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Avstjälpningsplatsduglighet
Huvudmannen för en avstjälpningsplats ska vara medveten om avfallets, som deponeras på en avstjälpningsplats,
ursprung och avstjälpningsplatsduglighet (Vna 202/2006). Avfallets producent/innehavare är skyldig att ge
huvudmannen för en avstjälpningsplats pålitliga uppgifter om avfallets, som deponeras på en avstjälpningsplats,
ursprung, egenskaper, kvalitet och möjliga skadliga ämnen. Avstjälpningsplatsduglighet ska bedömas före avfallet
levereras till en mottagning. Utifrån uppgifter från avfallets producent bestäms om avfallet kan deponeras på en
avstjälpningsplats.
Praxisen för säkerställande av avstjälpningsplatsduglighet utvidgades från 1.1.2016 att gälla allt avfall som
deponeras på en avstjälpningsplats. Avfall vars halt av organiskt material överstiger 10 % får inte deponeras på en
avstjälpningsplats. Mängden organiskt material i avfallet definieras som totalt organiskt kol (TOC) eller glödförlust
(LOI).
Grunddefiniering
Utredning av avstjälpningsplatsduglighet börjas med att göra en grunddefiniering för avfallet. I
grunddefinieringen utreds nödvändiga uppgifter ur mottagandets och deponeringens synvinkel: avfallets
uppkomstsätt, en uppskattning av mängden avfall, sammansättning, löslighet, mängden organiskt material och
möjliga skadliga ämnen. Med hjälp av grunddefinieringen klassas avfall som vanligt eller farligt avfall.
Uppgifterna registreras på en blankett för avfallets grunddefiniering så noggrant som möjligt. Om det finns
säkerhetsdatablad eller andra dokument om avfallet eller dess kemikalier är det bra att bifoga dem till
definieringen.
Utlåtande om avstjälpningsplatsdugligheten
Om avstjälpningsplatsdugligheten inte kan konstateras på grund av givna uppgifter ombedes avfallets producent
att anskaffa ett utlåtande om avstjälpningsplatsdugligheten. Detta förutsätter noggrannare testning som baserar
sig på laboratorieanalyser från en del av avfallet (Vna 331/2013). Till exempel avfall som har blivit förstört av olja,
där halten av oljekolväte fastställs med analyser. Halterna av skadliga ämnen ska vara utredda före deponering på
en avstjälpningsplats.
Vid laboratorieanalyser undersöks åtminstone:
•
•
•
•
•

mängden av organisk kol, TOC
totala halterna av metaller
metallösligheten (enligt Vna 331/2013 listningen)
pH
syrans neutraliseringskapacitet, ANC

Andra parametrar som undersöks definieras från fall till fall om man misstänker att avfallet innehåller andra
skadliga ämnen.
Avfallets producent/innehavare är ansvarig för undersökningen av avfallet i ett godkänt laboratorium och för dess
kostnader.
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Utifrån uppgifter om avfallet godkänner eller underkänner huvudmannen för en avstjälpningsplats avfallets
deponering på en avstjälpningsplats. I underkända fall hänvisas avfallets producent till att ta kontakt med andra
avfallshanterare.

Överensstämmelseprovning
Om avfallet har godkänts att deponeras på en avstjälpningsplats och om det uppstår regelbundet ska man göra en
överensstämmelseprovning av avfallet varje år. Med överensstämmelseprovningen tar man reda på om avfallet
fortfarande motsvarar de uppgifter som gavs vid grunddefinieringen. Överensstämmelseprovningen ska också
göras om det sker betydande förändringar av uppkomstprocessen, till exempel om användbara råvaror förändras.
I samband med laboratorieundersökningen av avfall är det bra att komma överens om genomförande av
överensstämmelseprovningen också i framtiden. Överensstämmelseprovningen kan ofta genomföras mer
begränsad än den ursprungliga undersökningen av avstjälpningsplatsduglighet.

Avfall som förutsätter laboratorieundersökningar
Nedannämnda avfall tas emot för att deponeras på en avstjälpningsplats endast när man har kommit överens om
detta på förhand:
•
•
•
•
•
•
•

Blästringssand
Aska och slagg
Fällningar och skrubberavfall
Avfall från industriprocesser som innehåller skadliga ämnen
Rens
Förstörda jordmassor
Rent jordmaterial som deponeras på en avstjälpningsplats och som innehåller mycket organiskt material

Annat att beakta
Rosk'n Roll Oy Ab tar inte emot avfall som klassificeras som farligt avfall för deponering på avstjälpningsplatsen.
Företagets deponeringsplatser ligger i Lojo och Borgå.
Mer information om avstjälpningsplatsduglighet och ifyllande av grunddefinieringsblanketten ger produktionschef
Henri Vuorenmies, tfn 020 637 7057, henri.vuorenmies@rosknroll.fi.
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