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Lagstiftning angående användningen av aska
Det finns ett flertal lagar och förordningar som i enlighet med EU-direktiv 
berör nyttoanvändning av aska. Exempelvis regleras nyttoanvändning av 
aska i avfallslagen, miljöskyddslagen och i statsrådets förordning om  
användningen av visst avfall vid jordbyggnad. I det här Infobladet behand- 
las också möjligheten till deponi på avfallsplatser eftersom deponi är den 
enda möjligheten om en nyttoanvändning av avfall och industrins  
sidoprodukter inte är möjlig.

Industrins sidoprodukter definieras i finländsk lagstiftning som produkter 
inom produktlagstiftningen eller som avfall under miljölagstiftningen.  
Huvudregeln är att för nyttoanvändning av avfall krävs tillstånd enligt  
miljölagen, något som försvårar nyttoanvändning av användbara sidopro- 
dukter. Närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY-centralerna) i olika delar 
av landet kan ha olika synsätt när det gäller av tolkningen av 
förordningarna om tillstånd, något som sätter nyttoanvändare i olika 
kommuner i olika ställning.

Totalreform av lagstiftningen gällande avfallsbranschen
Mandatperioden för den arbetsgrupp som bereder en totalreform av 
lagstiftningen gällande avfallsbranschen är 15.10.2007–30.4.2010. 
Arbetsgruppens uppgifter är att utreda behoven av och möjligheterna till 
en förnyelse av lagstiftningen. Efter att EU:s nya avfallsdirektiv (givet år 
2008 (2008/98/EY), se följande sida) träder  i kraft blir gruppens uppgift att 
anpassa finländsk lagstiftning till detta direktiv. Dessutom utreder arbets- 
gruppen eventuella konflikter och överlappningar mellan exempelvis  
avfallslagen och miljöskyddslagen samt gör nödvändiga förändringar i 
dessa.

Avfallslagen och -förordningen
Målsättningen med avfallslagen (1072/1993) är att minska uppkomsten av 
avfall, stöda en hållbar utveckling genom att främja en förnuftig  
användning av naturtillgångar samt att minska de risker avfall kan  
förorsaka för människors hälsa samt för  miljön. I den avfallshierarki som 
anges i lagen bör mängden avfall i första hand minska och i andra hand 
bör avfallet användas som material. Ett tredje alternativ är en säker 
slutförvaring av avfallet. I avfallslagen anges också producentens 
ansvar, enligt detta bör den som producerar avfall svara för att avfallet 
används eller att det får annan nödvändig behandling.

I avfallsförordningen (1390/1993) stadgas mera detaljerat om olika  
begrepp som härrör till avfall och nyttoanvändning av dessa. I  
förordningen preciseras exempelvis att det avfallstillstånd som anges i 
avfallslagen inte tillämpas exempelvis vid användning av ofarlig aska 
som markförbättringsämne.

Avfallsskattelagen
Avfallsskattelagen (495/1996) stadgar om den skatt som skall erläggas 
till staten för det avfall som deponeras på avstjälpningsplatser. I lagen 
finns också stadganden om skattefria fraktioner som exempelvis 
flygaska och avsvavlingsavfall från kraftanläggningar. En förutsättning 
för befrielse från skatt är att ifrågavarande avfall transporteras till 
avstjälpningsplatsen separat från annan avfall.

Finansministeriet publicerade i april 2009 en promemoria hur avfalls- 
beskattningen skall utvecklas. En utredningsgrupp har i promemorian 
granskat bland annat en förhöjning och gradering av avfallsskatten samt 
beskattning av avfallsförbränning och en utvidgning av avfallsskatten till 
enskilda avstjälpningsplatser. Utredningsgruppen granskade också ett 
avskaffande av avfallsbeskattningen för vissa sidoprodukter. Exempelvis 
den flygaska som uppstår i samband med rening av rökgaser och  
slutprodukter i samband med avsvavling anses vara produkter där en 
avskaffad skattefrihet skulle förbättra nyttoanvändningen av 
ifrågavarande produkter. Syftet med avfallsskatten var ursprungligen att 
minska uppkomsten av avfall samt att använda redan uppkommet avfall.
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Statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i 
markbyggnad
Förordningen om återvinning av vissa avfall i markbyggnad (591/2006) 
förenklar nyttoanvändningen av avfall på så sätt att för viss 
nyttoanvändning behövs inte miljötillstånd enligt miljöskyddslagen. 
(86/2000). I förordningen ges klara direkt om användningen: halterna av 
skadliga ämnen  i avfall och ämnenas löslighet får inte överstiga givna 
gränsvärden, återvinning är förbjudet på områden där avfallet kan komma 
i kontakt med grundvatten, dessutom bör jord som innehåller avfall täckas 
eller beläggas. I Tabell 1 finns de gränsvärden som nämns i förordningen 
om återvinning av vissa avfall i markbyggnad angivna med ett L/S 
förhållande på 10.

Miljöskyddslagen 
Målsättningen med Miljöskyddslagen (86/2000) är att förhindra och 
förebygga förorening av miljön. Lagen tillämpas på sådan verksamhet 
som förorsakar eller kan förorsaka förorening av miljön. Lagen tillämpas 
också på nyttoanvändning av avfall och på avfallsbehandling. Enligt  
miljöskyddslagen behövs tillstånd om avfall används eller behandlas 
fabriks- eller yrkesmässigt. Tillståndsskyldigheten gäller inte alla typer av 
avfall, exempelvis får ofarlig aska användas för jordförbättring utan 
miljötillstånd.

EU:s nya avfallsdirektiv
Avfallsdirektivet från oktober 2008 (2008/98/EU) strävar till att förhindra 
uppkomsten av avfall, befrämja återanvändning och cirkulering samt att 
förenkla tidigare EU-lagstiftning om avfall. I direktivet gör man 
avfallshierarkin i fem steg ännu klarare: förhindra att avfall uppstår,  
beredskap för återanvändning, cirkulering, annan nyttoanvändning och 
deponi. I de enskilda medlemsländerna bör direktivet träda i kraft senast 
12.12.2010, i Finland sker detta i samband med totalreformen av 
avfallslagstiftningen. 

Skadligt ämne
Löslighet 

(L/S 10 l/kg)
Täckt konstruktion, 

mg/kg

Löslighet 
(L/S 10 l/kg)

Belagd konstruktion, 
mg/kg

DOC 500 500
Antimon 0,06 0,18
Arsenik 0,5 1,5
Barium 20 60

Kadmium 0,04a 0,04
Krom 0,5 1,5

Koppar 2,0 6,0
Kvicksilver 0,01a 0,01

Bly 0,5 1,5
Molybden 0,5 1,5

Nickel 0,4 1,2
Zink 4,0 12

Selen 0,1 0,3
Fluorid, F- 10 30

Sulfat, SO4
2- 1000 3000/6000a

Klorid, Cl- 800 2400

Tabell 1. Gränsvärden för täckta och belagda konstruktioner vid  
användning av biprodukter vid jordbyggnad. Metallernas löslighet har 
bestämts enligt genomflödestestet  prCEN/TS 14405.

Också i i följande lagar och förordningar finns stadganden som bör  
beaktas vid användning av industrins sidoprodukter för jordbyggnad:


 

Miljöministeriets förordning (1129/2001) om en förteckning över de vanligaste 
typerna av avfall och över problemavfall 

 Naturskyddslagen (1096/1996) och -förordningen (160/1997)
 Marktäktslagen (555/1981)


 
Markanvändnings- och bygglagen (132/1999) samt -förordningen      
(895/1999) 

a Under förutsättning att halten vid första extraktionen i genomflödestestet ≤

 

1500 mg/l vid  
förhållandet 10 



Grundämne Högsta halt 
mg/kg torrsubstans

Högsta halt för sådana biprodukter 
som direkt används som 

gödselpreparat  i skogsbruk  
mg/kg torrsubstans

Arsenik 25 30
Kvicksilver1) 1,0 1,0
Kadmium 1,5 152)

Krom 300 300
Koppar 6003) 700

Bly 100 150
Nickel 100 150
Zink 15003) 4500

Tabell 2. Högsta tillåtna metallhalter i oorganiska gödnings- och 
kalkningsmedel extraherade med salpetersyra samt i andra gödsel- 
preparat extraherade med kungsvatten-våtförbränningsteknik.

Lagen om gödselfabrikat
Målsättningen med lagen gödeslfabrikat är att förbättra utbudet av gödsel- 
fabrikat lämpliga för växtproduktion samt att befrämja användningen av 
biprodukter lämpliga som gödselmedel. De ämnen som ingår i gödsel- 
fabrikaten måste vara säkra och får inte förorsaka fara för människor eller 
miljö. Med gödselfabrikat avses gödningsmedel, ämnen för kalkning, jord- 
förbättringsmedel, växtunderlag, mikrobpreparat samt biprodukter som  
används som gödselfabrikat som sådana. Biprodukter som används som 
gödselfabrikat som sådana uppstår bland annat vid rening av avfalls- 
vatten, industri- och förbränningsanläggningar samt vid komposterings- 
anläggningar. I Tabell 2 anges de högsta tillåtna metallhalterna i  
gödselfabrikat. Gränsvärdena gäller inte för sådana gödselfabrikat som 
används vid landskapsförbättring vid avstjälpningsplatser och anda 
stänga områden, ej heller för biprodukter som används som sådana. I Bild 
1 visas en spridningsteknik för aska som används vid skogsgödsling.

1) Kvicksilver bestämt med metoden EPA 743
2) 17,5 mg/kg ts. för aska från trä, torv eller åkerbiomassa som används i skogsbruk
3) De maximala halterna får överskridas om man på basen av markanalys kan påvisa brist på 
koppar eller zink

Förordningen om gödselfabrikat
På basen av Lagen om gödselfabrikat har Jord- och Skogsbruks- 
ministeriet gett en förordning om gödselfabrikat (12/2007). Förordningen 
tillämpas på råvaror för gödselfabrikat samt på krav gällande kvalitet, 
beteckningar, förpackningar, transporter, lagring, användning samt  
motsvarande förhållanden. I förordningen stadgas också om förteckning 
över typbeteckningar för gödselfabrikat samt om typvisa krav på 
fabrikaten.

En riksomfattande avfallsplan
I den riksomfattande avfallsplanen anges målsättningen  oc h 
handlingsplanen för avfallshanteringen i för Finland fram till 2016. I 
planen söker man verksamhetsmodeller för en förnuftig användning av 
naturresurserna, för att utveckla avfallshanteringen samt för att förhindra 
de miljö- och hälsorisker som kan uppstå på grund av avfall.  De centrala 
målen i Avfallsplanen är:
 förebygga uppkomsten av avfall
 främja återanvändningen samt biologiskt utnyttjande av avfall 


 
främja utnyttjandet som energi av sådant avfall som inte lämpar sig för 
återvinning

 säkerställa en säker hantering och slutlig placering av avfall.
Uppkomsten av avfall minskas  genom en ökad materialeffektivitet. För 
återvinningsmaterial skall kvalitets och miljöduglighetskriterier  
sammanställas. Genom åtgärderna ökas användningen av avfall som 
gödslingsämnen samt användningen av cirkulationsmaterial vi d 
jordbyggnad.

Bild1. 
Spridning av aska 
som gödselmedel 
för skog
Källa: www.metsa- 
keskus.fi



Beslutet samt förordningen om avstjälpningsplatser
Statsrådets beslut om avstjälpningsplatser (861/1997) definierar  
deponerbarheten för placering på avstjälpningsplats, i beslutet ges också 
riktlinjer för kraven för deponering på avstjälpningsplats. Bestämning av 
deponerbarhet sker genom ett förfarande på tre olika nivåer : 
deponerbarhetstest, kvalitetskontrolltest samt kontroll på avstjälp- 
ningsplatsen. Vid deponerbarhetstestet utreds avfallets egenskaper med 
hjälp av standardiserade test för att säkerställa en säker deponering  
under lång tid. Utgångspunkten för testet är hur avfallet uppkommer samt 
i vilka mängder, härvid bedöms sammansättning, skadlighet och 
variationer i sammansättning. Vid kvalitetstest görs regelbundna  
mätningar av de parametrar som anges i deponerbarhetstestet för att 
säkerställa att tillståndskarven uppfylls. Kontroll på avstjälpningsplatsen 
görs för att utreda att avfallet uppfyller tidigare angivna krav. Kontrollen 
görs organoleptiskt, vid behov används också fysikalisk-kemiska 
snabbtester som exempelvis pH-mätningar

Klassificering av avstjälpningsplatser
Vid bedömning om avfall kan placeras  på avstjälpningsplats bör samtidigt en 
klassificering av avfallet utföras. I statsrådets beslut om avstjälpningsplatser 
(861/1997) indelas avstjälpningsplatserna  i tre klasser: som avstjälpningsplatser 
för problemavfall, för vanligt avfall och för inert avfall. 

Enligt ovanstående klassificering är vanligt avfall sådant avfall som inte 
anses vara problemavfall eller inert avfall. Vanligt avfall är i praktiken 
kommunalt- och industriavfall. Med inert avfall avses i statsrådets beslut 
sådant avfall som under lång tid inte förändras fysikaliskt, kemiskt eller 
biologiskt. Inert avfall reagerar inte med andra ämnen, är inte biologiskt 
nedbrytbart och löser sig inte. De totala halterna av skadliga ämnen samt 
lösligheten för dessa bör vara obetydliga, vidare får ämnena inte  
förorsaka fara för miljö och omgivning. Enligt avfallslagen avses med 
problemavfall sådant avfall som förorsakar speciell fara för miljön eller 
människors hälsa på grund av kemiska eller andra egenskaper.  
Problemavfall får inte som sådant direkt placeras på avstjälpningsplats för 
problemavfall. Lämpligheten för deponi bör alltid bedömas från fall till fall. 
Problemavfall kan också göras oskadligt genom exempelvis kemisk 
behandling. I Tabell 3 anges de gränsvärden för löslighet som gäller för 
de olika klasserna av avstjälpningsplatser.
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Skadligt 
ämne

Avstjälpningsplats 
för inert avfall

Avstjälpningsplats 
för valigt avfall

Avstjälpningsplats 
för problemavfall

As  0,5 2 25
Se 0,1 0,5 7
Ba 20 100 300
Cd 0,04 1 5
Cr 0,5 10 70
Cu 2 50 100
Mo 0,5 10 30
Ni 0,4 10 40
Pb 0,5 10 50
Sb 0,06 0,7 5
Zn 4 50 200
Hg 0,01 0,2 2

SO4
2- 1 000 20 000 50 000

Cl- 800 15 000 25 000
F- 10 150 500

Tabell 3. Tillåtna gränsvärden för löslighet vid olika typer av 
avstjälpningsplatser. Gränsvärdena anges som mg/kg torrsubstans L/S 
= 10 l/kg.
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