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DnoVAASA/1024/02.05.00/2021

Fastställande av avfallsavgifterna från 1.3.2022

Vasaregionens avfallsnämnd 19.10.2021 27
Vasaregionens avfallsnämnd 30.11.2021 30
Vasaregionens avfallsnämnd 18.1.2022 3

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

Bilaga Förslag till avfallstaxa fr.o.m. 1.1.2022 

Enligt avfallslagens § 78 skall kommunen ta ut en avfallsavgift som täcker dess 
kostnader för avfallshantering som kommunen ordnar. Avfallsavgiften ska motsvara den
servicenivå som kommunen tillhandahåller och i den utsträckning det är möjligt 
uppmuntra till minskning av avfallets mängd och skadlighet och till avfallshantering 
som följer prioriteringsordningen. 

Kommunernas gemensamma avfallshanteringsbolag Stormossen Ab Oy sköter om 
serviceuppgifterna gällande avfallshanteringen på verksamhetsområdet. Stormossen Oy 
Ab:s styrelse har på sitt möte 6.10.2021 föreslagit flertalet förändringar till avfallstaxan 
p.g.a. negativ resultatutveckling år 2021, ökat investeringsbehov, inkomstbortfall samt 
kommande ändringar i avfallslagstiftningen. 

Den största förändringen gäller ekoavgifternas storlek. Ekoavgifterna höjdes senast för 
8 år sedan. Ändringen gäller både hushållens och fritidsbostädernas ekoavgifter. För en 
del hushåll innebär förändringen en dyrare ekoavgift, medan det för andra hushåll 
innebär en lägre avgift. I nuläget hänger ekoavgiftens storlek för fastigheter med 1-4 
bostäder, ihop med hushållets personantal. Från och med 1.1.2022 föreslås, att 
ekoavgiften i stället faktureras per bostad och att den är lika stor för samtliga bostäder. 
Orsaken till denna ändring, är de stora mängder korrigeringar detta system har föranlett 
Stormossens fakturering. Under år 2021, korrigerades 5000 fakturor och 80 % av 
korrigeringarna hörde ihop med att personantalet på fakturan var fel. Ändringarna 
innebär att ekoavgiftens storlek för hushåll med 3 eller flera personer sjunker med 15 %,
medan den ökar med 3,6 % per månad för 2 personers hushåll och med 55 % för hushåll
med en person. Hushåll med en person, betalar i nuläget 3,06 € per månad och framöver
4,74 €/månad. Ekoavgiften för fastigheter med 5 eller fler fastigheter samt fastigheter 
med flerfackskärl höjs från 4,30 €/månad till 4,375 €/månad. Även gällande ekoavgiften
för fritidsbostäderna föreslås en höjning, från 11,31 €/år till 17,52 €/år. Ekoavgiften för 
fritidsbostäder är även efter höjningen, bland de lägsta i hela landet. De föreslagna 
förändringarna gör så att inkomsterna från ekoavgifterna ökar med 4,3 %.

Storleken på ekoavgifterna från 1.1.2022:

EKOAVGIFT, hushåll (euro/månad, 
inkl. moms)

2021 2022 +/- € +/- %

Fastigheter 1–4 bostäder *
   1 person/bostad 3,06

4,75
+1,69 +55,2%

   2 personer/bostad 4,58 +0,17 +3,6%
   3 eller flera pers./bostad 5,63 -0,88 -15,6%
Fastigheter ≥5 bostäder, per bostad 4,30 4,375 +0,08 +1,8%

3 §
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* om flerfackskärl med bio-, glas- och 
metall-avfallskärl; eller flerfackskärl med 
glas- och metallkärl samt kompostering av 
bioavfall

4,30 4,375 -+0,08 +1,8%

Fritidsbostäder 0,94 1,46 0,52 +55,3%

Följande tabell visar övriga föreslagna prisförändringar:

Fraktion (€/ton, moms 0 %) 2021 2022 +/- € +/- %

Brännbart avfall 133,00 143,00 +10,00 +7,5%

Bioavfall, förpackat (företag/TSV) 99,00 101,00 +2,00 +2,2%

Bioavfall (företag/TSV) 93,00 95,00 +2,00 +2,0%

Reningsverksslam och fetter 58,00 65,00 +7,00 +12,1
%

Energiavfall 119,00 124,00 +5,00 +4,2%

Gipsskivor 75,00 79,50 +4,50 +6,0%

Tegel 26,00 27,50 +1,50 +5,8%

Betong <1 m3 29,00 30,50 +1,50 +5,2%

Betong >1 m3 36,00 38,00 +2,00 +5,6%

Betong med fyllning 49,25 52,00 +2,75 +5,6%

Sand från sandavskiljningsbrunnar 25,50 27,00 +1,50 +5,9%

Oljeförorenade jordar 0–999 mg/kg 24,00 26,00 +2,00 +8,3%

Oljeförorenade jordar 1000–1999 
mg/kg

36,00 39,00 +3,00 +8,3%

Oljeförorenade jordar 2000–4999 
mg/kg

60,00 65,00 +5,00 +8,3%

Lindrigt förorenade jordar 24,00 26,00 +2,00 +8,3%

Företagens besöksavgift vid 
återvinnings-stationerna (per besök 
och 2 m3)

34,00 36,29 +2,29 +6,7%

För försäljning (€/ton, moms 0 
%)

Kompostjord för gräsmatta 14,52 15,73 +1,21 +8,3%

Kompostjord för trädgård 20,16 21,78 +1,62 +8,0%

Nya fraktioner (avfallservice i andra hand/TSV):

Fraktion (€/ton, moms 0 %) 2021 2022 +/- € +/- %
Brännbart rejekt från mekanisk 92,00
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behandling av byggavfall m.m.
Siktat rejekt från mekanisk behandling 
av byggavfall m.m. som täckmaterial på
deponi

24,00

Rejekt från mekanisk behandling av 
byggavfall m.m. till deponi 
(avfallsskattebelagt)

150,00

Förslaget till ny avfallstaxa finns som bilaga. Samtliga ändringar och tillägg syns i rött. 

Avfallshanteringschef C E-Ö 

Avfallsnämnden besluter att sätta ut avfallstaxan till påseende. Avfallsnämnden ger 
möjlighet för invånarna, kommunerna och övriga att säga sin åsikt i ärendet. 

Ärendet finns till påseende på Vasa stads internetsidor mellan tiden 27.10.2021– 
17.11.2021. 

Beslut Avfallsnamnden korrigerade punkt 3.1.1 och beslutade att avfallstaxan skulle läggas  
fram.

-------------------------------------------------
Vasaregionens avfallsnämnd 30.11.2021

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

Bilaga Förslag till avfallstaxa fr.o.m. 1.1.2022

Kompletterande material (bara i tweb-portalen)
Åsikt av privatperson 22.10.2021
Åsikt av Vasa Vatten 17.11.2021 

Två åsikter gällande förslaget till avfallstaxa fr.o.m. 1.1.2022 har framförts. Den ena 
åsikten har framförts av en privatperson som anser att ekoavgifterna för fasta bostäder 
även i fortsättningen bör vara bundna till antalet personer i hushållet och att höjningen 
orsakar en oskälig höjning för små hushåll. Åsikten finns i sin helhet som 
kompletterande material. Den andra åsikten har framförts av Vasa Vatten. Vasa Vatten 
önskar som största leverantör av råmaterial till Stormossens biogasanläggning att 
mottagningspriset för slam från avloppsreningsverk inte skulle höjas från nuvarande 58 
€/ton (moms 0 %) till 65 €/ton (moms 0%) eller som alternativ att Vasa Vatten skulle få 
15 % rabatt på taxapriset. Åsikten finns i sin helhet som kompletterande material. 

Beredaren konstaterar att den föreslagna avfallstaxan utgör en helhet. Ifall ett pris 
ändras bör i praktiken hela taxan omvärderas. Beredaren konstaterar vidare att 
avfallsnämnden vid prövningen och antagandet av avfallstaxan är bunden till de i 78-79 
§§ i avfallslagen stadgade grundprinciperna och grunderna för kommunal avfallsavgift. 
Grundprincipen är att en avfallsavgift ska täcka kommunens (det kommunala 
avfallsbolagets) kostnader för ifrågavarande uppgift. Följande kan enligt 79 § i 
avfallslagen beaktas vid bestämmandet i avfallstaxan av grunderna för kommunala 
avfallsavgifter, ”avfallets typ, beskaffenhet och mängd och antalet avhämtningar. Som 
grunder kan dessutom beaktas insamlings- och transportförhållandena på fastigheten 
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och uppsamlingsområdet, användningen av kommunens sopkärl och transportsträckan 
när avfallet transporteras som enskild transport. Om avfallets mängd eller beskaffenhet 
svårligen kan utredas på ett tillförlitligt sätt eller om det behövs för att förebygga 
olägenheter för miljön eller hälsan eller för att ordna avfallshanteringen, kan också 
antalet personer som bor på fastigheten, fastighetens användningsändamål eller andra 
motsvarande omständigheter användas som grunder för avfallsavgiften.”.

Stormossen motiverar höjningen med att deras verkliga kostnader för hantering och 
behandling av slam från reningsverk under de senaste åren har legat mellan 74-76 €/ton.
Underskottet har betalas av avfallsproducenter och hushåll i alla ägarkommuner. 
Stormossen räknar nu med att täcka kostnaderna under år 2022, genom att höja priset 
till 65 €/ton. En stor del av kostnaderna kommer från behandlingen av rötrest som till 81
% kommer från slamrötningen (bioavfallet står för 19 % av rötrestmängden). Vasa 
Vattens andel av mottagen mängd slam är 78 %. Av mängden biogas står slammet för 32
% (bioavfallet för 68 %). Ett kommunalt avfallsbolags primära uppgift är att sköta den 
lagstadgade avfallshanteringen som överlåtits dem, i enlighet med 43 § i avfallslagen, 
till dessa uppgifter hör även annat än enbart behandling av slam. Stormossen har även 
på förhand informerat Vasa vatten om att priset kommer att justeras uppåt igen, under de
närmaste åren. 

Gällande den föreslagna förändringen av grunderna för ekoavgiften konstaterar 
beredaren följande: Enligt förslaget skulle man frångå fakturering på basen av 
personantal/bostad och för fastigheter med 1-4 bostäder övergå till fakturering per 
bostad. Procentuellt sett är förändringen stor för hushåll med 1 person, men absolut sett 
innebär förhöjningen endast 1,69 € mera per månad. Förslaget är att månadsavgiften 
som i fortsättningen faktureras hushållen är 4,75 €/månad (Fastigheter 1–4 bostäder).  
Enligt 79 § 2 momentet i avfallslagen är grunderna för grundavgifter som ekoavgiften 
antalet personer som bor på fastigheten, fastighetens användningsändamål eller någon 
annan motsvarande omständighet. Grundavgiften kan bestämmas fastighets- eller 
hushållsvis. Beredaren konstaterar att den föreslagna hushållsvisa ekoavgiften stöder sig
på de möjligheter som avfallslagen ger för bestämmande av grunderna för 
grundavgifter.

De framförda åsikterna föreslås sammanfattningsvis inte föranleda några förändringar i  
förslaget till avfallstaxa.

Avfallshanteringschef C E-Ö 

Vasaregionens avfallsnämnd beslutar fastställa avfallsavgiftstaxorna i enlighet med 
förslaget till avfallstaxa. De justerade avfallsavgifterna träder i kraft 1.1.2022. Samtidigt
upphävs de tidigare fastställda avfallsavgiftstaxorna.

Om beslutet informeras i enlighet med avfallslagens (646/2011) 79 § 3 mom.

Beslut Avfallsnämnden beslöt enhälligt remittera ärendet för ny beredning med anvisningen att
vad gäller ekoavgiften för fastigheter med 1-4 bostäder ska ekoavgiften indelas i två 
klasser, på så sätt att ekoavgiften för en persons bostäder är mindre än för bostäder med 
2,3 eller fler personer för att undvika att ekoavgifterna procentuellt riktas kännbart på en
persons bostäder. 
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Utöver remitteringsbeslutet konstaterar avfallsnämnden att det i Vasa Vattens 
anmärkning upptagna ärendet ska Vasa Vatten och Stormossen avgöra sinsemellan, 
utanför avfallstaxaärendet.

-------------------------------------------------
Vasaregionens avfallsnämnd 18.1.2022

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

Bilaga Förslag till avfallstaxa fr.o.m. 1.3.2022

Taxan återremitterades till ny behandling 30.11.2022 med anvisningen att vad gäller 
ekoavgiften för fastigheter med 1-4 bostäder ska ekoavgiften indelas i två klasser, på så 
sätt att ekoavgiften för en persons bostäder är mindre än för bostäder med 2,3 eller fler 
personer för att undvika att ekoavgifterna procentuellt riktas kännbart på en persons 
bostäder. Samt att det i Vasa Vattens anmärkning upptagna ärendet ska Vasa Vatten och 
Stormossen avgöra sinsemellan, utanför avfallstaxaärendet.

Utdrag ur Stormossens styrelseprotokoll från 16.12.2021. ”Avfallsnämnden 
återremitterade 30.11 avfallstaxan gällande ekoavgiften för fastigheter med 1–4 
bostäder. Beslutet innebär att en ny avfallstaxa inte kommer att få laga kraft från 
1.1.2022, utan sannolikt från 1.3.2022. Därför föreslås, att gällande taxa för ekoavgifter 
fortsätter under 2022.

För att kompensera bortfallet av den tidigare föreslagna ekoavgiftshöjningen, föreslås 
behandlingsavgiften för brännbart avfall att höjas från 133 €/ton till 149 €/ton, i stället 
för 143 €/ton.”

Förutom de ändringar som tidigare föreslagits, föreslog även Stormossens styrelse 
16.12.2022 följande ändringar i avfallstaxan:

Septiskt slam till reservmottagning (inneh.orenheter) om mängden per år uppgår till ca 
300 ton. Höjning av denna avgift från 32,70 €/ton (moms 0%) till 49 €/ton (moms 0%). 

Dessutom stryks hyresflaken från taxan (s. 19) pga. att verksamheten överförs till 
dotterbolaget Stormossen Restor Oy Ab fr.o.m. 1.2.2022.

Även prishöjningen på slam från avloppsreningsverk bibehålls, priset föreslås höjas från
nuvarande 58 €/ton (moms 0 %) till 65 €/ton (moms 0%). Även andra företag än Vasa 
vatten levererar slam till Stormossen. Vasa vatten är den största leverantören av slam 
från avloppsreningsverk, ca 78 % kommer från Vasa vatten. 

Att förnya grunderna för ekoavgiftsfaktureringen från och med 1.3.2022 och inte från 
och med 1.1.2022, skulle innebära att ekoavgifterna skulle faktureras enligt den gamla 
taxan i januari och februari och enligt de nya faktureringsgrunderna från mars och 
framåt. Detta skulle orsaka extra kostnader samt oskäligt med extra arbete för 
Stormossens fakturering. Förnyelsen av faktureringsgrunderna gällande ekoavgifterna 
skjuts därför framåt med ett år. 

Samtliga ändringar syns i rött i bilagan, Förslag till avfallstaxa fr.o.m. 1.3.2022.

Avfallshanteringschef C E-Ö 
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Vasaregionens avfallsnämnd beslutar fastställa avfallsavgiftstaxorna i enlighet med 
förslaget till avfallstaxa. De justerade avfallsavgifterna träder i kraft 1.3.2022. Samtidigt
upphävs de tidigare fastställda avfallsavgiftstaxorna.

Om beslutet informeras i enlighet med avfallslagens (646/2011) 79 § 3 mom.

Beslut Föredraganden ändrade sitt utgångsförslag så att i förslaget till avfallstaxa (s. 14) ännu 
görs följande ändring:
Förorenad jord
Oljehaltig jord, 0-2499 mg/kg 24,00 26,00 29,76 32,24
Oljehaltig jord, 2500-4999 mg/kg 60,00 65,00 74,40 92,26

                       Margareta Rodas gav som motförslag att Vasaregionens avfallsnämnd beslutar fastställa 
avfallstaxan för år 2022 i enlighet med årets 2021 gällande avfallstaxa. Motförslaget 
understöddes inte, varvid det förföll. 

                       Föredragandens ändrade utgångsförslag godkändes.
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Kommunal avfallsavgif
1. ALLMÄNT

Denna taxa tillämpas på Ab Stormossen Oy:s (nedan ”Stormossen”) kommuners verksamhetsområde
(Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyro, Vasa och Vörå). 

Vid fastställandet av avgiferna tillämpas avfallslagens (646/2011) 78 och 79 §. Vasaregionens 
avfallsnämnd fastställer de kommunala avfallsavgiferna som behöver den offentligrättsliga status 
som avfallslagen föreskriver.

Stormossen sköter för ägarkommunernas räkning den kommunalt anordnade återvinningen och 
behandlingen av avfall som åläggs kommunerna enligt avfallslagens 32 och 33 §.

2. SKYLDIGHETEN ATT ERLÄGGA AVFALLSAVGIFT

Fastighetsinnehavare eller annan avfallsinnehavare, såsom avfallstransportören, eller den som utövar
en verksamhet eller annan fysisk eller juridisk person, vars avfall Stormossen sörjer för, är skyldig att 
betala avfallsavgifen enligt denna taxa.

3. EKOAVGIFTER

3.1. ALLMÄNNA GRUNDER FÖR FASTSTÄLLANDE AV EKOAVGIFTER

Ekoavgifen gäller inte sådant avfall som omfattas av kommunens ansvar om ordnande av 
fastighetsvis avfallstransport enligt avfallslagens 35 §.

3.1.1. Privathushåll

Varje bostad och året runt i användning varande fritidsbostad som används för stadigvarande 
boende, är skyldig att erlägga privathushållens ekoavgif. För fastigheter med 1–4 bostäder bestäms 
storleken på ekoavgifen på basis av personantalet enligt befolkningsregistrets uppgifer per 1.1. För 
fastigheter med 5 eller flera bostäder fastställs ekoavgifen per bostad. I uppdelningen av 
fastigheterna har beaktats, att enligt avfallshanteringsföreskriferna är bostadsfastigheter med 5 eller
flera bostäder skyldiga att ha separata avfallskärl för pappers-, glas- och metallinsamling samt 
insamlingskärl eller -plats för batterier och lysrör.

Ekoavgifen tillämpas för varje månad och debiteras en gång per år för hela året (årsavgif). Vånings- 
och radhus faktureras via bostadsaktiebolaget.

BILAGA 1, tabell 1: Ekoavgifens belopp, privathushåll

3.1.2. Fritidsbostäder

Kommunerna har också ansvaret för ordnandet av fritidsbostädernas avfallsservice som för det 
stadigvarande boendet. Fritidsbostadens ekoavgif bestäms per bostad. 
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Ekoavgifen tillämpas för varje månad och debiteras en gång per år för hela året (årsavgif).

BILAGA 1, tabell 2: Ekoavgifens belopp, fritidsbostäder

3.1.3. Offentliga servicesektorn

Offentliga servicesektorns ekoavgif uppdelas enligt antalet sysselsatta personer. Ekoavgifen 
tillämpas för varje månad och debiteras en gång per år för hela året (årsavgif).

BILAGA 1, tabell 3: Ekoavgifens belopp, offentliga servicesektorn

3.2. KOSTNADER SOM SKALL TÄCKAS AV EKOAVGIFTERNA

3.2.1. Privathushåll

Med privathushållens ekoavgifer täcks investeringskostnaderna i och drifskostnaderna – inklusive 
kostnaderna för tömning av kärl och avfallshantering – för ekopunkterna (insamlingskärl för glas och 
metall), som upprättats för insamling av privathushållens återvinnbara avfall. Stormossen hyr ut en 
del av insamlingskärlen för glas och metall till producentsammanslutningar, som ansvarar för 
insamlingen av förpackningsavfall (glas-, metall-, kartong- och plastförpackningar). Resten av 
ekopunkterna utgörs av Stormossens s.k. kompletterande insamling.

Stormossen har vid sina återvinningsstationer – dels i samarbete med producentsammanslutningar –
ordnat mottagning och behandling av följande separat sorterade återvinningsbara avfallsfraktioner: 
returmetall, -papper, -papp, -glas, träavfall, gips, betong, tegel, ris och kvistar samt övrigt 
trädgårdsavfall, el- och elektronikskrot samt batterier och ackumulatorer, lysrör och energisnåla 
lampor, för vilka ingen mottagningsavgif uppbärs av privathushållen. Bildäck förs till affärer som 
saluför bildäck. 

Till återvinningsstationerna kan föras avfallsmängder om högst 2 m3. Asbest tas emot motsvarande 
en mängd om högst 50 liter. Större avfallsmängder levereras till Stormossens avfallscentral i Kvevlax. 
På återvinningsstationerna kan en mottagningsavgif uppbäras enligt punkt 4.4.

Vid miniåtervinningsstationen på adressen Myrvägen 1, Vasa, tas ingen asbest emot och 
avfallsmängden är begränsad till högst 0,5 m3.

Mikromossen är en pop up-återvinningsstation i en container som kör runt i tättbebyggda områden i 
enlighet med en tidtabell som meddelas separat. Servicen är ämnad för invånare som inte har en bil 
eller släpkärra och därmed inte har möjlighet att besöka återvinningsstationerna så ofa. 
Mikromossen tar emot en mindre avfallsmängd som invånaren klarar av att bära på en gång.

Därtill har ordnats mottagning av farligt avfall vid återvinningsstationerna. Med farligt avfall avses för 
miljön farliga ämnen, såsom spilloljor och andra oljehaltiga avfall, målfärgs-, lim- och lackrester, 
impregneringsmedel, lösningsmedel, bekämpningsmedel och tryckimpregnerat trä (Statsrådets 
förordning om avfall 179/2012; i bilaga 4 som farligt avfall nämnda avfall, med undantag av avfall 
som producenterna ansvarar för).

Till återvinningsstationerna får inte föras sådant avfall som omfattas av kommunens ansvar om 
ordnande av fastighetsvis avfallstransport enligt avfallslagens 35 § med undantag av vad som 
bestäms i avfallshanteringsföreskriferna gällande låsförsedda sopkärl avsedda för fritidsboende och 
för vilka en separat avgif uppbärs enligt bilaga 5, tabell 1.

Mottagning av läkemedelsavfall sker vid apoteken. 
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Till den ambulerande insamlingskampanjen (”Ekobilen”), som ordnas minst en gång i året, kan 
privathushållen föra farligt avfall, el- och elektronikskrot samt metallavfall utan erläggande av 
mottagningsavgif. Avfallsinsamlingsbilen åker runt i alla ägarkommuner under ett visst antal veckor 
och stannar på olika platser enligt en på förhand meddelad tidtabell. 

Stormossen ordnar på vissa tidpunkter mottagning av betong, deponiavfall, el- och elektronikskrot, 
farligt avfall, gips, glas, metall, tegel, tryckimpregnerat trä och återvinnbara textiler om högst 1 m3 på 
platser som ligger på ett förhållandevis långt avstånd från närmaste återvinningsstationer (den s.k. 
mobila återvinningsstationen) enligt en på förhand meddelad tidtabell. 

Privathushållens ekoavgif täcker den del av kostnaderna, som uppkommer vid transport och 
behandling av farligt och återvinningsbart avfall enligt ovan.

Privathushållens ekoavgif innefattar därtill samtliga investeringskostnader, kostnader för 
administration, information och rådgivning samt för avfallshanteringens upprätthållande och 
utveckling, som berör ovanstående tjänster.

3.2.2. Fritidsbostäder

Ekopunkterna och återvinningsstationerna står till fritidsbostadens förfogande. Allt farligt avfall och 
återvinnbart avfall som uppstår vid fritidsbostaden förs till någon av dessa mottagningsplatser.

I samarbete med Håll Skärgården Ren r.f. ordnas årligen sommartid en insamling för avgifsfri 
mottagning av metall- samt el- och elektronikskrot. Insamlingen sker vid olika insamlingspunkter 
enligt en på förhand meddelad tidtabell.

För fritidsboende finns låsförsedda sopkärl för brännbart avfall för vilka en separat avgif uppbärs 
enligt bilaga 5, tabell 1.

Fritidsbostädernas ekoavgif täcker den del av investeringskostnaderna, kostnaderna för 
administration, information och rådgivning samt för avfallshanteringens upprätthållande och 
utveckling, som berör fritidsbosättningen.

3.2.3. Offentliga servicesektorn

Offentliga servicesektorns ekoavgif täcker den del av kostnaderna för administration, information 
och rådgivning samt för avfallshanteringens upprätthållande och utveckling, som berör den offentliga
sektorn.

3.2.4. Avfallsnämnden

Av ägarkommunerna grundande gemensamma avfallsnämndens (Vasaregionens avfallsnämnd) 
kostnader täcks med inkomster från ekoavgiferna. Avfallsnämndens uppgif är att fungera som 
kommunens avfallshanteringsmyndighet.

Nämndens kostnader omfattar bl.a. löner och arvoden, hyror, köp av tjänster, kostnader för adb, 
kontorsmaterial och -maskiner samt utförande av utredningar.

3.3. FAKTURERING, DEBITERING OCH INDRIVNING AV EKOAVGIFTER

Ekoavgiferna fastställs av kommunens avfallshanteringsmyndighet i enlighet med en godkänd 
debiteringslängd. Faktureringen och indrivningen av avgiferna sköts av Stormossen, som ekoavgifen
betalas till (Avfallslagen 83 §, 1 mom.).
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Eventuella anmärkningar med anledning av fakturan gällande ekoavgifen skickas till den myndighet i 
kommunen som gjort debiteringsbeslutet inom 14 dagar från fakturans mottagande. Ifall annat inte 
bevisas, anses fakturan mottagen 7 dygn efer att den blivit skickad.

Kommunens avfallshanteringsmyndighet som besluter om debiteringen, besluter även om att jämka 
eller eferskänka avgifen samt i enskilda fall bestämma avgifen så att den avviker från taxan.

Ekoavgifen skall, oberoende av ändringssökande, betalas inom utsatt tid som nämns på fakturan 
eller på den nya fakturan som utfärdats i samband med anledning av en anmärkning. Betalas inte 
avgifen inom utsatt tid, skall på det förfallna beloppet från förfallodagen räknat erläggas en årlig 
förseningsränta i enlighet med räntefoten enligt räntelagens 4 § 1 mom.

Stormossen sänder en påminnelsefaktura, för vilken en tilläggsavgif om 5 euro debiteras. Ifall 
fakturan inte betalats trots påminnelsen transporteras fordran på en indrivningsbyrå för indrivning.

Faktura gällande ekoavgif får indrivas utan dom eller beslut i enlighet med avfallslagens 145 §.

4. BEHANDLINGS- OCH ÖVRIGA AVGIFTER

4.1. BEHANDLINGSAVGIFTER

Avgiferna för mottagning och behandling av avfall berör kommunens skyldighet att ordna 
avfallshantering enligt avfallslagens 32 och 33 §.

För slam från samlingsbrunnar (slutna system) och slam från slamavskiljare finns det en separat 
taxa.

Avgiferna täcker Stormossens kostnader för bl.a. mottagning, behandling, transport, lagring, 
återvinning och slutdeponering av avfall; investerings-, drifs- och underhållskostnader för 
anläggningarna; återställande av deponier; administration, forskning och utveckling samt utveckling 
av verksamheten i övrigt.

Mottagning av avfall sker vid Stormossens avfallscentral i Kvevlax, Korsholm, där avfallet vägs in på 
bilvåg.

För att uppmuntra till separatinsamling av bioavfall har en del av dess behandlingskostnader 
överförts till behandlingsavgifen för brännbart avfall.

BILAGA 2: Viktbaserade behandlingsavgifer, enligt avfallslagens 32 §

4.2. KOMMUNENS SKYLDIGHET ATT ORDNA AVFALLSHANTERING I ANDRA HAND

Enligt Avfallslagens 33 § är kommunen skyldig att ordna hanteringen av annat avfall än det som avses
i 32 §, om avfallsinnehavaren begär det pga. bristande utbud på andra tjänster och avfallet till sin 
beskaffenhet och mängd lämpar sig för transport eller behandling i kommunens 
avfallshanteringssystem (kommunal avfallshantering i andra hand), s.k. TSV-tjänster.

Avfallsinnehavaren ska för konstaterande av bristande utbud av andra tjänster först publicera en 
anbudsbegäran gällande TSV-tjänsten på adressen materiaalitori.fi ifall värdet på avfallshanteringen 
är minst 2 000 euro per år. Om en tjänst som motsvarar anbudsbegäran inte skäligen finns att tillgå 

6



Vasaregionens avfallsnämnd AVFALLSTAXA 1.3.2022

inom en av avfallsinnehavaren fastställd tid på minst 14 dygn kan avfallsinnehavaren framföra en 
begäran om TSV-tjänst till Stormossen.

Undantag till ovannämnda förfarande utgörs av oförutsebar brådska av TSV-tjänst.

BILAGA 3: Viktbaserade behandlingsavgifer, enligt avfallslagens 33 §

4.3. AVFALLSLASSENS GRANSKNINGSAVGIFTER

Avfallslass som strider mot avfallshanteringsbestämmelserna eller statsrådets beslut, dvs. innehåller 
farligt avfall, el- och elektronikskrot o. dyl. eller om innehållet på annat sätt inte motsvarar det som 
angetts i transportdokumentet, debiteras en granskningsavgif.

Om avfallslasset innehåller mera än 10 % av volymen återvinnbart avfall eller annat avfall som inte 
hör dit, faktureras hela lasset som svårsorterbart avfall samt debiteras en granskningsavgif.

Om avlastning sker i strid mot de anvisningar som personalen gett, uppbärs en avgif för förflyttning 
av avfallslasset.

BILAGA 4: Granskningsavgifer

4.4. AVGIFTER VID ÅTERVINNINGSSTATIONERNA

4.4.1. Privathushåll

Tillträde till återvinningsstationerna (gäller även den s.k. mobila återvinningsstationen) sker genom 
uppvisande av kundkort för hushåll. Hushåll som betalar ekoavgif är berättigade till kundkortet, som
ger ett obegränsat antal avgifsfria besök per kalenderår.  Boende utanför Stormossens 
verksamhetsområde och som inte har fritidsbostad på Stormossens verksamhetsområde kan lösa ut 
ett kundkort och betalar besöksavgif för varje besök.

BILAGA 5, tabell 1: Avgifer vid återvinningsstationerna, hushåll

4.4.2. Företag, samfund och föreningar

Företag, samfund och föreningar kan föra högst 2 m3 avfall per gång till återvinningsstationerna (till 
miniåtervinningsstationen högst 0,5 m3). Större avfallsmängder levereras till Stormossens 
avfallscentral i Kvevlax.

Tillträde till återvinningsstationerna (gäller även den s.k. mobila återvinningsstationen) sker genom 
uppvisande av kundkort för företag. Kundkortet gäller inte farligt avfall, asbest, tryckimpregnerat trä 
eller annat specialavfall för vilka debiteras separat avgif.

Vid avlämnande av enbart metallskrot, returpapper och -papp sker ingen debitering.

BILAGA 5, tabell 2: Avgifer vid återvinningsstationerna; företag, samfund och föreningar

BILAGA 5, tabell 3: Avgifer för farligt och annat avfall; företag, samfund och föreningar

4.5. HÄMTNING AV ENSTAKA STORA AVFALLSFÖREMÅL

Hushållen kan beställa avhämtning av skrymmande avfall. För hämtningstjänsten debiteras 
transportavgif och behandlingsavgif beroende på typ av föremål.
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BILAGA 5, tabell 4: Avgifer för hämtningstjänsten

4.6. SÄRSKILDA TJÄNSTER VID VASA ÅTERVINNINGSSTATION

Återvinningsstationen i Vasa hyr ut släpkärra till hushåll för transport av avfall. Hyra debiteras enligt 
bilaga 5, tabell 5, och för avlämnat avfall debiteras ett besök på kundkortet.

Återvinningsstationen i Vasa hyr ut flak till hushåll, bostadsbolag och övriga samfund att användas vid
t.ex. renoveringar. För flak debiteras hyra enligt bilaga 5, tabell 5. Hyran inkluderar hämtning och 
tömning. För avfall debiteras behandlingsavgif enligt vikt samt vågavgif enligt bilaga 2.

4.7. FAKTURERING OCH INDRIVNING AV BEHANDLINGS- OCH ÖVRIGA AVGIFTER

Faktureringen och indrivningen av avgiferna sköts av Stormossen. Stormossen sänder en 
påminnelsefaktura, för vilken en tilläggsavgif om 5 euro debiteras. Ifall fakturan inte betalats trots 
påminnelsen transporteras fordran på en indrivningsbyrå för indrivning.

Faktura gällande behandlingsavgif för sådan avfallshantering som kommunen enligt lag är skyldig att 
ordna, får indrivas utan dom eller beslut i enlighet med avfallslagens 145 §.

5. EVENTUELLA SKATTE- OCH RÄNTEJUSTERINGAR

I denna taxa har en mervärdesskattesats enligt 24 % beaktats. Ifall mervärdesskatten ändras, beaktas 
ändringen fr.o.m. datum för ändringen. Detsamma gäller övriga skatter eller eventuella offentliga 
avgifer som ändras eller påförs avgiferna i denna taxa. 

Ifall grunden för bestämmande av förseningsräntan ändras, beaktas dess verkan fr.o.m. datum för 
ikrafträdandet av ändringen.

6. TAXANS IKRAFTTRÄDANDE

Denna taxa träder i kraf 1.1.2022 och gäller tillsvidare.

Samtidigt upphävs den av avfallsnämnden tidigare fastställda avfallstaxan.
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BILAGA 1

TABELL 1: Ekoavgift, hushåll (euro/månad)

Moms 0 % Moms 24 %

Fastigheter 1–4 bostäder

1 person/bostad 2,46 3,05

2 personer/bostad * 3,70 4,59

3 eller flera personer/bostad * 4,54 5,63

Fastigheter ≥5 bostäder, per bostad 3,47 4,30

* om flerfackskärl med bio-, glas- och metallavfallskärl; eller 
flerfackskärl med glas- och metallkärl samt kompostering av 
bioavfall

3,47 4,30

TABELL 2: Ekoavgift, fritidsbostad (euro/år)

Moms 0 % Moms 24 %

Fritidsbostad 9,12 11,31

TABELL 3: Ekoavgift, offentliga servicesektorn * (euro/år)

Moms 0 % Moms 24 %

3–10 arbetsplatser 93,63 116,10

11–50 arbetsplatser 293,97 364,52

51–200 arbetsplatser 587,12 728,03

201–500 arbetsplatser 1 173,42 1 455,05

501–1000 arbetsplatser 1 789,56 2 219,05

1001–3000 arbetsplatser 3 646,30 4 521,41

3001– arbetsplatser 5 605,02 6 950,22

* kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet, avfallslagens 32 § 1 mom, punkt 2

9



Vasaregionens avfallsnämnd AVFALLSTAXA 1.3.2022

BILAGA 2

VIKTBASERADE BEHANDLINGSAVGIFTER, avfallslagen 32 § (euro/ton)

Moms 0 % Moms 24 %

Bio- och brännbart avfall, slam

Bioavfall 70,00 86,60

Brännbart avfall (till avfallsförbränning) 1 133,00 149,00 164,92 184,76

Slam från reningsverk 58,00 65,00 71,92 80,60

Slam från samlingsbrunnar (slutna system) se separat taxa

Slam från slamavskiljare se separat taxa

Septiskt slam till reservmottagning (inneh. orenheter) 32,70 49,00 40,55 60,76

Bygg-/rivningsavfall m.m.

Rent träavfall (returträ) 18,00 22,32

Blandat träavfall (rivningsträ) 36,00 44,64

Impregnerat trä 0,00 0,00

Gipsskivor 75,00 79,50 93,00 98,58

Tegel 26,00 27,50 32,24 34,10

Betong <1x1x1 m 29,00 30,50 35,96 37,82

Betong >1x1x1 m 36,00 38,00 44,64 47,12

Betong, stora enheter 49,25 52,00 61,07 64,48

Takfilt 140,00 173,60

Glasfiber *) **) 215,00 266,60

PVC *) **) 215,00 215,00

Asbest 209,00 259,16

Byggavfall, blandat I-kl.

Innehåller i huvudsak återvinnbara material, såsom trä, kartong, 
plast, papper, metall, rena gipsskivor och högst 10 % isoleringsull, 
tegel, betong, stenar, orena gipsskivor, elkablar, bitumen m.m.

185,00 229,40

Byggavfall, blandat II-kl.

Innehåller i huvudsak rejekt (restavfall) från rivningsobjekt och 
byggavfall, såsom oren betong (små mängder), isoleringselement 
med metallhölje, elkablar och optiska fibrer, små mängder PVC-rör, 

260,00 322,40

1 För att uppmuntra till separatinsamling av bioavfall har en del av dess behandlingskostnader överförts till 
behandlingsavgifen för brännbart avfall.
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kakel, jord, grus, sand, stenar, betong, tegel, isoleringsull m.m.

Osorterat avfall till sortering

Blandavfall, dock ej byggavfall, innehållande återvinnbart avfall, 
t.ex. från dödsbon, lagertömningar och -städningar, fönsterglas 
med karmar.

215,00 266,60

Svårsorterbart avfall

Övrigt bland- och svårhanterbart avfall, som inte kan hanteras på 
sorteringsstationen för bygg- och osorterat avfall, t.ex. oren 
betong.

260,00 322,40

Deponiavfall, icke organiskt (såsom mineral-/glasull) **) 215,00 266,60

Övrigt avfall

Ris och sly, trädgårdsavfall 0,00 0,00

Stubbar 36,00 44,64

Förmultningsbart avfall till kompostering 97,00 120,28

Metallskrot 0,00 0,00

Returglas 0,00 0,00

Aska **) 105,00 130,20

Asfalt 18,00 22,32

Jordmassor, sand

Ren jord 0,00 0,00

Utformningsmassor 1,00 1,24

Sand från sandavskiljningsbrunnar 25,50 27,00 31,62 33,48

Gjutsand 0,00 0,00

Övrigt

Bilskrot, ej tömd på vätskor (euro/st.) 80,65 100,00

Provtagning av slam (euro/st.) 90,00 111,60

Vågavgif (euro/st.) 12,00 14,88

*) Stormossen har beviljats undantagstillstånd för deponering av glasfiber och PVC fram till 
31.12.2024.

**) Behandlingsavgifen innehåller avfallsskatt 70,00 €/ton.
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BILAGA 3

VIKTBASERADE BEHANDLINGSAVGIFTER, avfallslagen 33 § * (euro/ton)

*) TSV-tjänster

Moms 0 % Moms 24 %

Bio- och brännbart avfall, slam

Bioavfall 93,00 95,00  115,32 117,80  

Bioavfall, förpackat 99,00 101,00   122,76 125,24

Brännbart avfall (till avfallsförbränning) 133,00 143,00 164,92 177,32

Slam från reningsverk 58,00 65,00 71,92 80,60

Fetter 58,00 65,00 71,92 80,60

Slam från samlingsbrunnar (slutna system) se separat taxa

Slam från slamavskiljare se separat taxa

Septiskt slam till reservmottagning (inneh. orenheter) 32,70 49,00 40,55 60,76

Bygg-/rivningsavfall m.m.

Energiavfall (till samförbränning) 119,00 124,00 147,56 153,76

Rent träavfall (returträ) 10,00 12,40

Blandat träavfall (rivningsträ) 25,00 31,00

Impregnerat trä 240,00 297,60

Gipsskivor 75,00 79,50 93,00 98,58

Tegel 26,00 27,50 32,24 34,10

Betong <1x1x1 m 29,00 30,50 35,96 37,82

Betong >1x1x1 m 36,00 38,00 44,64 47,12

Betong, stora enheter 49,25 52,00 61,07 64,48

Betongkross 0–90 mm 6,00 7,44

Förorenad betong/tegel (till deponi för farligt avfall) 170,00 210,80

Takfilt 140,00 173,60

Glasfiber **) ****) 215,00 266,60

PVC **) ****) 215,00 266,60

Asbest 209,00 259,16
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Byggavfall, blandat I-kl.

Innehåller i huvudsak återvinnbara material, såsom trä, kartong, 
plast, papper, metall, rena gipsskivor och högst 10 % isoleringsull, 
tegel, betong, stenar, orena gipsskivor, elkablar, bitumen m.m.

185,00 229,40

Byggavfall, blandat II-kl.

Innehåller i huvudsak rejekt (restavfall) från rivningsobjekt och 
byggavfall, såsom oren betong (små mängder), isoleringselement 
med metallhölje, elkablar och optiska fibrer, små mängder PVC-rör, 
kakel, jord, grus, sand, stenar, betong, tegel, isoleringsull m.m.

260,00 322,40

Osorterat avfall till sortering

Blandavfall, dock ej byggavfall, innehållande återvinnbart avfall, 
t.ex. från dödsbon, lagertömningar och -städningar, fönsterglas 
med karmar.

215,00 266,60

Svårsorterbart avfall

Övrigt bland- och svårhanterbart avfall, som inte kan hanteras på 
sorteringsstationen för bygg- och osorterat avfall, t.ex. oren 
betong.

260,00 322,40

Deponiavfall, icke organiskt (såsom mineral-/glasull) ****) 215,00 266,60

Växtunderlag från växthusodling (mineral-/glasull) ****) 215,00 266,60

Brännbart rejekt från mekanisk behandling av byggavfall 
m.m. (NY)

92,00 114,08

Siktat rejekt från mekanisk behandling av byggavfall m.m. 
som täckmaterial på deponi, godkänt (analys krävs) (NY)

24,00 29,76

Rejekt från mekanisk behandling av byggavfall m.m. till 
deponi ****) (NY)

150,00 186,00
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Övrigt avfall

Ris och sly 20,00 24,80

Trädgårdsavfall 36,50 45,26

Stubbar 36,00 44,64

Förmultningsbart avfall till kompostering 97,00 120,28

Metallskrot 0,00 0,00

Returglas 0,00 0,00

Aska ****) 105,00 130,20

Asfalt 18,00 22,32

Gödsel från häststall 0,00 0,00

Jordmassor, sand

Ren jord 0,00 0,00

Utformningsmassor 1,00 1,24

Sand från sandavskiljningsbrunnar 25,50 27,00 31,62 33,48

Gjutsand 0,00 0,00

Förorenade jordmassor

Oljehaltig jord, 0–999 mg/kg 24,00 26,00 29,76 32,24

Oljehaltig jord, 1000–1999 mg/kg 36,00 39,00 44,64 48,36

Oljehaltig jord, 2000–4999 mg/kg 60,00 65,00 74,40 92,26

Oljehaltig jord, 5000–9999 mg/kg 150,00 186,00

Oljehaltig jord, 10000–19999 mg/kg 250,00 310,00

Oljehaltig jord, 20000–25000 mg/kg 375,00 465,00

Lindrigt förorenad jord 24,00 26,00 29,76 32,24

Övriga förorenade jordar ***) --- ---

Övrigt

Maskinhjälp vid lossning av avfallslass (t.ex. fastfrusna lass) 
- varje påbörjad 15 min. 22,58 28,00

Bilskrot, ej tömd på vätskor (euro/st.) 80,65 100,00

Analysering av oljehaltig jord (euro/st.) 96,774 120,00

Provtagning av slam (euro/st.) 90,00 111,60

Vågavgif (euro/st.) 12,00 14,88

**) Stormossen har beviljats undantagstillstånd för deponering av glasfiber och PVC fram till 
31.12.2024.

***) Priset bestäms från fall till fall
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****) Behandlingsavgifen innehåller avfallsskatt 70,00 €/ton.
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BILAGA 4

GRANSKNINGSAVGIFTER

Avfallslass som strider mot avfallshanteringsbestämmelserna eller statsrådets beslut, dvs. innehåller 
farligt avfall, el- och elektronikskrot, återvinnbart avfall i deponiavfallet eller om innehållet på annat 
sätt inte motsvarar det som angetts i transportdokumentet, faktureras följande avgifer:

Moms 0 % Moms 24 %

Granskningsavgif 50,00 62,00

Om avlastning sker i strid mot de anvisningar som 
personalen gett, uppbärs en avgift för förflyttning av 
avfallslasset.

100,00 124,00

Om avfallslasset innehåller mera än 10 % av volymen återvinnbart avfall eller annat avfall som inte 
hör dit, faktureras hela lasset som svårsorterbart avfall samt debiteras en granskningsavgif.
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BILAGA 5

TABELL 1: Avgifter vid återvinningsstationerna, hushåll

KUNDKORT FÖR HUSHÅLL

Obegränsat antal avgifsfria besök

Moms 0 % Moms 24 %

Boende utanför Stormossens verksamhetsområde, per 
besök och per 2 m3 (2 m3 = 1 besök)

20,16     25,00   

Kundkort, 1 st. 0,00 0,00

Extrakort (parallellkort), st. 8,06 10,00

Nytt kort vid förlorat kort, st. 9,68 12,00

Bioavfallspass, årsavgif 24,19 30,00

Brännbart avfallskärl med lås

Nyckelpant 16,13 20,00

Bruksavgif 1.5 – 30.9, euro/år 20,16 25,00

Bruksavgif 1.1 – 31.12, euro/år 48,39 60,00

TABELL 2: Avgifter vid återvinningsstationerna; företag, samfund och föreningar

KUNDKORT FÖR FÖRETAG * Moms 0 % Moms 24 %

Kundkort, st. 10,00 12,40

Extrakort (parallellkort), st. 10,00 12,40

Nytt kort vid förlorat kort, st. 15,00 18,60

Besöksavgift, per besök och per 2 m3 (2 m3 = 1 besök) 34,00 36,29   42,16 45,00   

* Kundkortet gäller inte farligt avfall, asbest, tryckimpregnerat trä eller annat specialavfall, för vilka 
debiteras behandlingsavgif. Vid avlämnande av enbart metallskrot, returpapper och kartong: ingen
debitering.
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TABELL 3: Avgifter för farligt och annat avfall; företag, samfund och föreningar (euro/kg)

Moms 0 % Moms 24 %

Fast oljeavfall 1,10 1,36

Fast målfärg (färgpatroner) 1,65 2,05

Batterier och småackumulatorer (osorterade) 0,00 0,00

Blyackumulatorer 0,00 0,00

Lysrör, lampor 0,00 0,00

Medicinavfall 4,50 5,58

Laboratorieavfall som kräver sortering 9,60 11,90

Skumsläckare 4,30 5,33

Begagnade svarta och klara oljor <30 % vatten 0,00 0,19 0,00 0,24

Bekämpningsmedel 3,60 4,46

Lösningsmedel 1,10 1,36

Oxiderande / Basiskt avfall

     Större kärl

     Mindre kärl <10 liter

2,80

8,61

3,47

10,68

Oljeemulsioner >30 % vatten 0,37 0,46

Kylar-/bromsvätska 1,02 1,26

PCB-olja 4,00 4,96

Framkallnings-/fixeringsvätskor 1,10 1,36

Kvicksilver 11,00 25,00 13,64 31,00

Stickande/skärande avfall 2,13 2,64

Riskavfall 2,13 2,64

Aerosol (NY) 1,75 2,17

Kemikalieavfall (NY) 9,90 12,28

Brännolja (NY) 0,92 1,14

Butikernas frysdiskar 0,56 0,69

El- och elektronikskrot från företag

Elektronikprodukter som inte motsvarar hushållsprodukter

0,56 0,69
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TABELL 4: Avgifter för hämtningstjänsten

Moms 0 % Moms 24 %

Transportavgif (startavgif) 20,16 25,00

Behandlingsavgifter (euro/st.)

2–3 pers. soffa (ej bäddsoffa) 16,13 20,00

Bäddsoffa, med mekanism 20,16 25,00

Säng 80–180 cm (inkl. madrass) 16,13 20,00

Resårmadrass 80–180 cm (inkl. bäddmadrass) 16,13 20,00

Sopsäckar 1–5 st. (brännbart avfall) 8,06 10,00

Sopsäckar 6–10 st. (brännbart avfall) 16,13 20,00

Bokhylla i 2 delar (nermonterad) 12,10 15,00

Bokhylla i 3–4 delar (nermonterad) 20,16 25,00

Fåtölj 8,06 10,00

Byrå och skåp 8,06 10,00

Kylskåp 8,06 10,00

Kyl och frys 16,13 20,00

Frysbox, max 100 kg 24,19 30,00

Små svalskåp, max 100 kg 24,19 30,00

TV- och andra små elektronikapparater 8,06 10,00

Timdebitering vid stor mängd avfall

- euro/timme/person 40,32 50,00
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TABELL 5: Avgifter för särskilda tjänster, Vasa återvinningsstation

Moms 0 % Moms 24 %

Hyra för släpkärra, 3 timmar 8,06 10,00

Hyresflak för hushåll, bostadsbolag och andra, exempel *

Hyran bestäms på basen av avståndet från Stormossens återvinningsstation, t.ex.

                                                                                                                              Hyra euro 1–3 dygn **

Zon I:

Vasa centrum, Västervik, Gamla Vasa, Korsnäståget, Runsor,
Smedsby, Kvevlax, Veikars, Västerhankmo, Petsmo, 
Jungsund

112,90 - 129,03 140,00 - 160,00

Zon II:

Vasklot, Sundom, Solf, Vikby, Helsingby, Toby, Merikart, 
Maxmo, Österhankmo, Iskmo, Alskat

137,10 - 177,42 170,00 - 220,00

Zon III:

Åminne, Övermalax, Långåminne (Malax); Lillkyro (Vasa); 
Kuni, Vallvik, Västerhankmo, Österhankmo, Petsmo, 
Jungsund, Alskat, Iskmo, Köklot (Korsholm)

193,55 - 266,13 240,00 - 330,00

Zon IV:

Molpe, Bergö, Korsnäs, Petalax, Tervajoki, Storkyro, 
Kaurajärvi, Oravais, Oxkangar, Västerö, Österö, Björköby, 
Panike, Söderudden

290,32 - 318,55 360,00 - 395,00

** varefter euro/dygn 16,13 20,00

Tillkommer behandlingsavgif enligt vikt samt vågavgif enligt bilaga 2.

Ris och sly från hushåll tas emot avgifsfritt.

* Priserna är riktgivande och kan variera beroende på verkligt transportavstånd.
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ANVISNING OM ANSÖKAN OM ÄNDRING

1. FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING

I fråga om beslut 1, 2 får omprövning inte begäras, eftersom besluten endast gäller beredning eller verkställighet (136 § i 
kommunallagen 410/2015) eller det är fråga om en order som har utfärdats internt inom förvaltningen och som gäller 
utförande av ett uppdrag eller vidtagande av någon annan åtgärd (6 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden 
808/2019)).

Utgående från en annan lag får ändring inte sökas genom besvär i följande beslut: [paragraferna och grunderna för 
förbud mot att söka ändring]

2. ANVISNING OM OMPRÖVNINGSBEGÄRAN
I beslut [paragraferna] söks ändring genom en begäran om omprövning enligt 134 § i kommunallagen (410/2015). 
Eftersom det är möjligt att begära omprövning av beslutet i enlighet med kommunallagen, är det inte möjligt att söka 
ändring i det genom att anföra besvär.

Över beslut som har utfärdats med anledning av en begäran om omprövning kan kommunalbesvär anföras på det sätt som 
framgår av punkt 3.

Rätten att begära omprövning 
Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Begäran om omprövning kan 
inlämnas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av 
kommunmedlemmarna.

Myndighet till vilken begäran om omprövning inlämnas 
Vasaregionens avfallsnämnd
Vasa stads registratur
PB 3/Vasaesplanaden 10
65101 Vasa
registraturen(at)vasa.fi
06 325 1066

Tidsfrist för begäran om omprövning och när den börjar 
En begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Vid beräkningen av tiden för 
begäran om omprövning räknas dagen för delfåendet inte in i tidsfristen.

Delfående
En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut den sjunde (7) dagen efter det att protokollet fanns tillgängligt i det 
allmänna datanätet. Beslutet läggs fram [datum].

Om inte annat påvisas, anses en part ha fått del av beslutet den sjunde (7) dagen från det att det brev som innehåller beslutet
som är föremål för begäran om omprövning har lämnats till posten för vidarebefordran. När normal elektronisk delgivning 
används, anses en part ha fått del av beslutet den tredje (3) dagen efter att meddelandet sändes. Beslutet har sänts part för 
kännedom [per e-post/brev] [datum].

En part anses ha fått del av beslutet den dag en representant för myndigheten eller någon annan personligen har överlåtit 
beslutet till parten.

Inlämnande av omprövningsbegäran
Begäran om omprövning ska lämnas in senast under den sista dagen av tidsfristen innan Vasa stads registratur stänger kl. 
15.45. Om den sista dagen av tiden för begäran om omprövning är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag, får begäran om omprövning lämnas in ännu under den första vardagen efter denna 
dag. 

Till posten ska begäran om omprövning lämnas i så god tid att den hinner fram den sista dagen av tiden för 
omprövningsbegäran innan Vasa stads registratur stänger kl. 15.45. En omprövningsbegäran kan också sändas per e-post. 
Ett elektroniskt dokument (e-post) bör finnas i Vasa stads datasystem inom utsatt tid så att dokumentet kan behandlas. Ett 
elektroniskt dokument behöver inte kompletteras med elektronisk underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om 
avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet. Dokument som gäller 
begäran om omprövning och som innehåller känsliga personuppgifter eller uppgifter som bör hållas hemliga, bör enligt 

PROTOKOLL
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rekommendationerna inte sändas per e-post och inte heller som bilaga till e-post. Den som sänder en omprövningsbegäran 
gör det alltid på eget ansvar.

Form och innehåll för omprövningsbegäran 
Begäran om omprövning ska lämnas in i skriftligt. Även ett elektroniskt dokument uppfyller kravet på skriftlig form.  

I begäran om omprövning ska uppges:
- det beslut omprövningsbegäran berör 
- hur man vill att beslutet ska omprövas 
- motiveringarna till att beslutet bör omprövas 
- vem som begär omprövning och dennas kontaktuppgifter 
- på vilken grund den som begär omprövning är berättigad att begära omprövning.

Förbud mot att söka ändring i beslut som gäller tillämpning och tolkning av ett kollektivavtal
En tjänsteinnehavare som är medlem i en förening som vid arbetsdomstolen kan anhängiggöra ett ärende som gäller beslut 
om tillämpning och tolkning av ett kollektivavtal eller medlem i en underförening till ovan nämnda förening får inte söka 
ändring i ett beslut som gäller tillämpning och tolkning av ett kollektivavtal genom begäran om omprövning eller besvär 
och inte heller föra ärendet för avgörande som förvaltningstvistemål (50 § 2 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare
(304/2003)).

3. BESVÄRSANVISNING (kommunalbesvär)

I beslut 3, 4 söks ändring genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt
Kommunalbesvär får anföras av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet 
(part) samt av kommunmedlemmar.

I ett beslut som utfärdats med anledning av en omprövningsbegäran kan ändring sökas genom kommunalbesvär endast av 
den som har lämnat in en omprövningsbegäran gällande det ursprungliga beslutet. Ifall det ursprungliga beslutet har ändrats
med anledning av omprövningsbegäran, kan i detta beslut ändring sökas genom kommunalbesvär också av

1) den som beslutet avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part), samt
2) en kommunmedlem.

Besvärsmyndighet
Vasa förvaltningsdomstol
PB 204/Korsholmsesplanaden 43
65101 Vasa
vaasa.hao(at)oikeus.fi
Tfn 029 56 42780
Fax 029 56 42760

Besvärstid och när den inleds
Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Vid beräkningen av besvärstiden räknas dagen för delfåendet 
inte in i tidsfristen.

Delfående
En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut den sjunde (7) dagen från det att protokollet fanns tillgängligt i det 
allmänna datanätet. Beslutet läggs fram 26.1.2022.

Om inte annat påvisas, anses en part ha fått del av beslutet den sjunde (7) dagen från det att det brev som innehåller beslutet
som är föremål för besvär har lämnats till posten för vidarebefordran. När normal elektronisk delgivning används, anses en 
part ha fått del av beslutet den tredje (3) dagen efter att meddelandet sändes. Beslutet har sänts part för kännedom per e-
post/brev 26.1.2022.

En part anses ha fått del av beslutet den dag en representant för myndigheten eller någon annan personligen har överlåtit 
beslutet till parten.

Inlämnande av besvär
Besvär ska lämnas in senast under den sista dagen av tidsfristen innan Vasa förvaltningsdomstols registratorskontor stänger 
kl. 16.15. Om den sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton 
eller en helgfri lördag, får besvären lämnas in ännu under den första vardagen efter denna dag. 
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Till posten ska besvären lämnas i så god tid att de hinner fram under den sista dagen av besvärstiden innan Vasa 
förvaltningsdomstols registratorskontor stänger kl. 16.15. Besvärsskriften kan också lämnas in per fax eller e-post. Ett 
elektroniskt dokument (fax eller e-post) bör finnas i Vasa förvaltningsdomstols mottagningsapparat eller datasystem inom 
utsatt tid så att meddelandet kan behandlas. Ett elektroniskt dokument behöver inte kompletteras med elektronisk 
underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets 
autenticitet och integritet. Besvärsdokument som innehåller känsliga personuppgifter eller uppgifter som bör hållas 
hemliga, bör enligt rekommendationerna inte sändas per e-post och inte heller som bilaga till e-post. Den som sänder en 
besvärsskrift gör det alltid på eget ansvar.

Besvär kan även anföras via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv.

Grunder för besvären
Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

1) beslutet har tillkommit i oriktig ordning
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller att 
3) beslutet annars strider mot lagen.

Den som anför besvär ska för Vasa förvaltningsdomstol presentera grunder för besvären innan besvärstiden går ut.

Besvärsskrifternas innehåll och bilagor
Besvären ska anföras i skriftlig form. Även ett elektroniskt dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges
- det beslut i vilket ändring söks
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
- de grunder på vilka ändring yrkas
- vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv
- ändringssökandens namn och hemkommun
- om besvärsanförarens talan förs av personens lagliga företrädare eller ombud eller om besvärsskriften har 

upprättats av en annan person, ska i besvärsskriften också nämnas dennas namn och hemkommun
- i besvärsskriften ska dessutom meddelas postadress och telefonnummer på vilka meddelanden i ärendet kan 

lämnas till besvärsanföraren
- om besvärsmyndighetens beslut kan delges som ett elektroniskt meddelande, ska också e-postadressen meddelas 

som en kontaktuppgift.

Besvärsskriften ska undertecknas av den som anför besvär, dennas lagliga företrädare eller ombud.

Till besvärsskriften ska fogas
- det beslut som besvären gäller i original eller som en kopia
- bevis för vilken dag beslutet har delgetts eller en annan utredning av tidpunkten för när besvärstiden börjar
- de dokument som besvärsanföraren åberopar som stöd för sitt yrkande, om de inte tidigare har lämnats in till 

myndigheten.

Rättegångsavgift
Av den som anhängiggör ett ärende som gäller besvär tas en rättegångsavgift ut i enlighet med vad som föreskrivs i lagen 
om domstolsavgifter (1455/2015).

Protokoll
Vasa stads registratur
PB 3/Vasaesplanaden 10
65101 Vasa
registraturen(at)vasa.fi
06 325 1066

Vasa stads registratur är öppen måndag till fredag kl. 8.30–15.45.

4. BESVÄRSANVISNING (förvaltningsbesvär)
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I beslut [paragraferna]
söks ändring genom förvaltningsbesvär.

Besvärsrätt
Förvaltningsbesvär kan inlämnas av den som beslutet avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av 
beslutet (part).

Besvärsmyndighet
Vasa förvaltningsdomstol
PB 204/Korsholmsesplanaden 43
65101 Vasa
vaasa.hao(at)oikeus.fi
Tfn 029 56 42780
Fax 029 56 42760

Besvärstid och när den inleds
Besvär ska anföras inom 30 dagar från det att beslutet har delgivits. Vid beräkningen av besvärstiden räknas dagen för 
delfåendet inte in i tidsfristen.

Delfående
Om inte annat påvisas, anses en part ha fått del av beslutet den sjunde (7) dagen från det att det brev som innehåller beslutet
som är föremål för besvär har lämnats till posten för vidarebefordran. När normal elektronisk delgivning används, anses en 
part ha fått del av beslutet den tredje (3) dagen efter att meddelandet sändes. Beslutet har sänts part för kännedom [per e-
post/brev] [datum].

En part anses ha fått del av beslutet den dag en representant för myndigheten eller någon annan personligen har överlåtit 
beslutet till parten.

Inlämnande av besvär 
Besvär ska lämnas in senast under den sista dagen av tidsfristen innan Vasa förvaltningsdomstols registratorskontor stänger 
kl. 16.15. Om den sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton 
eller en helgfri lördag, får besvären lämnas in under den första vardagen efter denna dag. 

Till posten ska besvären lämnas in i så god tid att de hinner fram under den sista dagen av besvärstiden innan Vasa 
förvaltningsdomstols registratorskontor stänger kl. 16.15. Besvärsskriften kan också lämnas in per fax eller e-post. Ett 
elektroniskt dokument (fax eller e-post) bör finnas i Vasa förvaltningsdomstols mottagningsapparat eller datasystem inom 
utsatt tid så att meddelandet kan behandlas. Ett elektroniskt dokument behöver inte kompletteras med elektronisk 
underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets 
autenticitet och integritet. Besvärsdokument som innehåller känsliga personuppgifter eller uppgifter som bör hållas 
hemliga, bör enligt rekommendationerna inte sändas per e-post och inte heller som bilaga till e-post. Den som sänder en 
besvärsskrift gör det alltid på eget ansvar.

Besvär kan även anföras via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv.

Besvärsskrifternas innehåll och bilagor
Besvären ska anföras i skriftlig form. Även ett elektroniskt dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges
- det beslut i vilket ändring söks
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
- de grunder på vilka ändring yrkas
- vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv
- besvärsanförarens namn och hemkommun
- om besvärsanförarens talan förs av personens lagliga företrädare eller ombud eller om besvärsskriften har 

upprättats av en annan person, ska i besvärsskriften också nämnas dennas namn och hemkommun
- i besvärsskriften ska dessutom meddelas postadress och telefonnummer på vilka meddelanden i ärendet kan 

lämnas till besvärsanföraren
- om besvärsmyndighetens beslut kan delges som ett elektroniskt meddelande, ska också e-postadressen meddelas 

som en kontaktuppgift
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Besvärsskriften ska undertecknas av den som anför besvär, dennas lagliga företrädare eller ombud.

Till besvärsskriften ska fogas
- det beslut som besvären gäller i original eller som en kopia
- bevis för vilken dag beslutet har delgetts eller en annan utredning av tidpunkten för när besvärstiden börjar
- de dokument som besvärsanföraren åberopar som stöd för sitt yrkande, om de inte tidigare har lämnats in till 

myndigheten.

Rättegångsavgift
Av den som anhängiggör ett ärende som gäller besvär tas en rättegångsavgift ut i enlighet med vad som föreskrivs i lagen 
om domstolsavgifter (1455/2015).

Protokoll
Vasa stads registratur
PB 3/Vasaesplanaden 10
65101 Vasa
registraturen(at)vasa.fi
06 325 1066

Vasa stads registratur är öppen måndag till fredag kl. 8.30–15.45.

5. ANVISNING OM UPPHANDLINGSRÄTTELSE OCH BESVÄRSANVISNING 
(upphandlingar som överskrider det nationella tröskelvärdet1)

I beslut [paragraferna] kan man enligt lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) söka ändring genom 
att yrka på en rättelse hos den upphandlande enheten (upphandlingsrättelse). Ett ärende kan också genom besvär tillställas 
marknadsdomstolen för behandling, om värdet av en upphandling överskrider tröskelvärdet i 25 § i upphandlingslagen eller
13 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016) 
(försörjningslagen). 

5.1. ANVISNING OM UPPHANDLINGSRÄTTELSE

Rätt till upphandlingsrättelse
Den som är missnöjd med en upphandlande enhets beslut eller ett annat avgörande i ett upphandlingsförfarande kan yrka på
en upphandlingsrättelse enligt 132–135 § i upphandlingslagen. Upphandlingsrättelse kan yrkas skriftligen hos den 
upphandlande enheten av en anbudsgivare som deltagit i ett anbudsförfarande eller en anbudssökande som lämnat in en 
ansökan om deltagande, dvs. av någon som berörs av beslutet eller vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar 
(part). 

Tidsfristen för att lämna in yrkanden gällande en upphandlingsrättelse
En part ska framställa yrkan på upphandlingsrättelse inom 14 dagar efter det att den har fått del av den upphandlande 
enhetens beslut eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet. Yrkandet ska lämnas in senast den sista dagen av 
tidsfristen innan Vasa stads registratur stänger kl. 15.45.

Den dag då parten fått del av beslutet räknas inte med i tiden för inlämnande av en yrkan på upphandlingsrättelse. Om 
tidsfristens sista dag är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan
yrkandet på upphandlingsrättelse lämnas in ännu den första vardagen efter denna dag.

Delfående

1 Enligt upphandlingslagen är de nationella tröskelvärdena
- 60 000 € för varor, tjänster och projekttävlingar
- 150 000 € för byggentreprenader
- 400 000 € för social- och hälsovårdstjänster (E-bilagan punkterna 1-4)
- 300 000 € för andra särskilda tjänsteupphandlingar (E-bilagan punkterna 5-15)
- 500 000 € för koncessioner

Enligt försörjningslagen är tröskelvärdena
- 431 000 € för varu- och tjänsteupphandling samt projekttävlingar
- 1 000 000 € vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster och av andra särskilda tjänster som avses i bilaga C
- 5 382 000 € vid upphandling av byggentreprenader
- 5 382 000  € vid koncessioner
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Vid användning av vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av upphandlingsbeslutet med bifogade dokument 
den dag då det elektroniska meddelande som innehåller beslutet och bifogade dokument finns i mottagarens apparat på ett 
sådant sätt att meddelandet kan behandlas. Den dag när meddelandet har sänts anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges
en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller en motsvarande omständighet 
som har lett till att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt. 

Om delgivningen sker genom ett brev till mottagaren per post, anses mottagaren ha fått kännedom om saken den sjunde (7) 
dagen efter att brevet sändes, om det inte kan bevisas att delgivningen har skett senare. När bevislig delgivning används, 
anses delgivningen ha skett vid den tidpunkt som mottagningsbeviset visar eller vid en särskild tidpunkt som antecknats i 
beviset över delgivningen. 

Beslutet har sänts part för kännedom [per e-post/brev] [datum].

Inlämnande av yrkan på upphandlingsrättelse
En yrkan på upphandlingsrättelse ska göras senast den sista dagen av tidsfristen innan Vasa stads registratur stänger kl. 
15.45. Om en yrkan på upphandlingsrättelse sänds per post, ska brevet lämnas till posten i så god tid att det hinner fram 
senast den sista dagen av upphandlingsrättelsetiden innan Vasa stads registratur stänger kl. 15.45. De dokument som gäller 
en upphandlingsrättelse kan också lämnas in per e-post. Ett elektroniskt dokument bör finnas i registraturens datasystem 
inom utsatt tid så att dokumentet kan behandlas. Ett elektroniskt dokument behöver inte kompletteras med elektronisk 
underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets 
autenticitet och integritet. Upphandlingsrättelsedokument som innehåller känsliga personuppgifter eller uppgifter som bör 
hållas hemliga, bör enligt rekommendationerna inte sändas per e-post och inte heller som bilaga till e-post. Den som sänder
en yrkan på upphandlingsrättelse gör det alltid på eget ansvar.

Innehållet i yrkan på upphandlingsrättelse
Av en yrkan på upphandlingsrättelse ska framgå vad som yrkas och motiveringar till detta. Av yrkan på 
upphandlingsrättelse ska framgå namnet på den som yrkar på upphandlingsrättelse samt de kontaktuppgifter som behövs 
för att ärendet ska kunna skötas. Till yrkan på upphandlingsrättelse ska fogas de dokument som den som yrkar på 
upphandlingsrättelse åberopar, om den upphandlande enheten inte redan har dem. 

Leveransadress
Upphandlingsrättelseyrkan ska lämnas in till den upphandlande enheten.

Vasaregionens avfallsnämnd
Vasa stads registratur
PB 3/Vasaesplanaden 10
65101 Vasa
registraturen(at)vasa.fi
06 325 1066

Anhängiggörandet och behandlingen av yrkan på upphandlingsrättelse påverkar inte den tidsfrist inom vilken en part med 
stöd av upphandlingslagen kan söka ändring genom besvär hos marknadsdomstolen. 

5.2 BESVÄRSANVISNING (till marknadsdomstolen)

Besvärsrätt
En anbudsgivare, en anbudssökande som lämnat in en ansökan om att få delta eller en annan part som ärendet gäller, kan 
föra ärendet till behandling i marknadsdomstolen genom att anföra besvär.

Enligt 146 § i upphandlingslagen får i en upphandling som grundar sig på ett ramavtal ändring inte sökas genom besvär, om
inte marknadsdomstolen beviljar behandlingstillstånd i ärendet. Tillstånd ska beviljas, om
1) det är viktigt att behandla ärendet med tanke på tillämpningen av lagen i andra likadana ärenden, eller
2) det finns ett vägande skäl som hänför sig till den upphandlande enhetens förfarande.

Tidsfrist för att anföra besvär
Om inget annat föreskrivs, ska besvär anföras skriftligt inom 14 dagar efter det att en part har fått del av 
upphandlingsbeslutet med besvärsanvisning. 

Om den upphandlande enheten med stöd av 130 § 1 eller 3 punkten i upphandlingslagen har ingått ett upphandlingskontrakt
utan att iaktta väntetiden, ska besvär anföras inom 30 dagar efter delfåendet av beslutet.
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Besvär ska anföras inom sex (6) månader efter det att upphandlingsbeslutet har fattats, om anbudssökanden eller 
anbudsgivaren har fått del av upphandlingsbeslutet med besvärsanvisning, och upphandlingsbeslutet eller 
besvärsanvisningen har varit väsentligt bristfälliga.

Direktupphandling:
- Den upphandlande enheten har sänt en annons om direktupphandling enligt 131 § i upphandlingslagen för 

publicering i Europeiska unionens officiella tidning. Besvär ska anföras inom 14 dagar efter det att annonsen har 
publicerats.

- Den upphandlande enheten har publicerat en annons i efterhand om direktupphandlingen, men ingen annons om 
att direktupphandling kommer att göras. Besvär om direktupphandling ska anföras inom 30 dagar efter det att en 
annons i efterhand om direktupphandlingen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.

- Den upphandlande enheten har inte publicerat någon annons om direktupphandling och inte heller någon annons i 
efterhand. Besvär över direktupphandlingen ska anföras inom sex (6) månader efter det att upphandlingskontraktet
har ingåtts.

Kontraktsändring:
- Den upphandlande enheten har sänt en annons om ändringar i ett upphandlingskontrakt, som avses i 58 § 1 mom. 

9 punkten i upphandlingslagen, för publicering i Europeiska unionens officiella tidning. Besvär ska anföras inom 
14 dagar efter det att annonsen har publicerats.

Delfående
Vid användning av vanlig elektronisk delgivning anses upphandlingsbeslutet med bifogade dokument ha delgivits den dag 
då det elektroniska meddelande som innehåller beslutet och bifogade dokument finns i mottagarens apparat på ett sådant 
sätt att meddelandet kan behandlas. Den dag när meddelandet har sänts anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en 
tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller en motsvarande omständighet som 
har lett till att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt. 

Om delgivningen sker genom ett brev till mottagaren per post, anses mottagaren ha fått kännedom om saken den sjunde (7) 
dagen efter att brevet sändes, om det inte kan bevisas att delgivningen har skett senare. När bevislig delgivning används, 
anses delgivningen ha skett vid den tidpunkt som mottagningsbeviset visar eller vid en särskild tidpunkt som antecknats i 
mottagningsbeviset. 

Beslutet har sänts part för kännedom [per e-post/brev] [datum].

Inlämnande av besvär 
Besvären ska lämnas in till marknadsdomstolen. Besvären bör vara framme senast den sista dagen av besvärstiden innan 
marknadsdomstolens registratorskontor stänger kl. 16.15. Dagen för delfåendet räknas inte med. 
Ansökan kan lämnas in till marknadsdomstolens kansli personligen, genom ett ombud, ett bud, per post, fax eller e-post på 
det sätt som föreskrivs i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003). Om den sista dagen 
för anhängiggörande är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, får 
dokumenten lämnas in till marknadsdomstolen ännu första vardagen efter denna dag. 

Marknadsdomstolens adress och andra kontaktuppgifter
Marknadsdomstolen
Sörnäsgatan 1, 00580 Helsingfors
markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Tfn 029 564 3300
Fax 029 564 3314

Besvär kan även anföras via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv.

Besvärens innehåll 
I besvären ska anges det upphandlingsärende som besvären gäller samt besvärsanförarens yrkanden och grunderna för dem.
I fråga om en upphandling som grundar sig på ett ramavtal ska i besvärsskriften anföras varför behandlingstillstånd bör 
beviljas.

I besvären ska meddelas besvärsanförarens namn och hemkommun. Om besvärsanförarens talan förs av personens lagliga 
företrädare eller ombud eller om besvärsskriften har upprättats av en annan person, ska i besvärsskriften också nämnas 
dennas namn och hemkommun. I besvärsskriften ska dessutom meddelas postadress och telefonnummer på vilka 
meddelanden i ärendet kan lämnas till besvärsanföraren. 
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Besvärsskriften ska undertecknas av den som anför besvär, dennas lagliga företrädare eller ombud. 

Till besvärsskriften ska fogas det beslut som besvären gäller, antingen i original eller som en kopia, samt ett intyg över 
vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning av tidpunkten för när besvärstiden har inletts. Till besvärsskriften 
ska fogas de dokument som den som anför besvär åberopar som stöd för sin yrkan. Ett ombud ska till besvärsskriften foga 
en fullmakt på det sätt som föreskrivs i 21 § i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Rättegångsavgift
Marknadsdomstolens rättegångsavgift i ärenden som gäller offentlig upphandling är 2 050 euro. Om upphandlingens värde 
är minst 1 miljon euro, är rättegångsavgiften 4 100 euro. Om upphandlingens värde är minst 10 miljoner euro, är 
rättegångsavgiften 6 140 euro.2 I upphandlingsärenden tas 500 euro ut i rättegångsavgift i stället för beloppen 2 050, 4 100 
eller 6 140 euro, om ärendet lämnas utan vidare behandling utan att avgörande fälls i huvudsaken, om ärendet avvisas eller 
om ärendet avskrivs. Detta kan bli fallet t.ex. till följd av att besvären återtas.

Meddelande till den upphandlande enheten om att ändring söks
Med stöd av 148 § i upphandlingslagen ska den som söker ändring i ett upphandlingsärende skriftligt underrätta den 
upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. Meddelandet ska lämnas till den upphandlande enheten 
senast när besvären över upphandlingen lämnas in till marknadsdomstolen. Meddelandet ska lämnas in till den 
upphandlande enheten på den adress som nämns i punkt 1.

Förbud mot ändringssökande
Enligt 163 § i upphandlingslagen får i ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet ändring inte sökas med stöd 
av kommunallagen eller förvaltningsprocesslagen. 

I upphandling som grundar sig på ett ramavtal får ändring inte sökas genom besvär, om inte marknadsdomstolen beviljar 
behandlingstillstånd i saken i enlighet med 146 § i upphandlingslagen.

Ett beslut eller annat avgörande av en upphandlande enhet kan inte föras till marknadsdomstolen genom besvär när beslutet
eller avgörandet gäller
1) enbart beredningen av ett upphandlingsförfarande
2) det att ett upphandlingskontrakt inte delas upp i delar med stöd av 75 § i upphandlingslagen, eller
3) det att enbart det lägsta priset eller kostnaderna används som kriterium enligt 93 § i upphandlingslagen vid bedömningen
av om ett anbud ska anses vara det ekonomiskt mest fördelaktiga.

I en upphandling som grundar sig på ett ramavtal enligt 42 § eller i ett avgörande av den upphandlande enheten som gäller 
tillträde till ett dynamiskt inköpssystem enligt 51 § i upphandlingslagen får ändring inte sökas genom besvär, om inte 
marknadsdomstolen beviljar behandlingstillstånd i ärendet.

2 Storleken på de avgifter som nämns ovan ska justeras genom förordning av justitieministeriet med tre års mellanrum så att avgifterna motsvarar 
förändringen i penningvärdet (2 § i lagen om domstolsavgifter (1455/2015)).
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