ÖSTERBOTTENS AVFALLSNÄMND
POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNTA
Österbottens avfallsnämnd infoblad 1/2011:
PUBLIKTILLSTÄLLNINGARS AVFALLSHANTERING

Allmänt:
I vår miljölagstiftning finns det uppställda vissa förpliktelser för dem som
anordnar publiktillställningar (offentliga tillställningar), nedan ett sammandrag
över vilka krav som gäller avfallshanteringen på Österbottens avfallsnämnds
verksamhetsområde. Detta informationsblad uppdateras enhetligt med
lagändringar och ändringar av lokala bestämmelser.
Huvudprinciper:
Enligt avfallslagen bör man i all verksamhet i mån av möjlighet se till att det
uppkommer så lite avfall som möjligt och att avfallet inte förorsakar någon
betydande olägenhet eller svårighet och inte hälsan eller miljön någon fara eller
skada. Avfallsinnehavaren skall också se till att avfallet i mån av möjlighet
hanteras så att det kan återvinnas I avfallslagen stadgas även om förbud mot
nedskräpning av miljön. Som nedskräpare beaktas även en arrangör av en nöjeseller annan liknande tillställning, ifall omgivningen blir nedskräpad till följd av
tillställningen.
Insamling och transport av avfall från publiktillställningar:
Gällande insamlingen och transport av avfall från publiktillställningar tillämpas
vad som stadgas i de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna vilka getts av
Österbottens avfallsnämnd.
Grundregeln är att arrangören av en utomhustillställning avtalar själv om
avfallstransporten med en avfallstransportör som är upptagen i ELY-centralens
avfallsregister över godkända transportörer. Undantag från ovan utgör dock
sedvanliga idrottsevenemang på kommunala idrottsanläggningar där
fastighetsinnehavaren svarar för ordnandet av avfallshanteringen. För större
inomhustillställningar är det skäl att arrangemangen kring avfallshanteringen ses
över tillsammans med fastighetsinnehavaren för att t.ex. säkerställa att antalet
insamlingskärl är tillräcklig.
Nedan en sammanställning av de mest centrala punkterna i avfallshanterings
bestämmelser vilka bör beaktas vid anordnandet av publiktillställningar:
7§
Avfallsproducenten skall sortera enligt givna sorteringsanvisningar det avfall som uppkommer
på fastigheten så att:
1. bioavfall och energiavfall kan insamlas och levereras till behandling.
2. avfall som kan återvinnas avskiljs från avfall som inte kan återvinnas.
3. problemavfall, samt stickande, skärande och hälsofarligt avfall avskiljs från annat
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4.

avfall.
skrymmande föremål eller deponiavfall inte placeras tillsammans med övrigt
samhällsavfall.

9§
Avfall som uppkommer vid byggnads- eller annan tillfällig verksamhet skall insamlas separat
och sorteras så att avfallet kan återvinnas eller ändamålsenligt deponeras.
Med tillfällig verksamhet avses bl.a. publiktillställningar. Gällande publiktillställningar skall
utöver följande av dessa bestämmelser beaktas vad som stadgas i hälsoskyddslagen (763/1994)
och Social- och hälsovårdsministeriets förordning om hygieniska arrangemang och
avfallshantering vid stora och offentliga tillställningar (405/2009).
11 §
Avfall får placeras endast i för ändamålet avsedda kärl enligt de instruktioner som separat ges
av Ab Ekorosk Oy.
I de insamlingskärl som är avsedda för sorterat bioavfall och energiavfall får endast förpackat
material placeras. I insamlingskärlen får inte placeras:
1. brandfarligt eller explosivt avfall,
2. avfall i flytande form
3. problemavfall
4. toalettavfall
5. sand eller jordmaterial
6. specialavfall
7. föremål som kan söndra avfallsförpackningarna eller skada transportfordon eller
behandlingsanläggningen eller märkbart försvåra lastningen eller lossningen av
avfallet
8. ämnen eller föremål som kan förorsaka fara för den som avlämnar, insamlar eller
på annat sätt hanterar avfallet
9. avfall som enligt anvisning skall föras till ekopunkt eller återvinningsstation
10. slampåsar från minireningsverk
13 §
Skrymmande föremål skall levereras skilt för sig enligt anvisning av Ab Ekorosk Oy.
14 §
Det är förbjudet att bränna annat avfall än papper och obehandlat trä. Förbränningen bör ske i
en värmeanläggning så att förbränningen inte medför olägenheter för hälsa och miljö.
Om öppen förbränning av ris, kvistar och trä stadgas i stadens/kommunens
miljöskyddsbestämmelser.
18 §mom 1
Innehavaren av avfall skall ombesörja att det på fastigheten finns ett tillräckligt antal
insamlingskärl som till sin storlek motsvarar fastighetens behov och gällande bestämmelser.
21 §
Insamlingskärl får inte placeras i omedelbar närhet till öppningsbart fönster eller friskluftsintag
22 §
Fastighetsinnehavaren får använda enbart sådana insamlingskärl och behållare som kan
tillslutas och som är lämpliga för det transport- och behandlingssystem som tillämpas på
Ekorosk-området. Kärlen skall vara försedda med hjul och skall fylla allmänna krav på
renlighet och säkerhet.
30 §
Innehavaren av ett avfallskärl skall sörja för reparation, underhåll och rengöring av kärlen,
samt att platsen för insamlingskärlen hålls ren och snygg och så att kärlen lätt kan flyttas och
tömmas.
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35 §
Insamlingskärlen skall tömmas så ofta att det insamlade avfallet ryms i insamlingskärlet och så
att kärlen alltid är tillslutna.
Kärlen bör tömmas så ofta att avfallet inte förorsakar olägenheter för hälsa och miljö.

64 §
Följandet av dessa bestämmelser övervakar kommunens miljövårdsmyndighet. Den som
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot dessa bestämmelser skall, om inte strängare
straff för gärningen föreskrivs på något annat ställe i lag för avfallsförseelse till böter med stöd
av Avfallslag 60 §.

Övrigt:
Vad som gäller de hygieniska arrangemangen hänvisas till hälsoskyddslagen (763/1994)
och Social- och hälsovårdsministeriets förordning om hygieniska arrangemang och
avfallshantering vid stora och offentliga tillställningar (405/2009). Närmare
upplysningar om detta fås av kommunens hälsoskyddsmyndighet.
Anmälan av tillfällig livsmedelsförsäljning görs enligt livsmedelslagens 13 § till den
kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn.
Av den kommunala miljövårdsmyndigheten fås information om eventuella övriga krav
som gäller publiktillställningar i de kommunala miljöskyddsbestämmelserna, t.ex. om
hur avloppsvattnet skall ledas.
Råd om de praktiska arrangemangen kring avfallshanteringen fås från det kommunala
avfallshanteringsbolaget Ab Ekorosk Oy.
Hänvisningar & Kontakt:






Avfallslag (1072/1993) - www.finlex.fi
Kommunala avfallshanteringsbestämmelser – www.ekoso.fi
Suurten yleisötilaisuuksien hygieeniset järjestelyt, Valvira http://www.valvira.fi/files/Yleisotilaisuuksien_hygienia.pdf
Ab Ekorosk Oy, tel 06-781 4500, info@ekorosk.fi
Österbottens avfallsnämnd, tel 06-781 4550, info@ekoso.fi
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