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Informationsärenden 10.3.2020, Avfallsnämnden

Vasaregionens avfallsnämnd 10.3.2020 7

Stormossens representanter berättar om bokslutet och andra aktuella ärenden. 

Uppmaningsbrev till de fastigheter som inte har tömt sin slambrunn under år 2019 sänds
under våren. 

Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst, tfn 040 660 4496, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Antecknas till kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.
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Dno VAASA/91/00.01.02/2020

Under Vasaregionens avfallsnämnd lydande tjänsteinnehavares 
beslutsprotokoll 10.3.2020

Vasaregionens avfallsnämnd 10.3.2020 8

Till Vasaregionens avfallsnämnd har följande tjänsteinnehavares beslutsprotokoll 
inkommit för upptagningsrätt enligt 92 § i kommunallagen:

Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst

Kompletterande material
Beslutsprotokollens rubriker finns tillgängliga i extranätet.

Ordförande Robert Grönblom

Vasaregionens avfallsnämnd beslutar att de beslut som framkommer av protokollen inte 
upptas till behandling i Vasaregionens avfallsnämnd.

Beslut Godkändes.
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Dno VAASA/14/02.02.00/2020

Verksamhetsberättelsen för Vasaregionens avfallsnämnd 2019

Vasaregionens avfallsnämnd 10.3.2020 9

Ekonomisakkunnig Tarja Kumpula, tfn 06 325 4026, tarja.kumpula(at)vasa.fi

Bilagor Verksamhetsberättelsen för Vasaregionens avfallsnämnd 2019
Bedömning av den interna kontrollen och riskhanteringen 2019 för Vasaregionens 
avfallsnämnd (tillgänglig i extranet)
Vasaregionens avfallsnämnds uppföljning av riskhanteringsplanens utfall 2019 
(tillgänglig i extranet)

Stadens bokslut och verksamhetsberättelse görs upp i enlighet med bokföringsnämndens
kommunsektions bindande allmänna anvisning. I bokslutet ingår bl.a. en jämförelse
av hur budgeten har genomförts, i vilken målen för verksamheten,
utfallet av anslagen och inkomstuppskattningarna reds ut samt en redogörelse för hur 
den interna kontrollen har ordnats.

I samband med uppgörandet av budgeten har riskerna och målen för den interna 
kontrollen kartlagts.
Förvaltningens redovisningsskyldiga ska på självutvärderingsblanketten bedöma den 
egna förvaltningens tillstånd i fråga om den interna kontrollen och riskhanteringen i 
förhållande till de uppställda målen.
Avfallsnämnden har gjort en utvärdering av den interna kontrollen och riskhanteringen 
2019. 
Den bifogade riskhanteringsplanen har kompletterats med utfallen 2019.

Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst, tfn  040 660 4496, camilla.enell-ost(at)vasa.fi

Avfallsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen, utvärderingen av den interna 
kontrollen och riskhanteringen 2019 samt uppföljningen av riskhanteringsplanens utfall 
2019 och sänder dem till stadsstyrelsen.

Beslut Godkändes.
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Dno VAASA/67/14.06.00/2018

Vasaregionens avfallspolitiska program 2023

Vasaregionens avfallsnämnd 23.1.2018 5
Vasaregionens avfallsnämnd 20.2.2018 8
Vasaregionens avfallsnämnd 29.5.2018 12
Stadsstyrelsen 1.10.2018 268
Stadsfullmäktige 8.10.2018 64
Vasaregionens avfallsnämnd 9.10.2018 21
Vasaregionens avfallsnämnd 3.9.2019 14
Vasaregionens avfallsnämnd 28.1.2020 6
Vasaregionens avfallsnämnd 10.3.2020 10

-----------------------------------------------
Vasaregionens avfallsnämnd 28.1.2020

Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst, tfn 040 660 4496, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Bilagor Avfallspolitiskt program för Vasaregionen fram till 2023
Plan för förverkligande av målsättningarna i det avfallspolitiska programmet 2018-2023

Uppföljning av det avfallspolitiska programmet. Det avfallspolitiska programmet för 
Vasaregionen fram till 2023 utarbetades av avfallsnämnden tillsammans med olika 
intressentgrupper under 2018. Programmet godkändes av medlemskommunerna 2018-
2019. 

Det avfallspolitiska programmet innehåller 3 övergripande målsättningar och 15 
detaljerade målsättningar. Avfallsnämnden ansvarar enligt det avfallspolitiska 
programmet för uppföljningen av målsättningarna. Kommunerna och Stormossen 
levererar information om nuvarande status för målsättningarna till avfallsnämnden 
årligen inom november månad och resultatuppföljning görs av avfallsnämnden i januari 
eller februari. De flesta målsättningarna är fleråriga. 

Nästan alla kommuner samt Stormossen har leverart information gällande status på 
målsättningarna till avfallsnämnden. Situationen ser bra ut gällande förverkligandet av 
de detaljerade målsättningarna i enlighet med tidtabellen. Måluppföljningen finns i 
bilagan Plan för förverkligande av målsättningarna i det avfallspolitiska programmet 
2018-2023. Siffror för beräkning av de övergripande målsättningarna saknas ännu. 

Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst, tfn 040 660 4496, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Situationen gällande de detaljerade målsättningarna ser bra ut och kräver inga 
omedelbara åtgärder, målsättningarna ser ut att uppfyllas i enlighet med tidtabellen. De 
övergripande målsättningarna gås igenom vid ett senare tillfälle. 

Beslut Godkändes.

-----------------------------------------------
Vasaregionens avfallsnämnd 10.3.2020
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Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst, tfn 040 660 4496, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Bilagor Avfallspolitiskt program för Vasaregionen fram till 2023
Plan för förverkligande av målsättningarna i det avfallspolitiska programmet 2018-2023

Stormossen har levererat statistik för beräkning av de övergripande målsättningarna i 
det avfallspolitiska programmet. 

Det avfallspolitiska programmet för Vasaregionen fram till 2023 består av tre 
övergripande mål, dessa mål har härletts från den riksomfattande avfallsplanen. 

De övergripande målsättningarna är: 

1. Av allt bioavfall som finns i samhällsavfallet skall 60 % materialåtervinnas före år 
2023 (år 2017 gick 20 % till materialåtervinning)

2. På verksamhetsområdet skall 55% av allt samhällsavfall som uppstår gå till 
materialåtervinning år 2023 (år 2016 gick ca 34,4 % till materialåtervinning på 
verksamhetsområdet)

3. Förhindra att avfall uppstår, samt minska hushållens avfallsmängd. (Avfallsmängden
skall öka mindre än ökningen i BNP. Jämförelse år 2016. 

Nulägesrapport gällande de övergripande målsättningarna:

1. Av allt bioavfall som finns i samhällsavfallet skall 60 % materialåtervinnas före år 
2023 (år 2017 gick 20 % till materialåtervinning)

Under år 2019 gick ca 41 % av allt bioavfall (kommunalt avfall) som uppstod på 
verksamhetsområdet till materialåtervinning. Ökningen beror t.ex. på att 
Stormossen från år 2018 började dela ut gratis bioavfallspåsar till hushåll som 
sorterar bioavfall.

Det borde inte föreligga några svårigheter att nå upp till minst 60 %, efter att 
bioavfall börjar separat insamlas från samtliga hushåll på verksamhetsområdet. 
Bioavfall väger relativt mycket i förhållande till andra material som kan 
materialåtervinnas. Krav på separat insamling av bioavfall från hushåll, väntas 
komma under en snar framtid genom en ändring av avfallslagen. 

Åtgärder: Obligatorisk insamling av bioavfall från samtliga fastigheter på 
verksamhetsområdet. Undantag, de fastigheter som själva komposterar sitt 
bioavfall. Efter att avfallslagen förnyats bör avfallsnämnden uppdatera 
avfallshanteringsbestämmelserna. 

Utsikten för att målsättningen uppfylls är god. 

2. På verksamhetsområdet skall 55% av allt samhällsavfall som uppstår gå till 
materialåtervinning år 2023 (år 2016 gick ca 34,4 % till materialåtervinning på 
verksamhetsområdet)

Under 2019 gick 28 % av samhällsavfallet som uppstod på verksamhetsområdet till 
materialåtervinning. Siffran innehåller inte slam. Enligt nya beräkningsgrunder från
EU, får slam inte längre räknas in i materialåtervinningsprocenten. Till 
materialåtervinning räknas t.ex. bioavfall som rötas, trädgårdsavfall, metallskrot, 
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trä, returpapper samt övriga förpackningsmaterial som går till materialåtervinning. 
Mängden avfall som gick till energiåtervinning år 2019, var stor bland annat p.g.a. 
ris och kvistar gick till förbränning och inte användes som stödmaterial vid 
efterkompostering av rötrester. 

Det borde inte föreligga några svårigheter att nå upp till en 
materialåtervinningsprocent på 55 %, efter att bioavfall börjar separat insamlas från
samtliga hushåll på verksamhetsområdet. Bioavfall väger relativt mycket i 
förhållande till andra material som kan materialåtervinnas och påverkar 
materialåtervinningsprocenten i positiv riktning. Krav på separat insamling av 
bioavfall, väntas komma under en snar framtid genom en ändring av avfallslagen. 
Även separatinsamling av plastförpackningar väntas att skärpas, speciellt för 
hushåll med flera bostäder. 

Åtgärder: Avfallsinsamlingen från hushållen kommer att utvidgas stegvis under de 
närmaste åren. Efter att avfallslagen ändrats, bör avfallsnämnden uppdatera 
Vasaregionens avfallshanteringsbestämmelser. 

Utsikten för att målsättningen skall uppfyllas är god. 

3. Förhindra att avfall uppstår, samt minska hushållens avfallsmängd. 
(Avfallsmängden skall öka mindre än ökningen i BNP. Jämförelse år 2016.

Mängden kommunalt avfall var år 2016, 49 012 ton. År 2019 uppgick mängden 
kommunalt avfall till 52 042 ton. Detta betyder en ökning på 5,8 %. Enligt 
statistikcentralen 28.2.2019 (löpande priser), var BNP 39 571 €/invånare år 2016 
och 42 504 €/invånare år 2018. För 2019 saknas ännu statistik. Använder man dessa
siffror har BNP ökat med 6,9 % från år 2016 till år 2018. 

   Avfallsmängden har i nuläget inte ökat mera än ökningen i BNP.

Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst, tfn 040 660 4496, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Situationen gällande de övergripande målsättningarna ser bra ut och kräver inga 
omedelbara åtgärder, målsättningarna ser ut att kunna uppfyllas. 

Avfallsnämnden följer upp målsättningarna årligen. 

Beslut Godkändes.
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet 
grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § kommunallagen rättelseyrkande inte 
framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.  
Paragrafer

7, 8, 9, 10

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 134 § 1 mom. kommunallagen kan 
framställas över beslutet.
Paragrafer

Enligt 5 § 2 mom. och 13 § förvaltningsprocesslagen /annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet.

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vil-
ken rättelse-yrkande 
kan framställas samt 
tid för yrkande av 
rättelse

Den som är missnöjd nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress

Vasaregionens avfallsnämnd
PB 3, Rådhusgatan 33A
65101 Vasa
epost: registraturen(at)vasa.fi
Paragrafert

 

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna 
datanätet.

Rättelseyrkandets 
innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

Fogas till protokollet.

PROTOKOLL
Vasaregionens avfallsnämnd
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BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet 
och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan 
sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller kommunmedlem. Part som är
missnöjd med upphandlande enhets beslut eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan i enlighet med 80-83 
§ i upphandlingslagen till den upphandlande enheten inlämna ett yrkande skriftligen om upphandlingsrättelse.

Kommunalbesvär: Paragrafer, besvärsmyndighet, adress och postadress

Vasa förvaltningsdomstol
Korsholmsesplanaden 43, PB 204, 65101 Vasa
Fax: 029 564 2760, epost: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Förvaltningsbesvär: Paragrafer, besvärsmyndighet, adress och postadress

Besvärstiden vid kommunal- och förvaltningsbesvär är 30 dagar från delfåendet av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna 
datanätet.

Upphandlingsrättelse: paragrafer, besvärsmyndighet, adress och postadress

Vasaregionens avfallsnämnd
PB 3, Rådhusgatan 33A
65101 Vasa
epost: registraturen(at)vasa.fi

Besvär hos marknadsdomstolen: paragrafer

Marknadsdomstolen
Banbyggarvägen 5, 00520  HELSINGFORS 
Yrkande om upphandlingsrättelse och sökande av ändring hos marknadsdomstolen ska göras inom 14 dagar från 
delfåendet av beslutet.

Besvärskrift I besvärskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat 
besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från 
vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av bes-
värshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med 
post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer 
fram innan besvärstiden går ut. Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv.

 
Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress                                   Paragrafer

Besvärshandlingarna skall lämnas till 
1
): namn, adress och postadress                                      Paragrafer

1
) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten. Fogas till protokollet.

PROTOKOLL
Vasaregionens avfallsnämnd
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