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matrester, skinkfett och -ben. Fettet kan du suga upp med 

hushållspapper och lägga i den svarta påsen. Du kan också hälla 

fettet i ett mjölkpaket, som du lägger i svarta påsen.

Presentpapper, presentsnören, stearin och juldekorationer 

av plast, kartong och halm.

aluminiumformar, nyårstenn och tomma värmeljuskoppar 

av aluminium i metallkärlet. 

Kartongförpackningar i kartongkärlet. 

Julkorten hör hemma i pappersinsamlingen. 

glasflaskor och burkar utan pant i glasinsamlingen.

Julgranen , övriga naturdekorationer och julblommor.

I den ljusa påsen: 

Till ekopunkten: 

Till återvinningsstationen: 

Till mottagningsplatserna 
för trädgårdsavfall:

I den svarta påsen: 

Lägg 
stekfettet i 
till exempel 

i ett tomt mjölkpaket 
och sen i svarta 

påsen. 

Lägg 
aluminiumformar 

i metallinsamlingen, 
och smutsiga 
kartonglock

 i ljusa påsen. 

Lägg 
elljusstaken 

bland elektronik-
avfallet.

Julbelysningen läggs i elektronikavfallet och fyrverkeripjäser 

som brunnit helt och hållet i deponiavfallet (oanvända fyrverke-

ripjäser ska returneras till en affär som säljer fyrverkeripjäser).

2 EKOPUNKTEN

Text: Pia Grankvist  Bilder: Wiizart

Sortering under jul och nyår

I höst har Ekorosk undersökt kun-
dernas åsikter om avfallshanterin-
gen för nionde gången. Vi skickar 

ut kundenkäten till 500 slumpmässigt 
utvalda kunder. Drygt 25 % av dessa 
brukar svara på enkäten. Bland dem 
som svarar lottar Ekorosk ut tre matk-
orgar som är värda 50 € styck. Om du 
nästa höst är en av dem som får enkä-
ten, så svara gärna. Det tar inte mycket 
tid, och vi får värdefull information 
av er, som hjälper oss att utveckla vår 
verksamhet så att den blir ännu mera 
kundorienterad. 

Jag vill gärna plocka fram några frå-
gor och respons som vi fick i enkäten. 
Jag tror att det här är saker som fler i 
vår kundkrets funderar på.

1 Ett hushåll som har mycket litet av-
fall, upplever att de betalar för töm-

ningen av en tom tunna varannan vecka.     
Alla hushåll har en del bioavfall 

(svarta påsar), om man inte har nå-
gon kompost så är tömningsinterval-
let ovan nämnda två veckor. Enligt de 

kommunala avfallshanteringsföreskrif-
terna får bioavfall inte vara längre än 
två veckor i soptunnan. Men om man 
vill spara pengar, och inte vill skaffa 
kompost, så kan man alltid optime-
ra soptunnan, dvs. ta en så liten tun-
na som möjligt. Ett litet hushåll klarar 
sig med en tunna på 140 liter. Den kan 
man köpa eller fråga av entreprenö-
ren. Man kan också ha en gemensam 
tunna med grannen, då delas behand-
lings- och transportavgiften mellan 
fastigheterna som delar på soptunnan. 
På Ekorosks faktura är kostnaderna 
färdigt delade mellan deltagarna.

2 En kund funderade vad hen ska 
göra med olika sorters plast. Oli-

ka typer av plast väcker frågor, det finns 
mjuk, hård, smutsig och ren plast. 

Vi står inför en ny era när det gäller 
återvinning av plast. I år har producen-
terna av förpackningar, Rinki, grundat 
egna ekopunkter. De har börjat samla in 
bland annat förpackningar av plast och 
kartong för återvinning av själva materi-

alet. I Rinkis kärl för plastförpackning-
ar kan du lägga tomma, rena och torra 
livsmedelsförpackningar av plast, plast-
förpackningar för tvättmedel, schampo 
och tvål, flaskor, kanistrar och burkar av 
plast, helst tillplattade, plastkassar, -på-
sar och -omslag. 

På orter där det inte finns kärl för 
plastförpackningar kan man lägga plas-
ten i ljusa påsen.

3 Några kunder frågade efter sorte-
ringsråd för mera ovanligt avfall 

som säkringar, läppstift och målfärg. 
De vill också läsa Ekorosks kundtid-
ning i digitalt format. 

Jag har samma svar på de här 
önskemålen, besök vår hemsida  
www.ekorosk.fi. Där finns Avfallsord-
listan A-Ö med sorteringsråd för mer 
än 900 olika saker. Där finns också 
kundtidningen i digitalt format med 
alla nummer sedan 2007. Där kan 
man läsa om allt från hemmafixande, 
hur man lever ett år utan att konsume-
ra nya saker till miljömärkningar. 

Vi tar gärna emot frågor och önske-
mål om både stort och smått året runt, 
inte bara i kundenkäten utan också per 
e-post på info@ekorosk.fi, per telefon 
06-781 4500 eller när du besöker nå-
gon av våra återvinningsstationer. Vå-
ra stationsskötare är sorteringsexperter 
som kan svara på frågor om sortering-
en av allt möjligt från gummistövlar 
till asbest. Varmt välkommen!   

Johanna Pesola
kundrådgivare

Kundernas kommentarer – Johanna svarar
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Text: Pia Grankvist  Bild: Annika Haukkasalo

EU:s direktiv om cirkulär ekonomi ställer 
höga på bland annat återvinningen av mate-
rial, som ska mångfaldigas de närmaste åren 
enligt EU. Dessutom ställer det finska re-
geringsprogrammet egna krav på material-
återvinningen redan idag. 

Ekorosks verkställande direktör 
Olli Ahllund, vad är materialåtervinning?
Materialåtervinning är när material cirkulerar som råvara i 
ett kretslopp, och används som råvara om och om igen. Fibrer-
na i kartong kan till exempel återanvändas 6-7 gånger som rå-
vara, medan kretsloppet för plast och metall är nästan oändligt 
lite beroende vilka andra råvaror de kombineras med.

Hur stor procent av avfallet återvinner Ekorosk som ma-
terial idag?
Idag går knappa 30 % av avfallet som kommer in till Ekorosk till 
materialåtervinning. Medan nuvarande regeringsprogram har 
som mål att det ska vara 50 % år 2020, alltså inom drygt tre år. 

Men Ekorosks återvinningsgrad på hushållens avfall var 
93,4 % år 2015, hur går det här ihop?
Återvinningen av avfall både som material och som bräns-
le vid förbränning (ljusa påsarna) räknas ihop då vi beräknar 
återvinningsgraden för hushållens avfall. 

Hur tänker Ekorosk öka på återvinningen av material?
Vi försöker styra kunderna mot en ökad källsortering av oli-
ka material som går direkt till återvinning. Det är för sent att 
försöka separera avfall i efterskott när det redan lagts i en sop-
påse. När material som kunde användas som råvara blandas 
med övrigt avfall i en soppåse, blir kvaliteten på materialet 
sämre och det går inte att använda som råvara längre.

Hur ska Ekorosk öka källsorteringen ute i hushållen?
Vi satsar på en mjuk övergång till flerfacks- eller flerkärls-

system ute i hushållen, genom att grade-
ra hushållens behandlingsavgifter enligt hur 

många avfallstyper de separerar från var-
andra. Ekorosk föreslår att rabatten för 
hushåll som lägger bio- och energiav-
fall i skilda fack eller kärl höjs till 30 % 
vid årsskiftet. Därför att behandlingen av 

avfallet blir billigare för Ekorosk när påsar-
na kommer in skilt. Det här innebär att de 

som sorterar fler avfallstyper i skilda fack eller 
kärl får lägre avgifter än de som fortsätter med det 

gamla systemet.
 

Men du pratar om flera fack eller kärl, inte bara för svar-
ta och ljusa påsar?
Om materialets kretslopp ska förlängas måste det separeras i 
skilda fack eller kärl redan ute i hushållen, dessutom får hus-
hållen ekonomisk nytta av att plocka bort kartong- och plast-
förpackningar ur ljusa påsen. Hushållen betalar en avgift för 
behandlingen av svarta och ljusa påsar åt Ekorosk. När hus-
hållen sorterar kartong- och plastförpackningar i egna fack 
eller kärl minskar mängden ljusa påsar med hälften. Då har 
kunden mindre avfall som kommer till Ekorosk för behand-
ling, vilket gör att behandlingsavgiften blir lägre. Behand-
lingen av kartong- och plastförpackningar finansieras med en 
avgift, som läggs på produkten redan när den säljs i butikerna. 
Den har kunderna redan betalat för när de köpte varan.  
     
När sker det här i praktiken?
Det har redan börjat, det finns en transportör som redan er-
bjuder flerfacksinsamling åt hushåll i Jakobstad och Karleby. 
Men för att öka mängden separat insamlat avfall så kommer 
Ekorosk att börja med husbolagen. Ekorosk kommer att ordna 
gemensamma möten för husbolag och transportörer som er-
bjuder flerfacksinsamling. Detta för att hjälpa husbolagen och 
transportörerna komma igång, så att husbolagen får tillgång 
till rabatten på Ekorosks avgift. Mötena ordnas på vårvintern 
på de orter där det finns intresse av flerfacksinsamling. Se an-
nonsering på vår hemsida www.ekorosk.fi och i dagspressen.       

Lägg 
aluminiumformar 

i metallinsamlingen, 
och smutsiga 
kartonglock

 i ljusa påsen. 
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Vi är mitt i julbordens tid, så 
nu lönar det sig att funde-
ra på hur vi kan minska på 

mängden matspill. Genom att beräk-
na mängden julmat i förväg, och tän-
ka efter hur många dagar man faktiskt 
behöver laga mat själv, kan man mins-
ka på mängden matspill. Det lönar sig 
att skriva en lista med julhelgens dagar, 
och skriva upp dagens maträtter för 
varje dag. Då blir det lättare att skri-
va en inköpslista över vilka ingredien-
ser man behöver för varje maträtt, och 
att beräkna rätt mängd. Om man har 
en bjudning ska man ta i beaktande att 
gästerna alltid har med sig någon liten 
gåva t.ex. sötsaker eller något annat ät-
bart.  

När släkten träffas kan det vara en 

bra idé att ordna knytkalas, så att alla 
bidrar med något ätbart till julbordet. 
Då behöver man inte göra alla maträt-
ter själv, och gästerna får ta med sig av 
sina lådor eller inläggningar. Annars så 
äter man svägerskans köttbullar, med-
an ens egna köttbullar ligger i kylskåpet 
där hemma. Dessutom besparas värd-
paret en hel del arbete och tid, när de 
inte behöver laga all mat.    

Det blir alltid mat över, hur väl man 
än försöker planera. Då är det bra att 
komma ihåg att all mat går att frysa ner 
en gång. Frys ner maten i portioner för 
en till två personer, så är chansen stör-
re att den blir uppäten. Kom också ihåg 
att skriva innehåll och datum på för-
packningen, när du fryser ner matpor-
tioner, så slipper du ufon i frysen.

Mindre matspill
från julbordet
Text: Pia Grankvist  Bild: David Westström

Minska 
julens matspill, 

gör en lista med helgens 
maträtter dag för dag.  
Då blir det lättare att 

beräkna hur mycket mat 
som faktiskt behövs 

när man skriver 
inköpslistan.
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Kartongen tar mycket plats i 
ljusa påsen, hur du än försö-
ker platta till den så vecklas 

den ut igen och breder ut sig i ljusa 
påsen. Med en fyrfackstunna kan du 
lägga kartongen i ett eget fack, och då 
tar den ingen plats i facket för ljusa 
påsar. Kartong som samlas in i skilt 
fack eller i kartongkärl vid ekopunk-
terna får ingen behandlingsavgift från 
Ekorosk. 

- Jag förde en hel hög med kartong-
förpackningar till ekopunkten i Bagg-
holmen i Jakobstad i våras, och så var 
kartongkärlet stängt, berättar Sanna 
Honkaniemi om bakgrunden till att 
hon valde ett fyrfackskärl till soptun-
na. 

Paperinkeräys Oy stängde alla kar-
tongkärl vid ekopunkterna i vintras 
när lagen ändrades, så att producen-
ternas ansvar för återvinning utvid-
gades till att gälla även förpackningar 
av kartong och plast. Då grundades 
Rinki, en landsomfattande organisa-
tion för producenter, som tar hand 
om återvinningen av förpackningar. 
Paperinkeräys som tidigare samlat in 
kartong vid en del av Ekorosks eko-
punkter får inte göra det längre, ut-
an kartonginsamlingen sköts av Rinki, 
som placerat ut nya kärl för kartong- 
och plastförpackningar på en del eko-
punkter i sommar. 

Där stod alltså Honkaniemi besvi-
ken med bilen full av kartongförpack-
ningar, och hade ingenstans att lägga 
dem. När hon fick erbjudandet om att 
övergå till en tunna med fyra fack nap-
pade hon alltså genast. 

- Kartongförpackningarna irriterar 
mig då de så styva och stora och svå-
ra att klämma ner i en ljus påse, kon-
staterar hon. 

Ekoroskavgift endast 
på två fack av fyra

Familjen Honkaniemi har nu en sop-
tunna som är indelad i fyra fack på sin 
gårdsplan, den har skilda fack för svar-
ta och ljusa påsen, kartong och metall. 
Av dessa fack betalar familjen behand-
lingsavgift till Ekorosk bara för svar-
ta och ljusa påsen. Kartong och metall 
är förpackningsmaterial tas om hand av 
Rinki. Rinkis kostnader för återvinning-
en av förpackningar är inbakade i varans 
pris när man köper en förpackad vara. 

- Hela familjen sorterar och det bäs-
ta är att det inte samlas skräp i skåpen 
längre, säger Honkaniemi, som också 
nämner att tunnan inte varit överfull 
en enda gång ännu.  

Dessutom har besöken vid ekopunk-
ten minskat med hälften för Honka-
niemi, som gläder sig åt att hon sparar 
både tid och möda, då hon kan lägga 
kartongen i egen tunna istället för att 
köra den någonstans. Det blir många 
tomma mjölkpaket i en familj på fem 
personer.

Sorterar bättre
Med fyra olika fack för avfallet har fa-
miljen Honkaniemi börjat sortera av-
fallet mera och bättre. 

- Nu tänker vi nog mera på vad slags 
förpackningar vi lägger i vilket fack, 
konstarerar Sanna Honkaniemi.

Fördelarna med att ha en egen ”eko-
punkt” på gården är så pass stora, att 
hon också kunde tänka sig att ha en 
tunna för papper och tidningar, för 
att slippa frakta dem till ekopunkten. 
Honkaniemi har även ett utvecklings-
förslag:

- Ordna insamling av plastförpack-
ningar från egnahemshusen, det skulle 
vara toppen!

EKOPUNKTEN4

Texter och bild: Pia Grankvist

Fyrfackskärlet får hela familjen att sortera bättre. Matias Honkaniemi 

och Nina Heikkinen lägger gärna soporna i olika fack. 

Kartong kräver plats 
– får eget fack i fyrfackstunnan

Ekorosk ger 20 % rabatt på avfallets 
behandlingsavgift om de svarta och 
ljusa påsarna läggs i skilda fack el-
ler soptunnor. Ekorosk föreslår att ra-
batten blir 30 % från årsskiftet, men 
det beror på om Österbottens avfalls-
nämnd godkänner detta förslag.  

Även bostadsbolag får samma ra-
batt om de har skilda soptunnor för 
svarta och ljusa påsar, som töms och 

transporteras till Ekorosk skilt. Eko-
rosk kommer att ordna gemensamma 
möten för husbolag och transportörer 
på vårvintern, för att hjälpa husbola-
gen komma igång med detta. Följ vår 
hemsida www.ekorosk.fi för mera in-
formation.

Genom egna fack eller skilda tun-
nor för förpackningar av kartong och 
i framtiden plast, kan hushållen sän-

ka sina kostnader för behandlingen av 
avfall ytterligare. När man plockar ur 
kartong och plast ur ljusa påsen, mins-
kar mängden ljusa påsar nästan med 
hälften. Då kan du byta till en min-
dre tunna eller fack för ljusa påsar, och 
eftersom Ekorosk fakturerar enligt vo-
lymen sjunker avgiften då tunnan blir 
mindre.  

I Jakobstad och Karleby erbjuder 

Lassila & Tikanoja insamling av eg-
nahemshusens avfall i soptunnor med 
två eller fyra fack. Tvåfackstunnan 
har skilda fack för svarta och ljusa på-
sen, medan fyrfackstunnan har skilda 
fack för svarta och ljusa påsen, kar-
tong och metall. Mera information 
om detta på Lassila & Tikanojas si-
da www.nelilokero.fi eller på telefon  
010 636 5000.  

Insamling i flera fack eller soptunnor
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Har det dykt upp svarta fyrkantiga ku-
ber på en ekopunkt när dig? Det ska 
du vara glad för, det betyder att du 

kan föra förpackningsmaterial till en ekopunkt 
i din närhet. Sedan Rinki övertog en del av Eko-
rosks ekopunkter har organisationen bland annat 
placerat ut kärl för kartong på 78 av sina eko-
punkter inom Ekorosks område. Kanske till och 
med på en ekopunkt nära dig? Kolla in hemsidan  
www.rinkiin.fi för att hitta närmaste punkt.

I kartongkärlet får du lägga tomma, torra och 
tillplattade 
•	 Lådor	av	wellpapp
•	Mjölk-	och	saftpaket
•	Matförpackningar	av	kartong	för	färdigmat	

och halvfabrikat
•	 Flinglådor
•	 Papperspåsar	och	-kassar
•	 Pizzalådor	och	äggkartonger
•	 Engångskärl	av	kartong
•	Hylsor	från	wc-	och	hushållspapper
•	Omslagspapper	från	t.ex.	kopieringspapper	

och dryckesburkar

Rinki står för Finlands Förpackningsåtervin-
ning Ab som sköter om återvinningen av för-
packningsmaterial i Finland.

S edan i våras ska privata 
hushåll lägga engångs-
blöjor i ljusa påsen och 

det känns som rätt adress för 
trebarnsmamman Johanna 
Mastomäki i Kauhava.  En-
gångsblöjor består ju ändå 
mest av plast och papper. 

En minnesbild dyker upp 
när vi talar om sorteringen av 
engångsblöjor. Mastomäki be-
rättar att hon förvånade sig 
över att blöjorna skulle läg-
gas i svarta påsen, när Kauhava 
kommun gick med i Ekorosk 
2013.  

- Vi hade kamrater med 
blöjbarn på besök, vi kollade 
upp sorteringen på Ekorosks 
hemsida och jag minns att vi 
tänkte, du milde?! Får man 
faktiskt lägga dem i svarta på-
sen?! Det kändes ologiskt, be-
rättar hon. 

Mastomäki tycker att det 
är mycket förnuftigare att läg-
ga blöjorna i ljusa påsen ock-
så bajsblöjor, bajset tömmer 
hon toaletten och blöjan läg-
ger hon i den ljusa soppåsen. 

- Det är ju mest kiss i blö-
jorna och det torkar väl snabbt 
bort i värmen när blöjan brin-
ner, funderar Mastomäki.

Hon har använt engångs-
blöjor med alla sina tre barn. 
Hon har nog bekantat sig med 
tygblöjorna som kom i mo-
derskapsförpackningen. Men 
det har aldrig varit aktuellt att 
använda dem, eftersom man 
själv måste köpa fler av dem, 
och det krävs att man ordnar 
förvaring för smutsiga tygblö-
jor som väntar på tvätt.   

- Engångsblöjan är så enkel 
att använda, du kan byta den 
var som helst, även utan sköt-
rum. Dessutom har den jät-
tebra sugförmåga och håller 
tätt. Den ger helt enkelt frihet, 
konstaterar Mastomäki. 

Blöjor, bindor och andra 
sanitetsprodukter ska läggas i 
den ljusa påsen, eftersom det 
är bättre att bränna dem med 
de ljusa påsarna än att låta 
dem ta en omväg via rötning-
en. Där plockas de ändå bort 
och så bränns de i alla fall.  

Nu har blöjorna rätt adress

Kartongkärl nära dig?

Text och bild: Pia Grankvist

Kauhavabon Elias Mastomäki 2 år använder engångsblöjor som läggs i ljusa påsen. 

Det här är en Rinki-ekopunkt. 

Rinki samlar in förpackningar och 

sköter om återvinningen av dem. 

Bi
ld

: D
av

id
 W

es
ts

tr
öm



6 EKOPUNKTEN

Gunilla Jungarå 
från Jeppo

Återvinner du kartong?
- Vi för större kartongför-
packningar till återvinnings-
stationen, men flingpaket och 
dylikt hamnar nog i ljusa på-
sen.

Doris Heikkilä 
från Nykarleby

Återvinner du kartong?
- Ja, det gör jag. Jag för hyl-
sor från wc-pappersrullarna, 
äggkartonger, tomma kexpa-
ket och liknande till kartong-
insamlingen vid ekopunkten. 
Mjölpåsar lägger jag inte dit 
eftersom det är svårt att töm-
ma dem helt och hållet. De 
lägger jag i ljusa påsen.

Hur förvarar du förpack-
ningarna?
- Jag samlar dem i en stor på-
se i ett förråd. Jag blev så glad 
när kartongpunkten här på 
Topeliusesplanaden öppnades 
på nytt i sommar. Jag vill in-
te lägga förpackningar av kar-
tong i ljusa påsen, den blir så 
full och går bara sönder.   
 

Britt-Marie Siekkinen  
från Nykarleby

Återvinner du kartong?
- Jag för kartonglådor, till ex-
empel kattmatslådor, till åter-
vinningsstationen, medan 
kexförpackningar och sånt far 
i ljusa påsen.

Ann-Louise och Örjan 
Fågelström från Vexala

Återvinner ni kartong?  
- Ja, det gör vi, vi för stora för-
packningar till återvinning. 
Resten som kexpaket lägger vi 
i ljusa påsen, och ägglådor el-
dar vi, säger Ann-Louise.

- Det finns ingen kartong-
insamling i Vexala, men man 
kunde ju ta med dem till stan, 
när man ändå far till butiken, 
funderar Örjan. 

Fred Lundkvist 
från Jeppo

Återvinner du kartong?
- Jag återanvänder kartonglå-
dor som förvaringslådor eller 
så för jag dem till återvin-
ningsstationen. Mindre kexlå-
dor och sånt lägger jag i ljusa 
påsen.

Gallup – återvinner 
Nykarlebyborna kartong?

Tobias Wiklund  
från Kantlax

Återvinner du kartong?
- Större kartongförpackningar 
som till exempel de som kom-
mer med hemelektronik, men 
annars lägger jag dem i ljusa 
påsen. Det finns ingen insam-
ling av kartong på landsbyg-
den. 

- Det borde finnas insam-
ling av energisparlampor vid 
ekopunkterna, annars far de 
lätt med metallförpackningar-
na. 

Butiker som säljer ener-
gisparlampor tar också emot 
gamla lampor (redaktörens 
anmärkning).

K artong går att åter-
vinna som råvara till 
ny kartong, men bara 

om man för kartongförpack-
ningarna till en ekopunkt med 
en behållare för kartong. När 
man lägger kartongen i ljusa 
påsen går den till förbränning 
vid Alholmens Kraft i Jakob-
stad. Kundtidningen Eko. be-
sökte därför Nykarleby och 
frågade Nykarlebyborna om 
de återvinner kartong. 

• Lådor av wellpapp
• Mjölk- och saftpaket
• Matförpackningar av kartong för färdigmat och halvfabrikat
• Flinglådor
• Papperspåsar och -kassar
• Pizzalådor och äggkartonger
• Engångskärl av kartong
• Hylsor från wc och hushållspapper
• Omslagspapper från t.ex. kopieringspapper och dryckesburkar

Text och bilder: Pia Grankvist

Kartong 
som går 
att återvinna 
(tomma förpackningar) 



Text och bild: Pia Grankvist  
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Det finns många oli-
ka avloppssystem 
t.ex. minirenings-

verk och slambrunnar med 
markinfiltration. Alla ska 
skötas och underhållas på oli-
ka sätt. Därför lönar det sig 
att ta reda på hur anläggning-
en funkar innan den krånglar.

Det finns till exempel olika 
minireningsverk, några mo-
deller kan tömmas med slam-
bil, medan andra är utrustade 
med ett system som samlar 
upp slammet i en slampåse 
som måste bytas med jämna 
mellanrum. 

- Man kan komposte-
ra slampåsen med övrigt  
kompostavfall, till exempel 
med trädgårdsavfall, berättar  
Kimmo Hautala som är 
VVS-inspektionstekniker på 
Karleby stad. 

Man kan också komposte-
ra avfall från en torrtoalett på 
egen gård.

- Jag har det intrycket att 

man gör det ordentligt när 
man komposterar på egen 
gårdsplan, ingen vill ju att 
det ska lukta illa, konstaterar 
Hautala.

Om man har en slam-
brunn eller en slamavskiljare 
där fastighetens avloppsvat-
ten får sedimentera (tyngre 
partiklar sjunker till botten), 
så ska den i allmänhet töm-
mas åtminstone två gånger i 
året. Avloppsvattnet ström-
mar igenom anläggningen, 
samtidigt som den fasta de-
len av avloppsvattnet lägger 
sig på brunnens botten. Be-
ståndsdelar som är lättare än 
vattnet stiger upp till ytan, 
och de sugs upp av en slam-
bil i samband med tömning-
en. 

- Tömningen av en slam-
brunn beror på anläggning-
ens storlek och belastning, 
med ofta ska det ske minst två 
gånger per år, påpekar Hau-
tala.

Avloppsvattnet från slam-
brunnen leds via en för-
delningsbrunn till en 
mark-infiltrering eller en 
markbädd. Det lönar sig att 
vara noggrann med vilka 
jordmassor man använder när 
man bygger en markinfiltre-
ring eller markbädd. 

- Jordmånen avgör vilka 
jordmassor man borde använ-
da, så att infiltreringen fung-
erar. Lerig jord är till exempel 
hård och drar dåligt i sig vat-
ten, då måste man skaffa 
porösare material någon an-
nanstans ifrån, berättar Hau-
tala, som känner till fall där 
markinfiltreringen har stock-
ats igen redan inom ett år. 

Markinfiltreringen påver-
kas också av hur ofta man 
tömmer slambrunnen en-
ligt Hautala. Om man töm-
mer brunnen för sällan, så 
kan fasta partiklar sköljas ut 
i markinfiltreringen och då 
stockas den. 

Det finns också exempel på 
avloppssystem som byggts på 
ställen de inte borde byggas, 
till exempel markinfiltrering 
på grundvattenområde.

- På ett grundvattenområ-
de fungerar inte markinfil-
trering, eftersom rören hela 
tiden ligger i vatten, berättar  
Håkan Södö som arbetar 
med att tömma och hög-
trycksspola bland annat av-
lopp. 

Även gamla slambrunnar 
kan få problem med markin-
filtreringen om betongen gått 
sönder, och det rinner in sand 
eller jord i brunnen. 

- Om markinfiltreringen 
stockats öppnar vi den genom 
att spola rören från den sista 
brunnen ut till markinfiltre-
ringen, berättar Södö, som 
tycker att det lönar sig att 
sköta underhållet så att inget 
extra rinner ut i markinfiltre-
ringen och ställer till pro-
blem.

Underhållet av olika avlopps-
system beror på modellen

Förordningen 
om avlopps-
vatten
•	Förlängningen	av	över-

gångstiden går ut i 
mars 2018

•	Förslaget	till	förord-
ning är på utlåtande-
runda just nu

•	Enligt	förslaget	mås-
te fastigheter som är 
byggda före år 2004 
förnya sitt avloppssys-
tem endast när de an-
söker om åtgärdslov 
för andra förändringar. 

När man tömmer slambrunnen tillräckligt ofta så stockas inga rör. 

Tom Häggblom tömmer en slambrunn i Kaustar i Karleby. Han står 

på slangen för att den ska hållas stilla under tömningen. 
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Texter: Pia Grankvistvärt att veta

Bor du i ett husbolag?
Har ni en soptunna för kartong? Om inte kan det bli aktuellt att skaf-
fa en i januari. Ekorosk har nämligen föreslagit att alla husbolag med 
minst 10 bostäder ska ha skilda tunnor för kartongförpackningar från 
1.1.2017. Österbottens avfallsnämnd behandlar förslaget i december, sen 
vet vi hur det blir. 

Ekorosk vill uppmuntra husbolag att sortera fler avfallstyper i skilda 
soptunnor till exempel svarta och ljusa påsar, samt kartong- och plastför-
packningar. Därför erbjuder vi rabatt på behandlingsavgiften för hushåll 
och även husbolag, som lägger bio- och energiavfall i skilda tunnor som 
töms skilt. Rabatten är 20 % för tillfället, men den kan bli 30 % från års-
skiftet om avfallsnämnden godkänner det. 

Ekorosk kommer att ordna gemensamma möten för husbolag, dis-
ponenter och avfallstransportörer under vårvintern för att hjälpa dem 
komma igång med utökad sortering. Se annonsering på vår hemsida  
www.ekorosk.fi och i media.

Bild: David Westström

Obs! Ingen elektronik 
i ljusa påsen!
Elapparater och leksaker med batterier som lagts i ljusa påsen ute i hushållen or-
sakar flera farliga situationer per år vid anläggningen som krossar de ljusa påsarna, 
dvs. vid Ewapower.

- Vi har 10–15 bränder per år. Hittills har vi haft tur, men hur länge till innan 
det verkligen smäller vet ingen, funderar produktionschef Gustav Vikström om 
läget vid anläggningen.

Anläggningen krossar energiavfall, bland annat hushållens ljusa påsar, innan de 
går till förbränning i en förbränningsanläggning. Energiavfall består till största de-
len av papper, papp och plast, det är alltså en ytterst brandfarlig omgivning. Bat-
terierna exploderar när de krossas och antänder samtidigt det omgivande pappret 
och plasten. 

Batterier från elapparater, leksaker och mobiltelefoner ska föras till butikerna 
där det finns röda insamlingslådor, eller ekopunkterna där det finns skilda kärl för 
batterierna. Elektronik och elapparater ska föras till återvinnigsstationen, lägg dem 
inte i ljusa påsen.  

Fakturans datum
När du får Ekorosks faktura ska du se på förfallodagen (röd markering på 
bilden), bry dig inte om fakturans datum (blå markering). En del kun-
der blir fundersamma när de läser att betalningsvillkoret är 14 dagar net-
to (grön markering) och så räknar de ut ett datum på basis av fakturans 
datum. Men det blir inte rätt förfallodag. Det beror på att fakturan date-
ras enligt vilken faktureringsperiod den hör till, och inte den dagen som 
den verkligen skapas. Ta fasta på den verkliga förfallodagen som står på 
fakturan.

Bild: David Westström

Bild: Wiizart
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