Kompetenscentrumet för boende åter 
koncentrerar sig särskilt på att utveckla miljö- och energieffektiva boendelösningar 
som utnyttjar högklassig formgivning. Nylands kompetenscentrum för miljötek-
nologi fokuserar åter på miljömonitorering och energieffektivitet i urbana miljöer. 
(Osaamiskeskusohjelma 2009) 

4.4 EU-program och exempelprojekt

Finland får stöd från EU ur två strukturfonder: Europeiska regionala utvecklingsfon-
den (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF). Europeiska regionala utvecklingsfon-
den stödjer projekt som utveckla företag, innovationer, nätverksbildning, kompetens 
och regional tillgänglighet. Finansiering enligt ERUF-programmen används tillsam-
mans med ESF-programmet för att främja konkurrenskraft och sysselsättning. Inom 
planeringsområdet genomförs under strukturfondsperioden 2007–2013 två regionala 
ERUF-program i södra Finland och västra Finland. Målet för Europeiska socialfondens 
program är att stödja sysselsättningen och förutsättningarna för sysselsättning genom 
att utveckla kompetensen och servicestrukturerna. (EU:s strukturfonder 2009)

De nationella avfallsplanernas betydelse framhävs av att ur EU:s regionala fonder 
kan delfinansieras anvisas endast sådana infrastrukturprojekt för avfallshanteringen 
som ingår i en till kommissionen anmäld avfallshanteringsplan. Den nationella av-
fallshanteringsplanens betydelse framhävs också i det nya ramdirektivet för avfall 
(2008/98/EG), där kraven på planeringen klarläggs och utvidgas (artikel 28).

Life+ är Europeiska unionens finansieringsordning för miljösektorn. Via den finan-
sieras naturvårds- och miljöprojekt i syfte att fullfölja gemenskapens miljöpolitik och 
-lagstiftning. Life+ -programperioden pågår till utgången av 2013. Life+ programmet 
består av tre delar (Natur och biodiversitet, Miljöpolitik och förvaltning samt Infor-
mation och kommunikation). (EU Life + 2009)

”Kelaa! Hållbar konsumtion och livskvalitet” är ett projekt över landskapsgränserna 
som koncentrerar sig på hållbar konsumtion och materialeffektivitet. Projektet får finan-
siering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (EURF) samt deltagande kommu-
ner, företag och andra aktörer. Projektet genomförs åren 2008 – 2011. Huvudansvarig 
för projektet är VALONIA – Servicecentret för hållbar utveckling och energifrågor i 
Egentliga Finland tillsammans med Lahtisregionens centrum för miljötjänster och 
hållbar utveckling. Dessutom deltar flera regionala samarbetspartner, t.ex. avfalls- och 
energibolag samt läroanstalter. 

Det Life+ -finansierade projektet Julia 2030 som leds av Huvudstadsregionens samar-
betsdelegation (SAD, från början av år 2010 HRM) syftar till att minska utsläppen av 
växthusgaser i städernas verksamhet i Helsingforsregionen. SAD:s samarbetspartner 
är kommunerna i huvudstadsregionen, Kyrkslätt och Kervo samt Finlands miljöcent-
ral. Centrala funktioner där utsläppen av växthusgaser kan minskas är användningen 
av lokaler, offentlig upphandling, trafik och avfallshantering. 
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4.5 Inhemska forskningsprogram

Den centrala finansieringskällan för inhemsk forskning är Tekes, dvs. Utvecklings-
centralen för teknik och innovationer. Finansiering söks via olika forskningspro-
gram

Inom programmet BioRefine - Nya biomassaprodukter 2007–2012 tar man fram 
ny kompetens inom förädlingen av biomassor på basis av identifierade nationella 
styrkefaktorer. 

JaloJäte är ett forskningsprojekt inom programmet BioRefine. Syftet med det är att 
skapa affärsverksamhetsmodeller med samhällsansvar för att förädla organiskt avfall 
från livsmedelskedjan till energi, gödselprodukter och avfallsbehandlingstjänster. Må-
lområdet för det treåriga (2008–2010) projektet är Södra Savolax och delvis Satakunta, 
men målet är lösningar som kan tillämpas i hela landet. Forskningen utförs av MTT, 
Helsingfors handelshögskola (HSE), Villmanstrands tekniska universitet (LTY) och 
Finlands miljöcentral (SYKE). Ett stort antal lokala företag deltar också.

Inom programmet ClimBus - affärsverksamhetsmöjligheter inom dämpandet av 
klimatförändringen 2004–2008 utvecklas kostnadseffektiva lösningar för att minska 
växthusutsläppen. Målet med programmet Det hållbara samhället 2007-2012 är att 
skapa ny och förnybar affärsverksamhet inom planering, byggande, underhåll och re-
paration av hållbara och energieffektiva områden och byggnader. Inom programmet 
Funktionella material 2007–2013 utvecklas funktionella material för olika finländska 
industrisektorer. 

Inom programmet Resursknappa lösningar, som är under beredning, bereder Te-
kes stärkande åtgärder på området för förnybar energi samt resursknappa lösningar. 
Under beredningen koncentrerar man sig på att utveckla effektiv användning av 
materialresurser särskilt i fråga om samhällsavfall och industrins biprodukter

De nya strategiska spetskompetenskoncentrationerna (SHOK) erbjuder forskning-
senheter och företag som utnyttjar forskningsresultat ett sätt att samarbeta sinsemel-
lan. Koncentrationerna genomför en forskningsstrategi som företagen, universiteten 
och forskningsinstituten fastställt tillsammans. CLEEN Oy – det strategiska centret 
för vetenskap, teknologi och innovation inom energi- och miljösektorn främjar stra-
tegisk forskning som betjänar affärsverksamheten hos företag som är verksamma 
inom energi- och miljösektorn. Dessutom är dess uppgift att organisera, koordinera 
och administrera forskningssamarbetet inom forskningsprojekten och finansieringen 
av det. (Tekes 2009)

4.6 Andra strategier och program 
med kopplingar till avfall

Klimat- och energistrategier

Statsrådet godkände 6.11.2008 en ny klimat- och energistrategi som ganska ingående 
behandlar olika klimat- och energipolitiska åtgärder fram till år 2020, och genom 
hänsyftningar ända till år 2050. Strategin visar klart att de åtaganden om minskning 
av utsläppen, främjande av användningen av förnybar energi och effektivisering av 
användningen av energi som Europeiska kommissionen föreslagit för Finlands del 
inte kan fullgöras utan betydande nya klimat- och energipolitiska åtgärder. För att 
öka användningen av förnybar energi ska de nuvarande styr- och stödsystemen göras 
effektivare och strukturerna ändras. För att det skulle vara möjligt att fullgöra åta-
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gandet krävs en kraftig ökning i användningen av träbaserad energi, avfallsbränslen, 
värmepumpar, biogas och vindenergi. Exempelvis ska användningen av skogsflis 
ökas så att den två-tredubblas jämfört med nuläget. Som ett nytt medel att främja den 
förnybara energin införs ett system med inmatningstariff som så mycket som möjligt 
ska följa marknadens villkor och vara så kostnadseffektivt som möjligt. (Klimat- och 
energistrategin 2008) Även målen som finns i statsrådets framtidsredogörelse om 
klimat- och energipolitiken (28/2009) har beröringspunkter med avfall.

Även regionala klimatstrategier har utarbetats för planeringsområdet. Exepelvis 
SAD (från början av år 2010 HRM) har i samarbete med experter från Helsingfors, 
Esbo, Vanda och Grankulla utarbetat Huvudstadsregionens klimatstrategi fram till 
2030. Man vill på detta sätt göra dämpandet av klimatförändringen till en central 
del av städernas planering och beslutsfattande. En temahelhet i strategin är också 
upphandling, konsumtion och avfall.

Naturresursstrategin

Den nya nationella naturresursstrategin beaktar naturresuserna och deras använd-
ning ur ett bredare perspektiv än enskilda sektorer. Strategin, som utarbetades av en 
bred expertgrupp under ledning av Sitra, avser att sporra ett naturresurstänkande 
som främjar konkurrenskraften, välfärden och miljöansvaret. Strategin bidrar till att 
uppnå många andra mål i anslutning till användningen av naturresurser. Exempel 
på sådana är klimat- och energipolitiska mål, tryggande av naturens mångfald samt 
reformen av skogssektorn. Strategin överlämnades till statsminister Matti Vanhanen 
8.4.2009. För att målen ska kunna uppnås krävs ändringar inom många olika sam-
hällssektorer. Betydande utvecklingsområden med tanke på uppkomsten av avfall 
och avfallshanteringen är bl.a. förslagen som gäller biokunskap och affärsverksamhet, 
bioraffinaderier, utveckling av materialkretsloppens styrning, produktorienterad 
resurseffektivitet, återgång till kretsloppet och stängt kretslopp, företagens resursef-
fektivitet och naturresursbokföring samt ekonomiska incitament. (Naturresursstra-
tegin 2009)

Strategin för ombyggnad och strategins genomförandeprogram

Strategin för ombyggnad 2007–2017 och Statsrådets principbeslut om ombyggnad 
från 2008 anger linjer och åtgärder i syfte att utveckla underhåll och ombyggnad av 
byggnadsbeståndet. Strategins genomförandeplan innehåller konkreta åtgärder gen-
om vilka utvecklingsarbetet omsätts i praktisk fastighetshållning och byggande.

Genomförandeplanen innehåller 13 projekthelheter där målen för utvecklingsarbe-
tet, ansvariga instanser samt praktiska åtgärder fastställs.  Projekthelheterna omfattar 
bl.a. utvecklande av redskap för fastighetshållningen, förbättrad energieffektivitet, 
bättre möjligheter för äldre att bo hemma samt utvecklande av ombyggnadstjänster. 
I genomförandeplanen tas dessutom ställning till utvecklande av forskningen kring 
ombyggnad samt ordnandet av kommunikationen. (Strategi för ombyggnad 2007)
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Miljöns nuvarande tillstånd 
I detta kapitel presenteras information om miljöindikatorer med koppling till avfall 
och avfallsplanering inom planeringsområdet.  Eftersom det område som är föremål 
för granskning är geografiskt vidsträckt, presenteras i kapitlet sådana fakta om mil-
jöns nuvarande tillstånd som utmärkande för respektive miljöcentral.

5.1. Klimatet och klimatförändringen

Till följd av klimatförändringen beräknas temperaturen i Finland stiga klart kraftigare 
än på hela jordklotet i genomsnitt. I Nylands och Birkalands miljötillståndsrapporter 
har man uppskattat klimatförändringens inverkan på miljöns tillstånd. Vid sidan av 
uppvärmningen beräknas nederbördsmängderna öka. Störtregn blir vanligare och 
de kan få vattenståndet i åar, älvar och sjöar att stiga snabbt. I tättbebyggda områden 
kan problemen som beror på dagvatten öka. Också havsnivån har förutspåtts stiga, 
och då ökar möjligheten för översvämningar på kusten. Milda och regniga vintrar 
är mera vatten än nu i rörelse, den tid marken är snötäckt förkortas och den mängd 
vatten som finns lagrad i snön minskar. Av denna orsak kommer vattenståndet i 
vattendragen att var högre än förr vintertid. 

Inom planeringsområdet påverkas luftens kvalitet mest av energiproduktionen, 
industrin och trafiken. Sydöstra Finland är landets mest belastade område när det 
gäller försurande kväve- och svavelnedfall. Orsak till utsläppen är i huvudsak områ-
dets egen skogsindustri samt utsläpp från transitotrafiken.

I Finland är avfallshanteringens andel av de totala utsläppen av växthusgaser 
endast cirka 3 %. Att förebygga eller minska utsläppen av metangaser från avstjälp-
ningsplatser är ett mycket kostnadseffektivt sätt att begränsa utsläppen av växthus-
gaser. Därför är avfallshanteringens betydelse för att minska utsläppen större än 
avfallshanteringens andel av utsläppen. (Mroueh m.fl. 2007)  

5.2. Vattnen

Vattendragen i området belastas särskilt av eutrofierande kväve- och fosforutsläpp 
från jordbruket. Också glesbebyggelsens samt den luftburna belastningens betydelse 
har ökat på många ställen medan punktbelastningen från samhällena och industrin 
har minskat i takt med att reningen av avloppsvatten har effektiviserats.  I glesbyg-
dsområden försämrar bristfälligt behandlat avloppsvatten boendemiljöns hygieniska 
status och närvattnens kvalitet samt förstör grundvattnet – t.ex. vattnet i den egna 
brunnen. 

Vattendragen och sjöarna samt kustvattnen i Nyland och Östra Nyland har i me-
deltal sämre status än i Finland i allmänhet. Orsaken till den försämrade statusen är 
människans långvariga verksamhet som belastar och förändrar vattnen. Insjöarna i 
området är också små och grunda, vilket gör dem mera känsliga för förändringar. 
Kustvattnen är grunda och splittrade av skärgården och vattenutbytet går långsamt. 
Kustvattnen har i huvudsak endast måttlig eller otillfredsställande status. Det största 
problemet med vattendragen i Tavastland är eutrofieringen till följd av den diffusa 
belastningen. Den största närsaltsbelastningen kommer från åkerbruket och husd-
jursproduktionen, men också belastningen från glesbebyggelsen och den luftburna 
belastningen är betydande. Kvaliteten och belastningen på vattnen i Birkaland har 
förändrats rätt litet på drygt tio år. Också i Sydvästra Finlands miljöcentrals område är 
det synligaste problemet hos vattendragen eutrofieringen. Diffus belastning orsakas 
av olika produktionsformer inom jord- och skogsbruket, torvproduktionen och gles-

5
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bebyggelsen. I Västra Finlands miljöcentrals område är älvarnas, åarnas och sjöarnas 
status sämre än i Finland i genomsnitt. Vid kusten finns också många områden som 
inte har god status. Status i regionens älvar och åar försämras av eutrofiering som 
härstammar från diffusbelastning, belastning från dränering av sura sulfatjordar och 
också av strukturella förändringar i vattendragen. I Sydöstra Finlands miljöcentrals 
område är ytvattnen till största delen i måttligt skick. Kustvattnen har sämst status. 
Vattenkvaliteten utanför Kymmene älvs mynning har däremot förbättrats i och med 
att belastningen från älven har minskat. Belastningen från Neva och S:t Petersburg 
har en central inverkan på det öppna havsområdets status i östra Finska viken.

5.3. Grundvattnet, marken och marktäkt

Grundvattnets status är i huvudsak god i planeringsområdet. Det finns dock många 
riskfaktorer som hotar grundvattnet, allt från industrins, företagsverksamhetens och 
samhällenas utsläpp till åkerbrukets gödselmedel och bekämpningsmedel. Också 
trafiken, väghållningen och bränsledistributionen samt förorenade markområden 
hotar grundvattnets kvalitet.  I Tavastlands miljöcentrals område finns det exceptio-
nellt många sådana markområden på grundvattenområden som är förorenade eller 
misstänks vara det i förhållande till arealen och befolkningen. Objekten saneras bl.a. 
när markanvändningen förändras, i samband med fastighetsaffärer eller när det fö-
rorenade området utgör ett klart hot mot miljön eller människors hälsa. Man känner 
till flera tiotals förorenade grundvattenområden i Tavastland och antalet ökar. 

Den mängd grus och bergmaterial som används varierar beroende på byggvo-
lymen. Inom planeringsområdet finns huvudstadsregionen som utgör den största 
förbrukningskoncentrationen av stenmaterial i Finland. Stenmaterial som används 
vid byggande tas allt oftare ur berget i stället för åsar. I Nyland håller åsmaterialet 
på att ta slut. Bergmaterialets andel av användningen är beroende på året cirka 50–60 
%. Också i Tavastland har grus- och bergmaterialtäkten ökat kraftigt på 2000-talet. 
I området av Tammerfors-Tavastehus finns det naturligt mera arsenik i marken än i 
genomsnitt på annat håll i Finland. I detta område bör arsenikrisken beaktas i plan-
läggningen och MKB:n och PIMA-undersökningar i byggprojekt. (Loukola-Ruskee-
niemi m.fl. 2007). Det s.k. sidoberg som uppstår vid brytningen av byggnadssten är 
ett betydande problem i Sydöstra Finlands miljöcentrals område. Sidoberget kunde 
utnyttjas i anläggningsverksamheten. I området uppkommer dessutom aska från 
energiproduktionen, varav ungefär hälften hamnar på avstjälpningsplatser. Att er-
sätta icke förnybara naturresurser med återvunnet material är en stor utmaning och 
möjlighet i hela planeringsområdet.

5.4. Naturens mångfald, livsmiljön 
och markanvändningen
Nyland är det tätast bebyggda området i vårt land, och därför innebär det en speciellt 
stor utmaning att försöka bevara naturens mångfald. Vanligtvis har orsakerna till 
att en art försvinner eller blir hotad att göra med förändringar i användningen av 
skogarna eller jordbruksmiljöerna men också byggandet är en betydande hotfaktor. 
I såväl Tavastland som Birkaland är vårdbiotoper och skogliga naturtyper i behov av 
särskilt skydd. Det största hotet mot naturens mångfald i Tavastland är splittringen 
av sammanhängande naturområden. Också i Sydöstra Finlands miljöcentrals område 
har de flesta naturtyper (insjöarna och deras stränder, Östersjön och kusten, myrar, 
skogar och vårdbiotoper) blivit lidande av eutrofiering och byggande såväl på land 
som till havs. 
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Boende samt näringsverksamhet och trafik sätter tryck på planeringen av område-
sanvändningen i hela planeringsområdet. I Nyland bor över 1,5 miljoner människor 
och befolkningsökningen har varit cirka 1,1 % från 2006 till 2007, då invånarantalet 
i hela Finland under samma tidsperiod har ökat med cirka 0,4 %. En betydande del 
av näringsverksamheten i Finland finns också i Nyland. 
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Nulägets utveckling om planen inte 
genomförs
Den regionala avfallsplanens styrande verkan baserar sig på att under planerings-
processen har olika instanser förbundit sig till de mål och åtgärder som tagits fram 
i samarbete och att det har förts en öppen debatt om planens innehåll som beaktat 
alla aspekter. Om den föreslagna avfallsplanen inte genomförs, kan det hända att 
miljöfrågorna glöms bort när andra faktorer styr utnyttjandet och behandlingen av 
avfall och då kommer avfallshanteringen också att sakna en enhetlig linje. 

 Om planen inte genomförs innebär det många problem för de valda tyngdpunk-
ternas del. Bionedbrytbart avfall uppkommer på tidigare sätt. De stora avfallshante-
ringsinvesteringarna går till att bygga avfallsförbränningsanläggningar, och sålunda 
är det inte möjligt att investera tillräckligt i att förebygga uppkomsten av avfall och 
att återvinna material. Mera återvinningsbart avfall går till förbränning. Inga nya 
biogasanläggningar byggs och avstjälpningsplatsernas växthusgaser tas inte till vara 
effektivare. Detta inverkar negativt på framgångarna att kontrollera växthusgaserna 
från avfallshanteringen. För slammets del går det t.ex. inte att få utsläppen av avlopps-
vatten från glesbebyggelsen i skack och eutrofieringen av vattendragen fortsätter. 
Kompostprodukter som framställs av såväl slam som bionedbrytbart avfall fortsätter 
att belasta avstjälpningsplatserna. 

Byte av jordmassorna fortsätter att vara den huvudsakliga saneringsmetoden på 
förorenad mark och det förorenade jordmaterialet deponeras på avstjälpningsplat-
ser. Återvinningen av aska och slagg ökar inte och de växande mängderna avfall 
deponeras på avstjälpningsplatser och t.ex. i anläggningsverksamheten används 
stenmaterial från naturen. I de åtgärder som gäller tyngdpunkten Avfallshantering i 
exceptionella situationer framhävs vikten av att föregripa exceptionella situationer. 
Om man inte vidtar föregripande åtgärder, kan följderna för miljön vara allvarliga 
om en eventuell miljöolycka inträffar. 

6
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Avfallsplanens miljökonsekvenser
I detta kapitel beskrivs hela avfallsplanens miljökonsekvenser. Planens miljökonsek-
venser är en följd av det åtgärder som föreslagits i fråga om respektive tyngdpunkt. 
För varje tyngdpunkt anges de konsekvenser som är väsentliga med avseende på 
tyngdpunkten i fråga och som redan tidigare kommit fram vid den egentliga bedöm-
ningen av tyngdpunkternas miljökonsekvenser. I kapitel 8 åter presenteras samman-
drag av bedömningen av avfallsplanens tyngdpunkters miljökonsekvenser och i de 
tyngdpunktsrapporter som publicerats separat presenteras konsekvenserna av de 
angivna alternativen och en detaljerad jämförelse av alternativen. De ovan nämnda 
sammandragen beskriver den centrala fasen i konsekvensbedömningsprocessen, där 
de åtgärder som föreslås i planen fick sin början.   

Avfallsplanen för södra och västra Finland omfattar Trängsel-Finland och sto-
ra mängder avfall. Av bättre kontroll över stora avfallsmängder följer också bättre 
tillstånd hos miljön. Till avfallsplanens viktigaste miljökonsekvenser hör att man 
sparar på naturresurserna genom att förebygga uppkomsten av avfall och återvinna 
avfall samt att man minskar växthusgaserna från avfallshanteringen och får dem 
under kontroll. När avfallsplanen genomförs minskar de negativa konsekvenserna 
för naturen. Kontrollerat byggande som använder återvunnet material minskar ris-
ken för att föroreningar ska hamna i marken samt och yt- eller grundvatten. Också 
avfallshanteringens sanitära olägenheter för människorna minskar. Enstaka anlägg-
ningsprojekt kan ha negativa miljökonsekvenser för markanvändningen och lokalt för 
närmiljöns tillstånd. Å andra sidan kan nya avfallshanteringsmetoder och tekniker har 
en stimulerande inverkan för regioncentras och landsbygdens livskraft. När kostna-
derna för deponering på avstjälpningsplats stiger inom den närmaste framtiden blir 
många av sätten att utnyttja avfallet ett förmånligare alternativ. Det är också möjligt 
att åstadkomma även betydande kostnadsbesparingar genom materialeffektivitet 
samt åtgärder som förebygger uppkomsten av avfall. Avfallsplanens konsekvenser 
för landskapet är små.

Materialeffektivt byggande

De åtgärder som föreslagits i planen är fokuserade på ökad återvinning av jordmassor, 
förebyggande av uppkomsten av avfall vid byggande, bättre materialeffektivitet vid 
ny- och ombyggnad samt främjad återvinning av rivningsdelar. 

Sorteringsförpliktelse för jord- och stenmaterial som uppkommer vid byggan-
de minskar behovet av att gräva upp nytt jordmaterial, när redan uppgrävda 
massor utnyttjas bättre. Utökade sorterings- och anmälningsförpliktelser kan 
medföra extra kostnader för entreprenörerna. Användning av grävningsfria 
metoder bidrar till att förebygga uppkomsten av avfall, när mindre jordma-
terial grävs upp och det sålunda inte uppkommer överskottsjord i byggverk-
samheten. Metoderna kan medföra ekonomiska besparingar för aktörerna 
och främja kompetensutveckling i anslutning till metoderna. De jordmaterial-
banker som föreslås i planen ökar utnyttjandet i byggobjekt av jord- och sten-
material som uppkommit i byggverksamhet, varvid behovet av att använda 
jungfruligt jord- och stenmaterial minskar och det uppkommer mindre avfall. 
Jordmaterialbanker kan medföra ekonomiska besparingar för entreprenörerna. 
Det krävs dock mera resurser och arbetskraft för att upprätthålla dem än om 
man enbart dumpar massorna. 

7
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Med hjälp av materialeffektivitetskriterier för offentliga byggprojekt kan bygg-
nadernas och konstruktionernas livslängd förlängas och förbrukningen av 
naturresurser per byggd kvadratmeter minskas. Detta minskar också energi-
förbrukningen i anslutning till framställningen och transporten av byggmate-
rial, vilket minskar utsläppen och miljökonsekvenserna i anslutning till dem. 
När byggnaderna får längre livslängd och mängden material som används 
minskar förebyggs uppkomsten av avfall. Beaktandet av materialeffektivi-
tetskriterier när offentliga byggprojekt konkurrensutsätts kan höja projektens 
investeringskostnader, men de besparingar som uppnås under hela livscykeln 
kan leda till lägre totalkostnader. Ibruktagandet av frivilliga materialeffektivi-
tetsavtal inom byggnads- och byggproduktindustrin minskar den mängd av-
fall per producerad enhet som uppkommer i företagen och således de negativa 
miljökonsekvenserna av materialframställningen. Bättre materialeffektivitet 
kan medföra kostnadsbesparingar i fråga om anskaffningar, processer och 
avfallsavgifter. Avtalen kan också uppmuntra till utvecklande av nya, mate-
rialeffektiva tekniker och tjänster och främja materialeffektiva innovationer i 
företagen.

Utökad ombyggnadsutbildning och -rådgivning bidrar indirekt till att förlänga 
byggnaders och konstruktioners livslängd och minskar den mängd avfall som 
uppkommer under byggnadens livscykel. Offentlig finansiering förutsätts 
för att utveckla ombyggnadsutbildningen. Utvecklas ombyggnadsutbildnin-
gen börjar ombyggnadsverksamheten uppskattas mera och höjs dess status i 
bygg- och fastighetsbranschen. När byggnadsbeståndet hålls i skick främjas 
bevarandet av det byggda kulturarvet och lokalhistorien samt förbättras kva-
liteten på livsmiljön. Effektiverad förmedling av rivningsdelar från byggna-
der minskar behovet av att använda nya produkter i byggverksamheten och 
främjar sålunda återanvändning och återvinning. Återanvändning av delar 
sparar naturresurser och minskar den mängd avfall som uppkommer under 
byggnadens livscykel. Återvinning av byggnadsdelar erbjuder möjligheter till 
affärsverksamhet, t.ex. regionalt verksamma företag som tar emot och förmed-
lar byggnadsdelar till behövande. 

Biologiskt nedbrytbart avfall

De åtgärder som föreslås i planen fokuserar på att förebygga uppkomsten av bioned-
brytbart (livsmedels- och matavfall samt fiberbaserat bionedbrytbart avfall) avfall, 
utöka rådgivningen om hur uppkomsten av avfall kan förebyggas, utöka återvin-
ningen av bionedbrytbart avfall, utöka förbränningen av avfall som inte lämpar 
sig för återvinning, främja avfallsbaserade trafikbränslen, utöka användningen av 
kompostprodukter och förebygga metanutsläpp från avstjälpningsplatser.

Genom att förebygga uppkomsten av avfall kan man spara naturresurser. 
Besparingar uppstår också i fråga om den energi som skulle gå åt till att sor-
tera, transportera, förbehandla, utnyttja och/eller behandla det avfall som 
undvikits. Nya handlingsmodeller och servicekoncept för att förebygga upp-
komsten av avfall samt undersökningar om materialeffektivitet utökar kun-
skaperna och förbättrar kompetensen. När uppkomsten av avfall förebyggs 
binds inte avfallshanteringen till något visst system och möjliggörs flexibilitet 
vid ändringar i avfallsmängden och beskaffenheten samt avfallslagstiftnin-
gen. Att förebygga uppkomsten av avfall är också ett effektivt sätt att minska 
utsläppen av växthusgaser. När avfallsmängderna krymper minskar också 
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avfallstransporterna. Förebyggande av uppkomsten av avfall kan erbjuda af-
färsverksamhetsmöjligheter för serviceproducenter t.ex. i form av uthyrnings-
verksamhet. Rådgivning och nya projekt förutsätter resurser från den offentliga 
sektorn. Aktörer som är föremål för rådgivning och handledning kan uppnå 
kostnadsbesparingar genom effektiv materialanvändning och genom att de 
undviker avfallshanteringskostnader. Det krävs förändringar i människornas 
attityder och konsumtionsvanor för att de ska börja förebygga uppkomsten av 
avfall. Å andra sidorna har medborgare också mera möjligheter att påverka 
miljöfrågor genom sina egna handlingar och detta bidrar till en positiv mil-
jöattityd.

Genom att återvinna bionedbrytbart avfall kan man ersätta material från 
naturen när kompostprodukter eller rötad biomassa används som gödsel-
fabrikat. Då minskar användningen av industriellt framställda gödselmedel 
och förbrukningen av råvaror som går åt till att tillverka dem. Om kompost 
ersätter torv vid landskapsbyggande, undviks torvtäkt och transporter. Åter-
vinningsprocesserna förbrukar energi. Rötning ger biogas som kan utnyttjas 
vid uppvärmning, samproduktion av värme och el eller som trafikbränsle. 
Metanutsläpp från komposteringen har konsekvenser för klimatförändringen. 
Om användningen av torv ersätts med kompostprodukter som råmaterial för 
mull, åstadkoms besparingar i utsläppen av växthusgaser. Rötningens energi-
förbrukning ökar koldioxidutsläppen. Biogas som producerats genom rötning 
kan ersätta fossila bränslen. Återvinning av papper minskar avfallslassen till 
avstjälpningsplatserna och utsläppen av växthusgaser från avfall. Genom att 
återvinna papper kan man spara virke och skog. Beroende på hurudan skog 
som sparas och dess läge kan man påverka skogsnaturens mångfald. Kompos-
teringsanläggningar kan släppa ut lukt i omgivningen på grund av otillräcklig 
luktreducering eller i en undantagssituation. När biologiskt nedbrytbart av-
fall behandlas uppstår dessutom damm av avfallstrafiken, förflyttningar av 
komposten från den ena fasen till den andra samt sållning av komposten. När 
den separata insamlingen ökar växer också transportvolymerna jämfört med 
nuläget. Det behövs mera markanvändningsreserveringar för nya biogas- och 
komposteringsanläggningar. Gemensam behandling av bionedbrytbart avfall 
och slam t.ex. genom rötning ökar samarbetet på landsbygden. I närheten av 
komposterings- och rötningsanläggningar kan trivseln bli lidande på grund 
av luktutsläpp. Också avfallstransporter i närheten av anläggningarna kan 
försämra trivseln i området. Separat insamling och källsortering stödjer med-
borgarnas möjligheter att påverka sin miljö. 

Utökad förbränning av avfall som inte kan återvinnas kan ersättas fossila 
bränslen, ved och torv.  Mest energi sparas om fossila bränslen ersätts med av-
fall, energiproduktionens verkningsgrad är hög och både värme- och elenergin 
kan utnyttjas. Förbränning i avfallsförbränningsanläggning lämpar sig enligt 
biproduktförordningen som behandlingsmetod för allt avfall av animaliskt 
ursprung. De besparade utsläppen av växthusgaser består av de utsläpp som 
kan undvikas när den energi som kan fås ur avfallet ersätter annan energi. De 
kväve- och svaveloxider som uppstår vid förbränningen förorsakar försurning 
och vidare att metaller löses ur jordmånen. Partiklarna från avfallsförbrännin-
gen kan förorsaka sanitära olägenheter. Det behövs mera markanvändnings-
reserveringar för nya avfallsförbränningsanläggningar. När askan från avfall-
sförbränningen ökar, behövs det nya slutdeponeringsplatser. Trivseln kan bli 
lidande i förbränningsanläggningarnas närmiljö. Också avfallstransporterna 
i förbränningsanläggningarnas närområde kan försämra trivseln i området. 
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Invånarna motsätter sig ofta byggandet av avfallsförbränningsanläggningar 
och det kan vara svårt att hitta plats för nya projekt på grund av motståndet.

Användning av avfallsbaserat trafikbränsle kan avsevärt minska biltrafikens 
utsläpp av växthusgaser jämfört med användningen av fossila bränslen.

Användning av kompost inom jordbruket förbättrar jordens smulstruktur, 
impermeabilitet och effektiviserar mikrobaktiviteten. Den humus som utgör 
slutprodukt av nedbrytningen är viktigt eftersom den förhindrar att närsalter 
sköljs bort. Regelbunden användning av kompost kan också komplettera kalk-
ning av jorden. På grund av sina tungmetallhalter eller sin stabilitet eller av 
hygieniska orsaker kan kompostprodukter dock vara olämpliga att användas 
för markförbättringsändamål.

Genom effektiviserat tillvaratagande av gaser från avstjälpningsplatser och 
effektiviserad behandling minskas utsläppen av växthusgaser från avfallshan-
teringen. Projekt för att ta till vara gas från avstjälpningsplatser kan erbjuda 
företagen nya affärsverksamhetsmöjligheter. 

Samhälls- och glesbygdsslam

De åtgärder som föreslås i planen fokuserar på att minska slammängden och förbättra 
kvaliteten på slammet, att utöka utnyttjandet av slam och utveckla behandlingen (i 
samhällen och i glesbebyggelsen), att främja användningen av behandlat slam som 
gödselfabrikat och att främja användningen av biogas som kan utnyttjas i trafiken. 
Om åtgärderna vidtas sparar de naturresurser och energi och minskar utsläppen av 
växthusgaser från avfallshanteringen.  

Minskning av slammängden: Genom att behandla slammet i reningsverk kan 
man minska vattenhalten och mängden organisk substans i slammet, vilket 
minskar den mängd slam som måste återvinnas eller slutdeponeras. Torkning 
av slammet har också en minskande inverkan på transporterna och mängden 
stödmaterial vid komposteringen. För att minska mängden slam från gles-
bebyggelsen stöds byggandet av torrtoaletter, vattentoaletter som förbrukar 
litet vatten eller avloppsvattenbehandlingssystem som är avsedda för endast 
gråvatten.

När mängden slam minskar undviks avfallshanteringsåtgärder i anslutning 
till insamling och behandling av slammet samt sparas energi och kostnader 
och undviks utsläpp. När man undviker avfallshanteringsåtgärder går det 
åt mindre bränsle och då blir det mindre utsläpp av växthusgaser. Trafiken 
i anslutning till de undvikna avfallshanteringsåtgärderna minskar.  Slam av 
bättre kvalitet främjar ett gott skick hos jorden, om slammet används som göd-
selfabrikat. Komposterande toaletter minskar risken för förorening av yt- och 
grundvatten lokalt, om toalettavfallet och urinen behandlas korrekt. Slam av 
bättre kvalitet och bättre jord har också positiva konsekvenser för organismer-
na. I separerande komposttoaletter kan lagrad utspädd urin/sippervatten och 
komposterat toalettavfall användas som gödselmedel på den egna gården.  Be-
handling av och arbete med slam kan medföra risker (bl.a. sjukdomar, damm-
bildning). När mindre slam uppkommer är behandlingsbehovet mindre och 
färre människor exponeras för de sanitära olägenheterna i anslutning till det. 
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Den mängd slam som deponeras på avstjälpningsplatser blir mindre, varvid 
behovet av avstjälpningsplatser minskar.

Behandling av avloppsslam från samhällen och glesbebyggelse
I planen stöds utnyttjande av slam i biogasanläggningar och främjas byggandet 
av nya biogasanläggningar som behandlar slam. Verksamheten i de existerande 
komposteringsanläggningarna utvecklas ytterligare. Till energiutvinning styrs 
sådant slam som inte kan återvinnas som material till skäliga kostnader och 
ekoeffektivt eller på grund av eventuella sanitära och miljöolägenheter. 

Vid rötning får man biogas som kan användas för att producera både el och 
värme. Biogas som uppkommer vid rötning kan ersätta andra bränslen och 
den största nyttan erhålls när den ersätter icke förnybara fossila bränslen. Den 
slutliga energibalansen beror på torkningen och efterbehandlingen. I stora 
behandlingsanläggningar är slambehandlingen ofta mera kontrollerad och 
effektivare övervakad än i små anläggningar och kvalitetsledningen i fråga 
om slutprodukten enklare. Avfallsvattnet från rötningen har ofta höga halter 
av partiklar, kväve och fosfor. De kraftiga fraktionerna kan överstiga avlopps-
reningsverkens kapacitet, varför behandlingen av rejektvattnet kan visa sig 
svår och dyr. 

Kompostering förbrukar energi, men den värme som uppstår i processen kan 
utnyttjas i anläggningarna för värma upp byggnaderna och den luft som matas 
in i processen. Komposteringsanläggningarnas verksamhet förorsakar utsläpp 
av växthusgaser. Vid kompostering är koldioxidbelastningen större än nyttan, 
men det är ändå ett bättre alternativ än deponering på avstjälpningsplats. Vid 
kompostering uppkommer små försurande utsläpp och från komposterings-
fältet frigörs också en del bakterier och s.k. bioaerosoler. 

Vid centraliserad behandling kan transportsträckorna vara långa och transpor-
terna av slam och slutprodukter koncentreras till huvudvägarna och i närheten 
av behandlingsanläggningarna. Då minskar trafikvolymerna på lokalvägarna, 
medan de ökar på huvudvägarna och i närheten av behandlingsanläggningar-
na. Andra trafikkonsekvenser är buller och inverkan på trafiksäkerheten och 
smidigheten i trafiken, särskilt vid anslutningar till landsvägarna. Arbetet med 
slammet kan förorsaka risker, likaså boende i behandlingsanläggningarnas 
närmiljö (dammbildning, sjukdomar).

Genom att förbränna slam undviker man användning av icke förnybara ener-
gikällor. Energibesparingen är beroende av förhållandena, eftersom tork-
ningsmetoderna avviker från varandra. Exempelvis termisk torkning av slam 
kräver mycket energi. Ju mera energiutvinningen minskar användningen av 
fossila bränslen, desto mera minskar utsläppen av växthusgaser. För att avfall-
sförbränning ska kunna ersätta fossila bränslen måste det finnas behov av den 
producerade värme- och elenergin i närheten av förbränningsanläggningen. 
Tranportsträckorna kan växa, eftersom det inte finns lika tätt med förbränning-
sanläggningar som t.ex. komposteringsanläggningar. Utsläppen till luften från 
förbränningsanläggningarna är små på grund av de stränga reningskraven och 
de halter som utsläppen ger upphov till har sålunda inte skadliga konsekvenser 
för hälsan och trivseln. Den aska som uppstår i processen kan vara svår att 
produktifiera och återvinna som material.
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Såväl rötnings-, komposterings- som förbränningsanläggningar kan ha negati-
va konsekvenser för markanvändningen. Trivseln i närheten av anläggningar-
na kan bli lidande. De som arbetar på komposteringsplatsen exponeras mest 
för damm som innehåller bakterier och mögel, men bioaerosoler sprider sig 
uppenbarligen med vinden även till närmiljön. Allmänt taget är de största fak-
torerna som har att göra med trivseln luktolägenheter, buller och livlig trafik. 

Gödelfabrikat som förädlats ur slam ersätter konstgödsel, varvid man spa-
rar in den energi som går åt för att tillverka konstgödsel och de råvaror som 
behövs för den. Slamprodukter har många markförbättrande egenskaper. 
Mängden humus i jorden ökar, varvid mängden mikroorganismer ökar, jor-
den blir luckrare, kolbindningsförmågan förbättras och kulturväxterna ta upp 
syre bättre. Användningen av slamprodukter som gödselmedel kan förorsaka 
närsaltsutsläpp i marken, vattendrag eller grundvattnet. När slamprodukter 
ersätter konstgödsel, undviks också de utsläpp av växthusgaser och utsläpp 
till luften som uppkommer vid tillverkningen av den. Om slamprodukter 
används för att ersätta torv, undviks också de CO2-utsläpp som hänför sig till 
användningen av torv. 

Genom användning av avfallsbaserat trafikbränsle kan man avsevärt mins-
ka utsläppen av växthusgaser från biltrafiken jämfört med användningen av 
fossila bränslen. Biogas är förnybar energi, så den koldioxid som frigörs vid 
förbränningen ingår redan i naturens kretslopp, och bidrar således inte till 
klimatförändringen. 

Förorenad mark

Planens åtgärder angående förorenad mark fokuserar på att förebygga uppkomsten 
av avfall, öka återvinningen av förorenat jordmaterial, utveckla behandlingen, fören-
hetliga återvinnings- och behandlingskraven samt att utveckla informationssystem 
som berör förorenad mark. 

Återvinning utan behandling av förorenad jord i olika objekt utanför avstjäl-
pningsplatser utvecklar avfallsåtervinningen och sparar på icke förnybara 
naturtillgångar. Förorenad jord kan utnyttjas t.ex. i bullerhinder och väg- och 
fältstrukturer. Återvinning utanför avstjälpningsplatser kräver miljötillstånd. 
Den långsamma tillståndsprocessen kan leda till att deponering på avstjälp-
ningsplats blir mer förmånligt än återvinning. 

Återvinning av behandlat förorenat jordmaterial befrämjar avfallsåtervinnin-
gen och sparar på icke förnybara naturtillgångar. Behandlingen ökar säkerhe-
ten hos återvinningen av jordmaterial, i och med att behandlingen minskar 
halterna av föroreningar eller förstör föroreningarna eller hindrar deras rör-
lighet.  Själva behandlingsmetoden har ändå flera olika miljökonsekvenser, 
som energiförbrukning, utsläpp i luften, vattnet eller jordmånen, buller och 
vibrationer. Behandlingsanläggningarna tar även utrymme och har konsek-
venser för markanvändningen. Även transporten av massorna till behand-
lingsanläggningarna förorsakar utsläpp.  Omfattningen av behandlingens 
miljökonsekvenser beror på det behandlade jordmaterialets egenskaper samt 
vilka metoder som används.  
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För in situ- och on site-saneringar som görs på platsen behöver inte uppgrävt 
jordmaterial transporteras skilt till behandlingsanläggningar, vilket gör att de 
skadliga miljökonsekvenserna från transporter blir mindre än vid behandling 
utanför objektet. Om återvinning av behandlad massa ersätter användning 
av jungfruligt jordmaterial, sparar man på icke förnybara naturtillgångar och 
minskar grävningens miljökonsekvenser.  On site-behandling kräver även att 
olika maskiner transporteras till behandlingsplatsen. Vidare medför själva be-
handlingen olika miljökonsekvenser bl.a. i form av energiförbrukning, utsläpp, 
användning av tillsatsämnen och ordnande av skydd.

Gemensamt för konsekvenserna av återvinning av förorenad jord är att upp-
lösning eller avdunstning av föroreningar i förorenad mark kan utgöra en 
hälsorisk för invånarna i området kring återvinningsobjektet eller för andra 
som annars vistas nära, i fall skydden är bristfälliga. Behandling av förorenad 
jord kan även vara förenad med hälsorisker i fall inte tillräcklig uppmärksam-
het har fästs till arbetarnas säkerhet och skydd. Till återvinning av förorenad 
jord kan höra misstankar och oro över hälsokonsekvenserna eller försämrad 
image för området. 

Aska och slagg 

Planens förslag fokuserar på verksamhet som förebygger uppkomsten av avfall, ökar 
återvinningen (bl.a. genom att förenhetliga rutinerna och utöka planeringen, anvis-
ningarna och utbildningen) och säkerställer en trygg slutdeponeringsplats.  

Återvinning av aska och slagg i avstjälpningsplatsens konstruktioner har inga 
betydande miljökonsekvenser. Fördelar med återvinningen av aska och slagg 
är att man sparar material och dumpningsområden och att konsekvenserna 
för landskapet och miljön av täkt av naturmaterial minskar. 

Av energiproduktionens askor är bottenaska från stenkol en mycket lämplig 
produkt för anläggningsverksamhet. De eventuella miljöriskerna vid använd-
ning av askan är väldigt små. Även flygaska från förbränning av stenkol och 
slutprodukten från svavelreduktion kan med vissa begränsningar användas 
i vägkonstruktioner.  Som biprodukt från framställningen av järn och stål 
uppkommer olika typer av slagg (masugnsslagg och stålslagg). Genom att 
justera produktionsprocessen kan fabrikerna förädla markbyggnadsprodukter 
med olika egenskaper. (Tiehallinto, 2007). Egenskaperna hos aska och slagg 
från avfallsförbränning avviker på ett betydande sätt från aska som uppstår i 
energiproduktionen på grund av den uppstår på olika sätt och har annorlun-
da ursprung. Om behandlingen av avfallsbränsle är effektiv kan askan från 
virvelskiktsförbränning återvinnas med avseende på dess miljöegenskaper. 
Däremot kan bottenslagg från rostförbränning inte återvinnas utan fysikalisk 
förbehandling. Användning av aska och slagg i anläggningsverksamhet gör 
att mindre naturmaterial behöver förbrukas. Förbrukningen av naturmaterial 
minskar effektivast om biproduktens egenskaper kan utnyttjas så att skikten 
kan tunnas ut eller hela den använda mängden material minskas avsevärt 
på något annat sätt. Energi sparas när man inte behöver bryta naturligt sten-
material och gräva upp jordmaterial. Å andra sidan kan användningen av 
bindeämnen i vägkonstruktionsmaterial förbruka mer energi än användning 
av naturmaterial. Om verksamheten uppfyller alla krav i lagstiftningen om 
markbyggnad, är konsekvenserna för naturen inte betydande. Det kan ändå 
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uppstå konsekvenser vid driftsstörningar eller liknande undantagssituationer 
eller om markbyggnadsprocessen inte har förverkligats på ett kontrollerat sätt 
enligt de krav som förordningen ställer. Föroreningar kan t.ex. upplösas i vat-
ten, om biprodukten eller strukturen länge har varit oövertäckt.  Transporter, 
lagring och behandlingsprocesser står för en avsevärd del av kostnaderna för 
användning av aska i anläggningsverksamhet.  Dessa kostnader kan försvaga 
askans och slaggets konkurrenskraft som anläggningsmaterial. Nya återvin-
ningstekniker testas och tas i bruk inom anläggningsverksamheten.  

Masugns- och stålslagg är enligt lagen om gödselfabrikat kalkningsämnen, 
vilka också är godkända för användning i ekologisk odling. Aska som lämpar 
sig för användning som gödselmedel är främst flygaska från stora energipro-
duktionsanläggningars elfilter. För användning som gödselmedel lämpar sig 
endast aska från anläggningar som förbränner trä, torv och åkerbiomassa. Den 
kan användas som gödselmedel på åkrar, även ekologiska åkrar, vid grönbyg-
gande och framför allt i torvmarksskogar. 

Användningen av stålslagg ersätter naturlig kalksten. Slagget används som 
kalkningsämne i jordbruket.  Energi sparas när naturlig kalksten, som behövs 
för kalkning av jorden, inte behöver förädlas för användning som gödselme-
del. Genom att använda träaska kan man ta mindre jungfruligt råmaterial 
för produktion av konstgödsel. Flera produktifieringsmetoder används och 
utvecklas för att återvinna aska som gödselmedel, dessa strävar till stabilise-
ring och granulering av askan och därigenom till mindre dammolägenheter 
och bättre gödselresultat. Både stålslagg och aska som återvinns som jordför-
bättringsämne minskar uppgrävningen och ibruktagandet av naturmaterial. I 
detta fall uppkommer inte heller avfall från grävningsverksamheten. En ökad 
återvinning av aska ökar också transportvolymerna. Det finns en risk att föro-
reningar (tungmetaller) från aska och slagg hamnar i marken och grundvattnet.  
Återvinning av aska kan bidra till dammbildning under transport, lagring och 
utspridning. Förbehandling av aska kan förbättra regionscentras livskraft.  

Användning av aska och slagg som råmaterial för industrin har synnerligen 
positiva miljökonsekvenser. Å andra sidan är utbudet av potentiella ask- och 
slaggtyper samt lämpliga användningsändamål begränsat. Användning av 
aska och slagg som råmaterial i industrin minskar förbrukningen av jung-
fruligt naturmaterial och råmaterial samt produkter som behövs i produkti-
onsprocessen.  Detta betyder i sin tur mindre miljökonsekvenser som beror på 
användning av naturresurser. Energi sparas när aska och slagg ersätter andra 
råmaterial, vars användning och förädling skulle ha förbrukat energi. 

Avfallshantering i exceptionella situationer

De åtgärder som föreslås i planen fokuserar på att utöka förhandsplaneringen med 
tanke på exceptionella avfallshanteringssituationer, utveckla myndigheternas och av-
fallshanteringsaktörers samarbete, utöka forskningen, utbildningen och informatio-
nen, komma överens om enhetliga tillvägagångssätt, kartlägga mellanlagringsområ-
den, komma överens om enhetliga spelregler för mellanlagringsområdena och deras 
konstruktioner samt att klarlägga kapaciteten att utnyttja och behandla exceptionellt 
avfall.      
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Konsekvenserna av hur avfallsplanen har verkställts konkretiseras i det fall att 
det inträffar en olycka eller en naturkatastrof som ger upphov till avfall som 
till kvalitet och kvantitet är exceptionellt. Om avfallsplanen däremot inte gen-
omförs kan det medföra betydande skadliga konsekvenser i fall man inte har 
förberett sig på förhand avfallshantering i exceptionella situationer på behörigt 
sätt. Att planen genomförs betyder att planeringsområdet har beredskap att 
sköta mellanlagring och behandling av avfall som uppkommer i en olycks-
situation på det sätt som avfallslagen och miljöskyddslagen förutsätter utan 
betydande negativa konsekvenser för miljön och hälsan. 

Beredskap för avfallshantering i exceptionella situationer betyder på praktisk 
nivå att de som ansvarar för avfallshanteringen, t.ex. miljömyndigheterna, 
räddningsmyndigheterna, kommunerna och avfallshanteringsaktörerna, bl.a. 
de som ansvarar för transport och behandling, känner till sin egen roll och sitt 
ansvar i situationer som kräver exceptionell avfallshantering och har förberett 
sig på detta. Om det inte finns tillräcklig beredskap för avfallshantering efter 
t.ex. en oljefartygsolycka, och det inte finns tillräcklig kunskap om t.ex. olika 
aktörers ansvar, mellanlagring av oljeavfall och behandlingskraven eller om 
nödvändiga myndighetsbeslut, kan det i värsta fall leda till att oljebekämp-
ningen avbryts på stränderna. Avbrott i oljebekämpningen skulle ytterligare 
förvärra miljöskadorna till följd av olyckan.”  
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Bedömning av tyngdpunktsområdenas 
miljökonsekvenser

8.1 Utgångspunkt och genomförande 

Den egentliga miljöbedömningen enligt SMB-lagen gjordes i fråga om avfallsplanens 
tyngdpunktshelheter. De alternativ eller åtgärder som bedömdes i fråga om varje 
enskild tyngdpunkt utformades i samarbete mellan expertgrupperna, avfallsplane-
ringsgruppen och de tyngdpunktsansvariga. De bedömda punkternas omfattning 
och detaljrikedom varierade beroende på tyngdpunkt. När resultaten av bedömnin-
gen växte fram tog också målen och åtgärderna i fråga om varje enskild tyngdpunkt 
form. 

Bedömningen startade genom att man fastställde de viktigaste konsekvenserna 
och bedömningskriterierna och identifierade betydande miljökonsekvenser av alter-
nativen. Som grund för identifieringen användes bedömningskriterier enligt SMB-
förordningen. Sätten att bedöma alternativen och åtgärderna varierade beroende 
på tyngdpunkt. Detta var motiverat eftersom de alternativ som angetts i fråga om 
tyngdpunkterna var så olika.  I fråga om vissa tyngdpunkter utnyttjades i tillämpliga 
delar de bedömningskriterier och den jämförelsetabell för alternativen som använts 
i Uleåborgs läns avfallsplan (Turunen m.fl. 2008) och i fråga om vissa användes i 
tillämpliga delar Melas och Kauttos (2007) bedömningskriterier. 

De bedömda konsekvenserna av alternativen i fråga om biologiskt nedbrytbart 
avfall, samhälls- och glesbygdsslam, avfallshantering i exceptionella situationer och 
aska och slagg sammanställdes i en jämförelsetabell (bilagorna 8, 9, 11 och 12). Föru-
tom den kvalitativa beskrivningen beskrevs alternativens konsekvenser också med 
klassificeringen ++/+/0/-/-- (++ = betydande positiv konsekvens, + = lätt positiv 
konsekvens, 0 = ingen konsekvens, - = lätt negativa konsekvens, -- = betydande 
negativ konsekvens). ”Poängsättningen” av de olika konsekvenserna användes i 
första hand som vägvisare. Betydande positiva och negativa konsekvenser beskrevs 
mera ingående. Dessutom beskrevs de hinder och möjligheter som hänförde sig till 
alternativen i ord.

Bedömningen av konsekvensernas betydelse gjordes utgående från de faktorer 
som Paldanius och Tallskog (2005) definierat

Konsekvensernas egenskaper (mängd, omfattning och inriktning) •	
Nuläge och utvecklingstrender (miljöproblem, som förutspås bli värre i •	
framtiden)
Mål och normer (t.ex. den bedömda planens mål)•	
Parternas synpunkter (de berörda instansernas åsikt om konsekvensernas •	
betydelse, temats kontroversiella karaktär)

En konsekvens har också kunnat upptas till särskild granskning av den orsaken att 
temat är kontroversiellt eller ofta dyker upp i diskussionerna. Bedömningen av bety-
delse är alltid i sista hand värde - och intressebunden. (Paldanius ja Tallskog 2005)

Konsekvenserna av alternativen i fråga om materialeffektivt byggande, förorenad 
mark och biologiskt nedbrytbart avfall (när det gäller att förebygga uppkomsten av 
avfall) presenterades i tabeller enligt värderingskriterier. Värderingskriterier var bl.a. 
konsekvenser för miljön och de avfallspolitiska målen, ekonomiska och samhälleliga 
konsekvenser, effektivitet och acceptabilitet. 

I fråga om vissa tyngdpunkter gjordes analyser som kompletterar bedömningen 
av alternativens konsekvenser (avfallshantering i exceptionella situationer och bio-
logiskt nedbrytbart avfall).  

8
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Resultaten av bedömningen av konsekvenserna presenterades i avfallsplanerings-
gruppen (2 möten), expertgrupperna för de enskilda tyngdpunkterna (6 möten) och 
de regionala samarbetsgrupperna (12 möten). De diskussionerna som fördes i grup-
perna samt framförda kommentarer och begärda rättelser antecknades i protokollet 
och beaktades i mån av möjlighet i bedömningsrapporterna.

Miljökonsekvensbedömningen grundar sig på undersökningar, utredningar, pla-
ner samt diskussioner och intervjuer med experter. Detaljerade resultat av konsek-
vensbedömningen står att läsa i rapporterna om de enskilda tyngdpunkterna.

8.2 Materialeffektivt byggande

Val av åtgärder och genomförande av bedömningen

Målet för åtgärden är att i enlighet med den riksomfattande avfallsplanen nå upp till 
en utnyttjandenivå på 70 % i fråga om byggnadsavfall.  I denna planeringsfas angav 
expertgruppen kvantitativa mål för minskningen av uppkomsten av avfall fram till år 
2020. Inom nybyggnad är målet att minska det avfall som uppkommer med 50 % per 
byggnadskvadratmeter jämfört med nuvarande nivå, inom ombyggnad med 25 % per 
byggnadskvadratmeter jämfört med nuvarande nivå och inom infrastrukturbyggnad 
är målet att minska mängden avfallsjord med 10 %  jämfört med nuvarande nivå. 

De åtgärder som valdes ut för konsekvensbedömningen indelades i två helheter: 
husbyggnad och anläggningsverksamhet. Av dessa omfattar husbyggnad två de-
lområden: bättre byggkvalitet och ombyggnad: underhåll av konstruktioner.  

För bedömning av husbyggnadsverksamhetens konsekvenser utvaldes följande 
åtgärder för granskning: 

En konkurrensutsättningsmodell tas fram och tas i bruk för byggherreverk-•	
samhet vid offentliga byggprojekt inom ELSU-området (upphandlingskri-
terier är materialeffektiva konstruktioner samt möjligheterna att underhålla 
och reparera dem)
Frivilliga materialeffektivitetsavtal mellan byggnads- och byggproduktin-•	
dustrins aktörer och Motiva i enlighet med modellen för energieffektivitet-
savtal)
Byggbranschens egna kvalitets- och utvecklingsprojekt främjas (t.ex.. LEAN-•	
ledning för byggherrar)
Utbildning, information och rådgivning om ombyggnad för rättidig och •	
tillräcklig service och underhåll av konstruktioner och byggnader
Effektivare förmedling av rivningsdelar från byggnader med hjälp av utvid-•	
gad återanvändning och återvinning särskilt i tillväxtcentrum och utökad 
användning av internet för förmedlingsverksamheten

För bedömning av anläggsverksamhetens konsekvenser valdes följande alternativ 
(ALT) som inte utesluter varandra:  

ALT1: Myndighetsstyrningen utvecklas i fråga om återvinningen av jordma-•	
terial, utökade sorteringsförpliktelser, användning av bygglov när jordmate-
rial styrs till återvinning, rådgivning om grävningsfria byggnadsmetoder
ALT2: Jordbanker inrättas för att främja sorteringen och återvinningen av •	
jordmaterial

Byggnadsverksamheten är en omfattande helhet som har omfattande tills vidare ut-
nyttjad potential att förbättra materialeffektiviteten. I branschen finns också stort be-
hov av forskningsdata om materialeffektivitet. För konsekvensbedömningen har man 
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valt ut åtgärder vilkas förväntade konsekvenskedja är positiv för miljön. Huruvida 
de positiva konsekvenserna realiseras är dock beroende av många faktorer, som man 
försöker granska vid bedömningen. Vid bedömningen beaktas miljökonsekvenserna, 
åtgärdens effektivitet, ekonomiska konsekvenser samt acceptabilitet. Åtgärderna är 
inte alternativa utan de stödjer varandra. 

Konsekvenser

Husbyggnad: Bättre byggkvalitet 
Om materialeffektivitetskriterier tas in i konkurrensutsättningsmodellen för offentli-
ga byggprojekt förlänger det byggnadernas och deras delars livslängd och förebygger 
således uppkomsten av avfall under byggnadens livscykel. Det är dock utmanande 
att välja och definiera lämpliga kriterier, eftersom det inte nödvändigtvis går att få 
tillräcklig information om livscykeln. Vid olika byggprojekt består miljökonsekven-
serna dessutom av olika saker. Om modellen tas i bruk kan det öka byggprojektets 
investeringskostnader, men den kan leda till totalekonomiskt bättre lösningar. Efter-
som konkurrensutsättningsmodellen vore frivillig blir den väsentliga faktorn med 
tanke på effektiviteten beställarens kunnande samt hur viktigt beställaren anser att 
det är med materialeffektivitet. Riktad utbildning för offentliga byggherrar kunde 
göra modellen effektivare. Materialeffektivitetskriterier i konkurrensutsättnings-
modellen uppmuntrar entreprenörerna att göra byggnaderna hållbara och möjliga 
att reparera och underhålla, även om entreprenörerna den första tiden och när det 
ekonomiska läget är gott kan vägra att ge anbud som är förenade med extra villkor. 
Offentlig upphandling betraktas i viss mån som exempel för andra aktörer, och 
därför anses det i allmänhet viktigt att den beaktar miljöaspekter. Spänt ekonomiskt 
läge kan dock framhäva ekonomiska faktorer på bekostnad av andra kriterier vid 
upphandlingen. 

Frivilliga materialeffektivitetsavtal mellan Motiva och byggnads- och byggproduk-
tindustrins aktörer minskar materialförbrukningen per byggd enhet och förebygger 
således uppkomsten av avfall. Avtalen kan också ge de företag som ingår dem imagé-
fördelar och spara på materialkostnaderna. Eftersom avtalen är frivilliga påverkar de 
i första hand företag som redan färdigt är intresserade av materialeffektivitetsfrågor. 
Utvecklingen av avtalssystemet har bara börjat och det finns ännu inga erfarenheter 
av det. Offentlig finansiering förutsätts för att utveckla systemet. En utmaning när 
man ska utveckla avtalet är att det är mera komplicerat att mäta materialeffektivitet 
än energieffektivitet. Mätning av materialeffektivitet förutsätter att flera olika faktorer 
beaktas och sätts i prioritetsordning. Sådana är bl.a. materialens miljökonsekvenser, 
pris, hållbarhet och förbrukade mängder.  

Syftet med Lean-ledning är att minska olika former av svinn i alla länkar i pro-
duktionskedjan, inklusive materialsvinn. Detta bidrar till att förebygga uppkomsten 
av avfall. Lean-ledning kan förbättra företagens konkurrenskraft och främja mate-
rialeffektiva innovationer. Det Lean Construction Institute som grundades i Finland 
2008 bidrar till att främja Lean-tänkande i byggbranschen. Lean-tänkande är dock 
fortfarande nytt i byggbranschen, och det tar tid att tillägna sig nya tanke- och tillvä-
gagångssätt. Det spridda aktörsfältet i byggbranschen är dessutom en utmaning för 
den kontroll över helheten som Lean-ledning förutsätter.

Husbyggnad: ombyggnad 
När utbildningen och rådgivningen om materialeffektiv ombyggnad utvecklas för-
länger det byggnadernas livslängd och minskar mängden avfall som uppkommer 
under deras livscykel. Ombyggnad sysselsätter mera än nybyggnad och när om-
byggnadskompetensen utvecklas höjer det ombyggnadsverksamhetens status och 
kompetensnivån. Inom ombyggnad finns det många små aktörer jämfört med ny-
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byggnad, vilket är utmanande med tanke på utbildningens effektivitet och kontrollen 
över helheten. Dessutom fattas besluten om ombyggnad i mindre helheter än vid 
nybyggnad, vilket fördröjer utvecklingen i branschen. Ekonomiska incitament för 
ombyggnad skulle stödja utbildningens och rådgivningens effektivitet. I tillväx-
tcentrum kan effektivare markanvändning ibland stå i konflikt med reparation och 
underhåll av byggnaderna. 

Effektivare förmedling av rivningsdelar från byggnader minskar behovet av att 
använda nya produkter och minskar mängden avfall som uppkommer under bygg-
nadens livscykel. Förmedlingsverksamheten erbjuder möjligheter till ny affärsverk-
samhet och nya arbetsplatser. Verksamheten förutsätter dock offentligt stöd, framför 
allt i början. Kostnadseffektivt ordnad lagring av begagnade byggnadsdelar och 
logistik så att transportsträckorna minimeras är utmanande. Ekonomiska incitament 
gör åtgärderna effektivare och en möjlighet att ordna finansiering vore att utvidga 
producentansvaret till byggnadsdelar. Återanvändning av byggnadsdelar förutsätter 
också förändringar i attityderna och verksamhetskulturen, t.ex. bättre prognostisering 
och planering av byggprojekt och eventuellt flexiblare tidtabeller.  

Anläggningsverksamhet 
När myndighetsstyrningen utvecklas för att främja återvinningen av jordmaterial 
bidrar det till att ersätta jungfruligt jordmaterial vid byggande. Detta främjar ut-
nyttjandet av avfall och minskar miljökonsekvenserna av grävning. Grävningsfria 
metoder vid anläggningsverksamhet förebygger uppkomsten av avfall. Utökade 
sorterings- och anmälningsförpliktelser kan uppmuntra aktörerna att hitta nya objekt 
där jordmaterial som uppkommer på byggarbetsplatser kan utnyttjas. Tilläggsförp-
liktelserna förorsakar dock kostnader, som överförs till priserna på byggprojekten. 
Det kan vara svårt att sortera jordmaterial på grund av utrymmesbrist framför allt 
i tätorter. Transportkostnadernas andel är stor vid anläggningsverksamhet, och det 
lönar sig sällan att hämta jordmaterial som en gång transporterats från en arbetsplats 
till ett dumpningsområde för att utnyttjas på en annan arbetsplats. Enkel tillgång 
till jungfruligt jordmaterial och lågt pris gör återvinning mindre lockande, vilket 
lyfter fram frågor om ekonomiska styrmetoder. Återvinning av jordmaterial på en 
annan, närliggande arbetsplats förutsätter realtidig information om hurudana massor 
som uppkommer på området och vilket slags material som man skulle behöva på 
närliggande arbetsplatser. Uppgifterna kunde samlas in i samband med bygglovet. 
Grävningsfria byggnadsmetoder har tills vidare använts i ringa utsträckning, men 
det finns intresse för dem bland aktörerna. Det behövs dock mera kunskap och råd-
givning om grävningsfria metoder. 

Grundandet av jordmaterialbanker ökar användningen av återvunnet jordmaterial 
på byggnadsobjekt, vilket minskar behovet av att använda jungfruligt jordmaterial. 
Detta minskar miljökonsekvenserna av grävning. För aktörerna kan jordmaterial-
bankerna innebära ekonomiska inbesparingar om priserna är tillräckligt förmånliga 
jämfört med användning av jungfruligt jordmaterial och dumpning. För att minimera 
transportsträckorna måste jordmaterialbanken placeras tillräckligt nära arbetsplatser-
na. Den som tar emot återvunnet jordmaterial måste också få tillräckligt tillförlitlig 
information om det mottagna jordmaterialets beskaffenhet och användningsegenska-
per. Tills vidare har det inte funnits något stort engagemang för att grunda jordmate-
rialbanker. Kommunerna vill inte nödvändigtvis ha jordmaterialbanker på det egna 
området, vilket ökar betydelsen av samarbete på regional och landskapsnivå.    

Slutsatser
De bedömda åtgärderna bidrar till att förebygga uppkomsten av avfall eller till att 
avfall utnyttjas inom byggnadsverksamheten. Bristen på ekonomiska incitament och 
att de flesta åtgärderna är frivilliga gör dock att de är mindre effektiva. På grundval 
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av bedömningen är det inte sannolikt att de kvantitativa målen för minskning av 
avfallet kan nås med hjälp av de bedömda åtgärderna. 

Byggnadsverksamheten är en mycket vidsträckt bransch som omfattar väldigt 
olika aktörer. Industrins, planeringens och byggandets aktörskedjor är också mycket 
komplicerade och omfattar flera underentreprenörer. Det är en stor utmaning att 
kontrollera helheten. För att främja ett materialeffektivt byggande är det väsent-
ligt att styrmetoderna har effekt även i början av kedjan, i det skede då beslutet 
om byggandet fattas och byggnaden planeras. Också ett effektivare utnyttjande av 
det existerande byggnadsbeståndet som alternativ till nybyggnad är centralt för att 
främja materialeffektivitet i byggsektorn. Materialeffektiviteten borde också granskas 
tillsammans med energieffektiviteten och de klimatpolitiska målen för att undvika 
eventuella konflikter.  

Bedömning av resultatens tillförlitlighet
Att de föreslagna åtgärderna är så allmänt formulerade gör det något svårt att bedöma 
dem, och även bedömningen stannar på tämligen allmän nivå. Eftersom de föreslagna 
åtgärderna ännu inte har vidtagits som sådana, finns det rätt litet skriftligt material 
tillgängligt om dem. Bedömningen baserar sig således till största delen på intervjuer 
av experter. De intervjuade experterna företräder ett stort antal olika aktörer i bygg-
branschen, vilket gör bedömningen mera tillförlitlig.

8.3 Biologiskt nedbrytbart avfall

Bedömda alternativ och åtgärder 

Ursprungligen utformades fem alternativ (ALT) och de presenteras i tabellen ne-
dan. Skillnaderna mellan alternativen baserade sig på de olika utnyttjande- och 
behandlingsmetodernas andelar (%) av hela samhällsavfallsströmmen inom plane-
ringsområdet 

ALT 0 ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4

Förebyggande av uppkomsten av avfall - 15

Materialåtervinning 37 60 50 60 30

Energiutvinning 23 30 30 30 60

Deponering på avstjälpningsplats 40 10 20 10 10

Nollalternativet (ALT 0) grundar sig på kalkylerade återvinnings- och behandlingsan-
delar.  I alternativ 1 (ALT 1) bygger urvalet av utnyttjande- och behandlingsmetoder 
på stark materialåtervinning (60 %) samt förbränning som i stora drag överensstäm-
mer med dagens kapacitet (30 %). Av det biobrytbara avfallet går 10 % till avstjälp-
ningsplatsen. Det mest centrala i alternativet är att den eftersträvade mängden avfall 
minskas med 15 % före 2020.

Bedömningen av konsekvenserna av alternativ 1 kompletterades med en separat 
granskning, för vilken man utformade fyra åtgärder som syftar till att förebygga 
uppkomsten av bionedbrytbart avfall. De ingriper i de betydande strömmar av bio-
nedbrytbart avfall som man på grundval av utredningar (Jokinen 2005,YTV 2008) vet 
att hamnar på avstjälpningsplatser. Bedömda åtgärder för att förebygga uppkomsten 
av avfall:

Rådgivningen om förebyggande av uppkomsten av avfall effektiveras i 1. 
kommunerna - Töm tallriken-kampanj för hushållen och skolorna
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Projekt/handlingsmodell tillsammans med detaljhandeln och handels cent-2. 
ralaffärer för att minska matsvinnet -> målet -30 % av det livsmedelsavfall 
som uppkommer inom handeln undviks 
Den elektroniska databehandlingen utökas för att utöka materialeffektivite-3. 
ten inom förvaltningen (minskad pappersförbrukning) -> målet att minska 
mängden papper som köps – 10 %
Den offentliga förvaltningen får anvisningar om att övergå från engångs-4. 
handdukar till rullhandduksservice och att stryka engångskärl från upphan-
dlingslistan. Den privata sektorn uppmuntras att göra detsamma. 

Alternativ 2 (ALT 2) överensstämmer med målen för den riksomfattande avfallspla-
nen och innefattar stark materialåtervinning, energiutvinning på i stort sett dagens 
nivå samt 20 % deponering på avstjälpningsplats. ALT 2 granskades dock inte vid 
miljökonsekvensbedömningen, eftersom det var svårt att hitta klara skillnader mellan 
alternativ 2 och 3 vid en grov bedömning. Däremot användes uppnåendet av målen 
för den riksomfattande avfallsplanen, dvs. ALT 2, som ett kriterium som granskades; 
dvs. man bedömde om de andra alternativen uppnår målen i den riksomfattande 
avfallsplanen.

Alternativ 3 (ALT 3) företräder största möjliga materialåtervinning medan alterna-
tiv 4 (ALT 4), dvs. största möjliga energiutvinning i ljuset av dagens planer, företräder 
en möjlig, t.o.m. sannolik utveckling.

Som analys som kompletterar granskningen av alternativ gjordes en granskning 
där man bedömde vilka konsekvenser den sannolika utvecklingstrenden i fråga om 
avfallshanteringen har för alternativen. Vid granskningen speglades alternativens 
huvudtrender (förebyggande av uppkomsten av avfall, materialåtervinning, ener-
giutvinning) i avfallshanteringsprojekt som sannolikt kommer att genomföras. 

Konsekvenser

Färska undersökningar där man utrett avfallshanteringens miljökonsekvenser visar 
att utnyttjande av brännbara avfallsfraktioner medför nästan alltid olika former av 
miljönytta, av vilka den viktigaste har att göra med dämpande av klimatförändrin-
gen. Huruvida det är bättre att utnyttja avfallet genom förbränning eller återvinning 
beror på de energi- och materialprodukter som produceras och framför allt vilka slags 
produkter de ersätter. För miljöns del går det inte att påvisa en enda korrekt lösning 
att behandla bionedbrytbart avfall. Balansen mellan de alternativa sätten att behandla 
bionedbrytbart avfall beror också av många lokala faktorer, bl.a. insamlingssystemen, 
avfallets sammansättning och beskaffenhet, klimatförhållandena samt möjligheterna 
att utnyttja olika produkter som härletts ur avfall, t.ex. el, värme, metanrik gas och 
kompostmull. 

Alternativens ekonomiska konsekvenser kan vid en grov granskning bara upps-
kattas allmänt och någon egentlig jämförelse mellan de ekonomiska konsekvenser-
na har inte gjorts. Komposterings-, rötnings- och förbränningsanläggningarnas och 
avstjälpningsplatsernas investerings-, drifts- och stängningskostnader visar bara en 
del av den helhet som de ekonomiska konsekvenserna bildar. Ekonomiska konsek-
venser är också enskilda avfallsproducenters avfallshanteringskostnader, kostnader-
na för producentsammanslutningarnas verksamhet, myndigheternas kostnader för 
avfallshanteringen och å andra sidan inkomsterna av avfallshanteringen eller dess 
sysselsättande effekt (Ympäristöministeriö, 2009).   

Vid denna konsekvensbedömningen var inte det viktigaste målet att påvisa att ens-
kilda utnyttjande- och behandlingsmetoder är bättre än andra, fast metodernas miljö- 
och andra konsekvenser i stora drag har sammanställts i jämförelsetabellen. Det har 
mera varit fråga om att ange riktlinjer för avfallshanteringen inom planeringsområ-
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det. De centrala slutresultaten av denna konsekvensbedömning visar i första hand 
på de konsekvenser av betydelse för den administrativa avfallsplaneringen som de 
olika alternativen har. Sådana konsekvenser är bl.a. avfallspolitiska konsekvenser, 
dvs. hur de olika alternativen jämte utvecklingstrender motsvarar de avfallspolitiska 
målen och kraven i avfallslagstiftningen och de lagar som styr avfallet. 

Alternativ 1 i sin helhet genomför bäst de avfallspolitiska målen samt uppfyller 
avfallslagstiftningens krav. Det tycks dock inte överensstämma med den utveck-
lingstrend som sannolikt kommer att realiseras utgående från de pågående anlägg-
ningsprojekten. Det alternativ som överensstämmer med den nuvarande trenden 
inom avfallshanteringen (ALT 4) överensstämmer däremot inte till alla delar med 
de avfallspolitiska målen (hierarkin i avfallslagen) eller målen i den riksomfattande 
avfallsplanen. De bedömda konsekvenserna av alternativen sammanställdes i en 
jämförelsetabell i bilaga 8.

Slutsatser

Om man i planeringsområdet framskrider enligt alternativ 4, dvs. kraftig energiutvin-
ning, kan materialåtervinningen inte utökas kännbart. Dessutom är det osäkert vilken 
betydelse ökad förbränning har för de existerande systemen för separat insamling, 
återvinningen samt parallellförbränningens utveckling. 

När det gäller att förebygga uppkomsten av avfall enligt alternativ 1 är reducerings-
målet 15 % hårt och förutsätter tillräckligt med åtgärder samt resurser för att genom-
föra dem om det ska nås. De föreslagna åtgärderna för att förebygga uppkomsten av 
avfall är alla genomförbara, och de är inte förenade med några stora intressekonflikter. 
Genom en del av åtgärderna kan man uppnå även betydande kostnadsbesparingar 
(t.ex. minskning av handelns svinn) förutom de positiva miljökonsekvenserna. När 
åtgärderna genomförs kan planeringsområdets omfattande myndighetsunderlag 
erbjuda synergifördelar särskilt med avseende på resursanvändningen. Målet att 
minska avfallet -15 % är dock hårt. Sannolikt räcker de fyra presenterade åtgärderna 
inte till för att nå målet. Därför borde åtgärdsurvalet omfatta även åtgärder som 
minskar det bionedbrytbara samhällsavfallet. 

Den regionala avfallsplaneringens satsning på att utveckla avfallshanteringen, 
när den styrs av produktionssektorn och marknadsläget och råvarupriserna varierar, 
måste vara åtminstone realtidig, även föregripande. Den officiella avfallsstatistiken (i 
fråga om uppgifterna om avfallsmängder och -behandling) som används inom avfall-
splaneringen beskriver inte det faktiska nuläget utan situationen ett par år tillbaka. 
Dessutom saknas systematiska redskap för en granskning av avfallsströmmarna som 
skulle betjäna myndigheternas avfallsplanering och som skulle kunna garantera ett 
slutresultat av samma standard på såväl riksomfattande som regional nivå.

En viktig uppgift för den avfallsplan som görs upp är att signalera till aktörerna 
i branschen vilken slags ram man vill sätta för uppbyggandet av avfallshanterings-
systemet inom planeringsområdet. En eventuell konflikt mellan den sannolika ut-
vecklingstrenden och avfallsplaneringen kan försämra aktörernas förtroende för 
myndigheterna och avfallsplaneringen. En öppen diskussion mellan myndigheterna 
och avfallshanteringsaktörerna medan avfallsplanen utarbetas samt under planperio-
derna är nödvändig för att avfallsplaneringen inte ska förirra sig bort från realvärlden 
och för att avfallshanteringslösningarna ska följa gemensamt överenskomna linjer. 
Diskussionsforum finns, alltifrån samarbetsgrupper för avfallshanteringen till ”öppet 
hus”-dagar vid avfallsanläggningarna.
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Bedömning av resultatens tillförlitlighet

Den allmänna formuleringen av de bedömda alternativen och det opreciserade in-
nehållet försämrade möjligheten att bedöma dem, och då stannade även bedömnin-
gen och resultaten av den på allmän nivå. Det har förts en livlig diskussion om temat 
i olika grupper och olika parter har framfört en mängd synpunkter på alternativen. 
Kommentarerna har noterats under planeringsprocessen och i mån av möjlighet 
beaktats även i konsekvensbedömningen. Motstridigheterna har också noterats bland 
hindren och möjligheterna.

8.4 Samhälls- och glesbygdsslam

Utgångspunkter för bedömningen

Föremål för granskningen var slam från samhällenas avloppsreningsverk samt slam 
från glesbygdens slamavskiljare och avloppsbrunnar. Målet för tyngdpunkten var 
att kartlägga godtagbara alternativa sätt att utnyttja och behandla slammet och att 
utreda deras miljökonsekvenser.

Alternativ 

För granskningen utvaldes följande alternativ:
ALT 1 Förebyggande av uppkomsten av avfall •	
ALT 2 Centraliserad materialåtervinning •	
ALT 3 Decentraliserad materialåtervinning•	
ALT 4 Energiutvinning •	

Uppkomsten av avfall granskades som ett eget alternativ, fast det även ingår i de 
andra alternativen och inte i sig själv är ett tillräckligt alternativ. Den nytta och de olä-
genheter som är förenade med det ingår också i de andra alternativen. Att förebygga 
uppkomsten av avfall har i princip alltid positiva miljökonsekvenser. Som metoder 
att förebygga uppkomsten av avfall har i enlighet med det nya avfallsdirektivet 
granskats förbättring av slammets kvalitet och minskning av mängden. Förbättring 
av kvaliteten antyder att dålig kvalitet på råslammet kan ha en försämrande inver-
kan på möjligheten att utnyttja slammet. Råslammet försämras särskilt av industrins 
avloppsvatten och slam.

I alternativet med centraliserad materialåtervinning behandlas samhälls- och gles-
bygdsslam centraliserat i stora anläggningar. Behandlingsalternativen är kompos-
tering, rötning och kompostering, rötning och termisk torkning eller någon annan 
metod att framställa gödselfabrikat som nämns i jord- och skogsbruksministeriets 
förordning (19/2009). Slutprodukten är ett gödselfabrikat som kan utnyttjas bl.a. på 
åkrar och grönområden samt eventuellt i skogen.

I alternativet med decentraliserad materialåtervinning kan samhälls- och glesbyg-
dsslam behandlas centraliserat i stora anläggningar. Avloppsvatten och slam från 
samhällen, industrin och näringslivet tas emot i avloppsreningsverken. Metoderna 
att behandla och utnyttja samhällsslam är desamma som vid centraliserad materialå-
tervinning. Slam från glesbebyggelse kan också behandlas lokalt på gårdarna genom 
kalkstabilisering, kompostering, rötning eller på något annat i gödselfabrikatlagstift-
ningen godkänt sätt och efter behandlingen användas på den egna gården.
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Före förbränning behandlas slammet antingen mekaniskt eller termiskt genom 
torkning, kompostering, rötning och termiskt genom torkning eller rötning och kom-
postering. Slammet kan också behandlas i en industrianläggning och förbrännas 
tillsammans med industrislam.

Konsekvenser och slutsatser

Det råder motstridiga uppfattningar om konsekvenserna av metoderna att utnyttja 
och behandla avloppsslam från bosättningen och om sätten att utnyttja slutproduk-
terna och olika instansers mål går i olika riktning. Avloppsslam från samhällena är 
problematiska i hela landet och särskilt inom det tättbebyggda planeringsområdet 
eftersom mängden är så stor och de faktiska möjligheterna att utnyttja slammet är 
så få. Deponering av slam på avstjälpningsplatser förorsakar kraftiga utsläpp av 
växthusgaser i atmosfären. Samtliga alternativ är vad miljökonsekvenserna beträffar 
betydligt bättre än deponering på avstjälpningsplats.

Att förebygga uppkomsten av avfall är inte en tillräcklig lösning som självständigt 
alternativ för behandlingen av slam. Däremot är det förnuftigt att ta in det i de andra 
alternativen. Såväl energiutvinning som materialåtervinning har sin styrka och sin 
svaghet med tanke på miljökonsekvenserna. Bägge minskar den mängd avfall som 
slutdeponeras och utsläppen av växthusgaser från avstjälpningsplatser. Fördelarna 
är beroende av vilka funktioner eller produkter avfallsutnyttjandet antas ersätta. Re-
gionala drag hos bl.a. avfallsmängden och avfallets beskaffenhet, transportsträckorna, 
energiförsörjningen och möjligheterna till materialåtervinning inverkar på vilken 
lösning som lämpar sig bäst för vilket område. Skillnaderna mellan decentraliserad 
och centraliserad materialåtervinning är rätt små. I det decentraliserade alternati-
vet betonas landsbygdens livskraft genom att behandlingsanläggningar placeras 
på landsbygden och slutprodukten utnyttjas lokalt. I det centraliserade alternativet 
har man bättre resurser att använda mera utvecklad teknik och verksamheten är 
ofta lönsammare. Skillnaderna i trafikmäng är inte betydande med tanke på mil-
jökonsekvenserna. Genom förbränning kan man producera mera energi än genom 
rötning, när förbränningsförhållandena och slammets beskaffenhet är lämpliga, men 
möjligheterna att utnyttja askan är fortfarande små. Slamförbränning är motiverad 
framför allt om det inte finns efterfrågan på slamprodukter. Det tekniskekonomiskt 
och vad miljökonsekvenserna beträffar bästa alternativet är beroende av slammets 
beskaffenhet och de lokala förhållandena.

Bedömning av resultatens tillförlitlighet

Den allmänna utformningen av de bedömda alternativen försämrade i någon mån 
möjligheterna att bedöma dem, och då stannade även bedömningen på rätt allmän 
nivå. Redan när bedömningen inleddes stod det klart att det är utmanande att sätta 
alternativen i prioritetsordning, eftersom valet mellan alternativen var mycket komp-
lext och alternativens användbarhet är lokalt förankrade. 

Man hittade inget material om konsekvenserna av transporterna som kunde utnytt-
jas. Av denna orsak stannade dryftandet av alternativen på allmän nivå. De bedömda 
konsekvenserna av alternativen sammaställdes i en jämförelsetabell i bilaga 9.
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8.5 Förorenad mark

Alternativ

Målet för tyngdpunkten är att öka användning av bästa möjliga användbara teknik 
och förbättra möjligheterna att bedöma ekoeffektiviteten vid återvinning och behan-
dling av förorenad jord.  Man har även som mål att öka återvinningen av jordmaterial 
som uppkommer vid sanering i den mån det är möjligt med tanke på riskhanteringen 
samt att skapa gemensamma spelregler för återvinning inom planeringsområdet. 

Följande alternativ valdes för bedömning
ALT1  Deponering på avstjälpningsplats av obehandlat jordmaterial (inbeg-•	
riper återvinning på avstjälpningsplatsen)
ALT2 Återvinning utan behandling på annat återvinningsobjekt•	
ALT3 a) Återvinning av behandlat jordmaterial på eller utanför avstjälp-•	
ningsplatsen 
ALT3 b) Slutdeponering av jordmaterial som avfall på avstjälpningsplatsen•	
ALT4 •	 On site-behandling och återvinning på platsen  

Alternativen undersöktes med tanke på huruvida de främjar de avfallspolitiska må-
len och hurudana miljökonsekvenser de har, alternativens kostnader utvärderades 
i relation till varandra liksom alternativens potentiella sociala och hälsomässiga 
konsekvenser. Dessutom kontrollerades vilka utmaningar, begränsande element eller 
möjligheter som ansluter sig till alternativen. 

Konsekvenser

Återvinning av förorenad jord i avstjälpningsplatsens konstruktioner eller som täck-
massor sparar rena överskottsmassor och oanvänt, rent jordmaterial till andra ända-
mål och är därför ett bättre alternativ med tanke på miljön än deponering av massorna 
som avfall på avstjälpningsplatser. För att återvinningen ska vara säker måste halterna 
av föroreningar i jordmaterialet vara tillräckligt låga. Placering av massorna som av-
fall på avstjälpningsplatserna försnabbar fyllandet av avstjälpningsplatsen och sparar 
inte på naturtillgångar, men kan vara det säkraste alternativet för de svårast förore-
nade massorna. Den förmånliga avstjälpningsplatsdeponeringen minskar attraktivi-
teten hos andra behandlingsmetoder. Avstjälpningsplatsernas tillstånd avviker från 
varandra och de oenhetliga tillstånden ökar transporterna av massor. Alla bedömda 
alternativ är förenade med risk för att föroreningar ska hamna i naturen och att arbe-
tarna ska exponeras för föroreningar, om skydden är bristfälliga. Väderförhållanden 
påverkar jordmaterialens dammbildning och upplösningen av föroreningarna.  

Än så länge återvinns endast små mängder förorenat jordmaterial utanför avstjälp-
ningsplatserna och inga gemensamma metoder har skapats för detta. Återvinning kan 
orsaka misstro och oro över hälsokonsekvenserna och försämrad image på områden 
där återvinningen äger rum, varför rättidig kommunikation om riskerna är viktig. 
Återvinningsobjekten förutsätter uppföljning under hela sin existens. Därför är välp-
lanerade och stora återvinningsobjekt som tjänar ett verkligt behov kostnadseffekti-
vare än deponering av förorenat jordmaterial på talrika små objekt. 

Genom behandling av förorenat jordmaterial kan man minska massans halt av fö-
roreningar eller förhindra att föroreningarna rör på sig. Valet av lämplig behandlings-
metod beror på många olika faktorer, som vilka föroreningar som finns i jordmateria-
let och halter av dem samt mängden massa som ska behandlas och var massan finns.  
På grund av detta måste valet alltid träffas skilt för varje enskilt fall. Ur miljösynvinkel 
är det bäst om den behandlade massan kan återvinnas, då ersätter den andra jordma-
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terial.  Om den behandlade massan placras som avfall på avstjälpningsplatsen blir 
nettokonsekvenserna av behandlingen större för miljön. För svårt förorenade massor 
kan detta dock vara det säkraste och kostnadseffektivaste alternativet.

Vid behandling on site behöver man inte transportera bort massorna från objekten, 
vilket betyder att mängden transportutsläpp minskar. Behandling on site är dock 
kostnadseffektiv endast för tillräckligt stora mängder massor. I jämförelse med per-
manenta anläggningar är on site-objektens skydd inte lika grundliga, förhållandena 
på objekten är inte heller till lika väl kända. Detta är en utmaning för hanteringen 
av miljö- och hälsoriskerna. Tidsbrist är ett betydande hinder för användningen av 
on site-metoder, samtidigt som utbyte av massorna gör det möjligt att börja bygga 
snabbare på tomten.  En osäker efterfrågan lockar i sin tur inte företag som sysslar 
med sanering att investera i on site-teknologi. De viktigaste konsekvenserna av alter-
nativen sammanställdes i en jämförelsetabell i bilaga 10.

Slutsatser

Valet av bästa behandlingsmetod beror på många olika faktorer, som vilka förore-
ningar som finns i jordmaterialet och halterna av dem samt mängden massa som 
ska behandlas. Hur mycket tid som finns till förfogande avgör även ofta valet av 
behandlingsmetod. Utöver detta tar man ställning till vad som är ett tillräckligt rent 
slutresultat och hur mycket behandlingen får kosta när man fattar behandlingbeslutet.  
Den förmånliga avstjälpningsplatsdeponeringen minskar i nuläget attraktiviteten hos 
andra behandlingsmetoder. I framtiden kan behovet av återvinning utanför avstjälp-
ningsplatser ändå växa, när avfallsförbränningen ökar och avstjälpningsplatser inte 
kommer att stängas i lika hög grad som under tidigare år.  

Fördelaktigast med tanke på hanteringen av miljö- och hälsoriskerna och kostnad-
seffektiviteten är långsiktiga, stora och välplanerade återvinningskonstruktioner, som 
skulle ha förverkligats i varje fall, varvid förorenat jordmaterial kan ersätta använd-
ningen av annat jordmaterial. Rättidig tillgång till massor med passande tekniska 
egenskaper kan ändå vara utmanande och kräva bra planering av byggnadspro-
jekten. Enligt bedömningen finns det ett klart behov av att förenhetliga tillstånden 
för avstjälpningsplatserna och meddela tydligare anvisningar om återvinning av 
förorenad mark.

Bedömning av resultatens tillförlitlighet

En utmaning för bedömningen är att konsekvenserna av varje alternativ i hög grad 
beror på hurdana föroreningar det förorenade jordmaterial innehåller och i hur stora 
halter.  Bedömningsresultaten stannar därför på en ganska generell nivå. Experterna 
som intervjuats representerade forskare, miljöförvaltningens tjänstemän och andra 
aktörer i branschen, vilket förbättrar bedömningens tillförlitlighet. 

8.6 Aska och slagg

Alternativ

Målet för tyngdpunkten är minskad mängden aska och slagg och halten av förore-
ningar, utökad återvinning och trygg slutdeponering av aska och slagg. För miljö-
bedömningen utformades fem potentiella alternativ i fråga om återvinning och slut-
deponering av aska och slagg. Bedömningen av miljökonsekvenserna avgränsades 
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till att gälla aska från energiindustrin, metallurgiskt slagg och aska och slagg från 
avfallsförbränning.

De för undersökning valda alternativen var
ALT 1a Deponering på avstjälpningsplats•	
ALT1b Återvinning på avstjälpningsplats•	
ALT 2 Anläggningsverksamhet•	
ALT 3 Jordförbättring•	
ALT 4 Användning som råmaterial för industrin•	

Till sina tekniska och miljöegenskaper representerar de typer av aska och slagg 
som valts ut för bedömning olika biprodukt- och avfallsstömmar. De alternativa be-
handlingsmetoderna utesluter inte varandra utan deras lämplighet definieras enligt 
hurdan aska eller slagg man vill återvinna eller behandla. Därför är det inte menings-
fullt att jämföra alternativen sinsemellan.  

 Det finns redan rikligt med information och erfarenhet om återvinning av aska 
och slagg från energi- och metallindustrin. För vissa biprodukter som uppkommer i 
metallurgisk industri närmar sig återvinningsprocenten 100 %, för vissa typer av aska 
och slagg finns däremot ingen annan behandling än deponering på avstjälpningsplats 
för problemavfall.  Mängden aska från avfallsförbränning och parallellförbränning 
kommer att växa. Många forsknings- och utvecklingsprogram som pågår kommer 
att producera kunskap om möjligheter att återvinna dessa typer av aska.  

Konsekvenser

Deponering på avstjälpningsplats är det enda alternativet för vissa avfallsströmmars 
del. En säker slutdeponering är i dessa fall bästa alternativet. Ändå kunde en del av 
den aska och det slagg som deponeras på avstjälpningsplatser återvinnas antingen 
som sådan eller efter processning i anläggningsverksamhet, för jordförbättring eller 
som råmaterial för industrin.  Dumpning av dessa avfallsströmmar främjar inte de 
avfallspolitiska målen för bl.a. återvinning. Med ökad avfallsförbränning ökar också 
behovet av slutdeponeringsutrymme för aska samt kostnaderna för slutdeponerin-
gen. Den existerande slutdeponeringskapaciteten är troligtvis otillräcklig på lång 
sikt. Kostnaderna påverkas av transporter, förbehandlingsbehov av det avfall som 
ska slutdeponeras samt en potentiell höjning av avfallsskatten i framtiden. 

För de ask- och slaggströmmars del vars miljöegenskaper inte förutsätter placering 
på avstjälpningsplatser för problemavfall är återvinning på avstjälpningsplatsen ett 
betydligt bättre alternativ ur miljösynvinkel. I planeringsområdet har man redan 
använt mycket aska från stenkols- och blandförbränning i avstjälpningsplatskonst-
ruktioner. I avstjälpningsplatskonstruktioner kan emellertid användas även många 
andra biprodukter, överskottsjord samt avfall och i framtiden måste man försöka hitta 
nya återvinnings- eller slutdeponeringsplatser för aska och slagg.

För anläggningsverksamhet är bottenaska från stenkol inom energiproduktionen, 
aska från torv och blandförbränning samt slagg som uppstår vid tillverkning av 
järn och stål lämpliga vad miljöegenskaperna beträffar. Användning av aska från 
avfallsförbränning i anläggningsverksamhet kräver kunskap om materialets konsis-
tens– och kvalitetsvariation. För aska från avfallsförbränning krävs förbehandling, 
som strävar till förbättrade placeringsmöjligheter. Om förbehandlingen av avfall-
sbränsle är effektiv är det möjligt att återvinna aska från virvelskiktsförbränning i 
anläggningsverksamhet. Däremot lämpar sig inte bottenslagg från rostförbränning 
för återvinning utan fysikalisk förbehandling. Användningen av aska och slagg i 
anläggningsverksamhet minskar förbrukningen av jungfruligt naturmaterial. Åter-
vinning är också lämpligt med tanke på de avfallspolitiska målen. Statsrådets förord-
ning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad reglerar genom gränsvärden även 
användningen av aska från förbränningen av stenkol, torv och träbaserat material. 
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Om verksamheten uppfyller alla förordningens krav är konsekvenserna för naturen 
inte betydande. Transporter, lagring och behandlingsprocesser står för en betydande 
del av kostnaderna för aska i anläggningsverksamhet. Dessa kostnader kan försämra 
askans och slaggets konkurrenskraft som markbyggnadsmaterial. Övriga hinder för 
återvinning är bl.a. den långsamma tillståndsprocessen, problem med tillgång och 
timing samt bristfällig information om och erfarenhet av användning av materialet 
i fråga.

För jordförbättring lämpar sig främst masugns- och stålslagg samt aska från an-
läggningar som förbränner trä, torv och åkerbiomassa. Inga andra aska- och slagg-
strömmar kan användas som gödsel. Med stålslagg kan man ersätta användningen 
av naturlig kalksten. Energi sparas när naturlig kalksten, som behövs för kalkning av 
jorden, inte behöver förädlas för användning som gödselmedel. Genom att använda 
aska kan man ta mindre jungfruligt råmaterial för produktion av konstgödsel. Ren 
träaska passar speciellt bra som gödsel för skogar som växer på torvmark i finländska 
förhållanden. I planeringsområdet är användning av aska från förbränning av rent 
trä och torv de enda alternativen med potential vad gäller jordförbättring. Nästan 
allt slagg från stålindustrin återvinns redan. Hinder för återvinningen av aska är 
långa transportsträckor och brist på lagerutrymmen samt miljölagstifningens tunga 
tillståndsförfaranden. Även potentiella tungmetallhalter kan begränsa användningen 
som gödselmedel.

Användningen som råmaterial för industrin är ur miljösynvinkel huvudsakligen 
positivt. Å andra sidan är de potentiella ask- och slaggtyperna samt antalet lämpliga 
användningsobjekt än så länge begränsade. Man har till exempel inte använt aska från 
avfallsförbränning som råmaterial för industrin i Finland. Användning av energi- och 
metallindustrins askor och slagg minskar förbrukningen av oanvänt naturmaterial 
och råmaterial. Energi sparas när man ersätter andra produkter, vars ibruktagande 
och förädling skulle ha förbrukat energi, med aska och slagg. Återvinning överens-
stämmer med de avfallspolitiska målen. Den största nyttan med återvinning av 
masugnsslagg fås genom att styra det till cementproduktion, vilket sparar på ce-
mentets ursprungliga råmaterial och kalksten samt minskar på koldioxidutsläppen 
från tillverkning av cementklinker. Transportutsläppen kan begränsas när cement 
förs till ett område varifrån man som returlass har aska för cementproduktion. Man 
känner inte till några snabba lösningar för att öka återvinningen av aska och slagg. 
Forsknings- och utvecklingsarbete behövs bl.a. i fråga om metallindustrins oanvända 
slagg. Prishöjningen på råmaterial kan öka intresset för anrikning av metaller och 
gödselmedel ur aska och slagg göra verksamheten lönsam.     

Hinder för återvinning av aska och slagg är den svaga positionen i jämförelse 
med oanvända naturresurser, vilken orsakas av den krångliga tillståndsprocessens. 
Återvinning av aska och slagg förutsätter oftast miljötillstånd. Det finns ändå vissa 
undantag då återvinning är möjlig via endast en anmälningsprocess. Till tillämp-
ningsområdet för statsrådets förordningar om återvinning av avfall i markbyggnad 
hör bl.a. flygaska och bottenaska från förbränning av stenkol, torv och träbaserade 
material. Enligt förordningen berör inte miljötillståndsskyldigheten dessa avfallsty-
per. En anmälan måste ändå göras om återvinningen till miljöskyddets informations-
system. Om användningsändamålet inte hör till förordningens tillämpningsområde 
eller om avfallet inte uppfyller gränsvärdena för materialet i fråga är användning 
fortfarande möjlig med tillstånd. De bedömda konsekvenserna av alternativen sam-
manställdes i en jämförelsetabell i bilaga 11.

Slutsatser

Som slutresultat av miljökonsekvensbedömningen kan konstateras att alla alternativ 
är möjliga att använda för lämpliga ask- och slaggströmmar. För anläggningsverksam-
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het har speciellt bottenaska från förbränning av stenkol, slagg från nickeltillverkning 
samt bottenaska från avfallsförbränning potential. I jordförbättringen kan man öka 
användningen av aska från förbränning av torv och blandförbränning och som rå-
material för industrin har bl.a. slagg från nickeltillverkningen potential. 

För att riva hindren för återvinning av aska och slagg kunde anmälnings- och 
tillståndsprocesserna göras mera enhetliga samt tillgångsfrågorna, som fördröjer 
återvinningen av ask- och slaggmaterial, förenklas. Även nya slutdeponeringsplatser 
måste säkerställas.

Bedömning av resultatens tillförlitlighet

De alternativ som föreslagits är ganska allmän formulerade med avseende på olika 
ask- och slaggströmmar, vilket i viss mån försvagar bedömningsmöjligheterna, vilket 
gör att bedömningen stannar på en ganska allmän nivå. De experter som medverkat 
i bedömningen representerar forskare, miljöförvaltningens tjänstemän samt företag 
som producerar, behandlar eller återvinner aska och slagg, vilket ökar bedömningens 
tillförlitlighet.

8.7 Avfallshantering i exceptionella situationer 

I tyngdpunkten bedömdes mellanlagrings- och behandlingsalternativ för avfall som 
uppkommer vid en oljefartygsolycka till havs. Som kompletterande analys jämfördes 
olika mellanlagrings- och behandlingsalternativ med hjälp av en fiktiv oljeolycka och 
bedömdes betydelsen av olika variabler som påverkar alternativen för att oljebekäm-
pningen ska framskrida utan avbrott. De bedömda konsekvenserna av alternativen 
sammanställdes i en jämförelsetabell i bilaga 12.

Mellanlagringsalternativen och deras miljökonsekvenser

Mellanlagringsalternativ 1 (MeALT 1.1-MeALT1.2)   
Avfallet från oljeskador mellanlagras i sin helhet i tillfälliga mellanlager som byggs 
vid kommunala eller privata avfallsbehandlingsanläggningar. 

MeALT 1.1: Mellanlagringsplatser och -konstruktioner har inte planerats på •	
förhand
MeALT 1.2 : Mellanlagringsplatser och -konstruktioner har planerats på •	
förhand 

Mellanlagringsalternativ 2 (MeALT 2.1-MeALT2.2)
Mellanlagret för avfall från oljeskador placeras någon annanstans än på områden 
som är reserverade för avfallsbehandling. 

MeALT 2.1: Mellanlagringsplatser och -konstruktioner har inte planerats på •	
förhand 
MeALT 2.2: Mellanlagringsplatser och -konstruktioner har planerats på •	
förhand

Betydande positiva konsekvenser av MeALT12 är:
Förhandsplanering av mellanlagrets placering och konstruktioner påskyndar etable-
ringen av mellanlagret, vilket betyder att mellanlagringen kan inledas snabbt utan att 
oljebekämpningen utsätts för olägenheter. I markanvändningsplanerna har avfallsbe-
handlingsområdet reserverats för ändamålet. Behandlingsanläggningens grundfunk-
tioner har beviljats miljötillstånd och verksamhetens miljökonsekvenser har bedömts. 
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Anläggningsmiljöns känslighet i fråga om bl.a. natur, grundvatten och ytvatten är 
känd, varvid oljeskadeavfallets mellanlagring och dess konsekvenser i det övriga 
samhället, naturmiljön och människorna också lättare kan observeras. På avfallsbe-
handlingsområdet kan övervakning och kontroll av mellanlagret ordnas. Välplane-
rade och välbyggda grundkonstruktioner för mellanlagret kan senare återanvändas 
som behandlingsområde för avfall, vilket jämnar ut byggkostnaderna. Resultatet av 
bedömningen var att mellanlagring på ett område som på förhand har planerats för 
avfallsbehandling är den bästa lösningen med avsikt på miljökonsekvenserna.

Betydande negativa konsekvenser av MeALT12 är:
Det behövs ett omfattande område för mellanlagring av avfall från en stor oljefartyg-
solycka, vilket kan skada avfallsbehandlingsanläggningens normala verksamhet och 
inverka på den övriga avfallshanteringen i samhället.

Betydande konsekvenser av MeALT21 är:
Det behövs ett mellanlager för avfall från oljeolyckor. Mellanlagret gör kontinuerlig 
oljebekämpning möjlig.

Betydande negativa konsekvenser av MeALT21 är:
Markanvändningsmässigt har mellanlagringsområdena inte godkänts för avfallsbe-
handling. Området och verksamheten har inte behandlats i ett MKB- och miljötill-
ståndsförfarande, vilket innebär att det är svårt att bedöma avfallsbehandlingens 
inverkan på miljön. Mellanlagrets läge och trafiken till och från området kan försämra 
människornas trivsel. Inrättande av mellanlager under brådska kan orsaka miljön 
och naturen risker som är svåra att förutspå på förhand. Det fordras specialåtgärder 
för att ordna övervakningen av mellanlagret. Den största risken i detta alternativ är 
att oljebekämpningen avbryts på grund av bristfälliga mellanlager. De ekonomiska 
konsekvenserna av byggkostnaderna för mellanlagret är störst i detta alternativ, 
eftersom det svårt att påverka kostnaderna utan förhandsplanering och det nöd-
vändigtvis inte finns någon fortsatt användning för konstruktionerna. Det sämsta 
alternativet är ett på förhand oplanerat mellanlager på ett annat ställe än ett avfall-
sbehandlingsområde.

Behandlingsalternativen och deras miljökonsekvenser

Följande alternativ för behandling av oljeskadeavfall som klassificeras som proble-
mavfall har bedömts:

BeALT1. Behandling i en behandlingsanläggning för problemavfall (Ekokem 1. 
Oy Ab:s problemavfallsanläggning i Riihimäki).
BeALT2. Behandling i en behandlingsanläggning för problemavfall (Be-2. 
ALT1) och behandling i fem avfallsförbrännings- och parallellförbränning-
sanläggningar.
BeALT3. Behandling i en behandlingsanläggning för problemavfall (Be-3. 
ALT1) och till den del mängden oljeskadeavfall som ska behandlas överskri-
der Finlands två års behandlingskapacitet för problemavfall flyttas avfallet 
till andra EU-länder för behandling i motsvarande behandlingsanläggnin-
gar.
BeALT4. Behandling i flyttbara termiska desorptionsanläggningar som finns 4. 
i närheten av mellanlagren.

Betydande positiva konsekvenser av behandlingsalternativ BeALT1:
Oljeskadeavfall av olika kvalitet (oljiga marksubstanser, oljiga organiska substanser, 
oljigt insamlat avfall, döda djur) kan behandlas i en problemavfallsanläggning, olje-
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halten i avfallet som ska behandlas är inte begränsad. Verksamheten överensstämmer 
med miljötillståndet och avfallsförbränningsförordningen, behandlingen kan uppnå 
BAT-nivå, slutdeponeringen av behandlat oljeskadeavfall är säker, anläggningen har 
gedigen erfarenhet av att behandla oljigt avfall som klassificeras som problemav-
fall. 

Betydande negativa konsekvenser av behandlingsalternativ BeALT1:
Transportsträckorna för oljeskadeavfall från kusten till behandlingsanläggningen kan 
vara långa, i synnerhet om olyckan inträffar vid Bottniska vikens kust. Transport-
mängderna och kostnaderna kan bli höga och även utsläppen från transporterna är 
stora och behandlingskapaciteten kan bli otillräcklig om det finns mycket oljeskade-
avfall. När olyckan inträffar kan behandlingskapaciteten genom avtal vara förankrad 
till annan avfallsbehandling.

Betydande positiva konsekvenser av behandlingsalternativ BeALT2:
Ekokem Oy Ab:s förbränningsanläggning för problemavfall har samma positiva kon-
sekvenser som i BeALT1 ovan. Genom att använda övriga avfallsförbrännings- och 
parallellförbränningsanläggningar frigörs mera behandlingskapacitet för oljeska-
deavfall, behandlingen av oljeskadeavfall blir snabbare och mellanlagringstiden för 
avfallet minskar, såsom även behovet av att transportera oljeskadeavfall.

Betydande negativa konsekvenser av behandlingsalternativ BeALT2:
Ekokem Oy Ab:s förbränningsanläggning för problemavfall har samma negativa 
konsekvenser som i BeALT1 ovan. I fråga om de andra avfallsförbrännings- och 
parallellförbränningsanläggningarna har behandlingen av oljeskadeavfall inte beak-
tats i MKB-förfarandet och behandlingen överensstämmer inte heller med miljötill-
ståndet. Undantagslov för behandling i enlighet med 62-64 § i miljöskyddslagen. 
Oljeskadeavfallets tekniska behandlingsmöjligheter bör undersökas skilt för varje 
förbränningsanläggning. Avfallsförbränningsanläggningarna har ingen erfarenhet 
av att behandla oljeskadeavfall som klassificeras som problemavfall. Kvaliteten på 
oljehalten i avfallet som behandlas och dess variationer kan orsaka tekniska problem 
i behandlingsanordningarna. Förbränningstekniken och tekniken för rengöring av 
rökgaserna uppfyller nödvändigtvis inte till alla delar BAT-nivån som ställts upp för 
förbränning av problemavfall, varför rökgasutsläppen kan överskrida gränsvärdena 
i avfallsförbränningsförordningen. Det är svårt att uppskatta den verkliga behan-
dlingskapaciteten för oljeskadeavfall på förhand. Behandlingen av oljeskadeavfall 
minskar den övriga avfallsbehandlingsverksamhetens kapacitet.

Betydande positiva konsekvenser av behandlingsalternativ BeALT4:
Behandlingen av oljeskadeavfall överensstämmer med närhets- och solvensprincipen 
och metoden passar bra för behandling av oljeskadeavfall. Med metoden kan man 
snabbt behandla stora mängder oljeskadeavfall, varvid behovet av att mellanlagra 
oljeskadeavfall minskar. Avfallstransportmängderna och –kostnaderna är minst i 
detta alternativ, såsom även utsläppen och riskerna i anslutning till transporterna.

Betydande negativa konsekvenser av behandlingsalternativ BeALT4:
Behandlingen av oljeskadeavfall uppnår inte BAT-nivå och behandlingen uppfyller 
inte heller kraven i avfallsförbränningsförordningen. De administrativa tillståndsför-
farandena är tidskrävande om den aktuella förläggningsplatsen inte har miljötillstånd 
för att använda behandlingsanordningen. Behandlingen förutsätter miljötillstånd. 
Behandlingen kan medföra betydande utsläpp i luften som stör det närliggande 
området. Behandlingens direkta miljökonsekvenser är större än i de andra alternati-
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ven, i synnerhet om behandlingsplatsen är en annan än ett befintligt område för en 
avfallsbehandlingsanläggning.

Behandlingen av oljeskadeavfall och dess konsekvenser utreddes och jämfördes på 
allmän nivå. Som resultat av konsekvensbedömningen konstaterades att beredskap 
för mellanlagring av oljeskadeavfall både i fråga om förläggningsplats och konstruk-
tioner är oundviklig. De minsta negativa konsekvenserna konstaterades förorsakas 
av sådana mellanlager, vilka kan placeras i området av befintliga avfallsbehandling-
sanläggningar, eftersom dessa områden i förfaranden i enlighet med markanvänd-
nings- och bygglagen samt i MKB- och miljötillståndsförfaranden har konstaterats 
vara lämpliga för avfallsbehandlingsverksamhet. Även begränsning och förebyg-
gande av skadliga konsekvenser, såsom även övervakning av mellanlagret kan då 
verkställas på säkraste sätt. Ett mellanlager som utan förhandsplanering har placerats 
på ett annat ställe än ett avfallsbehandlingsområde konstaterades medföra skadliga 
konsekvenser som är svåra att bedöma på förhand.

Jämförelsen av behandlingsalternativens lämplighet och förträfflighet är inte en-
tydig och i en verklig situation är de olika behandlingsalternativen inte alternativ 
till varandra. Olika alternativ har olika fördelar och nackdelar. Om mängden ol-
jeskadeavfall är under 100 000 ton kan avfallet behandlas med inhemska metoder 
i enlighet med miljötillståndet. Även då vid prövning av behandlingsmetod måste 
det begrundas och jämföras vilka konsekvenser som uppstår när stora mängder 
avfall transporteras långavägar till miljötillståndsenlig behandling i Ekokem Oy:s 
problemavfallsanläggning i Riihimäki och å andra sidan vilka konsekvenser som 
uppstår vid behandling av avfall med andra metoder på platser närmare avfallets 
uppkomstplats.

I samband med en stor oljefartygsolycka då det uppstår enorma mängder oljeska-
deavfall bör alla bedömda alternativ vara möjliga och de måste kunna tas i bruk. Även 
flyttning av oljeskadeavfallet till andra EU-länder bör begrundas. Osäkerhetsfaktorer 
i fråga om alla behandlingsalternativ som inte överensstämmer med miljötillståndet 
är osäkerheter som förknippas med anmälnings- och tillståndssystem som förutsätts 
i samband med behandlingen av oljeskadeavfall.

Den mest betydande konsekvensen som hela kontrollkedjan av oljeavfallet allt 
från mellanlagret till behandlingen påverkar är oljebekämpningens kontinuitet. Om 
det inte hittas en behandlingsplats eller ens en mellanlagringsplats för det insamlade 
oljeskadeavfallet, måste oljebekämpningsarbetet avbrytas, vilket betyder flerdubbla, 
långvariga och eventuellt oåterkalleliga följder för naturen.

Slutsatser

Man bör förbereda sig på exceptionella situationer på förhand. Förhandsplanering 
behövs med avseende på eventuella lagerplatser och -konstruktioner. Det behövs 
också utredningar om de tillstånds- och anmälningsförfaranden som krävs i fråga 
om lagrings- och behandlingsalternativen och eventuellt någon slags handlingsmo-
dell som hjälp för myndigheterna. Dessutom borde det utredas vilka möjligheter de 
parallellförbränningsanläggningar och avfallsförbränningsanläggningar som är verk-
samma inom planeringsområdet har att ta emot avfall från oljeolyckor för behandling. 
Den mest betydande konsekvensen som hela kedjan för kontroll av oljeskadeavfallet 
alltifrån mellanlagring till behandling inverkar på är den oavbrutna oljebekämpnin-
gen. Om det inte finns en behandlingsplats eller ens en mellanlagringsplats för det 
insamlade oljeskadeavfallet, måste oljebekämpningsarbetet avbrytas, vilket betyder 
flerdubbla, långvariga och eventuellt också oåterkalleliga konsekvenser för natu-
ren.
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Bedömning av resultatens tillförlitlighet

Konsekvensbedömningen av en stor oljefartygsolycka gjordes utgående från inter-
vjuer med experter och material som tangerade saken. Vid bedömningen var man 
tvungen att utgå från ett flertal antaganden (bl.a. beträffande den mängd oljeavfall 
som uppkommer, vilket begränsande bedömningen och samtidigt förenklade kon-
sekvenskedjan. De uppskattade konsekvenserna är endast riktgivande.
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Förebyggande och dämpande av 
skadliga konsekvenser
Syftet med avfallsplanen är att minska de olägenheter som avfallshanteringen medför 
för miljön och förbättra miljöns tillstånd. Därför har genomförandet av avfallsplanen 
inga betydande skadliga konsekvenser för miljön. I fråga om enskilda anläggnings-
projekt kan de negativa konsekvenserna för miljön minskas och förebyggas genom 
MKB-förfarande t.ex. i miljötillståndet. Med hjälp av markanvändningsplaneringen 
kan man också förebygga och dämpa avfallshanteringsanläggningarnas miljökon-
sekvenser. 

9
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Uppföljning
Avfallsplanens tidsperspektiv sträcker sig fram till 2020. De ELY-centraler som del-
tagit i planeringen svarar för uppföljningen av de föreslagna åtgärderna samt för 
insamlingen av indikatordata i anslutning till åtgärderna under denna tid.

Uppföljningsåren för planen är 2013, 2016 och 2020, vid behov kan uppföljning av 
något delområde ske årligen. Under uppföljningsåren granskas både indikatorerna 
och vidtagandet av åtgärder vid ELY-centralerna tillsammans med intressentgrup-
perna. Tidsperspektivet för den riksomfattande avfallsplanen sträcker sig fram till 
2016. Då bör också behoven av att uppdatera målen och åtgärderna i södra och västra 
Finlands avfallsplan utvärderas i samarbete med intressentgrupperna. Det återstår 
att pröva om uppföljningen av avfallsplanen kan kombineras med uppföljningen av 
miljöprogrammen i fråga om den information som sammanfaller.

Det omfattande samarbetet i expert- och samarbetsgrupperna har betjänat avfall-
splaneringen ytterst väl. De olika aktörernas gemensamma diskussioner om målen 
och åtgärderna i planen skapar förutsättningar att förbinda sig att följa de gemen-
samt utstakade riktlinjerna. Landskapens samarbetsgrupper samlas också under 
planeringsperioden för att fortsätta diskussionen om målen och åtgärderna samt 
genomförandet av dem. Målet är att samarbetsgrupperna ska samlas en gång om året. 
Expertgrupperna för de olika tyngdpunkterna sammankallas 2016 för att utvärdera 
målen för sina tyngdpunkter och hur de har uppnåtts och behoven av att uppdatera 
målen.

Resultaten av uppföljningen rapporternas under uppföljningsåren på avfallspla-
neringens webbplats.

Indikatorer som ska följas

Genomförandet av avfallsplanen följs också med hjälp av indikatorer. Indikatorerna 
har valts så att uppgifterna kan samlas in från befintliga informationssystem. Det 
skapas inga separata uppföljningssystem för indikatorerna i anslutning till avfall-
splanen. 

Allmänna uppgifter om avfallsmängderna

Mängden samhällsavfall, t / år, kg / invånare•	
Andelen avfall som återvunnits som material samt energi och som slutdepo-•	
nerats av den uppkomna mängden samhällsavfall, %
Avfall från massa- och pappersindustrin, t / år•	
Avfall från metallindustrin, t / år•	
Avfall från kemiindustrin, t / år•	
Avfall från energiproduktionen, t / år•	

Tyngdpunktsvisa indikatorer

Samhälls- och glesbygdsslam 
Mängden reningsverksslam, t / år•	
Reningsverksslammet torrsubstanshalt, %•	
Avskiljar- och annat slam som mottagits av avloppsreningsverken *, t / år•	
Återvinningsgraden för slam (VAHTI-kunder som behandlar och återvinner •	
slam och som lämnar avfallsuppgifter meddelar också mängderna slam som 
återvunnits eller behandlats och levererats någon annanstans i sina årsan-
mälningar)*, %

10
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Mängden slam som deponerats på avstjälpningsplatser, t / år•	

Biologiskt nedbrytbart avfall** 
Mängden separat insamlat bioavfall, t / år, kg / invånare•	
Mängden bionedbrytbart avfall och dess andel av samhällsavfallet, t / år, %•	
Mängden och andelen återvunnet bionedbrytbart avfall (kompostering, röt-•	
ning, REF-tillverkning, förbränning och annan förbehandling), t / år, %
Mängden avfall som deponerats på avstjälpningsplatser, t / år•	

Samhällsavfall och andel av allt samhällsavfall, %•	
Bionedbrytbart avfall och andel av allt bionedbrytbart avfall, %  •	

Materialeffektivt byggande 
Mängden anläggningsavfall i förhållande till värdet av anläggningsverk-•	
samheten, t / eur
Mängden byggnadsavfall i förhållande till värdet av nybyggnadsverksam-•	
heten, t / eur
Mängden byggnadsavfall i förhållande till värdet av renoveringsverksamhe-•	
ten, t / eur

Förorenad mark 
Den totala mängden uppgrävda förorenade marksubstanser***, t / år•	
Mängden slutdeponerade marksubstanser ***, t / år•	
Antalet sanerade objekt, st./år•	
Transportsträcka till behandlingsplatsen, km / t•	
Mängden rena marksubstanser som uppkommer vid behandlingen***, t / år•	

Aska och slagg 
Mängden aska från energiproduktionen, t / år•	
Återvinningen av aska från energiproduktionen, t / år•	
Mängden aska och slagg från avfallsförbränning, t / år•	

Avfallshantering i exceptionella situationer**** 
Uppdatering av samarbets- och beredskapsplaner för avfallshanteringens •	
del samt färdigställande av andra motsvarande exceptionella avfallshante-
ringsplaner, st.
Inledande av planeringsprojekt som gäller exceptionellt avfall, st.•	
Projekt för att förenhetliga myndigheternas tillvägagångssätt i fråga om •	
undantagssituationer och behandling av det avfall som uppkommer då i 
ELSU-området, st.
Beaktande av exceptionellt avfall i de kommunala avfallshanteringsstrate-•	
gierna 

* En tillförlitlig uppföljning av indikatorerna förutsätter att anläggningarnas VAHTI-rapportering för-
bättras så att uppgifterna från alla anläggningar som ELY-centralerna övervakar lämnas elektroniskt till 
övervakarna. En sak som övervakas bör vara hur statistiken över slam utvecklas; antalet anläggningar 
som lämnar uppgifter i förhållande till alla anläggningar som behandlar och återvinner slam och som 
övervakas av ELY-centralerna. 
**Siffrorna fås bl.a. ur de uppgifter som enligt SRb om avstjälpningsplatser ska lämnas SYKE årligen.
***En tillförlitlig uppföljning av dessa indikatorer förutsätter att datasystemet för markens tillstånd och 
VAHTI-datasystemet utvecklas. 
****Det är inte meningsfullt att följa uppnåendet av målen för tyngdpunkten Avfallshantering i exceptio-
nella situationer i form av avfallsmängder, eftersom specialsituationerna alltid utgör enstaka oförutsägbara 
händelser. Det är nödvändigt att följa hur tyngdpunktens mål och åtgärder beaktas i olika beredskapsplaner 
och eventuella exceptionella situationer.
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te2004.pdf 

YTV 2008. Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007. YTV:n julkaisuja 
15/2008. YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta.

YYL (Ympäristöyritysten Liitto ry). 2009. Tiedote 25.6.2009. www-dokument. (Hämtad 10.11.2009) 
http://www.ymparistoyritykset.fi/tiedote?id=13872750

För beskrivningen i kapitel 4 av miljörapport. Avfallsplaneringsprocessen har använts 
text ur följande publikationer

Avfallsplaneringen i södra och västra Finland - program för deltagande och bedömning. Tavastlands 
miljöcentral, Sydöstra Finlands miljöcentral, Sydvästra Finlands miljöcentral, Västra Finlands miljö-
central, Birkalands miljöcentral, Nylands miljöcentral. Birkalands miljöcentrals rapporter 02 sv/2008. 
Tammerfors 2008. Birkalands miljöcentral. 30 s. ISBN 978-952-11-2984-1 (PDF) 

Avfallsplaneringen i södra och västra Finland Delrapport I. Tavastlands miljöcentral, Syd-östra Finlands 
miljöcentral, Sydvästra Finlands miljöcentral, Västra Finlands miljöcentral, Birkalands miljöcentral, 
Nylands miljöcentral. Birkalands miljöcentrals rapporter 05 sv/2008. Tammerfors 2008. Birkalands 
miljöcentral. 54 s. ISBN 978-952-11-3276-6 (PDF)

Kapitel 5 av miljörapport. Miljöns tillstånd har skrivits utgående från följande pub-
likationer

Häme Ympäristön tila 2008. Hämeen ympäristökeskus. 12 s. www.ymparisto.fi/ham
Kaakkois-Suomi Ympäristön tila 2008. Kaakkois-Suomen Ympäristökeskus. 12 s. www.ymparisto.fi/kas
Lounais-Suomi Ympäristön tila 2008. Lounais-Suomen Ympäristökeskus. 12 s. www.ymparisto.fi/los
Västra Finland Miljöns tillstånd 2008. Västra Finlands miljöcentral. 8 s. www.ymparisto.fi/lsu
Pirkanmaa Ympäristön tila 2008. Pirkanmaan ympäristökeskus. 12 s. www.ymparisto.fi/pir
Nyland Miljöns tillstånd 2008. Nylands miljöcentral. 12 s. www.ymparisto.fi/uus
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BILAGA 1: Ledamöterna i avfallsplaneringsgruppen och 
dess sekretariat, samarbetsgrupperna och expertgrupperna 
samt deras sammanträdesdatum. Finlands miljöcentrals 
bedömningsgrupp och ansvarsområden samt styrgrupp. 

Avfallsplaneringsgrupp Sammanträdesdatum

Birkalands miljöcentral
Sirje Stén, projektchef, sekreterare (från 1.3.2008)
Päivi Blinnikka, projektchef, sekreterare (fram till 28.2.2008)
Ari Nygren, puheenjohtaja, ordf.
Virve Sallisalmi

Tavastlands miljöcentral   
Ulla-Maija Liski (från 14.1.2009)
Päivi Vilenius (fram till 13.1.2009)
Harri Mäkelä (fram till 13.1.2009)
Maria Väänänen (fram till 13.1.2009)

Sydöstra Finlands miljöcentral  
Asta Asikainen
Juha Rantala (från 23.1.2008)
Jaakko Vesivalo (fram till 7.1.2008)

Sydvästra Finlands miljöcentral  
Lassi Liippo

Västra Finlands miljöcentral  
Jari Tolppanen
Matti Seppälä
Sirpa Lindroos

Nylands miljöcentral   
Matts Finnlund
Eija Lehtonen

Finlands miljöcentral   
Hanna Salmenperä (från 18.5 2009)
Eevaleena Häkkinen (fram till 17.5.2009)

Miljöministeriet    
Tarja-Riitta Blauberg

2009
3.12.2009
9.11.2009
15.9.2009
18.8.2009
10.6.2009
28.5.2009
3.4.2009
13.1.2009

2008
28.11.2008
27–28.10.2008 (work shop)
27.8.2008
16–17.6.2008 (work shop)
9.5.2008
14.3.2008
12.2.2008
29.1.2008 (inledande semi-
narium)
11.1.2008

Avfallsplaneringsgruppens sekretariat

Elina Lindsberg, Västrä Finlands miljöcentral
Laura Idström, Nylands miljöcentral (från 1.9.2008)
Eeva Lillman, Sydvästrä Finlands miljöcentral (fram till 28.2.2009)
Ulla Mauno, Sydvästra Finlands miljöcentral (Sydöstra Finlands 
miljöcentral fram till 31.1.2009, Birkalands miljöcentral fram till 
30.4.2009, Sydvästrä Finlands miljöcentral från 1.5.2009)
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Samarbetsgrupper Sammanträdesda-
tum

Tavastlands samarbetsgrupp

Kiertokapula Oy, Kari Mäkinen•	
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, Tuula Honkanen•	
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Immo Sudholm•	
Ekokem Oy, Hannu Ukkonen, Auli Hovi•	
Kuusakoski Oy, Antero Vattulainen, Pasi Häkkinen•	
Lassila & Tikanoja Oy, Mikko Talola, Juha Roivainen•	
Akkuser Oy, Jarmo Pudas•	
Päijät-Hämeen liitto, Erkki Rope•	
Hämeen liitto, Heikki Pusa•	
Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi, Sirpa Viholainen•	
Hämeenlinnan seudun vesi, Timo Heinonen•	
Lahti Energia Oy, Matti Kivelä, Hemmo Takala, Eeva Lillman•	
Ympäristöyritysten liitto ry, Katri Penttinen, Pia Vilenius•	
Hämeen luonnonsuojelupiiri, Karri Jutila  •	
Länsstyrelsen i Södra Finlands län, Kirsi Sario•	
Tavastlands miljöcentral, Harri Kallio, ordf., Päivi Vilenius, Harri •	
Mäkelä, Maria Väänänen, Ulla-Maija Liski (från 14.1.2009)

23.9.2008, 
31.3.2009 och 
6.11.2009

Sydöstra Finlands samarbetsgrupp

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Arja Villanen, Mari Iivonen•	
Kymenlaakson Jäte Oy, Paavo Savolainen•	
Lassila & Tikanoja Oy, Osmo Bolander•	
Etelä-Karjalan liitto, Arto Hämäläinen•	
Kymmenedalens Förbund, Riitta Kallström•	
Kotka stad, tekniska verket, Eeva Linkola•	
Kouvola stad, miljötjänster (f.d. Kouvolan seudun kansanterveys-•	
työn kuntayhtymä), Arja Arvonen
Hamina stad, tekniska verket, Antero Lääti•	
Villmanstrand stad, miljöväsendet, Ilkka Räsänen•	
Imatra stad, miljöväsendet, Anna-Maija Wikström•	
Joutseno stad, markanvändning, Päivi Uski•	
Kymen Vesi Oy, Tapani Eskola•	
Lappeenrannan vesilaitos, Riitta Moisio•	
Kotkan Energia Oy, Kalle Patomeri•	
Talonrakennusteollisuus Lahti-Kymi, Raimo Hovi•	
Oy Metsä-Botnia Ab, Sanna Hämäläinen•	
UPM-Kymmene Oyj, Harri Jussila•	
Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri, Kimmo Saarinen•	
Sydöstra Finlands miljöcentral, Leena Gunnar, ordf., Juha Pesari, •	
Asta Asikainen, sekr., Risto Suikki, Ulla Mauno, sekr. (fram till 
31.1.2009)

4.3.2008, 
2.9.2008, 
29.1.2009, 
20.3.2009 och 
30.10.2009

Sydvästra Finlands samarbetsgrupp

Åbonejdens Avfallsservice Ab, Markku Lehtokari•	
Rouskis Oy, Jukka Heikkilä•	
Porin Jätehuolto, Päivi Repo•	
Satakierto Oy, Eerik Yrjölä•	
Veikko Lehti Oy, Esa Lehti•	
Satakuntaliitto, Hannu Hyssänmäki, Teemu Salonen•	
Egentliga Finlands förbund, Hannu Aavikko, Lasse Nurmi•	
Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto, Jukka Reko•	
Åbo stad, Mikko Jokinen, Olli-Pekka Mäki•	
Björneborg stad, Matti Lankiniemi, Tarja Räikkönen•	
Boliden Harjavalta Oy, Vesa Törölä, Veli Salmi•	
Finlands Konsumentförbund, Terttu Malin•	
Finlands Näringsliv, Jorma Hanhiala•	
Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri, Hannu Klemola (fram •	
5.5.2008)
Pro Agria Farma ry, Soile Hänninen•	
Länsstyrelsen i Västra Finlands län, Erja Alanen•	
Åbo Vägdistrikt, Niina Jääskeläinen•	
Sydvästra Finlands miljöcentral, Risto Timonen, ordf., Marja-Terttu •	
Parsama, Kirsi Kärpijoki, Osmo Purhonen, Eeva Lillman (fram till 
28.2.2008), Ulla Mauno (från 1.5.2009), Lassi Liippo, sekr.

7.3.2008, 
13.5.2008, 
17.9.2008, 
4.2.2009, 
2.4.2009 och 
15.10.2009
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Västra Finlands samarbetsgrupp

Millespakka Oy, Kari Toivola•	
Ab Ekorosk Oy, Olli Ahllund•	
Oy Botniarosk Ab, Merja Rosendal•	
Ab Stormossen Oy, Leif Åkers, Nina Lindman•	
Lakeuden Etappi Oy, Tenho Hakola•	
Vestia Jätehuolto / Jokilaaksojen Jäte Oy, Antero Isokoski•	
Lassila&Tikanoja Oy, Kauko Kivilehto•	
Paperinkeräys Oy, Henry Hannuksela•	
Österbottens förbund, Pirjo Niemi•	
Etelä-Pohjanmaan liitto, Jorma Ollila•	
Mellersta Österbottens förbund, Jussi Rämet•	
Södra Österbottens miljösekreterare, Seinäjoki nejd hälsokon-•	
cern, Pirjo Korhonen    
Mellersta Österbottens kommunernas, tekniska verk, Halsua •	
kommun, Kalevi Lindfors    
Karleby stad, Michael Hagström•	
Karleby ekonomiska region, Kelviå kommun, Olli Karikko•	
Jokilaaksojen kunnat, Tapani Isokungas•	
Västra Finlands miljöcentrals verksamhetsområdets avfallnämnder,  •	
Jakobstads avfallsnämnd, Johan Hassel 
Neste Oil Oy, Karleby terminal, Teuvo Lempiälä•	
Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa, Timo Salo•	
K-Citymarket, Seppo Arola•	
Ympäristöyritysten liitto ry YYL, Markus Eckerman•	
Etelä-Pohjanmaan 4Hpiiri, Marjatta Pohjonen•	
Österbottens Svenska Producentförbund, Matias Ålgars•	
Företagarna i Södra Österbotten, Anne Katajamäki•	
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri, Teemu Tuovinen•	
Keski-Pohjanmaan Maaseutukeskus, Jouni Ingalsuo•	
Håll Skärgården Ren r.f., Johan Asplund•	
Maataloustuottajain Etelä-Pohjanmaan liitto, Yrjö Ojaniemi•	
Pohjois-Suomen turkiseläinten kasvattajat, Hannu Kärjä•	
Vasa Vägdistrikt, Eeva Kopposela•	
Västra Finlands miljöcentral, Pertti Sevola, ordf., Jari Tolppanen, •	
Sirpa Lindroos, Matti Seppälä, Elina Lindsberg, sekr.

30.5.2008, 
16.10.2008, 
11.2.2009,  
20.3.2009 och 
30.10.2009

Birkalands samarbetsgrupp

Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Pentti Rantala, ersättare Veikko Tervo•	
Doranova Oy, Pasi Mäkelä, ersättare Jarno Laitinen•	
Toivonen Yhtiöt Oy, Seppo Uusitalo, ersättare Ossi Sippola•	
Pirkanmaan liitto, Jussi V. Niemi, ersättare Pekka Harstila•	
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakaskuntien jätestrategian neuvot-•	
telukunta ja ohjausryhmä, Osakaskuntien jätestrategian ohjausryh-
män edustaja, Anna-Maija Hallikas, ersättare Hannu Alen
Ekokumppanit Oy, Suvi Holm, ersättare Harri Helin•	
Hämeenkyrö kommun, Ari Kulmala, ersättare Jari Luoma•	
Tammerfors stad, Harri Willberg, ersättare Jouni Lehtonen•	
Ylöjärvi stad, Pentti Keskitalo, ersättare Tiina Vermaete•	
Tampereen aluepelastuslaitos, Martti Honkala, ersättare Pekka •	
Mutikainen
Tammerfors Vatten, Petri Jokela, ersättare Heikki Sandelin•	
Georgia Pacific Nordic Oy, Jenni Vainio•	
Pirkan Voima, Vapo, Jouni Aho, ersättare Kauko Isomöttönen•	
Skanska Oy, Tuomo Turkkinen•	
UPM, Tervasaari pappersbruk, Anita Alajoutsijärvi, ersättare Miik-•	
ka Saarinen
Pirkanmaan Osuuskauppa, Veli Laitila•	
Kesko Oy, Jari Alanen•	
Pirkan Kylät ry, Vesa Postinen•	
Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri, Timo Tamminen, ersättare Kaija •	
Helle
Tampereen kauppakamari, Tommi Rasila, ersättare Markus Sjölund•	
Tampereen Omakotiyhdistysten keskusjärjestö, Simo Ylisiurunen, •	
ersättare Kirsikka Siik
Birkalands TE-Central, Lasse Pöyhönen•	
Birkalands miljöcentral, Ulla Koivusaari, ordf., Virve Sallisalmi, •	
sekr., Ari Nygrén, Sirje Stén

19.2.2008, 
13.5.2008, 
24.9.2008 och 
4.2.2009
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Nylands samarbetsgrupp

Huvudstadsregionens samarbetsdelegation SAD, Petri Kouvo•	
Rosk´n Roll Oy Ab, Stig Lönnqvist•	
Östra Nylands Avfallsservice Ab, Juha-Heikki Tanskanen•	
Nylands förbund, Riitta Murto-Laitinen•	
Mäntsälä kommun, miljöväsendet, Katariina Serenius•	
Finlands Kommunförbund, Seija Paajanen•	
Helsingfors Vatten, Yrjö Lundsröm•	
Avfallsverksföreningen rf JLY, Markku Salo•	
Ympäristöyritysten liitto ry YYL, Pia Vilenius•	
Etelä-Suomen Luonnonsuojelupiiri, Ursula Immonen•	
Länsstyrelsen i Södra Finlands län, Erja-Riitta Tarhonen•	
Förpackningsbranschens Miljöregister PYR Ab, Annukka Leppä-•	
nen-Turkula
Nylands miljöcentral, Marketta Virta, ordf., Matts Finnlund, sekr., •	
Eija Lehtonen, Laura Idström, sekr.

31.10.2008, 
26.11.2008, 
1.4.2009 och 
7.4.2009

Expertgruppen Sammanträdesda-
tum

Expertgruppen för materialeffektivt byggande

Juha Kaila, ordf., Tekniska högskolan 
Erja Heino, Finlands Naturskyddsförbund
Kaisa Kekki, Riku Kolhonen, Katri Kallio-Koski, Skanska Oy
Henrik Österlund, Motiva
Raimo Raivio, Helsinki stad, Byggnadskontoret
Seppo Kajaste, Huvudstadsregionens samarbetsdelegation SAD
Jarmo J. Heinonen, Tekes (deltog inte)
Anna-Leena Perälä, VTT
Saku Vuori, Geologiska forskningscentralen GTK
Pekka Vuorinen, Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuus RT ry
Ilpo Peltonen, Jani Saarinen, RAKLI ry
Harri Hakaste, Miljöministeriet
Martti Pelkkikangas, Nylands miljöcentral
Elina Viitanen, Birkalands miljöcentral
Virve Sallisalmi, sekr., Birkalands miljöcentral

6.5.2008, 
26.6.2008, 
30.9.2008, 
18.11.2008, 
11.3.2009, 
23.4.2009, 
6.6.2009, 
20.10.2009 och 
16.11.2009

Expertgruppen för biologiskt nedbrytbart avfall

Juha Uuksulainen, ersättare Niina Tanskanen, Huvudstadsregionens 
samarbetsdelegation SAD
Leif Åkers, Stormossen Oy
Kaj Paavola, Biolan Oy
Lassi Hietanen, Lassila & Tikanoja Oyj 
Arja Vuorinen, Livsmedelssäkerhetsverket EVIRA
Seija Paajanen, Kommunförbundet
Risto Saarinen, Finlands miljöcentral SYKE
Helena Dahlbo, ersättare Tuuli Myllymaa, Finlands miljöcentral SYKE
Jaana Nuutinen, Tavastlands miljöcentral
Pia Vilenius, Ympäristöyritysten liitto
Erja Heino, Uudenmaan luonnonsuojelupiiri
Sirje Stén, ordf. Birkalands miljöcentral (vid vårens 2009 möten)
Matts Finnlund, ordf. Nylands miljöcentral
Laura Idsrtröm, sekr. Nylands miljöcentral (från 16.9.2008)

22.4.2008, 
2.6.2008, 
16.9.2008, 
6.11.2008, 
14.1.2009, 
18.3.2009, 
22.4.2009, 
14.5.2009 och 
20.10.2009

Expertgruppen för samhälls- och glesbygdsslam

Jyrki Heilä, Biovakka Oy
Simo Isoaho, Tammerfors tekniska universitet
Reijo Kuivamäki, Pöyry Environment Oy
Yrjö Lundström, Helsingfors Vatten
Eero Mäntylä, Vapo Oy
Pirjo Salminen, Jord- och skogsbruksministeriet
Saijariina Toivikko, Vatten- och avloppsverksföreningen i Finland VVY 
Olli Venelampi, Livsmedelssäkerhetsverket EVIRA
Ari Seppänen, Miljöministeriet
Risto Saarinen, Finlands miljöcentral SYKE 
Antero Luonsi, Birkalands miljöcentral 
Matti Panu, Västra Finlands miljöcentral 
Elina Lindsberg, sekr., Västra Finlands miljöcentral 
Jari Tolppanen, ordf., Västra Finlands miljöcentral

17.4.2008, 
18.6.2008, 
25.8.2008, 
30.10.2008, 
13.2.2009, 
15.4.2009 och 
3.11.2009
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Expertgruppen för förorenad mark

Antti Leiskallio, Päijät-Hämeen jätehuolto Oy•	
Seppo Pönni, Jukka Nevalainen, Lassila & Tikanoja Oyj•	
Ville Yrjänä, Ekokem-Palvelu Oy•	
Matti Ettala, Matti Ettala Oy•	
Katarina Leminen, Helsinki stad, Fastighetskontoret •	
Lars Forstén, Lemminkäinen Oyj•	
Anna-Maija Pajukallio, Miljöministeriet•	
Outi Pyy, ersättäre Jussi Reinikainen, Finlands miljöcentral SYKE •	
Jussi Reinikainen, Finlands miljöcentral SYKE •	
Kenneth Holm, Finlands miljöcentral SYKE •	
Vesa Suominen, Nylands miljöcentral •	
Esa Wihlman, Sydvästra Finlands miljöcentral •	
Kari Pyötsiä, Birkalands miljöcentral•	
Lulu Riikonen, Tavastlands miljöcentral•	
Sirje Stén, Birkalands miljöcentral•	
Ulla-Maija Liski, sekr., Tavastlands miljöcentral•	
Päivi Vilenius, ordf., Tavastlands miljöcentral•	

7.3.2008, 
15.5.2008, 
21.8.2008, 
7.10.2008, 
18.3.2009, 
21.4.2009 och 
5.11.2009

Expertgruppen för aska och slagg

Jukka Heikkilä, Rouskis Oy•	
Jutta Laine-Ylijoki, VTT•	
Arja Vuorinen, Mirva Levonmäki, Livsmedelssäkerhetsverket •	
EVIRA 
Hannamaija Fontell, Biolan Oy•	
Kati Vaajasaari, Golder Associates•	
Vesa Törölä, Boliden Harjavalta Oy•	
Pentti Lahtinen, Ramboll Oy Finland•	
Tor Bergman, Pohjolan Voima Oy•	
Tuomo Kallionpää, Vägförvaltningen•	
Pasi P. Virtanen, Lassila & Tikanoja Oyj•	
Anna-Maija Pajukallio, Miljöministeriet •	
Mervi Leikoski, Finlands miljöcentral SYKE •	
Erja Monto, Sydöstra Finlands miljöcentral•	
Marketta Kujala, Västra Finlands miljöcentral•	
Eeva Lillman, Lahti Energia Oy, (Sydvästra Finlands miljöcentral •	
fram till 28.2.2009)
Ulla Mauno, sekr. Sydvästra Finlands miljöcentral (från 1.5.2009)•	
Lassi Liippo, ordf. Sydvästra Finlands miljöcentral•	

9.4.2008, 
6.6.2008, 
5.9.2008, 
8.10.2008, 
13.2.2009, 
21.4.2009 och 
20.10.2009

Expertgruppen för avfallshantering i exceptionella situationer

Heikki Metsäranta, Ekokem Oy•	
Mika Horttanainen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto•	
Ilpo Tolonen, Kotkan pelastuslaitos•	
Pia Vilenius, Ympäristöyritysten liitto•	
Tarja Wiikinkoski, Västra Finlands miljöcentral •	
Ari Seppänen, Miljöministeriet•	
Jussi Kauppila, Finlands miljöcentral SYKE •	
Juha Rantala, Sydöstra Finlands miljöcentral•	
Asta Asikainen, ordf., Sydöstra Finlands miljöcentral •	
Ulla Mauno sekr., Sydöstra Finlands miljöcentral (fram till •	
31.12.2009) 

22.4.2008, 
30.5.2008, 
29.8.2008, 
10.10.2008, 
18.11.2008, 
16.2.2009, 
16.3.2009 och 
29.10.2009
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Ledamöterna i Finlands miljö-
centrals bedömningsgrupp

Ansvarsområde

Hanna Salmenperä Bionedbrytbart avfall, Avfallshantering i exceptionella situa-
tioner, Aska och slagg  + Miljöbeskrivning

Riikka Vilpas Samhälls- och glesbygdsslam

Hanna Mela Materialeffektivt byggande, Förorenade marker

Styrningsgrupp av bedömningen i Finlands miljöcentral

Jorma Jantunen

Kaarina Huhtinen

Petrus Kautto

Helena Dahlbo

Risto Saarinen

Kenneth Holm

på ELSU-projektets vägnar Sirje Stén
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BILAGA 2. Regionala avfallshanteringsbolag och kommunernas avfallsverk samt SAD 
(från ingången av 2010 HRM) i södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde.

Avfallshanteringsbolag Avfallscentral Medverkande kommuner Antal kommuner

Ab Stormossen Oy Kvevlax avfallscentral 
(Korsholm)

Storkyro, Korsnäs, Malax, Korsholm, Vasa, Lillky-
ro och Vörå-Maxmo

7

Botniarosk Oy Ab Östermarks avfallscent-
ral (Östermark)

Storå, Bötom, Kaskö, Kauhajoki, Kristinestad, 
Kurikka (delvis), Närpes och Östermark

8

Ekorosk Oy Ab Storkohmo avfallsstaion 
(Karleby)*, Pirilö av-
fallsstation (Jakobstad)

Evijärvi, Kaustby, Karleby, Kronoby, Larsmo, Ora-
vais, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby och Vetil 
samt en del av Kauhava 

10

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Kukkuroinmäki av-
fallsstation (Villmans-
trand, f.d. Joutseno)

Imatra, Villmanstrand, Lemi, Luumäki, Parikkala, 
Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari och 
Ylämaa

10

Östra Nylands Avfallsservice 
Ab

Domargårds avfallsstati-
on (Borgå)

Askola, Liljendal, Lovisa, Pernå, Borgnäs, Borgå, 
Strömfors och Sibbo

8

Kiertokapula Oy Karanoja avfallsbehan-
dlingsområde (Tavas-
tehus)

Hattula, Hausjärvi, Hyvinge, Tavastehus, Janakka-
la, Träskända, Kervo, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, 
Tusby och Valkeakoski

12

Kymenlaakson Jäte Oy Avfallscentral (Kouvola, 
f.d. Anjalankoski)

Fredrikshamn, Iitti, Kotka, Kouvola, Lappträsk, 
Miehikkälä, Pyttis och Virolahti

8

Lakeuden Etappi Oy Ilmajoki avfallshante-
ringscentral (Ilmajoki)

Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava (delvis), Kuor-
tane, Lappo, Seinäjoki, Töysä och Etseri + genom 
avtal Kihniö och Laihela samt en del av Kurikka

9 + 2

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kiimassuo avfallscentral 
(Forssa)

Akaa, Forssa, Humppila, Jockis, Kiikoinen, Koski 
Tl, Kylmäkoski, Loimaa, Oripää, Punkalaidun, Sas-
tamala, Somero, Tammela, Urjala och Ypäjä samt 
en del av Pöytyä

15

Metsäsairila Oy Metsäsairila avfallsstati-
on (S:t Michel)

Suomenniemi (Utanför planeringsområdet S:t 
Michel, Puumala och Ristiina)

4, varav 1 i plane-
ringsområdet

Millespakka Oy Millespakka avfallsbe-
handlingsstation (Ala-
järvi)

Alajärvi, Halsua, Lappajärvi, Lestijärvi, Perho, Soini 
och Vimpeli (Utanför planeringsområdet Kyyjärvi 
och Reisijärvi) 

9, varav 7 i plane-
ringsområdet

Mustankorkea Oy Mustankorkea avfall-
sbehandlingscentral 
(Jyväskylä)

På basis av avtal Hartola (Utanför planeringsområ-
det Jyväskylä, Laukaa och Muurame + genom avtal 
10 kommuner)

3 + på basis av avtal 
11, varav 1 i plane-

ringsområdet

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Koukkujärvi avfall-
sbehandlingscentral 
(Nokia), Tarastejärvi 
avfallsbehandlingscent-
ral (Tammerfors)

Tavastkyro, Ikalis, Juupajoki, Kangasala, Kuhma-
lahti, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, 
Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Tammerfors, 
Vesilahti, Virdois och Ylöjärvi

17

Pohjois-Satakunnan Jätteiden-
käsittely Oy**

Kooninkeidas avfallssta-
tion (Kankaanpää)

Kankaanpää + genom avtal Honkajoki, Jämijärvi, 
Karvia, Lavia

1 + 4

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Kujala avfallscentral 
(Lahtis)

Artjärvi, Asikkala, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, 
Kärkölä, Lahtis, Mörskom, Nastola, Orimattila, 
Padasjoki, Pukkila och Sysmä

13

Rosk’n Roll Oy Ab Munkkaa avfallscentral 
(Lojo)

Hangö, Ingå, Karislojo, Högfors, Lojo, Nummi-
Pusula, Raseborg, Sjundeå och Vichtis

9

Rouskis Oy Korvenmäki avfallsstati-
on (Salo)

Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu 4

Satakierto Oy Hallavaara avfallscentral 
(Kjulo)

Eura, Kjulo, Säkylä och Huittinen 4

Åbonejdens Avfallsservice Ab Toppå avfallscentral 
(Åbo), Isosuo avfall-
scentral (Reso), Rauhala 
avfallscentral (Västra 
Åboland, f.d. Pargas)

Aura, S:t Karins, Lundo, Västra Åboland, Marttila, 
Masku, Mynämäki, Nådendal, Nousis, Pöytyä (del-
vis), Reso, Rusko, Tarvasjoki och Turku

14

Vestia Oy Ylivieska avfallscentral 
(Ylivieska)

Himanka, Kannus och Toholampi (Utanför plane-
ringsområdet Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, 
Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, 
Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Sievi och Ylivieska)

17, av vilka 3 i pla-
neringsområdet



164  Miljön i Finland  45sv | 2009

Affärsverk e.d.

Nurmijärvi kommun Metsä-Tuomela av-
fallsstation (Nurmijärvi)

Nurmijärvi 1

Porin Jätehuolto Hangassuo avfallsstation 
(Björneborg)

Harjavalta, Kumo, Luvia, Sastmola, Nakkila, Norr-
mark, Pomarkku, Björneborg, Siikainen och Ulvsby

10

Rauman seudun jätehuolto-
laitos

Hevossuo avfallsstation 
(Raumo)

Euraåminne, Raumo 2

Uudenkaupungin jätehuolto Munaistenmetsä avstjäl-
pningsplats (Nystad)

Gustavs, Laitila, Pyhäranta, Tövsala, Nystad, Veh-
maa

6

Samarbetsdelegation

Huvudstadsregionens samar-
betsdelegation SAD (från in-
gången av 2010 HRM)

Käringmossens avfall-
sbehandlingscentral 
(Esbo)

Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda + genom avfall 
Kyrkslätt

4 + 1

*avstjälpningsplats i Karleby
**Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy ägs av Kankaanpää stad (bolaget grundat i början av 2008).
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BILAGA 3. Verksamma avstjälpningsplatser i södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde.
Tabell 1. Offentliga avstjälpningsplatser i planeringsområdet (augusti 2009).

Avstjälpningsplats Placeringskommun Kategori Upprätthållare

Millespakka Oy, avfallsbehandlingsstation Alajärvi Ofarligt Avfallsbehandlingsbolag

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Kiimassuo Forssa Ofarligt Avfallsbehandlingsbolag 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (Suomen Erityisjäte Oy), 
avstjälpningsplats för problemavfall

Forssa Problemavfall Avfallsbehandlingsbolag

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (Suomen Erityisjäte Oy), 
PIMA-avstjälpningsplats

Forssa Ofarligt Avfallsbehandlingsbolag

Huvudstadsregionens samarbetsdelegation SAD (från ingån-
gen av 2010 HRM), Käringmossen

Esbo Ofarligt Avfallsbehandlingsbolag

Ekorosk Oy Ab, Evijärvi avstjälpningsplats för inert avfall Evijärvi Inert avfall Kommunen

HSB:s PIMA-avstjälpningsplats i Nordsjö Helsingfors Ofarligt Kommunen

Kiertokapula Oy, Karanoja Tavastehus Ofarligt Avfallsbehandlingsbolag

Lakeuden Etappi Oy, avfallshanteringscentral Ilmajoki Ofarligt Avfallsbehandlingsbolag

Lakeuden Etappi, avstjälpningsplats för problemavfall Ilmajoki Problemavfall Avfallsbehandlingsbolag

Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy, Kooninkeidas Kankaanpää Ofarligt Avfallsbehandlingsbolag

Ekorosk Oy Ab, Storkohmo avfallsstation Karleby Ofarligt Avfallsbehandlingsbolag

Kymenlaakson Jäte Oy, avfallscentral Kouvola 
(Anjalankoski)

Ofarligt Avfallsbehandlingsbolag

Kymenlaakson Jäte Oy, avfallscentral Kouvola 
(Anjalankoski)

Problemavfall Avfallsbehandlingsbolag

Satakierto Oy, Hallavaara Kjulo Ofarligt Avfallsbehandlingsbolag

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, Kujala avfallscentral Lahtis Ofarligt Avfallsbehandlingsbolag

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Kukkuroinmäki Villmanstrand (Jout-
seno)

Ofarligt Avfallsbehandlingsbolag

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, PIMA-avstjälpningsplats Villmanstrand (Jout-
seno)

Problemavfall Avfallsbehandlingsbolag

Rosk’n Roll Oy Ab, Munkkaa Lojo Ofarligt Avfallsbehandlingsbolag

Porin Jätehuolto, Hangassuo Luvia Ofarligt Kommunen

Åbonejdens avfallsservice Ab, Rauhala Västra Åboland 
(Pargas)

Ofarligt Avfallsbehandlingsbolag

Ab Stormossen Oy, Kvevlax avfallscentral Korsholm Ofarligt Avfallsbehandlingsbolag

Ab Stormossen Oy, avstjälpningsplats för problemavfall Korsholm Problemavfall Avfallsbehandlingsbolag

Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Koukkujärvi Nokia Ofarligt Avfallsbehandlingsbolag

Nurmijärvi kommun, Metsä-Tuomela avfallsstation Nurmijärvi Ofarligt Kommunen

Östra Nylands Avfallsservice Ab, Domargård Borgå Ofarligt Avfallsbehandlingsbolag

Åbonejdens Avfallsservice Ab, Isosuo Reso Ofarligt Avfallsbehandlingsbolag

Rauman Seudun Jätehuoltolaitos, Hevossuo Raumo Ofarligt Kommunen

Rouskis Oy, Korvenmäki Salo Ofarligt Avfallsbehandlingsbolag

Östra Nylands Avfallsservice Ab, Mömossens avstjälp-
ningsplats för industriavfall

Sibbo Ofarligt Avfallsbehandlingsbolag

Pirkanmaan Jäteshuolto Oy, Tarastenjärvi Tammerfors Ofarligt Avfallsbehandlingsbolag

Botniarosk Oy Ab, Östermarks avfallscentral Östermark Ofarligt Avfallsbehandlingsbolag

Åbonejdens avfallsservice Ab, Toppå Åbo Ofarligt Avfallsbehandlingsbolag

Nystads stad, Munaistenmetsä Nystad Ofarligt Kommunen
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Tabell 2. Privata avstjälpningsplatser i planeringsområdet (augusti 2009).

Avstjälpningsplats Placeringskommun Kategori Upprätthållare

Teollisuuden Voima Oyj, TVO:s avstjälpningsplats Euraåminne Ofarligt Industrin

Stora Enso Oyj, Summa avstjälpningsplats Fredrikshamn Ofarligt Industrin

Ovako Wire Oy, Koverhars stålfabrik, nya avstjälpningsplat-
sen

Hangö Ofarligt Industrin

Boliden Harjavalta Oy, Harjavalta jordtippsområde, Ratala 
område för granulerat nickelslagg 

Harjavalta Ofarligt Industrin

Boliden Harjavalta Oy, Harjavallan jordtippsområde, Anrik-
ningssandområde IV /Lammainen

Harjavalta Problemavfall Industrin

Boliden Harjavalta Oy, Harjavalta jordtippsområde, gipsfer-
riarsenatbassäng

Harjavalta Problemavfall Industrin

Boliden Harjavalta Oy, Harjavalta jordtippsområde, anrik-
ningssandområde I

Harjavalta Problemavfall Industrin

Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Harjavalta jordtippsområde, 
järnfällningsbassängerna II, III och IV

Harjavalta Problemavfall Industrin

Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Harjavalta jordtippsområde, 
järnfällningsbassäng I

Harjavalta Problemavfall Industrin

Mikkelin Betoni Oy:s avstjälpningsplats Heinola Industriavfall Industrin

Kuusakoski Oy, Rajavuori avstjälpningsplats Heinola Problemavfall Industrin

Stora Enso Oyj Heinola Flutingfabrik Heinola Ofarligt Industrin

Vaskiluodon Voima, Kerusneva avstjälpningsplats för aska Ilmajoki Ofarligt Industrin

Stora Enso Oyj, Laurinniemi avstjälpningsplats Imatra Ofarligt Industrin

Fortum Power and heat Oy, Grundviken avstjälpningsplats Ingå Ofarligt Industrin

Oy Metsä-Botnia Ab, Kasköfabriken, nya avstjälpningsplatsen Kaskö Ofarligt Industrin

Lassila & Tikanoja Oyj, Savio jordtippsområde Kervo Ofarligt Annan privat

Lassila & Tikanoja Oyj, Heinsuo behandlingsanläggning för 
industriavfall, avstjälpningsplats för ofarligt avfall

Kotka Ofarligt
(startar 1.9.2009)

Annan privat

Lassila & Tikanoja Oyj, Heinsuo behandlingsanläggning för 
industriavfall, avstjälpningsplats för problemavfall

Kotka Problemavfall Annan privat

Karhulan Industrinkeräys Oy, Helilä avstjälpningsplats /Karhu-
lan Industrinkeräys Oy

Kotka Ofarligt Industrin

Sunila Oy, Sunila avstjälpningsplats Kotka Ofarligt Industrin

Ekokem-Palvelu Oy, Keltakangas avstjälpningsplats för indust-
riavfall

Kouvola
(Anjalankoski) 

Problemavfall Annan privat

Myllykoski Paper Oy, Sulento avstjälpningsplats Kouvola
(Anjalankoski) 

Ofarligt Industrin

Stora Enso Oyj, Karhunkangas avstjälpningsplats Kouvola
(Anjalankoski) 

Ofarligt Industrin

UPM-Kymmene Oyj, Lamminmäki avstjälpningsplats Kouvola
(Kuusankoski) 

Ofarligt Industrin

Kemira Oyj verksamhetsstället i Karleby Karleby Ofarligt Industrin

KemFine Oy, Karlebyfabrikerna Karleby Ofarligt Industrin

Outokumpu Zinc Oy (Boliden Kokkola Oy:s zinkfabrik i Kar-
leby, avfallsområdet)

Karleby Problemavfall Industrin

Tetra Chemicals Europe Oy, Karlebyfabrikernas avfallsområ-
de

Karleby Ofarligt Industrin

PVO-Lämpövoima Oy deponeringsområdet för aska i Lålby Kristinestad Ofarligt Industrin

Lahti Energia Oy Kymijärvi kraftverk, avstjälpningsplatsen för 
aska i Miekka

Lahtis Ofarligt Industrin

Lassila & Tikanoja Oyj Kukkuroinmäki behandlingsområde, 
avstjälpningsplats för ofarligt avfall

Villmanstrand
(Joutseno) 

Ofarligt Annan privat

Lassila & Tikanoja Oyj, Kukkuroinmäki behandlingsområde, 
avstjälpningsplats för problemavfall

Villmanstrand 
(Joutseno)

Problemavfall Annan privat

Metsä-Botnia Oyj, Kilteinen avstjälpningsplats Villmanstrand 
(Joutseno)

Ofarligt Industrin
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Nordkalk Oyj Abp, jordtippsområde för jord som avlägsnats 
från gruvan

Villmanstrand Inert avfall Industrin

Paroc Oy:s avstjälpningsplats Villmanstrand Inert avfall Industrin

Paroc Oy:s avstjälpningsplats Villmanstrand Ofarligt Industrin

UPM-Kymmene Oyj, Tousa avstjälpningsplats Villmanstrand Ofarligt Industrin

Suomen Karbonaatti Oy, Villmanstrandsfabriken, bassäng för 
kalcitavfall

Villmanstrand Inert avfall Annan privat

UPM-Kymmene Oyj, PIMA-avstjälpningsplats Villmanstrand Problemavfall Industrin

Lapuan Energia Oy, avstjälpningsplats för askavfall, Simpsiö Lappo Ofarligt Industrin

Partek Nordkalk Oy, Tytyri gruva Lojo Ofarligt Industrin

Fortum Power and Heat Oy, Härkäsuo jordtippsområde Nådendal Ofarligt Industrin

Oy KWH Mirkas avstjälpningsplats Oravais Ofarligt Industrin

Oy Ahlholms Kraft Ab, Pirilö avstjälpningsplats för aska Jakobstad Ofarligt Industrin

UPM-Kymmene Oyj, Jakobstadsfabrikerna, Wisaforest Jakobstad Ofarligt Industrin

Ekokem-Palvelu Oy, Peräkorpi behandlingscentral, avstjälp-
ningsplats för industriavfall

Björneborg Problemavfall Annan privat

Fortum Power and Heat Oy, Metsä-Ahla jordtippsområde Björneborg Ofarligt Industrin

Kemira Pigments Oy, Ferroområdet Björneborg Ofarligt Industrin

Kemira Pigments Oy, området för ilmenitrester Björneborg Ofarligt Industrin

Sachtleben Pigments Oy (Kemira Pigments Oy), Kipsikorpi 
avstjälpningsplats

Björneborg Ofarligt Industrin

Stena Metalli Oy, Peittoonkorpi avstjälpningsplats Björneborg Ofarligt Industrin

UPM-Kymmene Oyj, Suiklansuo avstjälpningsplats Raumo Ofarligt Industrin

M-Real Oy, Konkanmäki avstjälpningsplats Rautjärvi Ofarligt Industrin

Ekokem Oy Ab verksamhetsstället i Riihimäki Riihimäki Problemavfall Industrin

Yara Suomi Oy, fällningsbassäng 3 Nystad Ofarligt Industrin

Vaskiluodon Voima Oy, Runsor askavstjälpningsplats Vasa Ofarligt Industrin

Kuitu Finland Oy, Mahlianmaa avstjälpningsplats Valkeakoski Ofarligt Industrin

UPM-Kymmene Oyj Tervasaari, Suikki industriavstjälp-
ningsplats

Valkeakoski Ofarligt Industrin
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BILAGA 4. Anläggningar för samhälls bioavfall som är verksamma, under uppförande samt i 
miljötillstånds- eller MKB-fasen i södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde (augusti 2009).

Symbol 
i figur 7

Anläggning Placering-
skommun

Kapaci-
tet 
(t/år)

Situationen i fråga om anlägg-
ningar som är under uppföran-
de eller planering

Komposteringsanläggning

Verksamma

5 Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tarastenjärvi avfallsbehan-
dlingscentral, komposteringsanläggning för bioavfall

Tammerfors 35 000

8 Rosk’n Roll Oy Ab, Suursuo komposteringsanläggning 
i Hangö

Hangö 16 000*

9 Envor Biotech Oy (f.d. Etelä-Suomen Multaravinne) Forssa 55 000*

11 SAD (från ingången av 2010 HRM) Käringmossens 
komposteringsanläggning

Esbo 49 000

12 Vapo, Nurmijärvi komposteringsanläggning Nurmijärvi 26 000*

13 Kiertokapula Oy Kapula komposteringsanläggning Hyvinge 20 000

14 Kujalan Komposti Oy Lahtis 45 000*

15 Vapo Oy Biotech, Anjalankoski komposteringsanlägg-
ning för bioavfall

Kouvola        
(Anjalankoski)

7 000

16 Vapo Oy, Joutseno komposteringsanläggning Villmanstrand 
(Joutseno)

40 000*

Under uppförande eller planering

Kymenlaakson Jäte Oy Kouvola 48 000* Miljötillstånd 25.11.2009

Strängkomposteringsanläggning

Verksamma

2 Stormossen Oy, efterkompostering Korsholm 31 500*

Biogasanläggning

Verksamma

1 Stormossen Oy, biogasanläggning Korsholm 85 000*

3 Laihela kommun, biogasanläggning Laihela 4 000*

4 Lakeuden Etappi, avfallshanteringscentral, biogasan-
läggning

Ilmajoki 52 000*

6 Satakierto Oy, Hallavaara avfallscentral Kjulo 19 000* Utvidgning på max. 100 000 t/år 
planeras

7 Biovakka Oy Vehmaa 120 000*

10 Envor Biotech Oy (f.d. Etelä-Suomen Multaravinne) Forssa 28 000* Utvidgning på 56 000 t/år under 
uppförande

Under uppförande eller planering 

Kymen BioEnergia Oy Kouvola      
(Valkeala)

19 000* Miljötillstånd 29.5.2008

Haminan Energia Oy, Harju biogasanläggning Virolahti 19 500* Ansökan om miljötillstånd 11/2009

VamBio Oy Huittinen 60 000* Miljötillstånd 14.5.2008 > under 
uppförande

Lassila & Tikanoja Oyj, Kalavesi biogasanläggning Kaustby 110 000* MKB avslutats 24.8.2005 > för-
verkligandet beror på när gruvverk-
samheten inleds

Malax Bioenergi Oy Ab Malax 19 500* Miljötillstånd 18.5.2007

Rouskis Oy, Korvenmäki avfallsstation Salo 20 000 –     
100 000*

MKB pågår 14.10.2009

Heikas Oy Lappo 120 000 – 
360 000*

Miljötillstånd anhängigt 1.9.2009

* Anläggningens kapacitet omfattar förutom bioavfall från samhällen även annat bionedbrytbart avfall. Annat avfall som behandlas kan beroende på 
anläggningen vara bl.a. slam från avloppsreningsverk och bionedbrytbart avfall från industrin.
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BILAGA 5. Avfallsförbrännings- och samförbränningsanläggningar för avfall 
som är verksamma, under uppförande samt i miljötillstånds- eller MKB-fasen i 
södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde (november 2009).

Symbol 
i figur 8

Anläggning Placering-
skommun

Kapaci-
tet 
(t/år)*

Situationen i fråga om anlägg-
ningsprojekt som är under 
uppförande eller planering

Avfallsförbränningsanläggning

Verksamma

6 Avfallsförbränningsverket i Oriketo i Åbo Åbo 50 000 Miljötillstånd (förlängning till 2014) 
30.9.2009
> Överklagat hos Vasa förvaltnings-
domstol

7 Ekokem Oy Ab avfallskraftverk Riihimäki 150 000

11 Kotkan Energia Oy nyttokraftverk Kotka 100 000

 Under uppförande eller planering

A Westenergy Oy Ab Stormossens avfallshanterings-
central

Korsholm 150 000 Miljötillstånd 17.6.2009
> under uppförande

D Vapo Oy Lämpö ja Sähkö, avfallsförbränningsanlägg-
ning

Tavastkyro 200 000 MKB avslutats 29.9.2006

E Rouskis Oy, avfallskraftverk Salo 50 000 – 
150 000

MKB pågår 8.10.2009

F Ekokem Oy Ab Avfallskraftverk II Riihimäki 150 000 MKB avslutats 23.10.2009 >
Ansökan om miljötillstånd 
26.11.2009 

G Vanda Energi Ab Vanda 340 000 Miljötillstånd 30.12.2009

Samförbränningsanläggning

Verksamma

1 Alholmens Kraft Jakobstads kraftverk Jakobstad 170 000 – 
210 000

2 Pori Energia Oy (f.d. Porin Lämpövoima Oy) Aittaluo-
to kraftverk

Björneborg 35 000

3 Porin Prosessivoima Oy, Kaanaa Björneborg 25 000

4 Rauman Voima Oy UPM-Kymmene** Raumo 49 000

5 Fortum Power and Heat Oy Kauttua kraftverk Eura 70 000

8 Lahti Energia Oy Kymijärvi kraftverk Lahtis 70 000

9 Stora Enso Oyj Anjalankoskifabrikerna Anjalankoski 50 000 Tilläggskapacitet på 85 000 t/år pla-
neras (MKB avslutats 17.10.2007)

10 Kotkan Energia Oy, Hovinsaari kraftverk Kotka 42 500

 Under uppförande eller planering

Kuitu Finland Oy (f.d. Säteri Oy) Valkeakoski 39 000 Gått i konkurs, men utredning om 
fortsättningen pågår

B Vaskiluodon Voima Oy, utvidgning av bränsleurvalet i 
Seinäjoki kraftverk

Seinäjoki 50 000 MKB avslutats 17.3.2009

C PVO-Lämpövoima Kristinestad 100 000 – 
200 000

MKB avslutats 14.9.2009

H Lahti Energia Oy Kymijärvi gasanläggning Lahtis 300 000 Miljötillstånd 4.11.2005

I M-Real Oyj, Simpelefabrikerna Rautjärvi 30 000

Oy Katternö Ab, avfallsförbränningsanläggning eller 
samförbränningsanläggning för avfall

Jakobstad inte känd MKB avslutats 25.11.2004

Seinäjoen Energia Oy Seinäjoki 30 000 – 
110 000

MKB avslutats 15.11.2004

Fortum Power and Heat Oy, anläggning för energiut-
vinning ur avfall

Karleby 150 000 – 
250 000

MKB avslutats 3.2.2004

* Avfallsförbränningsanläggningarnas kapacitet omfattar även annat än samhällsavfall. För samförbränningsanläggningarnas del har angetts den 
tillståndsenliga kapaciteten i fråga om avfallsbaserat bränsle.
** Anläggningen fungerar vintertid som REF-anläggning, på sommarens bränns träbaserat material
Källa: VAHTI-datasystemet. Finlands miljöcentral 2008, miljötillstånds och MKB-uppgifter om anläggningarna.
Obs. Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:s avfallsförbränningsverk i Åbo har fått negativt beslut från Högsta domstolen 16.10.2009
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BILAGA 6. Massa- och pappersindustri, metallindustri-, kemiindustri- 
och energiproduktionsindustrianläggningar i södra och västra 
Finlands avfallsplaneringsområde på basis av vilka uppgifterna om 
avfallsmängden från dessa industribranscher har uppskattats.
Tabell 1. Massa- och pappersindustrianläggningar på basis av vilkas VAHTI-uppgifter avfallsmängden 
från massa- och pappersindustrin 2002–2008 i södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde 
har bestämts.

Massa- och papperindustri anläggningar

Tavastlands miljöcentral

Stora Enso Oyj, flutingfabrik i Heinola

Tervakoski Oy

Sydösträ Finlands miljöcentral

Keräyskuitu Oy, Kotka (avfärgningsanläggning)

M-Real Oyj, Simpele

M-Real Joutseno BCTMP

Myllykoski Paper Oy

Oy Metsä-Botnia Ab, fabriken i Joutseno

Sonoco Alcore Oy, kartongfabriken i Karhula

Stora Enso, Anjalankoski

Stora Enso, Imatra

Stora Enso, Kotka

Stora Enso Publication Papers Oy Ltd, Summa (pappersbruk)

Sunila Oy, fabriken i Sunila

UPM-Kymmene Oyj, Kymi

UPM-Kymmene Oyj, Voikkaa (pappersbruk)

UPM-Kymmene Oyj, fabriken i Kaukas

Sydvästra Finlands miljöcentral

Ahlström Tampere Oy, Kauttua

Corenso United Oy, ltd, kartongfabriken i Björneborg

Jujo Thermal Oy (från 1.6.06 Ahlström Kauttua)

Oy Metsä-Botnia Ab, fabriken i Raumo

UPM-Kymmene Oy, pappersbruket i Raumo

Västra Finlands miljöcentral

Oy Metsä-Botnia Ab, fabriken i Kaskö

UPM Kymmene Oyj, fabriken i Jakobstad Wisaforest

M-Real Oyj, Kaskinen BCTMP

Birkalands miljöcentral

Georgia-Pacific Nordic Oy, mjukpappersbruket i Nokia

Metsä Tissue Oyj, fabriken i Mänttä

M-Real Oyj Kyro

M-Real Oyj Tako Board

M-Real Oyj Lielahti, Tako Board Massa

UPM-Kymmene Oyj

WalkiWisa Oy

Nylands miljöcentral

Sappi Finland I Oy (f.d. Real Oyj, Kirkniemi)

Mondi Lohja Oy (f.d. Loparex Group Loparex Oy)
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Tabell 2. Metallindustrianläggningar på basis av vilkas VAHTI-uppgifter avfallsmängden från metal-
lindustrin 2002–2007 i södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde har bestämts.

Metallindustrianläggningar

Tavastlands miljöcentral

Alteams Oy, gjuteriet i Loppi

JVS-Steel Oy

Kuusakoski, fabrikerna i Heinola

Ofa Oy Ab Jokioinen

Oitin Valu Oy (bara D01)

Rautaruukki Oyj, Tavastehus

Sandvik

Stafi

Termopoint

Vaahto Oy

Sydöstra Finlands miljöcentral

Ovako Bar Oy Ab, stålfabriken i Imatra

Sulzer Pumps Finland Oy, gjuteriet i Karhula

Sydvästra Finlands miljöcentral

Aker Finnyards Oy, Åbo

Aker Finnyards Rauma Oy

Aspocomp Oy, fabriken i Salo

Auracoat Oy, Åbo

Boliden Harjavalta Oy

Componenta Pori Oy

ESAB Dalsbruk Oy

Hollming works Oy

Leinovalu Oy

Lounais-Suomen Putki Oy

Luvata Pori Oy

Metallivalimo Koivuniemi/Karhuvalu Oy

Norilsk Nickel Harjavalta Oy

Oras Oy

Ovako Wire Oy Ab, Dalsbruk

Peiron Oy, gjuteriet i Kokemäki

Piiroinen-yhtiöt, Salo

Pintos Oy, Euran tehdas

Rautaruukki Oyj, fabriken i Kankaanpää

RMR Oy Merirakenne

Sampo-Rosenlew Oy

Technip Offshore Finland Oy

Turun korjaustelakka Oy, Nådendal

Ulefos Nv Oy

Uudenkaupungin rautavalimo Oy

Västra Finlands miljöcentral

Alteams Oy, Kirkonkylän Tehdas, Laihia

Aurajoki Oy fabriken i Vasa

Aurajoki Oy, fabriken i Ylihärmä, Ylihärmä

Blaxar Oy Kokkola, ytbehandlingsanläggning
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Boliden Kokkola Oy (zinkfabrik), Kokkola

Cibo-Print Oy Teuva

Componenta Pietarsaari Oy, gjuteri

Ferral Alucast Oy, aluminiumgjuteri

Inhan Tehtaat Oy Ab

Lillbacka Powerco Oy, fabriken i Alähärmä

Mecanova Oy, f.d. Lillbacka Oy, Härmä II, Alahärmä 

Mäkelä Alu Oy 

Nammo Lapua Oy, fabriken i Lappo

Outokumpu Stainless Tubular Products Oy Ab Jakobstad Works

Outokumpu Stainless Tubular Products Oy Ab Veteli Works

Oy Nordhydraulic Ab (gjuteri)

Polttoväri Oy

Rautaruukki Oyj fabriken i Seinäjoki

Wärtsilä Finland Oy - Motorlaboratorium

Wärtsilä Finland Oy Delivery Centre Vaasa

Birkalands miljöcentral

Abloy Oy Helat

Alteams Oy

Aurajoki Oy

Finncont Oy

Johnson Oy

Keskipakovalu Oy

Metso Oyj Lokomo Steel

Metso Oyj stålfabriken

Patria Aviation Oy

Peiron Oy

Purso Oy Siuro

Purso Oy Sulatto

Sisu Diesel Oy

Nylands miljöcentral

Aker Yards, Helsingforsvarvet

Anodisointi Jenster Oy anodiseringsanläggningen i Esbo

Aurajoki Oy, anläggningarna i Nummela

Componenta Karkkila Oy

Crown Pakkaus Oy

Finnair Oyj Finnair Tekniikka

Helvar Oy, Karkkila Magnetics-fabriken

Jokelan Valu Oy

Liljendals Bruk Ab

Metso Automation Oy, Roihupelto

Nordic Aluminium Oyj, fabriken i Pikkala

Ovako Wire Oy Ab stålfabriken i Koverhar

Pinnoitus Helin Oy

Printal Oy

Prysmian Cabels and Systems Oy

Scanfil Oyj, Vantaa

Specialvalimo J. Pap Oy, gjuteriet I Esbo
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Steris Europe inc. Anläggningen i Finland, Steris Finn-Aqua

Stryria Jouset Oy, Billnäs

Tammet Oy, fabriken i Ekenäs

Teknotyö -kuumasinkitys Oy

Tabell 3. Kemiindustrianläggningar på basis av vilkas VAHTI-uppgifter avfallsmängden från kemiin-
dustrin 2002–2007 i södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde har bestämts. 

Kemiinindustrianläggningar

Tavastlands miljöcentral

Ashland Finland Oy, Gelcoat/ytfärgningsfabrike, Lahtis

Basf Construction Finland Oy, Riihimäki

Henkel Makroflex Oy, Hausjärvi

Nor-Maali Oy

Oy AGA Ab, vätefabriken i Tavastehus

Oy AGA Ab, produktionsanläggningen i Riihimäki

Oy Specialty Minerals Nordic Ab, fabriken I Tervakoski

Vitabalans Oy

Sydöstra Finlands miljöcentral

BASF Oy, fabriken i Fredrikshamn

Bim Finland Oy, fabriken i Kouvola

Ciba Specialty Chemicals Oy, papperskemisk fabrik

Ciba Specialty Chemicals Oy, PVAC-fabrik

Ciba Specialty Chemicals Oy, SB-fabrik

Dow Suomi Oy, fabriken i Fredrikshamn

Dynea Chemicals Oy, limfabriken och formalinanläggningen i Fredrikshamn

Finnish Chemicals Oy, fabrikerna i Kuusankoski

Finnish Chemicals Oy, verksamhetsstället i Joutseno

J.M. Huber Finland Oy, fabriken i Fredrikshamn

J.M. Huber Finland Oy, fabriken i Taavetti

Schaefer Kalk Finland Oy, Kuusankosken PCC-fabrik

Solvay Chemicals Finland Oy

Specialty Minerals Nordic Oy Ab, fabriken i Myllykoski

Specialty Minerals Nordic Oy Ab, fabriken i Villmanstrand

Sydvästra Finlands miljöcentral

Sachtleben Pigments Oy, Björneborg

PQ Finland Oy

Neste Oil Oyj, raffinaderiet i Nådendal

Mobil Oil Oy, Nådendal

Eckart Pigments ky

Yara Suomi Oy, fabrikerna i Nystad

Yara Suomi Oy, fabrikerna i Harjavalta

Västra Finlands miljöcentral

KemFine Oy, fabrikerna i Karleby

Kemira GrowHow Oyj, Karleby

Kemira Oyj, Karleby

Kemira Oyj verksamhetsstället i Vasa

Kemira Phosphates Oy, Karleby

OMG Kokkola Chemicals Oy, Karleby 
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Oy Woikoski Ab, Karleby

TETRA Chemicals Europe Oy

Birkalands miljöcentral

Arimer Oy

Arizona Chemical Oy

Bemis Valkeakoski Oy

Coloria Oy

Findur HT Oy

Finnish Chemicals Oy

Henkel Norden Oy

Hercules Finland Oy

Kiiltoplast Oy

Lakkavalmiste Oy

Ligno Tech Oy

Linjapinta Oy

Nokian renkaat Oy

Santen Oy

Siegwerk Finland Oy

Suomen kumitehdas Oy

Suominen Ikamer Oy, Ikaalinen

Suominen Joustopakkaukset Oy fabriken i Tammerfors

Kuitu Finland Oy (f.d. Säteri Oy)

Tampereen Lakkamestarit Oy , ny produktionsanläggning

Thermisol Oy

Nylands miljöcentral

Ashland Finland Oy, polyesterproduktion

Borealis Polymers Oy, Borstar-försöksfabrik

Borealis Polymers Oy, Fenoler och aromater, affärsverksamhetsenhet

Borealis Polymers Oy, LDPE-produktion

Borealis Polymers Oy, olefinenhet

Borealis Polymers Oy, PE2-produktion

Borealis Polymers Oy, polypropenproduktion

CPS Color Oy Vantaa

Fermion Oy pilotfabriken i Esbo

Fermion Oy fabriken i Hangö

Finnplast Oy, PVC-produktion

Flint Group Finland Oy

Genencor International Oy fabriken i Hangö

Hankintatukku Arno Latvus Oy fabrik

Maston Oy:s anläggning i Kyrkslätt

M-I Finland Oy, Fia-försöksfabrik

Nalco Finland Oy

Neste Markkinointi Oy, Lubricants, smörjmedelsfabrik

Neste Oil Oyj, raffinaderiet i Borgå

Nordic Label Ltd., tryckeriet i Sjundeå

Orion Oy, läkemedelsfabriken och pannanläggningen i Esbo

Oy Forbo Adhesives Finland Ab

Oy Forcit Ab, dispersionsfabrik
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Oy Forcit Ab, sprängämnesfabrik

Oy Leiras Finland Ab, fabriken i Ekenäs

Oy Shell Ab, lager och fabrik i Helsingfors

Panipol Oy

Styrochem Finland Oy Polystyrenfabrik

Sun  Chemicals Oy, fabriken i Esbo

Sun Chemicals Oy, fabriken i Vanda

Teknos Oy, fabriken i Sockenbacka

Teknos Oy, fabriken i Rajamäki

ThermiSol Oy, fabriken i Nurmijärvi

Tikkurila Oy, fabriken i Dickursby

Transmeri Oy Ab, anläggningen i Esbo

Vantaco oy

Visko Teepak

Tabell 4. Energiproduktionsanläggningar på basis av vilkas VAHTI-uppgifter avfallsmängden från 
energiproduktionsindustrin 2002–2007 i södra och västra Finlands avfallsplaneringsområde har 
bestämts. 

Energiproduktionsanläggningar

Tavastlands miljöcentral

Fortum Power and Heat Oy, kraftverket i Riihimäki

Fortum Power and Heat Oy, Suomen Sokeri Oy:n LK 179

Lahti Energia Oy, kraftverket i Heinola

Lahti Energia Oy, kraftverket i Kymijärvi

Vapo Oy, kraftverket i Kiimassuo

Vattenfall Kaukolämpö Oy, kraftverket i Vanaja

Hartolan kuningaslämpö

Sydöstra Finlands miljöcentral

Gasum Oy, kompressorstationen i Imatra

Gasum Oy, kompressorstationen i Valkeala

Haminan Energia Oy, BASF Oy:n ångpannsanläggning

Imatran Lämpö, värmecentralerna

Kotkan Energia Oy, kraftverket i Hovinsaari

Kymin Voima Oy

Lappeenrannan Energia Oy, värmecentralen i Ihalainen

Lappeenrannan Energia Oy, värmecentralen i Skinnarila

Lappeenrannan Energia Oy, kraftverket i Mertaniemi

Mussalon Kaukolämpö Oy och Nokian Lämpövoima Oy, kraftverket i Mussalo

Parikkalan kunta, värmeverk

Savitaipaleen kunta, värmeverket i Kivikharju

Vamy Oy, kraftverket i Myllykoski

Sydvästra Finlands miljöcentral

Fortum Power and Heat Oy, Kauttua

Fortum Power and Heat Oy, Havs-Björneborg

Fortum Power and Heat Oy, Nådendal

Pori Energia Oy, kraftverket i Aittaluoto

Pori Energia Oy, kraftverket i Pihlava

Porin Prosessivoima Oy
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PVO Lämpövoima Oy, kraftverket i Tahkoluoto

Turku Energia Oy, Orikedon lk, värmeverk

Vatajankosken Sähkö Oy, torvkraftverk

Voimavasu, kraftverket i Salo

Voimavasu, kraftverket i Säkylä

Teollisuuden Voima, kraftverket i Olkiluoto

Västra Finlands miljöcentral

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy

Fortum Lämpö Oy, pannanläggninfgen i Jeppo

Fortum Lämpö Oy, Suomen Rehu Oy

Fortum Lämpö Oy, Valio Oy

Fortum Lämpö Oy, Ylistaron Lämpö Oy

Fortum Power and Heat Oy, kraftverket i Karleby

Jalasjärven Lämpö Oy, KPA-värmecentral

Värmeverket i Jurva kommun

Kokkolan Voima Oy, kraftverket i Yxpila

Oy Alholmens Kraft Ab

PVO-Huippuvoima Oy

PVO-Lämpövoima Oy, kraftverket i Kristinestad

Seinäjoen Energia Oy, värmecentralen i Kapernaum

Fjärrvärmeverket i Östermark kommun

Vaasan Sähkö Oy Palosaaren Silta, kraftverk

Vaskiluodon Voima Oy

Vaskiluodon Voima Oy, Seinäjoen torvkraftverk

Wärtsilä Finland Oy, Waskiluodon Valadation Center

Birkalands miljöcentral

Fortum Liha-Saarioinen

Fortum Sahalahti

Fortum Valio Oy

Fortum Vammala

Mäntän energia

Kuitu Finland Oy kraftverk (f.d. Säteri Oy)

Tampereen sl. Naistenlahti, kraftverk

M-Real Oyj, kraftverk i Kyro

Metso Power Oy, försöksanläggning i Tammerfors

Nokian lämpövoima Oy

Tampereen sähkölaitos Hervanta

Tampereen sähkölaitos Lielahti

Valkeakosken energia Oy

Virtain kaupunki, fjärrvärmeverk

Nylands miljöcentral

Fortum Power and Heat Oy, kraftverket i Finno

Fortum Power and Heat Oy, kraftverket I Ingå

Fortum Power and Heat Oy, kraftverket i Gerknäs

Fortum Power and Heat Oy, värmeverket I Lojo

Helsingin Energia, kraftverken i Gräsviken

Porvoon Energia, ångkraftverket i Tolkis

Vantaan Energia Oy, Martindal
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Voimavasu Oy, kraftverket i Porkkala

Helsingin Energia, kraftverken i Nordsjö

Ekenäs Energi, Björknäs värmecentral

Fortum Power and Heat Oy, värmecentralen I Vermo

Fortum Power and Heat Oy, kraftverket I Lovisa

Fortum Power and Heat Oy, pannanläggningen i Rajamäki LK 211

Helsingin Energia, toppvärmecentralen i Kvarnbäcken

Helsingin Energia, toppvärmecentralen i Patola

Kerava Energia, värmecentralen i Ylikerava

Helsingin Energia, Hanasaaren B-kraftverk
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BILAGA 7: Enkät före det andra samrådet bland ledamöterna i avfallspla-
neringsgruppen om deras åsikter om avfallsplaneringsprocessen.

Bifogat frågorna, med vilka kartläggs erfarenheterna bland dem som har gjort och 
varit med i avfallsplaneringsarbetet. Syftet med enkäten är att sammanställa erfaren-
heter och åsikter som sedan införs i miljöbeskrivningens punkt om slutbedömning 
av avfallsplaneringsprocessen.

Vänligen svara på enkäten senast 5.5 per e-post till undertecknad (hanna.salmenpe-
ra@ymparisto.fi). En del av frågorna riktas endast till dem som ansvarar för tyngd-
punkterna och en del till hela avfallsplaneringsgruppen.

Dessa frågor är avsedda för alla:
Var planeringsområdet en fungerande regional helhet med avsikt på avfall-•	
splaneringen?
Hur fungerade samarbetet i avfallsplaneringsgruppen?•	
Var de utvalda prioriterade områdena lyckade/var de tillräckligt många?•	
Var alternativuppställningarna lyckade och var de till nytta för utarbetnin-•	
gen av planen och framtagningen av åtgärder?
Var miljökonsekvensbedömningen till nytta för utarbetningen av planen?•	
Vad gott förde avfallsplaneringsprocessen med sig?•	
Vad negativt förde avfallsplaneringsprocessen med sig?•	

Dessa frågor är dessutom avsedda för de tyngdpunktsansvariga:
På vilket sätt var expertgrupperna till nytta för utarbetningen av planen?•	
På vilket sätt var samarbetsgrupperna till nytta för utarbetningen av planen?•	
Hade du tillräckligt med resurser/stöd för att utföra arbetet?•	
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BILAGA 8: De bedömda konsekvenserna av alternativen i fråga 
om tyngdpunkten Biologiskt nedbrytbart avfall

Nuläget ALT 0
Avstjälpningsplats

ALT 1
Förebyggande av uppkomsten av 
avfall

ALT 3
Största möjliga materialåtervinning

ALT 4
Största möjliga energiutvinning

Konsekvenser för en hållbar utveckling
Bevarande av förnybara 
och icke-förnybara 
naturresurser

- - Det material eller den 
energi som ingår i avfall 
som deponeras på avstjälp-
ningsplatser utnyttjas inte. 
Detta ökar förbrukningen av 
naturresurser som råmate-
rial för produkter och som 
energikälla.

++ Effektivare materialanvänd-
ning inom produktion och 
konsumtion sparar natur-
resurser.

+ Genom att återvinna rena 
materialfraktioner som fåtts 
som resultat av källsortering 
kan man ersätta natur-
material. Rötningstekniken 
främjar återvinningen av 
näringsämnen om rötat slam 
används som gödselfabrikat. 
Då minskar användningen 
av industriellt framställda 
gödselmedel liksom förbruk-
ningen av råmaterial som 
behövs för att tillverka dem. 
Om kompostering ersätter 
torv vid byggandet av gröna 
miljöer, undviks torvtäkt 
och transporter.

0/+ Energi som producerats ur 
avfall kan ersätta fossila 
bränslen, ved och torv. Vid 
förbränning går å andra 
sidan det material som 
finns i avfallet förlorat, som 
kunde ersätta råmaterial 
vid framställning av nya 
produkter.

Energisparande - Genom deponering av avfall 
på avstjälpningsplatser spa-
ras ingen energi. Samtidigt 
går det material och den 
energi som finns bunden i 
avfallet förlorat.

+ Systemet ger inbesparingar 
i form av energi som skulle 
ha gått åt till sortering, 
transport, förbehandling, 
återvinning och/eller be-
handling av det avfall som 
undvikits.

0/+ Återvinningsprocesserna 
förbrukar energi. Återvin-
ning kan å andra sidan 
minska energiförbrukningen 
vid anskaffning och frams-
tällning av råmaterial och 
vid tillverkning av själva 
produkten. Vid rötning 
erhålls biogas, som kan 
utnyttjas vid uppvärmning, 
samproduktion av värme 
och el eller som trafik-
bränsle.

+ Mest energi sparas om av-
fallet ersätter fossila bräns-
len, energiproduktionens 
verkningsgrad är hög och 
såväl värme- som elenergin 
kan utnyttjas.

Konsekvenser för teknik- och kompetensutvecklingen
Teknik- och kompetensut-
veckling

+ Projekt för att ta till vara 
avstjälpningsplatsgas kan ge 
affärsverksamhetsmöjligheter

+ Nya modeller för att före-
bygga uppkomsten av avfall, 
servicekoncept och forskning 
kring materialeffektivitet 
ökar kunskapen och kom-
petensen.

+ Tekniken utvecklas fortlö-
pande.

+ Nya och gamla förbrän-
ningstekniker utvecklas 
fortlöpande.

Ibruktagande av miljö-
vänlig teknik

+ På moderna avstjälp-
ningsplatser används ny 
teknik t.ex. för insamling 
av gaser.

0 + Nya komposterings- och 
rötningsanläggningar använ-
der ny teknik.

+ Reningstekniker för förbrän-
nings- och rökgaser överens-
stämmer med BAT.
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Nuläget ALT 0
Avstjälpningsplats

ALT 1
Förebyggande av uppkomsten av 
avfall

ALT 3
Största möjliga materialåtervinning

ALT 4
Största möjliga energiutvinning

Avfallspolitiska konsekvenser
Förverkligande av avfall-
shierarkin

-- Strider mot avfallshierarkin. 
Största delen av avfallet 
deponeras på avstjälp-
ningsplatser.

++ Överensstämmer med 
avfallshierarkin.

+ Höjer graden av materialå-
tervinning betydligt. Återvin-
ningen av såväl fiberbaserat 
som bioavfall ökar. Använd-
ningen av kompostprodukter 
och komposterat rötslam 
problematisk (inte nödvän-
digtvis avsättning).

-- Kan försämra möjligheterna 
att förebygga uppkomsten 
av avfall. Det finns inte 
nödvändigtvis intresse för 
att minska avfallsmängden 
om avfallsförbränningska-
paciteten är stor. Avsevärd 
risk för att återvinningsbart 
material går till förbränning. 
Askan från förbränningen 
torde till stor del deponeras 
på avstjälpningsplatser.

Överensstämmelse med 
avfallsdirektivet
- 2020 återvinns minst 
hälften av pappers-, 
metall-, plats- och 
glasavfallet

-- Uppfyller inte förpliktelsen i 
avfallsdirektivet.

++ Uppfyller förpliktelsen i 
avfallsdirektivet.

++ Uppfyller förpliktelsen i 
avfallsdirektivet.

++ Uppfyller förpliktelsen i 
avfallsdirektivet.

Förverkligande av den 
riksomfattande avfall-
splanen
- Förebyggande av 
uppkomsten av avfall
- Materialåtervinning 
50 %
- Energiutvinning 30 %
- Deponering på avstjälp-
ningsplatser 20 %

-- Förverkligar inte den rik-
somfattande avfallsplanen.

++ Förverkligar den riksom-
fattande avfallsplanen.

+ Förverkligar den riksom-
fattande avfallsplanen utom 
i fråga om förebyggandet av 
uppkomsten av avfall.

- Förverkligar den riksom-
fattande avfallsplanen 
endast i fråga om depone-
ring på avstjälpningsplatser. 
Förbränningen är redan 
överdimensionerad i förhål-
lande till den riksomfattan-
de avfallsplanen.

Genomförande av avstjäl-
pningsplatsdirektivet och 
bioavfallsstrategin
- Före 2016 hamnar 25 
% av det bionedbrytbara 
avfallet på avstjälp-
ningsplatser

-- Överensstämmer inte med 
avstjälpningsplatsdirektivets 
eller bioavfallsstrategins 
mål.

++ Överensstämmer med 
avstjälpningsplatsdirektivets 
och bioavfallsstrategins mål.

++ Överensstämmer med 
avstjälpningsplatsdirektivet 
och bioavfallsstrategin.

++ Överensstämmer med 
avstjälpningsplatsdirektivet 
och bioavfallsstrategin (i 
fråga om målet för bioned-
brytbart avfall som depone-
ras på avstjälpningsplatser).

Överensstämmelse med 
EU:s biproduktförordning 
och förslaget till ändring 
av den

- I nuläget håller de an-
läggningar som behandlar 
animaliska biprodukter inte 
tillräcklig standard.

0 - De nuvarande rötkamrarna 
för reningsverksslam måste i 
framtiden kompletteras med 
hygieniseringsenheter om de 
börjar behandla animaliskt 
slam.

++ Förbränning i avfallsförbrän-
ningsanläggningar lämpar 
sig enligt förordningen som 
behandlingsmetod för allt 
animaliskt avfall.

Möjligheterna att utveckla avfallshanteringen och nuvarande utvecklingstrend
Möjligheter att utveckla 
avfallshanteringen i 
framtiden

0 Avstjälpningsplatsen som 
deponeringsplats binder inte 
avfallsmängderna till en viss 
behandling. Det är möjligt 
att utveckla förebyggandet 
av uppkomsten av avfall och 
att utöka avfallsåtervinnin-
gen. Å andra sidan tvingar 
avfallslagstiftningen fram en 
övergång från deponering 
på avstjälpningsplatser till 
andra lösningar.

+ Förebyggandet av upp-
komsten av avfall binder 
inte avfallshanteringen till 
något visst system och är 
flexibelt vid förändringar 
i avfallsmängderna och 
avfallets beskaffenhet samt 
avfallslagstiftningen.

- De byggda återvinningsan-
läggningarna gör systemet 
tämligen stelt med avseende 
på förändringar i avfall-
smängden eller avfallets 
sammansättning. Biologiska 
behandlingsanläggningar 
kunde vid förändringar 
kanske behandla även avfall 
från jordbruket eller livsme-
delsindustrin.

-- Den byggda förbränning-
sanläggningskapaciteten 
försämrar möjligheterna att 
utveckla materialåtervinnin-
gen. Under en depression, 
när avfallsmängderna mins-
kar, finns det risk för att 
avfallsmängderna inte räcker 
till. Kan leda till att avfall 
transporteras från orter 
utanför planeringsområdet 
för förbränning.

Sannolik avfallsförbrän-
ningsanläggningskapacitet

+ Avfall kan brännas i stäl-
let för att deponeras på 
avstjälpningsplatser.

-- Avfallsförbränningsanlägg-
ningarna blir tvungna 
att söka bränsle utanför 
planeringsområdet eller 
utomlands.

-- Avfallsförbränningsanlägg-
ningarna blir tvungna 
att söka bränsle utanför 
planeringsområdet eller 
utomlands.

+ Alternativ 4 överensstämmer 
i stora drag med kapacite-
ten hos de avfallsförbrän-
ningsanläggningar som 
förverkligas.
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Nuläget ALT 0
Avstjälpningsplats

ALT 1
Förebyggande av uppkomsten av 
avfall

ALT 3
Största möjliga materialåtervinning

ALT 4
Största möjliga energiutvinning

Direkta miljökonsekvenser
Utsläpp och kontroll av 
växthusgaser

-- Bionedbrytbart avfall bryts 
ned på avstjälpningsplatser 
och producerar avstjälp-
ningsplatsgas. Källsortering 
och tillvaratagande av 
avstjälpningsplatsgasen 
minskar utsläppen.

++ Det effektivaste sättet att 
minska utsläppen av väx-
thusgaser är att förebygga 
uppkomsten av avfall.

- Metanutsläppen från 
komposteringen bidrar till 
klimatförändringen. Om 
kompostprodukter ersätter 
användningen av torv 
som råmaterial för mull, 
åstadkoms inbesparingar 
i fråga om utsläppen av 
växthusgaser. Rötningens 
energiförbrukning ökar 
koldioxidutsläppen. Biogas 
från rötningen kan ersätta 
fossila bränslen. Återvin-
ningen av papper minskar 
det avfall som går till 
avstjälpningsplatser och 
utsläppen av växthusgaser 
från avfallet.

+ Inbesparingen i fråga om 
växthusgaser består av de 
utsläpp som kan undvikas 
när den energi som fås ur 
avfallet ersätter annan fossil 
energi.

Luftföroreningar - Potentiella utsläpp till luften 
från avstjälpningsplatser är 
damm, mikrober och flykti-
ga organiska föroreningar.

0 - Partikeleffekter av svavel- 
och kväveoxider.

- Partikeleffekter av svavel- 
och kväveoxider.

Konsekvenser för naturen och människors hälsa
Konsekvenser för 
jordmån, yt- och grund-
vatten, organismer, 
vegetation eller naturens 
mångfald

- Potentiella miljökonsekvenser 
på avstjälpningsplatser 
är infiltrationsvatten som 
innehåller föroreningar, lukt 
samt nedskräpning.

0 0/+ Kompostering av bioavfall 
orsakar eutrofiering av 
marken p.g.a. ammoniakuts-
läpp. Användning av kom-
post i jordbruket förbättrar 
markens struktur, förmåga 
att hålla kvar vatten och 
effektiverar mikrobaktivi-
teten. Den humus som är 
slutprodukt av nedbrytnin-
gen är av betydelse efter-
som den hindrar urlakning 
av näringsämnen. Regelbun-
den kompostanvändning kan 
också komplettera kalkning 
av jorden. Kompostprodukter 
kan dock p.g.a. sina tung-
metallhalter, sina hygieniska 
egenskaper eller stabilitet 
vara olämpliga för mark-
förbättring. Återvinning av 
papper kan spara trä och 
skog. Beroende på typen av 
skog som sparas och var 
den finns kan skogsnaturens 
mångfald påverkas.

- Svavel- och kväveoxider 
orsakar försurning och 
vidare att metaller upplöses 
i jorden. Detta försämrar 
växternas tillväxt och 
förändrar den ursprungliga 
vegetationen mot arter 
som klarar av försurningen 
bättre. Ekotoxitet hos 
vattendrag kan orsakas av 
koppar- och zinkutsläpp 
från aska som deponerats 
på avstjälpningsplatser.

Människors och livsmil-
jöns hälsa

- Skadliga konsekvenser för 
avstjälpningsplatsernas 
närmiljö samt eventuella 
skadliga konsekvenser för 
arbetstagarnas hälsa på 
avstjälpningsplatsen.

0 - Vid strängkompostering kan 
lukt, damm och mikrober 
spridas till närmiljön med 
vind eller avrinnande vatten. 
Även i komposteringsan-
läggningar kan lukt komma 
ut i utomhusluften p.g.a. 
otillräcklig lukteliminering 
eller i en undantagssituati-
on. Under behandlingen av 
bioavfall orsakar dessutom 
avfallstrafiken, förflyttning 
av komposten från en fas 
till en annan samt sållning 
av komposten damm.

- Partikeleffekterna från av-
fallsförbränning kan orsaka 
sanitära olägenheter.
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Nuläget ALT 0
Avstjälpningsplats

ALT 1
Förebyggande av uppkomsten av 
avfall

ALT 3
Största möjliga materialåtervinning

ALT 4
Största möjliga energiutvinning

Konsekvenser för trafiken
Konsekvenser för trafik-
mängderna

0 Stängning av avstjälp-
ningsplatser kan betyda 
längre transportsträckor.

+ Avfallsmängderna minskar 
och samtidigt minskar också 
avfallstransporterna.

- När den separata insam-
lingen ökar växer också 
transportmängderna jämfört 
med nuläget.

- Avfall transporteras even-
tuellt allt längre sträckor 
för förbränning. Askan från 
avfallsförbränningsanlägg-
ningarna måste eventuellt 
transporteras till avstjälp-
ningsplatser för aska.

Regionala konsekvenser
Samhällsstruktur och 
markanvändning

- Avstjälpningsplatser påverkar 
planeringen av markanvänd-
ningen i omgivningen.

0 - För nya biogas- och kom-
posteringsanläggningar 
behövs mera områdes-
reserveringar. Om det 
inte finns avsättning för 
kompostprodukter är risken 
att de måste dumpas på 
avstjälpningsplatser och 
detta kräver utrymme. 
Anläggningarna påverkar 
planeringen av markanvänd-
ningen i omgivningen.

- För nya avfallsförbränning-
sanläggningar behövs mera 
områdesreserveringar. Om 
askan från avfallsförbrän-
ningen ökar, behövs nya 
slutdeponeringsställen. 
Avfallsförbränningsanläggnin-
garna påverkar planeringen 
av markanvändningen i 
omgivningen.

Regioncentrumens 
livskraft

0 + Förebyggande av upp-
komsten av avfall kan 
erbjuda affärsverksamhets-
möjligheter för tjänstepro-
ducenter, t.ex. i form av 
uthyrningsverksamhet.

+ Återvinning av bioavfall 
påverkar sysselsättningen 
endast i begränsad uts-
träckning. Nya arbetsplatser 
kan uppkomma inom 
avfallsinsamlingen och i små 
komposteringsanläggningar. 
I fråga om biogasanläggnin-
gar hänför sig de viktigaste 
regionekonomiska verk-
ningarna i första hand till 
byggnadsfasen (PÖYRY 2008)

0 Mera arbetsplatser i anlägg-
ningarnas byggnadsfas.

Landsbygdens livskraft 0 0 + Sambehandling av bioavfall 
och slam t.ex. genom 
rötning ökar samarbetet på 
landsbygden.

0 Inga konsekvenser.

Sociala och ekonomiska konsekvenser
Människors levnadsförhål-
landen och trivsel

- Avstjälpningsplatser upplevs 
som en faktor som försäm-
rar trivseln och rekreations-
möjligheterna i omgivningen.

0 - I närheten av kompos-
terings- och rötningsan-
läggningar kan trivseln 
försämras p.g.a. luktutsläpp. 
Också avfallstransporter i 
anläggningarnas närområde 
kan försämra trivseln.

- Trivseln kan försämras i 
förbränningsanläggningarnas 
närmiljö. Också avfallstran-
sporter i anläggningarnas 
närområde kan försämra 
trivseln.

Ekonomiska konsekvenser - Slutdeponering på avstjäl-
pningsplatser är dyrt med 
avseende på de samhälle-
liga totalkostnaderna, men 
samtidigt billigt för den 
enskilde aktören. (Myllymaa 
m.fl. 2008)

0 Rådgivning och nya projekt 
förutsätter resurser från den 
offentliga sektorn. Aktörer 
som berörs av rådgivningen 
och styrningen kan spara 
kostnader genom effektiv 
användning av material 
samt undvikande av avfall-
shanteringskostnader.

- I kostnadsgranskningen är 
det kostnaderna i avfall-
såtervinningskedjorna som 
står för den samhälleliga 
effekten av återvinningen 
av bioavfall. Rötning i 
anläggning är billigare än 
kompostering i anläggning. 
Hämtning samt transport av 
slutprodukter står för 50 % 
av alla kostnader i åter-
vinningskedjan. (Myllymaa 
m.fl. 2008)

0/- Den andel av bränslets 
energiinnehåll som kan ut-
nyttjas vid förbränning och 
arten av de fossila bränslen 
som undvikits påverkar 
kostnaderna. Hämtningen av 
avfall står för 40 % av alla 
avfallsbehandlingskostnader. 
(Myllymaa m.fl. 2008)

Människors miljöattityder - Verksamheten på avstjäl-
pningsplatser upplevs öka 
de negativa miljökonsek-
venserna samt försämra 
rekreationsmöjligheterna på 
omgivande områden. Den 
negativa attityden stärks 
också av tanken att en 
avstjälpningsplats sänker 
närområdets värde som 
bostads- och fritidsbos-
tadsområde.

0 Förebyggande av upp-
komsten av avfall kräver 
förändringar i människornas 
attityder och konsum-
tionsvanor. Å andra sidan 
har medborgarna större 
möjligheter att genom sina 
egna handlingar påverka 
miljöfrågorna och detta 
gör attityden till miljön 
positivare.

0 Separat insamling och käll-
sortering stödjer medborgar-
nas möjligheter att påverka 
miljöfrågorna. De som bor 
i glesbygden och i småhus 
vill inte nödvändigtvis börja 
kompostera.

- Massförbränning av avfall 
stöter ofta på motstånd och 
det kan därför vara svårt 
att hitta platser för nya 
projekt.
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BILAGA 9: De bedömda konsekvenserna av alternativen i fråga om tyngdpunkten Samhälls- och glesbyg-
dsslam

ALTERNATIV 
Konsekvenser

ALT IA 
Förebyggande av uppkomsten av 
avfall

ALT 2 
Centraliserad materialåtervinning

ALT 3 
Decentraliserad materialåtervinning

ALT 4 
Energiutvinning

Konsekvenser för de mål 
som satts för tyngdpunk-
ten i avfallsplanen

++ Främjar ++ Främjar ++ Främjar ++ Främjar

Konsekvenser för en hållbar utveckling

Bevarande av förnybara 
och icke-förnybara 
naturresurser

+ Behovet av avfallshante-
ringsåtgärder minskar; 
energi och kostnader sparas, 
utsläppen minskar (trafik, 
behandling).

++ Ersätter konstgödsel, näring-
sämnen återvinns, åkrarnas 
humus ökar, andra bränslen 
ersätts med rötgas.

++ Ersätter konstgödsel, näring-
sämnen återvinns, åkrarnas 
humus ökar, andra bränslen 
ersätts med rötgas.

+/- Ersätter andra bränslen.

Energisparande + Energi sparas när mindre 
slam behandlas, bräns-
leförbrukningen är lägre 
när det behövs mindre 
transporter.

0 Energi sparas jfr med frams-
tällningen av konstgödsel.

0 Energi sparas jfr med frams-
tällningen av konstgödsel.

+/- Beroende av förbränningens 
energibalans, som påverkas 
av den slamtorkningsmetod 
som valts.

Ibruktagande av miljö-
vänlig teknik

0 + Stora behandlingsanläggnin-
gar har bättre resurser att 
ta i bruk ny teknik.

0 + Optimalt energieffektiv 
förbränning främjar utveck-
lingen av miljövänlig teknik, 
avfallsförbränningsdirektivet 
har stränga bestämmelser.

Konsekvenser för de avfallspolitiska målen

Förebyggande av upp-
komsten av avfall

++ Uppkomsten av slam fö-
rebyggs och dess kvalitet 
förbättras.

+ Slambehandling (kompos-
tering, rötning) är mera 
kontrollerad i stora anlägg-
ningar än i små, slammet 
kan utnyttjas > mängden 
slam som slutdeponeras 
minskar, behandlingen av 
rejektvatten från rötkamrar-
na är mera kontrollerad i 
stora anläggningar.

+ Slammet kan utnyttjas > 
mängden avfall som slutde-
poneras minskar, rejektvatt-
net från rötkamrarna kan 
inte alltid utnyttjas och det 
är svårare att ordna behan-
dling av det.

+/- Litet behov av utrymme på 
avstjälpningsplatser för aska, 
inert avfall måste slutdepo-
neras, askan kan vara av 
dålig kvalitet och svår att 
produktifiera.

Främjande av återan-
vändning av avfall

0 0 0 0

Utökad materialåtervin-
ning av avfall

+ Bättre kvalitet på slammet 
främjar återvinning.

++ Främjar, ifall slamprodukten 
kan utnyttjas och det finns 
efterfrågan på den.

++ Främjar, ifall slamprodukten 
kan utnyttjas och det finns 
efterfrågan på den, det är 
lättare att beakta de lokala 
förhållandena.

0 Möjligheterna att utnyttja 
askan är små och produk-
tifieringen svår, förbränning 
minskar materialåtervin-
ningen.

Energiutvinning ur avfall 
som inte kan återvinnas

0 0 0 ++ Nytta i vissa fall: torkat 
slam utnyttjas genom 
förbränning, fuktigt borts-
kaffas.

Säker slutdeponering av 
avfall

+ Mindre avfall som ska 
slutdeponeras uppkommer.

+ Mindre avfall som ska 
slutdeponeras uppkommer.

+ Mindre avfall som ska 
slutdeponeras uppkommer.

+ Endast aska från förbrän-
ningen, som är relativt 
inert, ska slutdeponeras.
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ALTERNATIV 
Konsekvenser

ALT IA 
Förebyggande av uppkomsten av 
avfall

ALT 2 
Centraliserad materialåtervinning

ALT 3 
Decentraliserad materialåtervinning

ALT 4 
Energiutvinning

Direkta miljökonsekvenser

Utsläpp och kontroll av 
växthusgaser

+ Avfallshanteringsåtgärder 
som undvikits gör att det 
förbrukas mindre energi/
bränsle, varvid det blir 
mindre utsläpp.

+ Energibalansen är beroende 
av behandlingsalternativet, 
balansen i allmänhet positiv, 
dvs. om samma energi fås 
genom förbränning av fos-
sila bränslen blir det mera 
utsläpp, i stora anläggnin-
gar är verksamheten effektiv 
och tekniken utvecklad, 
utsläppen kan tas till vara 
i slutna processer (rötning, 
tunnelkompostering).

+ Energibalansen är beroende 
av behandlingsalternativet, 
balansen i allmänhet positiv, 
dvs. om samma energi 
fås genom förbränning av 
fossila bränslen blir det 
mera utsläpp, i små enheter 
är risken för okontrollerade 
utsläpp större (t.ex. sträng-
kompostering).

+ Vid slamförbränning är 
det möjligt att uppnå den 
positivaste energibalansen 
jämfört med materialå-
tervinningsalternativen 
(POLKU).

Luftföroreningar + Utsläppen till luften minskar 
p.g.a. avfallshanteringsåtgär-
der som undvikits.

+ Utsläppen från framställnin-
gen av konstgödsel minskar 
om fossila bränslen ersätts 
och utsläppen från förbrän-
ningen av dem minskar, 
i stora anläggningar är 
reningen av rökgaser i 
allmänhet effektiv.

0 Utsläppen från framställnin-
gen av konstgödsel minskar 
om fossila bränslen ersätts 
och utsläppen från förbrän-
ningen av dem minskar, i 
små enheter är det svårare 
att kontrollera utsläppen 
till luften.

+ I förbränningsanläggningar 
renas utsläppen till luften 
effektivt, ersätter fossila 
bränslen och minskar 
utsläppen från förbrännin-
gen av dem, längsta tran-
sportsträckorna jämfört med 
andra alternativ.

Trafik + Trafiken i anslutning av-
fallshanteringsåtgärder som 
undvikits minskar, om kom-
posttoaletter blir vanligare i 
glesbygden, slamtömningarna 
kan minska (slutna brunnar 
och slamavskiljare).

0/- Längre transportsträckor 
än i det decentraliserade 
alternativet, trafiken riktar 
sig mot huvudvägarna och 
trafikmängderna kan öka 
på huvudvägarna och i 
närheten av behandlingsan-
läggningarna.

0 Kortare transportsträckor än 
i det centraliserade alterna-
tivet, trafiken riktar sig mot 
bygdevägarna.

0/- Förbränningsanläggningarna 
ligger relativt glest, så tran-
sportsträckorna är sannolikt 
längst jämfört med de 
andra alternativen, trafiken 
riktar sig mot huvudvägarna 
och i närheten av förbrän-
ningsanläggningarna.

Konsekvenser för naturen

Jordmån + Bättre kvalitet på slammet 
främjar en bra jordmån, när 
slam används som gödsel-
fabrikat.

+ Produkternas jordförbät-
tringsegenskaper (näring-
sämnen, humus, mikrober).

+ Produkternas jordförbät-
tringsegenskaper (näring-
sämnen, humus, mikrober).

0

Yt- och grundvatten + Komposttoaletter minskar 
risken för förorening av 
yt- och grundvatten från 
toalettavfall.

0/- Näringsavrinning från åkrar 
till vattendrag möjlig på 
samma sätt som när konst-
gödsel används.

0/- Näringsavrinning från åkrar 
till vattendrag möjlig på 
samma sätt som när konst-
gödsel används.

0

Organismer + Bättre kvalitet på slammet 
och därigenom förbättrad 
jordmån har positiv inver-
kan på organismerna.

+ Slamprodukternas jordför-
bättringsegenskaper erbjuder 
organismaktiviteten goda 
förutsättningar.

+ Slamprodukternas jordför-
bättringsegenskaper erbjuder 
organismaktiviteten goda 
förutsättningar.

0

Vegetation 0 0/- Utsläppen från transporterna 
kan påverka vegetationen 
negativt.

0/- Utsläppen från transporterna 
kan påverka vegetationen 
negativt.

0/- Utsläppen från transporterna 
kan påverka vegetationen 
negativt.

Naturens mångfald 0 0 Lindriga lokala konsekvenser 
i anläggningarnas närmiljö.

0 0 Lindriga lokala konsekvenser 
i anläggningarnas närmiljö.
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ALTERNATIV 
Konsekvenser

ALT IA 
Förebyggande av uppkomsten av 
avfall

ALT 2 
Centraliserad materialåtervinning

ALT 3 
Decentraliserad materialåtervinning

ALT 4 
Energiutvinning

Konsekvenser för hälsan

Människors hälsa +/- När komposttoaletter 
används är hygienris-
kerna mindre jfr med 
reningsverk som behandlar 
toalettavfall(brunnar, bad-
vatten), säker och kontrolle-
rad behandling av slammet 
minimerar hälsoriskerna för 
arbetstagarna och invånarna 
i behandlingsanläggningar-
nas närmiljö (sjukdomar, 
damm).

0/- Behandlingen av slam 
och arbete med det kan 
medföra risker (bl.a. sjuk-
domar, damm), säker och 
kontrollerad behandling 
minimerar hälsoriskerna för 
arbetstagarna och invånarna 
i behandlingsanläggningarna 
närmiljö.

0/- Behandlingen av slam 
och arbete med det kan 
medföra risker (bl.a. sjuk-
domar, damm), säker och 
kontrollerad behandling 
minimerar hälsoriskerna för 
arbetstagarna och invånarna 
i behandlingsanläggningarna 
närmiljö.

0/- Behandlingen av slam 
och arbete med det kan 
medföra risker (bl.a. sjuk-
domar, damm), säker och 
kontrollerad behandling 
minimerar hälsoriskerna för 
arbetstagarna och invånarna 
i behandlingsanläggningarna 
närmiljö.

Säker livsmiljö 0 Inga konsekvenser om verk-
samheten placeras säkert.

0 Inga konsekvenser om verk-
samheten placeras säkert.

0/- Inga konsekvenser om 
verksamheten placeras 
säkert, risken större än i 
det centraliserade alternati-
vet, eftersom fler människor 
sysselsätts och behandlingen 
är mera primitiv och mindre 
kontrollerad. Riskerna kan 
dock undvikas med goda 
arbetsmetoder.

0 Inga konsekvenser om verk-
samheten placeras säkert.

Regionala konsekvenser

Samhällsstruktur och 
markanvändning

+/- När mängden slam som 
deponeras på avstjälp-
ningsplatser minskar behövs 
färre avstjälpningsplatser.

+/- När mängden slam som 
deponeras på avstjälp-
ningsplatser minskar behövs 
färre avstjälpningsplatser. 
Anläggningarna kan ha 
negativa konsekvenser för 
markanvändningen.

+/- När mängden slam som 
deponeras på avstjälp-
ningsplatser minskar behövs 
färre avstjälpningsplatser.

+/- När mängden slam som 
deponeras på avstjälp-
ningsplatser minskar behövs 
färre avstjälpningsplatser. 
Anläggningarna kan ha 
negativa konsekvenser för 
markanvändningen.

Regioncentrumens 
livskraft

0 0 0 0

Landsbygdens livskraft 0 0 0/+ Lokal sysselsättande in-
verkan.

0

Sociala och ekonomiska konsekvenser

Människors levnadsförhål-
landen och trivsel

+ Komposttoaletter kan ha 
positiv inverkan, ifall man 
bidrar till att förbättra 
kvaliteten på den egna när-
miljön (brunnsvattnets och 
badvattnets kvalitet o.d.)

0/- Trivseln i anläggningarnas 
närhet sämre; lukt, damm, 
buller, livlig trafik, mindre 
olägenheter med slutna 
processer, rätt placering av 
verksamheten kan minimera 
de negativa konsekvenserna.

- Risken för lukt-, buller- och 
dammolägenheter större än 
i det centraliserade alter-
nativet (antagande: mera 
öppna behandlingsprocesser 
t.ex. strängkompostering).

0/- Trivseln i anläggningar-
nas närhet sämre; lukt, 
damm, buller, livlig trafik, 
vid förbränning luktar 
slutprodukten minst, rätt 
placering av verksamheten 
kan minimera de negativa 
konsekvenserna.

Ekonomiska konsekvenser + När det uppkommer mindre 
slam blir kostnaderna lägre, 
billigare att behandla slam 
av god kvalitet än dålig, 
avloppsbehandling för enbart 
gråvatten förmånligare.

0 Slamgödselfabrikat förmånli-
gare än konstgödsel.

0 Slamgödselfabrikat förmånli-
gare än konstgödsel.

0

Människornas miljöat-
tityder

+ Positiv inverkan när man 
ser hur de egna valen 
påverkar närmiljön.

Användning av slampro-
dukter och återvinning av 
näringsämnen kan ge en 
positiv bild, å andra sidan 
kan imagefrågor bromsa 
användningen, anläggningar-
nas verksamhet kan lokalt 
ge en negativ bild.

Användning av slampro-
dukter och återvinning av 
näringsämnen kan ge en 
positiv bild, å andra sidan 
kan imagefrågor bromsa 
användningen, anläggningar-
nas verksamhet kan lokalt 
ge en negativ bild.

Förbränningsanläggningarnas 
verksamhet kan lokalt ge en 
negativ bild.

Kulturella konsekvenser

Landskapet 0 0/- Slambehandlingsanläggningar 
kan förfula landskapet, 
lokal inverkan.

0 0/- Förbränningsanläggningar 
kan förfula landskapet, 
lokal inverkan.

Den byggda miljön 0 0 0 0

Stadsbilden 0 0 0 0

Kulturarvet 0 0 0 0
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BILAGA 10: De viktigaste konsekvenserna av alternativen i tyngdpunkten förorenade mark.

ALT1 a) Deponering av obehandlade 
marksubstanser som avfall på avstjäl-
pningsplatsen. b) Återvinning av obe-
handlade marksubstanser som täckjord 
på avstjälpningsplatsen eller i dess 
konstruktioner.

ALT2 Återvinning av obehandlade mark-
substanser utanför avstjälpningsplatsen.

ALT3 a) Återvinning av behandlade 
marksubstanser på avstjälpningsplatsen 
eller utanför avstjälpningsplatsen. 
b) Deponering av behandlade mark-
substanser som avfall på avstjälp-
ningsplatsen.

ALT4 On site –behandling och återvin-
ning på objektet.

Konsekvenserna för de 
avfallspolitiska målen och 
miljön

a) Deponering som avfall påskyndar 
utfyllnaden av avstjälpningsplatsen, 
sparar inte på naturresurserna.
  
b) Återvinning på avstjälpningsplatsen 
minskar behovet av att använda ren 
överskottsjord eller jungfruliga mark-
substanser.

a + b) Allmänt en trygg slutdepone-
ringsplats.

Ersätter andra marksubstanser, minskar 
miljökonsekvenserna av grävning. 

a) Ersätter andra marksubstanser, 
minskar miljökonsekvenserna av gräv-
ning. Främjar återvinning av avfall, 
möjliggör tryggare återvinning.  

b) Påskyndar utfyllnaden av avstjälp-
ningsplatsen, sparar inte på naturresur-
serna. Trygg slutdeponering. 

a + b) Behandlingen minskar avfallets 
skadlighet och/eller mängd. Behandlin-
gen ger upphov till utsläpp.

Minskar transporterna och deras 
miljökonsekvenser, eftersom massorna 
inte behöver transporteras bort från 
objektet.

Främjar återvinning av avfall, ersätter 
övriga marksubstanser. 

Beroende på behandlingsmetod ger 
behandlingen upphov till utsläpp.

Ekonomiska konsekvenser Oftast det billigaste alternativet 
(återvinning som täckjord det billi-
gaste, deponering som avfall det näst 
billigaste).

Den förmånliga avstjälpningsplats-
deponeringen gör att återvinning 
utanför avstjälpningsplatsen inte är så 
attraktivt.

Uppföljning av objektet medför kos-
tnader. 

Behandlingen orsakar kostnader, vars 
storlek beror på metod och massa som 
ska behandlas. 

Behandlingen kan göra återvinning av 
massan möjlig. 

Kan vara kostnadseffektivt endast för 
tillräckligt stora mängder (över 5000 
tn). 

Sociala konsekvenser och 
konsekvenser för hälsan

Eventuell risk för avstjälpningsplatsar-
betarnas arbetshälsa > betydelsen av 
korrekta arbetsmetoder. 

Eventuella risker för arbetshälsan och 
konsekvenser för hälsan hos dem som 
vistas i området.  

Bekymmer om konsekvenserna för 
hälsan och försämring av områdets 
image. 

Arbetstagarna utsätts eventuellt för 
skadliga ämnen.  

Återvinning utanför avstjälpningsplatsen 
kan väcka misstankar om konsekven-
serna för hälsan.

Arbetstagarna utsätts eventuellt för 
skadliga ämnen.  

Eventuellt buller och utsläpp från be-
handlingen kan lokalt minska trivseln. 

Begränsningar och möj-
ligheter

Avvikande tillstånd och prissättning 
mellan avstjälpningsplatserna ökar 
transporterna.

I framtiden kan man vänta sig att 
behovet av täckjord på avstjälp-
ningsplatserna minskar > behov av 
att öka återvinningen utanför avstjälp-
ningsplatsen ökar? 

Tillståndsprocesserna kan vara långsam-
ma.

Ingen enhetlig praxis, lite erfarenhet. 

Stränga krav på egenskaper hos mas-
sorna som återvinns t.ex. i vägprojekt. 

Tidpunkt: finns det tillräcklig mängd 
massor vid rätt tidpunkt? 

I framtiden ökar behovet av återvin-
ning utanför avstjälpningsplatsen? 

Välplanerade, stora och långsiktiga 
lösningar är mera kostnadseffektiva och 
lättare att övervaka. 

Det finns inte alltid efterfrågan på 
behandlade massor, en del av de 
återvinnbara massorna hamnar som 
avfall på avstjälpningsplatsen.

Behandlingen ändrar substansernas 
egenskaper > kan påverka återvin-
ningsmöjligheterna.  

I framtiden ökar behovet av återvin-
ning utanför avstjälpningsplatsen? 

Tidsbrist begränsar tillämpning av on 
site –metoder: ägaren vill eventuellt 
ha massabyte så att byggandet kan 
inledas snabbt. 

Osäker efterfrågan lockar inte företa-
gen att investera i on site –teknologi.

Tidsbrist kan hindra tillämpning av on 
site –metoder.

Tillfälliga skydd är inte lika grundliga 
som i bestående anläggningar och för-
hållandena är inte lika kända > större 
risk för transport av skadeämnen. 

Ansvarsfrågor: om massan måste grävas 
senare, vems är ansvaret?
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BILAGA 11: De bedömda konsekvenserna av alternativen i fråga om tyngdpunkten Aska och slagg

ALT 1a 
Deponering på avstjälp-
ningsplats

ALT 1b 
Återvinning på slutdepone-
ringsplatsen

ALT 2 
Markbyggnad

ALT 3 
Jordförbättring

ALT 4 
Användning som råmaterial 
för industrin

Konsekvenser för de mål som satts för tyngdpunkten i avfallsplanen

Minskning av mängden 0 0 0 0 0

Ökad återvinning + ++ ++ ++

Utvecklande av säker 
slutdeponering

++ ++ 0 0 0

Konsekvenser för en hållbar utveckling

Bevarande av förnybara 
och icke-förnybara 
naturresurser

– – Sparar inte natur-
resurser. Det går 
inte att utnyttja allt 
slagg och all aska.

+ Sparar rent eller 
annat jordmaterial 
(överskottsjord) t.ex. 
i konstruktioner och 
vid täckning.

++ Sparar rena natur-
resurser.

++ Sparar industriella 
jordförbättrings-
medel.

++ Sparar rena natur-
resurser (t.ex. råma-
terial och kalksten 
till cement).

Energisparande 0 0 Energi sparas när 
man inte behöver 
ta rent jordmaterial.

+ Energi sparas när 
rent jordmaterial 
inte tagits. Använd-
ningen av bindeäm-
nen kan förbruka 
mera energi än 
användningen av 
naturmaterial. 
Dessutom förbrukar 
sådan förbehandling 
som syftar till att 
förbättra askans 
kvalitet energi.

+ Energi sparas 
när man inte har 
behövt framställa 
ersättande jordför-
bättringsmedel. Å 
andra sidan förbru-
kar sådan förbehan-
dling som syftar till 
att förbättra askans 
kvalitet energi.

+ Energi sparas 
när man inte har 
behövt framställa 
råmaterial av rena 
naturresurser. Å an-
dra sidan förbrukar 
sådan förbehandling 
som syftar till att 
förbättra askans 
kvalitet energi.

Ibruktagande av miljö-
vänlig teknik

0 + I avstjälpningsplats-
konstruktioner 
kan användas nya 
produkter som 
framställts av aska.

++ Nya återvinnings-
tekniker prövas och 
tas i bruk.

++ Nya spridningstekni-
ker, nya produkter.

++ Utnyttjandepotential 
i fråga om vissa 
typer av aska och 
slagg.

Konsekvenser för de avfallspolitiska målen

Förebyggande av upp-
komsten av avfall

– Deponering på 
avstjälpningsplat-
ser tar material 
från eventuell 
återvinning och i 
återvinningsobjekten 
används sålunda 
naturresurser eller 
material vars 
ibruktagande och 
behandling ger 
upphov till nya 
avfallsströmmar.

0 Återvinning på slut-
deponeringsplatsen 
kan minska up-
pgrävningen av na-
turmaterial, varvid 
det inte blir något 
grävningsavfall, i 
avstjälpningsplats-
konstruktioner 
kan överskottsjord 
utnyttjas, varvid 
naturresurser inte 
behöver tas i bruk.

+ Återvinning minskar 
uppgrävningen 
av naturmaterial, 
varvid det inte blir 
något grävningsa-
vfall.

+ Återvinning minskar 
uppgrävningen 
av naturmaterial, 
varvid det inte blir 
något grävningsa-
vfall.

+ Återvinning minskar 
uppgrävningen 
av naturmaterial, 
varvid det inte blir 
något grävningsa-
vfall.

Ökad materialåtervinning 
av avfall

– – Försämrar återvin-
ningsmöjligheterna

+ Främjar, fast det 
är möjligt att 
verksamheten är 
mera slutdeponering 
än regelrätt åter-
vinning.

++ Främjar. ++ Främjar. ++ Främjar.

Säker slutdeponering av 
avfall

++ Säker depone-
ringsplats.

+ Säker depone-
ringsplats, om den 
använda produkten 
och byggnadsfasen 
är under kontroll.
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ALT 1a 
Deponering på avstjälp-
ningsplats

ALT 1b 
Återvinning på slutdepone-
ringsplatsen

ALT 2 
Markbyggnad

ALT 3 
Jordförbättring

ALT 4 
Användning som råmaterial 
för industrin

Direkta miljökonsekvenser

Utsläpp och kontroll av 
växthusgaser

– – Större mängder 
aska betyder att 
den tunga trafiken 
ökar och vidare att 
utsläppen av väx-
thusgaser ökar.

0 Utsläppen från 
trafiken förblir 
oförändrade. 
Avstjälpningsplatser 
anläggs och täcks i 
varje fall, material 
skulle dock fås på 
närmare håll.

0 Utsläppen från trafi-
ken kan öka något. 
Markbyggnad utförs 
i varje fall, men å 
andra sidan kan det 
behövas tillsatsäm-
nen, så trafiken kan 
öka något.

+ Gödsling förbättrar 
skogens och kultur-
växternas tillväxt, 
vilket har positiv 
inverkan, spridning 
med maskiner ger 
utsläpp, transpor-
terna och därmed 
utsläppen ökar 
något, om askan 
före spridningen 
körs från kraftver-
ket till en separat 
granuleringsanlägg-
ning. Transporterna 
kan hållas under 
kontroll också 
genom att utnyttja 
skogsavfalls- och 
torvbilarnas tur-
returlass.

++ Användning inom 
cementindustrin 
minskar CO

2
-utsläp-

pen, utsläppen från 
transporterna förblir 
desamma som om 
rena råmaterial 
skulle användas 
i produktionen. 
Små utsläpp från 
transporterna när 
cement körs till 
områden därifrån 
aska för cementf-
ramställning kan 
tas i retur.

Luftföroreningar – Risk för damm. – Risk för damm. – Risk för damm 
under transport, 
lagring och byg-
gande.

– Risk för damm 
under transport, 
lagring och byggan-
de, om produkten 
inte har granu-
lerats.

0 Mindre utsläpp och 
damm, eftersom 
lastnings-, lagrings- 
och lossningsskede-
na är färre.
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ALT 1a 
Deponering på avstjälp-
ningsplats

ALT 1b 
Återvinning på slutdepone-
ringsplatsen

ALT 2 
Markbyggnad

ALT 3 
Jordförbättring

ALT 4 
Användning som råmaterial 
för industrin

Konsekvenser för naturen

Jordmån – Det finns risk för 
att skadliga ämnen 
hamnar i jorden i 
samband med byg-
gande eller undan-
tagssituationer.

– Det finns risk för 
att skadliga ämnen 
hamnar i jorden i 
samband med byg-
gande eller undan-
tagssituationer.

– Det finns risk för 
att skadliga ämnen 
i askan och slagget 
hamnar i jorden.

+ Användning av aska 
från förbränning av 
rent trä förbättrar 
jordmånens egens-
kaper (höjer pH och 
ökar näringstillgån-
garna i marken), 
risk för att föro-
reningar hamnar i 
jorden och under 
gynnsamma förhål-
landen omvandlas i 
löslig form.

+ Indirekta positiva 
konsekvenser när 
rena naturresurser 
inte behövs.

Yt- och grundvattnet – Det finns risk för 
att skadliga ämnen 
når grundvattnet i 
samband med byg-
gande eller undan-
tagssituationer.

– Det finns risk för 
att skadliga ämnen 
når grundvattnet i 
samband med byg-
gande eller undan-
tagssituationer.

– Det finns risk för 
att skadliga ämnen 
i askan och slagget 
når grundvattnet.

– Det finns risk för 
att skadliga ämnen 
når grundvattnet 
och under gynn-
samma förhållanden 
omvandlas i 
löslig form. Enligt 
undersökningar 
ingen eutrofierande 
inverkan på vat-
tendragen.

0

Organismer – Slutdeponeringsplat-
sen tar organismers 
livsutrymme.

– Slutdeponeringsplat-
sen tar organismers 
livsutrymme.

– Det finns risk för 
att eventuella 
föroreningar har 
ekotoxilogiska 
konsekvenser för 
organismer.

+ Användning av ren 
aska förbättrar 
organismernas 
levnadsförhållanden.

0

Vegetation – Slutdeponeringsplat-
sen tar vegetatio-
nens livsutrymme.

– Slutdeponeringsplat-
sen tar vegetatio-
nens livsutrymme.

0 + Gödsling förbättrar 
tillväxten, träaska 
lämpar sig särskilt 
för kväverika 
torvmarker.

0

Naturens mångfald – Skötta och efterbe-
handlade områden 
ger upphov till och 
upprätthåller arter 
som avviker från 
arterna i omgivande 
områden. Arternas 
spridning kan ha 
omfattande ekolo-
giska konsekvenser.

– Skötta och efterbe-
handlade områden 
ger upphov till och 
upprätthåller arter 
som avviker från 
arterna i omgivande 
områden. Arternas 
spridning kan ha 
omfattande ekolo-
giska konsekvenser.

0 0 0

Konsekvenser för hälsan

Människors och livsmil-
jöns hälsa

– Risk för damm. – Risk för damm. – Risk för damm. – Risk för damm. 0 Kontrollerad an-
vändning.
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ALT 1a 
Deponering på avstjälp-
ningsplats

ALT 1b 
Återvinning på slutdepone-
ringsplatsen

ALT 2 
Markbyggnad

ALT 3 
Jordförbättring

ALT 4 
Användning som råmaterial 
för industrin

Regionala konsekvenser

Samhällsstruktur och 
markanvändning

– – Deponering av 
aska på avstjälp-
ningsplatser kräver 
mycket utrymme, i 
framtiden kommer 
utrymmesbehovet 
att öka och då 
behövs eventuellt 
mera områdes-
reserveringar för 
avfallshantering.

0 0 Markbyggnad syftar 
till att förbättra 
samhällsstrukturen.

0 0

Regioncentrumens 
livskraft

+ Modern avstjäl-
pningsplatsverk-
samhet kan skapa 
förutsättningar 
för etablering 
och utveckling av 
näringsverksamhet 
i anslutning till 
avfallshanteringen.

+ Modern avstjäl-
pningsplatsverk-
samhet kan skapa 
förutsättningar 
för etablering 
och utveckling av 
näringsverksamhet 
i anslutning till 
avfallshanteringen.

+ Förbehandling av 
aska kan förbättra 
regioncentrumens 
livskraft.

0 0

Landsbygdens livskraft 0 0 + + Flyttar verksamhet 
till landsbygden 
(transport, produk-
tifiering, spridning 
av aska).

0

Sociala och ekonomiska konsekvenser

Människors levnadsförhål-
landen och trivsel

– Trivseln dålig i 
avstjälpningsplatsens 
närhet, eventuella 
dammolägenheter.

– Trivseln dålig i 
avstjälpningsplatsens 
närhet, eventuella 
dammolägenheter 
i samband med 
byggandet.

– Eventuella dam-
molägenheter i 
samband med 
byggandet, kan äga 
rum i närheten av 
bostadsområden.

– Eventuella dam-
molägenheter i 
samband med 
spridning, lagring 
och transport. En-
ligt undersökningar 
utgör gödsling med 
aska ingen risk för 
bär- eller svampp-
lockning eller 
vilthushållningen.

0

Ekonomiska konsekvenser – – Byggandet av 
avstjälpningsplatser 
samt förbehandling 
av aska och slagg 
före slutdepone-
ringen orsakar 
kostnader.

0 ++ Användning av 
aska och slagg är 
ekonomiskt lönsam, 
särskilt i framtiden 
när kostnaderna 
för deponering på 
avstjälpningsplatser 
kommer att stiga. Å 
andra sidan orsakar 
förbehandlingen 
kostnader.

++ Användning av 
aska och slagg är 
ekonomiskt lönsam, 
särskilt i framtiden 
när kostnaderna 
för deponering på 
avstjälpningsplatser 
kommer att stiga. Å 
andra sidan orsakar 
förbehandlingen 
kostnader.

++ Användning av 
aska och slagg är 
ekonomiskt lönsam, 
särskilt i framtiden 
när kostnaderna 
för deponering på 
avstjälpningsplatser 
kommer att stiga. Å 
andra sidan orsakar 
förbehandlingen 
kostnader.

Människors miljöattityder 
(acceptabilitet)

– Slutdeponering 
minus.

0 + Återvinning upplevs 
i princip som bra, 
men det kan finnas 
misstankar om 
att verksamheten 
medför miljöolägen-
heter.

+ Återvinning upplevs 
i princip som bra, 
men det kan finnas 
misstankar om 
att verksamheten 
medför miljöolägen-
heter.

+ Återvinning under 
kontrollerade förhål-
landen.

Kulturella konsekvenser

Landskapet – Slutdepone-
ringsområden 
förstör landskapet, 
landskapsgestaltning 
kan dock användas 
till sist.

0 + Indirekt positiva 
konsekvenser för 
landskapet när 
verkningarna på 
landskapet av täkt 
av naturresurser 
minskar. Landskaps-
mässigt kan en 
bullervall byggd 
av aska vara en 
estetisk lösning.

+ Indirekt positiva 
konsekvenser för 
landskapet när 
verkningarna på 
landskapet av täkt 
av naturresurser 
minskar.

+ Indirekt positiva 
konsekvenser för 
landskapet när 
verkningarna på 
landskapet av täkt 
av naturresurser 
minskar.
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BILAGA 12: De bedömda konsekvenserna av alternativen i fråga om 
tyngdpunkten Avfallshantering i exceptionella situationer

Tabell 1. Miljökonsekvenserna av alternativen i fråga om mellanlagring av avfall från oljeskador och deras betydelse.

Alternativ Mellanlager på området för kommunala eller privata avfallshanteringsanlägg-
ningar

Mellanlager någon annanstans än på områden reserverade för avfallsbe-
handling

MeAlt12 
Mellanlagringsplatser och –konstruk-
tioner inte planerade på förhand

MeAlt12 
Mellanlagringsplatser och –konstruk-
tioner planerade på förhand

MeAlt21 
Mellanlagringsplatser och –konstruk-
tioner inte planerade på förhand

MeAlt22 
Mellanlagringsplatser och –konst-
ruktioner planerade på förhand

Konsekvenser för avfallsplanens mål

Kriterier för mellanlag-
rets placering (stycke 6 
punkt 6 i rapporten)

+ Avfallsbehandlingsområdets 
lämplighet för avfallsbehan-
dling har säkerställts vid 
förfaranden enligt MKB, MSL 
och MBL. Avsaknaden av 
förhandsplanering fördröjer 
dock inrättandet av mel-
lanlager.

++ Avfallsbehandlingsområdets 
lämplighet för avfallsbehan-
dling har säkerställts vid 
tillståndsförfaranden enligt 
MKB, MSL och MBL. Mellan-
lagret kan vid behov byggas 
enligt snabb tidtabell.

– – Letandet efter lämpliga 
mellanlagringsplatser tar tid 
från oljebekämpningen. Risk 
för att mellanlagren orsakar 
miljöolägenheter och risk för 
att oljebekämpningen inte 
kan framskrida oavbrutet.

0 Förhandsplaneringen gör 
det möjligt att snabbt ta 
i bruk logistiskt förnuftiga 
platser. Mellanlagerområ-
dets lämplighet har dryf-
tats på förhand, men ändå 
inte bedömts i enlighet 
med MBL:s och MSL:s till-
ståndsförfaranden. Risk för 
att mellanlagret orsakar 
miljöolägenheter.

Kriterier för mellan-
lagrens konstruktion 
(stycke 6, punkt 7 i 
rapporten)

0 Man är tvungen att besluta 
om konstruktionerna enligt 
snabb tidtabell. Risk för 
att konstruktionerna inte 
är tillräckliga för långvarig 
mellanlagring.

++ Genom förhandsplanerade 
konstruktioner kan man 
säkerställa att de är til-
lräckliga och minska de 
risker som lagringen orsakar 
samt påskynda byggandet 
av lagringsplatsen.

– – Man är tvungen att besluta 
om konstruktionerna enligt 
snabb tidtabell. Avsevärd 
risk för att konstruktionerna 
inte håller för långvarig 
mellanlagring och att 
mellanlagringen orsakar 
miljöolägenheter.

0 Genom förhandsplanerade 
konstruktioner kan man 
säkerställa att de är 
tillräckliga och minska 
de risker som lagringen 
orsakar samt påskynda 
byggandet av lagringsplat-
sen. Risken större än i 
MeAlt12.

Godkännandeförfarandet 
för mellanlagret sedan 
avfallet från oljeskadan 
fått avfallsstatus (stycke 
6, punkt 8 i rapporten)

0 Anmälningsförfarande MSL 
62–64 §. Om avfallets 
lagringstid överstiger ett år 
kan man bli tvungen att 
avvika från kraven i bl.a. 
SRb om avstjälpningsplatser. 
När det gäller förfarandets 
tillräcklighet föreligger 
risker i anslutning till de 
oplanerade konstruktio-
nerna, placeringen är ett 
mindre problem.

+ Anmälningsförfarande MSL 
62–64 §. Om lagringstiden 
överstiger ett år kan man 
bli tvungen att avvika 
från kraven i bl.a. SRb om 
avstjälpningsplatser. Förfa-
randet tillräckligt.

– – Anmälningsförfarande MSL 
62–64 §, på grund av den 
oplanerade verksamheten. 
Om lagringstiden överstiger 
ett år kan man bli tvun-
gen att avvika från flera 
grundläggande skyldigheter i 
MSL eller AL, som kan vara 
svåra att ange på förhand. 
Förfarandet bristfällig i 
fråga om bedömningen av 
verksamhetens acceptabilitet 
och hörande av parterna.

– Anmälningsförfarande MSL 
62–64 §. Om lagringstiden 
överstiger ett år kan man 
bli tvungen att avvika 
från flera grundläggande 
skyldigheter i MSL eller AL, 
som kan vara svåra att 
ange på förhand. Förfa-
randet kan vara bristfällig 
i fråga om bedömningen 
av verksamhetens accep-
tabilitet och hörande av 
parterna.

Konsekvenser för en hållbar utveckling

Bevarande av förnybara 
och icke-förnybara 
naturresurser

– Bristen på planering gör det 
omöjligt att använda annat 
än rena råmaterial i mellan-
lagrets konstruktioner.

+ Vid planeringen har man 
kunnat beakta användningen 
av annat än rena naturre-
surser i konstruktionerna.

– Bristen på planering gör det 
omöjligt att använda annat 
än rena råmaterial i mellan-
lagrets konstruktioner.

+ Vid planeringen har man 
kunnat beakta använd-
ningen av annat än rena 
naturresurser i konstruk-
tionerna.

Energisparande – Under byggandet kan man 
inte just beakta energifrå-
gorna.

+ Vid planeringen kan man 
beakta energisparande 
under byggandet.

– Under byggandet kan man 
inte just beakta energifrå-
gorna.

+ Vid planeringen kan man 
beakta energisparande 
under byggandet.

Konsekvenser för de avfallspolitiska målen

Förebyggande av upp-
komsten av avfall

– Bristfälligt planerade mel-
lanlagerkonstruktioner kan 
leda till att marken runt 
mellanlagret förorenas och 
öka mängden avfall som 
måste behandlas.

0 När avfallet lastas och 
lossas kan det uppkomma 
mera avfall om man inte är 
aktsam.

– Bristfälligt planerade mel-
lanlagerkonstruktioner kan 
leda till att marken runt 
mellanlagret förorenas och 
öka mängden avfall som 
måste behandlas.

0 När avfallet lastas och 
lossas kan det uppkomma 
mera avfall om man inte 
är aktsam. 
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Alternativ Mellanlager på området för kommunala eller privata avfallshanteringsanlägg-
ningar

Mellanlager någon annanstans än på områden reserverade för avfallsbe-
handling

MeAlt12 
Mellanlagringsplatser och –konstruk-
tioner inte planerade på förhand

MeAlt12 
Mellanlagringsplatser och –konstruk-
tioner planerade på förhand

MeAlt21 
Mellanlagringsplatser och –konstruk-
tioner inte planerade på förhand

MeAlt22 
Mellanlagringsplatser och –konst-
ruktioner planerade på förhand

Direkta miljökonsekvenser

Utsläpp av växthusgaser – Bristen på förhandsplanering 
gör det svårare att kontrol-
lera utsläppen. Avfall från 
oljeskador transporteras 
till mellanlagret med tunga 
fordon. Långa transports-
träckor och stora avfall-
smängder ökar utsläppen av 
växthusgaser.

0 Transportsträckorna kan 
optimeras med planering.

– Bristen på förhandsplanering 
gör det svårare att kontrol-
lera utsläppen. Avfall från 
oljeskador transporteras 
till mellanlagret med tunga 
fordon. Långa transports-
träckor och stora avfall-
smängder ökar utsläppen av 
växthusgaser.

0 Transportsträckorna kan 
optimeras med planering.

Utsläpp till luften 0 Den tunga trafiken orsakar 
tillfälliga utsläpp till luften.

0 Den tunga trafiken orsakar 
tillfälliga utsläpp till luften.

– Mellanlagrat avfall från 
oljeskador kan orsaka luk-
tolägenheter i närområdet. 
Den tunga trafiken orsakar 
tillfälliga utsläpp till luften.

– Mellanlagrat oljehaltigt 
avfall kan orsaka lukto-
lägenheter i närområdet. 
Den tunga trafiken orsakar 
tillfälliga utsläpp till luften.

Konsekvenser för naturen

Jordmån – Risk för att oljeavfall 
kommer ut i omgivningen 
från mellanlagret och kräver 
att marken saneras. Tunga 
oljefraktioner är mycket 
beständiga i marken.

0 Liten risk för att oljeavfall 
kommer ut i omgivningen 
från mellanlagret och kräver 
att marken saneras. Tunga 
oljefraktioner är mycket 
beständiga i marken.

– – Avsevärd risk för att oljeav-
fall kommer ut i omgivnin-
gen från mellanlagret och 
kräver att marken saneras. 
Tunga oljefraktioner är 
mycket beständiga i marken.

– Risk för att oljeavfall kom-
mer ut i omgivningen från 
mellanlagret och kräver 
att marken saneras. Tunga 
oljefraktioner är mycket 
beständiga i marken.

Yt-, grund- och avlopps-
vatten

– Risk för att olja på grund 
av bristfällig planering 
kommer ut i avfallsbehand-
lingsanläggningens avlopps-
system eller i grundvattnet.

0 Liten risk för att olja 
kommer ut i avfallsbehand-
lingsanläggningens avlopps-
system eller i grundvattnet.

– – Avsevärd risk för att olja 
på grund av bristfällig 
planering av mellanlagret 
kommer ut i grund- eller 
ytvattnet. Risken ökar 
med längre lagringstid, i 
samband med insamling och 
behandling av oljehaltigt 
vatten.

– Risk för att olja kommer 
ut i marken, grund- eller 
ytvattnet. Risken ökar med 
längre lagringstid, i sam-
band med insamling och 
behandling av oljehaltigt 
vatten.

Organismer – Risk för vattenorganismer, 
om olja kommer ut i 
ytvatten. 

0 Ingen betydande risk. – – Avsevärd risk för att 
oljeavfall kommer ut i 
omgivningen och skadar 
även organismer. Tunga 
oljefraktioner är skadliga för 
organismer.

– Risk för att oljeavfall 
kommer ut i omgivningen. 
Tunga oljefraktioner är 
skadliga för vattenorga-
nismer.

Vegetation 0 Ett område med miljötill-
stånd där det inte finns 
betydande vegetation.

0 Ett område med miljötill-
stånd där det inte finns 
betydande vegetation.

– – Avsevärd risk för att 
oljeavfall kommer ut i 
omgivningen.

– Risk för att oljeavfall kom-
mer ut i omgivningen.

Konsekvenser för människor

Människors hälsa och 
livsmiljöns trivsel

– Potentiella sanitära olä-
genheter i första hand för 
den personal som samlar 
in, lastar och transporterar 
avfall från oljeskador. För 
invånarna i närområdet 
innebär skadeverkningarna 
av mellanlagringen av 
avfall från oljeskador liten 
ytterligare olägenhet i 
förhållande till avfallsbe-
handlingsbolagets normala 
verksamhet.

0 Potentiella sanitära olä-
genheter i första hand för 
den personal som samlar 
in, lastar och transporterar 
avfall från oljeskador. För 
invånarna i närområdet 
innebär skadeverkningarna 
av mellanlagringen av 
avfall från oljeskador liten 
ytterligare olägenhet i 
förhållande till avfallsbe-
handlingsbolagets normala 
verksamhet.

– – Potentiella sanitära olägen-
heter i första hand för den 
personal som samlar in, las-
tar och transporterar avfall 
från oljeskador. Avsevärd 
risk för att lagret försämrar 
trivseln för den närbelägna 
bosättningen.

– Potentiella sanitära olä-
genheter i första hand för 
den personal som samlar 
in, lastar och transporterar 
avfall från oljeskador. 
Trotts planeringen kan 
lagret försämra trivseln 
för den närbelägna bosätt-
ningen.

Människornas miljöat-
tityder (verksamhetens 
acceptabilitet)

0 Behandlingen av avfall 
från oljeolyckor kan or-
saka rädsla. Invånarna 
i närområdet torde visa 
förståelse när det är fråga 
om en faktisk situation.

0 Behandlingen av avfall 
från oljeolyckor kan or-
saka rädsla. Invånarna 
i närområdet torde visa 
förståelse när det är fråga 
om en faktisk situation.

– – Utan förhandsplanering och 
information till invånarna 
kan mellanlagret orsaka 
kraftigt motstånd.

– Människorna kan ha svårt 
att godkänna på förhand 
att ett mellanlager för 
exceptionellt avfall planeras 
i deras närhet.
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Alternativ Mellanlager på området för kommunala eller privata avfallshanteringsanlägg-
ningar

Mellanlager någon annanstans än på områden reserverade för avfallsbe-
handling

MeAlt12 
Mellanlagringsplatser och –konstruk-
tioner inte planerade på förhand

MeAlt12 
Mellanlagringsplatser och –konstruk-
tioner planerade på förhand

MeAlt21 
Mellanlagringsplatser och –konstruk-
tioner inte planerade på förhand

MeAlt22 
Mellanlagringsplatser och –konst-
ruktioner planerade på förhand

Konsekvenser för samhället och markanvändningen

Samhällsstruktur och 
markanvändning

+ Mellanlagringsområdet är 
vad markanvändningen 
beträffar reserverat för 
avfallsbehandlingsfunktioner. 
Inga problem.

+ Mellanlagringsområdet är 
vad markanvändningen 
beträffar reserverat för 
avfallsbehandlingsfunktioner. 
Inga problem.

– – Man blir tvungen att 
snabbt fatta beslut om 
mellanlagrets placering, 
varvid man inte hinner 
bedöma konsekvenserna 
för markanvändningen och 
samhället. Kräver också 
att vägförbindelser byggs 
snabbt. Stor risk.

– Förhandsplaneringen gör 
det möjligt att beakta 
mellanlagerområdet i 
markanvändningsplanerna 
och att planera bl.a. 
byggandet av vägför-
bindelser. Det kan vara 
problematiskt att reservera 
områden för mellanlagring 
av avfall på förhand och 
det kan begränsa markan-
vändningen i området och 
närbelägna områden.

Samhällsavfallshantering – – Byggandet av mellanlagret 
och behandlingen och 
transport av avfall kräver 
transport- och behandling-
sutrustning som man kan 
bli tvungen att ta från den 
normala avfallshanterings-
verksamheten. Oplanerad 
mellanlagring skadar avfall-
sbehandlingsanläggningens 
normala verksamhet.

– Byggandet av mellanlagret 
och behandlingen och 
transport av avfall kräver 
transport- och behandling-
sutrustning som man kan 
bli tvungen att ta från den 
normala avfallshanterings-
verksamheten. Mellanlagrin-
gen kan skada avfallsbehan-
dlingsanläggningens normala 
verksamhet.

– Byggandet av mellanlagret 
och behandlingen och 
transport av avfall kräver 
transport- och behandling-
sutrustning som man kan 
bli tvungen att ta från den 
normala avfallshanterings-
verksamheten.

– Byggandet av mellanlagret 
och behandlingen och 
transport av avfall kräver 
transport- och behandling-
sutrustning som man kan 
bli tvungen att ta från den 
normala avfallshanterings-
verksamheten.

Ekonomiska konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser 0 Byggnadskostnaderna kan 
bli höga, eftersom man inte 
nödvändigtvis kan optimera 
kostnaderna på grund av 
bristande förhandsplanering. 
Bottenkonstruktionerna kan 
utnyttjas senare som avfall-
sbehandlingsområde.

+ Höga byggnadskostnader, 
om man vill ha tekniska 
lösningar som är säkra med 
tanke på miljön. Bra plane-
rade bottenkonstruktionerna 
kan utnyttjas senare som 
avfallsbehandlingsområde.

– – Byggnadskostnaderna kan 
bli höga, eftersom man inte 
nödvändigtvis kan optimera 
kostnaderna på grund av 
bristande förhandsplanering.

– Höga byggnadskostnader, 
om man vill ha tekniska 
lösningar som är säkra 
med tanke på miljön.

Konsekvenser för landskapet

Landskapet 0 Inga särskilda olägenheter 
för landskapet.

0 Inga särskilda olägenheter 
för landskapet.

– Klar risk för olägenheter för 
landskapet.

0 Risk för olägenheter för 
landskapet finns.
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Tabell 2. De bedömda miljökonsekvenser av behandlingsalternativen för avfall från oljeskador som klassificeras som problemavfall.

Alternativ BeAlt1 BeAlt2 BeAlt3 BeAlt4

Konsekvenser för avfalls- och miljölagstiftningens krav och de avfallspolitiska målen

Uppnående av BAT-målet ++ BAT-nivå uppnås vid behan-
dlingen.

+ BAT-nivå uppnås i proble-
mavfallsanläggningen men 
för andra behandlingsan-
läggningars del kan man 
bli tvungen att ge avkall 
på målet.

++ BAT-nivå uppnås vid behan-
dlingen. De problemavfall-
sförbränningsanläggningar 
som är verksamma inom EU 
är IPPC-anläggningar vilkas 
verksamhet förutsätts ligga 
på BAT-nivå.

– Flyttbara termodesorp-
tionsanläggningar uppnår 
inte BAT-nivå. Mängden 
utsläpp från anläggningarna 
och kvaliteten på dem är 
beroende av det avfall som 
bränns.

Överensstämmelse med 
avfallsförbränningsförord-
ningen eller –direktivet, 
överensstämmelse med 
miljötillståndet. Besluts-
förfaranden som behand-
lingen kräver

++ Överensstämmer med 
avfallsförbränningsförord-
ningen och miljötillståndet. 
Förutsätter inte nödvändigt-
vis behandling av tillstånd 
eller anmälningar, om de 
behandlade avfallsmängder-
na är inom gränserna för 
tillståndsvillkoren.

+ Överensstämmer i huvudsak 
med avfallsförbränningsfö-
rordningen. Gränsvärdena 
för rökgasutsläppen kan 
överskridas. Andra än Eko-
kem har inte miljötillstånd 
att behandla problemavfall. 
För andra överensstämmer 
inte behandlingen med 
miljötillståndet och inledan-
de av behandling förutsätter 
minst beslutsförfaranden 
gällande undantagssituatio-
ner MSL 62–64 §.

+ Överensstämmer med avfall-
sförbränningsförordningen 
och –direktivet. I Finland 
krävs inte nödvändigtvis 
behandling av tillstånd eller 
anmälningar. För avfall som 
transporteras till ett annat 
EU-land för behandling 
behövs tillstånd enligt AL 45 
§ för transport av avfallet 
och den andra statens 
godkännande.

– Miljötillstånd för verksamhe-
ten har inte nödvändigtvis 
kunnat behandlas på 
förhand. Om behandling-
sanläggningen inte har 
gällande miljötillstånd på 
förläggningsplatsen i fråga, 
kan dess verksamhet inte 
behandlas endast enligt MSL 
62–64 §, utan den kräver 
miljötillståndsförfarande 
(MSL 28 §), och då tar det 
administrativa förfarandet 
tid.

Självförsörjnings- och 
närhetsprincipen enligt 
avfallslagen och avfall-
stransportförordningen

+ Överensstämmer med 
närhets- och självförsörj-
ningsprincipen.

+ Överensstämmer med 
närhets- och självförsörj-
ningsprincipen.

– – Strider mot närhets- och 
självförsörjningsprincipen.

++ Överensstämmer med när-
hetsprincipen. Avfallstran-
sporterna minimeras.

Förebyggande av upp-
komsten av avfall

– I behandlingsfasen kan 
inte uppkomsten av avfall 
förebyggas.

– I behandlingsfasen kan 
inte uppkomsten av avfall 
förebyggas.

– I behandlingsfasen kan 
inte uppkomsten av avfall 
förebyggas.

– I behandlingsfasen kan 
inte uppkomsten av avfall 
förebyggas.

Ökad avfallsåtervinning 0 Den energi som uppkommer 
vid avfallsförbränningen 
kan eventuellt utnyttjas. 
Problematisk att utnyttja 
det jordmaterial som ingår i 
den behandlade askan.

0 Den energi som uppkommer 
vid avfallsförbränningen 
kan eventuellt utnyttjas. 
Problematisk att utnyttja 
det jordmaterial som ingår i 
den behandlade askan.

0 Den energi som uppkommer 
vid avfallsförbränningen 
kan eventuellt utnyttjas. 
Problematisk att utnyttja 
det jordmaterial som ingår i 
den behandlade askan.

– Den energi som uppkommer 
vid avfallsförbränningen kan 
inte utnyttjas. Problematisk 
att utnyttja det jordmaterial 
som ingår i den behandlade 
askan.

Konsekvenserna för en hållbar utveckling

Energianvändning/
avkastning

0 Förbränning av avfall från 
oljeskador kan kräva mycket 
energi. Den energi som 
uppkommer i förbrännings-
processen kan eventuellt 
utnyttjas som fjärrvärme 
och genom att producera el.

0 Förbränning av avfall från 
oljeskador kan kräva mycket 
energi. Den energi som 
uppkommer i förbrännings-
processen kan eventuellt 
utnyttjas som fjärrvärme 
och genom att producera el.

– Transport utomlands 
förbrukar energi. Energi-
behovet kan vara stort vid 
förbränningen av avfall 
från oljeskador. Energin 
från förbränningsprocessen 
utnyttjas sannolikt.

– Svagheten med termisk 
behandling är det stora 
energibehovet. Aggregatet 
förbrukar brännolja. Ex-
tern el behövs inte. Den 
uppkomna värmeenergin 
utnyttjas inte.

Direkta miljökonsekvenser

Utsläpp av rökgas- och 
växthusgaser och kontroll 
över dem

– Avfallsförbränningen ger 
upphov till växthusgaser och 
rökgaser. Effektiv rening av 
rökgaser. Behandlingen kan 
också orsaka dammolägen-
heter bl.a. för sållningens 
del.

– Avfallsförbränningen ger 
upphov till växthusgaser och 
rökgaser. Effektiv rening 
av rökgaser. Gränsvärdena 
för utsläppen kan utgöra 
ett problem framför allt i 
samförbränningsanläggnin-
gar. Behandlingen kan också 
orsaka dammolägenheter 
bl.a. för sållningens del.

– Avfallsförbränningen ger 
upphov till växthusgaser och 
rökgaser. Effektiv rening av 
rökgaser. Behandlingen kan 
också orsaka dammolägen-
heter bl.a. för sållningens 
del.

– – Avfallsförbränningen ger 
upphov till växthusgaser. 
Termisk behandling ger 
upphov till rökgasutsläpp. 
Varierande sammansättning 
hos avfallet kan medföra 
problem och stora rökga-
sutsläpp. Behandlingen kan 
också orsaka dammolägen-
heter bl.a. för sållningens 
del.
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Alternativ BeAlt1 BeAlt2 BeAlt3 BeAlt4

Konsekvenser för naturen

Jordmån 0 Oljehaltigt avfall har även i 
lindriga fall nedsmutsande 
inverkan på jorden. Stor 
mängd avfall kan öka 
risken. Torde inte öka den 
normala miljökonsekvenserna 
för jordmånen från proble-
mavfallsanläggningen.

– Oljehaltigt avfall har även i 
lindriga fall nedsmutsande 
inverkan på jorden. Risk för 
att jorden blir nedsmutsad, 
eftersom behandlingsanlägg-
ningen inte har ändamålsen-
lig beredskap att ta emot 
avfall från oljeskador.

– Oljehaltigt avfall har lätt 
en nedsmutsande inverkan 
på jorden. Torde inte öka 
de normala miljökonsekven-
serna för jordmånen från 
problemavfallsanläggningen. 
Jorden utsätts för ökad risk 
för nedsmutsning p.g.a. de 
många förflyttningarna av 
massorna.

– – Om behandlingsanordningens 
omgivning inte är planerad 
och byggd på förhand så 
finns det risk för att jorden 
förorenas när avfall flyttas 
från mellanlagret för behan-
dling. På det område som 
reserverats för avfallsbehan-
dling orsakar behandlingen 
mindre risk. Behandlingsan-
läggningen ska stå på tätt 
underlag (tät asfalt).

Yt- och grundvatten 0 Ökar inte de normala 
miljökonsekvenserna från 
problemavfallsanläggningen.

– Ökar inte de normala 
miljökonsekvenserna från 
problemavfallsanläggningen. 
För andra anläggningars del 
finns risk för att olja ham-
nar i yt- och grundvatten.

– Ökar inte de normala 
miljökonsekvenserna från 
problemavfallsanläggningen. 
Ökad risk för transporter-
nas del.

– – Miljökonsekvenserna är svåra 
att förutsäga. Regnvatten på 
behandlingsområdet innehål-
ler skadliga ämnen och det 
finns risk för att de hamnar 
i yt- och grundvatten. På 
det område som reserverats 
för avfallsbehandling medför 
behandlingen mindre risk.

Organismer 0 Ökar inte de normala 
miljökonsekvenserna från 
problemavfallsanläggningen.

0 Ökar inte de normala 
miljökonsekvenserna från 
anläggningarna.

0 Ökar inte de normala 
miljökonsekvenserna från 
problemavfallsanläggningen.

– Kan ha skadliga konsek-
venser för organismerna 
i behandlingsområdets 
närområde.

Vegetation 0 Ökar inte de normala 
miljökonsekvenserna från 
problemavfallsanläggningen.

0 Ökar inte de normala 
miljökonsekvenserna från 
anläggningarna.

0 Ökar inte de normala 
miljökonsekvenserna från 
problemavfallsanläggningen.

– Kan ha skadliga konsek-
venser för vegetationen 
i behandlingsområdets 
närområde.

Konsekvenser för människor

Människors levnadsförhål-
landen och trivsel

0 Behandling i en befintlig an-
läggning som inte torde ha 
någon betydande inverkan 
för människorna.

– Behandling i en befintlig 
anläggning. Förbränning av 
avfall från oljeskador och 
eventuella överskridningar 
av utsläppsgränserna kan 
medföra lindriga olägenheter 
och otrivsel.

– Behandling i en befintlig an-
läggning som inte torde ha 
någon betydande inverkan 
för människorna.

– – Om det finns bosättning 
i närheten av behand-
lingsområdet kan verksam-
heten medföra trivselolägen-
heter för invånarna i form 
av damm, buller och lukt.

Buller 0 Bullret ökar inte speciellt 
jämfört med den normala 
verksamheten.

0 Bullret ökar inte speciellt 
jämfört med den normala 
verksamheten.

0 Bullret ökar inte speciellt 
jämfört med den normala 
verksamheten.

– Användningen av behand-
lingsanläggningen orsakar 
buller som avviker från det 
normala. Dessutom orsakar 
sållningen av jordmaterial 
buller.

Människornas miljöattity-
der (behandlingsverksam-
hetens acceptabilitet)

+ Acceptabel verksamhet 
i samband med en stor 
olycka.

0 I huvudsak acceptabel 
verksamhet i samband med 
en stor olycka. Kan orsaka 
motstånd i närområdet.

0 Acceptabel verksamhet 
i samband med en stor 
olycka. Transport av avfall 
utomlands för behandling 
kan verka förvånande.

– I huvudsak acceptabel 
verksamhet i samband med 
en stor olycka. Kan p.g.a. 
skadeverkningarna orsaka 
motstånd i närområdet, om 
området inte är planerat för 
avfallsbehandling.

Regionala konsekvenser

Samhällsstruktur och 
markanvändning

0 Förändrar inte den aktuella 
situationen.

0 Förändrar inte den aktuella 
situationen.

0 Förändrar inte den aktuella 
situationen.

– Kräver tillfälligt ett mar-
kområde på ca 2000–4000 
m2. Problem kan uppstå om 
markanvändningsplanerna 
för området inte möjliggör 
behandling av avfall från 
oljeskador.

Ekonomiska konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser – Behandlingen orsakar i 
samtliga fall stora kost-
nader.

– Behandlingen orsakar i 
samtliga fall stora kost-
nader.

– – Behandlingen orsakar i 
samtliga fall stora kostna-
der. Gynnar inte inhemska 
avfallsbehandlingsanläggnin-
gar och sålunda inte den 
inhemska ekonomin.

0 Behandlingen orsakar i 
samtliga fall stora kost-
nader. Mindre transporter 
medför lägre kostnader.
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Alternativ BeAlt1 BeAlt2 BeAlt3 BeAlt4

Konsekvenser för landskapet

Landskapskonsekvenser 0 Ingen förändring jämfört 
med den normala situa-
tionen.

0 Ingen förändring jämfört 
med den normala situa-
tionen.

0 Ingen förändring jämfört 
med den normala situa-
tionen.

– Tillfällig lokal olägenhet.

Konsekvenser för den använda behandlingsmetoden för avfall från oljeskador

Behandlingsmetodens 
lämplighet för behandling 
av avfall från oljeskador

+ Metoden lämpar sig i prin-
cip för allt oljehaltigt avfall 
som insamlas på stränder. 
Tekniska begränsningar: 
avfallets bitstorlek, variatio-
ner i oljehalten. Viktigt att 
avfallet förbehandlas genom 
sållning.

– Lämpligheten måste alltid 
undersökas särskilt i fråga 
om avfallsförbrännings- och 
samförbränningsanläggnin-
gar. Tekniska begränsningar: 
avfallets bitstorlek, varia-
tioner i oljehalten, klor i 
havsvattnet, möjligt att 
bränna små mängder avfall 
från oljeskador tillsammans 
med annat avfall.

+ Metoden lämpar sig i prin-
cip för allt oljehaltigt avfall 
som insamlas på stränder. 
Tekniska begränsningar: 
avfallets bitstorlek, variatio-
ner i oljehalten. Viktigt att 
avfallet förbehandlas genom 
sållning.

+ Metoden lämpar sig i prin-
cip för allt oljehaltigt avfall 
som insamlas på stränder. 
Tekniska begränsningar: 
avfallets bitstorlek, variatio-
ner i oljehalten. Viktigt att 
avfallet förbehandlas genom 
sållning.

Konsekvenser för behovet av mellanlagring och oljebekämpningens framåtskridande

Metodens inverkan på 
mellanlagringstiden för 
avfall från oljeolyckor 
när det är fråga om 
en stor avfallsmängd 
(förlängd tid – och 
förkortad tid +)

– – Referenskapacitet i förhål-
lande till de andra.

0 Avfalls- och samförbrän-
ningsanläggningarna 
erbjuder mera kapacitet för 
behandling av avfall från 
oljeskador, vilket påskyndar 
behandlingen och förkortar 
mellanlagringstiden för 
avfallet.

+ Alternativet påskyndar 
behandlingen av avfall från 
oljeskador och förkortar 
mellanlagringstiden i sam-
band med en stor olycka, 
om det finns flera behand-
lingsställen utomlands och 
de har ledig behandlingska-
pacitet och om avfallet kan 
transporteras dit.

+ Flyttbara termode-
sorptionsanläggningars 
behandlingskapacitet för 
avfall från oljeskador är 
stor, så metoden förkortar 
mellanlagringstiden och 
minskar mellanlagringens 
skadeverkningar. Tillgången 
på anordningar kan vara ett 
problem i Finland, införsel 
från utlandet kan räcka 
månader.

Konsekvenser av transporter av avfall från oljeskador

Transportkostnader – Transportkostnaderna ca 
1,1 euro/km (30 tons lass). 
Kostnaderna stora om tran-
sportsträckorna är långa.

0 Transportkostnaderna ca 
1,1 euro/km (30 tons lass). 
Transportsträckorna kan 
hållas rimliga när avfall kan 
transporteras till anläggnin-
gar nära olycksområdet.

– – Transport i hemlandet ca 
1,1 euro/km med 30 tons 
lass. Dessutom fartygstran-
sporter till utlandet och 
landsvägstransporter till 
behandlingsanläggning i 
destinationslandet.

++ Korta transportsträckor och 
små kostnader i förhållande 
till de andra.

Transportvolymer och 
transportsträckor

– Volymen är beroende av 
olyckans omfattning och 
olycksplatsen. Ekokem 
Riihimäki ligger långt från 
planeringsområdets nordli-
gaste delar.

0 Volymen är beroende av 
olyckans omfattning och 
olycksplatsen. Transports-
träckorna kan hållas rimliga 
när en del av avfallet kan 
transporteras till anläggnin-
gar nära olycksområdet.

– – Transport i hemlandet på 
landsväg och eventuellt 
järnväg. Transport utom-
lands sannolikt till sjöss och 
vidare på landsväg.

++ Behandlingsanläggningarna 
nära så konsekvenserna 
för transportvolymerna är 
minst.

Utsläpp från transpor-
terna

– Utsläppens referensvärde.  0 Utsläppen mindre än i 
BeAlt1.

– – Transportutsläppen sannolikt 
störst av alternativen.

++ Utsläppen mindre än i de 
andra.

Risker i anslutning till 
lastning och transport

– Under transport, lassning 
och lossning kan avfall 
från oljeskador sprida sig i 
omgivningen till jorden samt 
grund- och ytvatten.

– Under transport, lassning 
och lossning kan avfall 
från oljeskador sprida sig i 
omgivningen till jorden samt 
grund- och ytvatten.

– – P.g.a. många lassnings-, 
transport- och lossningsske-
den rikligt med riskfaktorer 
som riktar sig mot bl.a. 
människor, jord-, yt- och 
grundvatten.

0 Under lassning och lossning 
kan avfall från oljeskador 
sprida sig i omgivningen 
till jorden samt grund- och 
ytvatten. Inga risker i 
anslutning till transporten.

Transporternas konsek-
venser för människor

– Ökade transportvolymer kan 
orsaka olägenheter.

– Ökade transportvolymer kan 
orsaka olägenheter.

– Ökade transportvolymer kan 
orsaka olägenheter.

0 Mindre transportvolymer än 
de andra alternativen.
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