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Informationsärenden 1.6.2020, Avfallsnämnden

Vasaregionens avfallsnämnd 1.6.2020 14

Avfallsnämndens verksamhet under koronakrisen
- Vår betjäningspunkt är stängd tillsvidare. Vi betjänar kunderna via e-post och per 

telefon. 

Uppmaningsbrev till de fastigheter som inte har tömt sin slambrunn under 2019 har nu 
sänts. 

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

Antecknas till kännedom.

Beslut Det antecknades också för kännedom att slamtransportföretaget Öb Storlunds Transport 
har upphört med sin verksamhet och att ett nytt slamtransportföretag Kuljetus J Viitala 
Oy har börjat i branschen.
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Dno VAASA/91/00.01.02/2020

Under Vasaregionens avfallsnämnd lydande tjänsteinnehavares 
beslutsprotokoll 1.6.2020

Vasaregionens avfallsnämnd 1.6.2020 15

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/437/02.02.02/2020

Vasaregionens avfallsnämnds uppföljning av ekonomin 30.4.2020 och 
resultatprognos 31.12.2020

Vasaregionens avfallsnämnd 1.6.2020 16

Ekonomisakkunnig Tarja Kumpula, tfn 040 619 4915, tarja.kumpula(at)vasa.fi

Bilaga Vasaregionens avfallsnämnds ekonomiprognos 31.12.2020 (Exreport)

Prognoser för det ekonomiska utfallet (bokslutsprognos) uppgörs enligt situationen i 
slutet av april, augusti och oktober. En uppföljning av utfallet i fråga om investeringar, 
risker, personaluppföljning och mål uppgörs enligt situationen i slutet av augusti. 
Vasaregionens avfallsnämnds ekonomiprognos 31.12.2020 har uppgjorts enligt 
situationen i slutet av april.

Enligt prognosen utfaller utgifterna och inkomsterna enligt budgeten. Avfallsnämndens 
utgifter täcks med Ab Stormossen Oy:s fakturerade ekoavgifter, som redovisas enligt 
avtal till Vasa stads konto, och avstämning görs i samband med bokslutet.

Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst, tfn  040 66 004 96, camilla.enell-ost(at)vasa.fi

Avfallsnämnden antecknar för kännedom uppföljningen av ekonomin och 
bokslutsprognoserna enligt situationen i slutet av april och tillställer ekonomi- och 
ägarstyrningen beslutet för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.
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Dno VAASA/478/00.04.00/2020

Förändringsförslag gällande avfallslagstiftningen

Vasaregionens avfallsnämnd 1.6.2020 17

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

Bilagor Botten för utlåtande gällande ändringsförslag till avfallslagen och vissa andra lagar
Jätelain uudistuksella vauhtia kiertotalouteen, Ministeri Mikkonen 13.5.2020 (finska)

Den 28.4.2020 publicerade miljöministeriet förslag till ändringar av 
avfallslagstiftningen i Finland. En del av de föreslagna ändringarna är nödvändiga för 
genomförandet av EU:s avfallslagstiftningspaket, men en del av dem föranleds av 
nationella behov. Målet med lagändringarna är att förstärka cirkulär ekonomi, främja 
iakttagande av avfallshierarkin (prioriteringsordningen) och öka resurseffektiv 
användning och återvinning av material. Lagändringspaketet finns på miljöministeriets 
hemsida. 

I avfallslagen och de förordningar som utfärdas med stöd av den föreskrivs det om nya 
mål och skyldigheter i fråga om materialåtervinning och separat insamling av avfall. 
Målet är att 55 viktprocent av det kommunala avfallet ska förberedas för 
återanvändning eller materialåtervinnas senast år 2025, 60 viktprocent senast år 2030 
och 65 viktprocent senast år 2035.

De mest centrala ändringsförslagen som påverkar kommunerna är:

1. Minimikraven på de fraktioner som skall separat insamlas sätts in i 
avfallsförordningen. 

- Bioavfall och förpackningsavfall samlas in från varje fastighet i tätort med fem eller 
fler lägenheter senast 2 år efter att lagen träder ikraft

- Bioavfall samlas från alla fastigheter i tätortsområden senast 3 år efter att lagen 
träder ikraft. Kompostering av bioavfall ersätter separatinsamling. 

2. Övergång till kommunalt ordnad avfallstransport inom två år gällande bioavfall och 
förpackningsavfall och inom 5 år gällande brännbart avfall från att lagen träder ikraft. 
För slam föreslås ännu att kommunerna kan välja transportsystem. 

I lagen skrivs även in på vilket sätt kommunerna skall gå till väga vid 
konkurrensutsättning av avfallstransporterna, så att även små och medelstora företag 
skall ha möjlighet att delta i anbudstävlingarna. När avfallstransporterna 
konkurrensutsätts skall dialog föras med dem som är verksamma på marknaden i 
området. 

Enligt Miljö- och klimatministern Krista Mikkonen 13.5.2020, på miljöministeriets 
informationstillfälle om lagändringarna, föreslås en övergång till kommunalt ordnade 
avfallstransporter av följande orsaker (Bilaga 2): 
- För att kontrollera materialflöden och för att systematiskt utveckla återvinningen. En

övergång till kommunalt ordnad transport innebär att alla planerings och 
styrmekanismer är tillgängliga för kommunerna gällande ordnandet av insamlingen, 
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styrande prissättning och uppföljning av avfallsströmmar. Även rapporter kan fås 
snabbt.

- Övergång till kommunalt ordnade transporter möjliggör samarbetet mellan 
kommuner och producentorganisationer på ett vettigt sätt.

- Spelplanen blir tydligare. Att gräla om vilket transportsystem man skall ha i olika 
rättsinstanser tar mycket resurser.

Vidare konstaterar ministern att de nya kraven på separatinsamling kommer att skapa 
rejält med nytt arbete år företagen.     

3. insamling av förpackningsavfall ordnas av producentorganisationerna tillsammans 
kommunerna, så att producent organisationerna betalar 80 % av samtliga kostnader för 
förpackningsavfallshanteringen.  

Beredaren konstaterar att de givna lagförändringsförslagen gällande 
avfallslagstiftningen har rätt riktning . Efter att EU:s avfallslagstiftningspaket 
publicerades år 2018 var det också väntat att kraven gällande separatinsamling, skulle 
komma att skärpas i Finland. EU:s målsättningar för materialåtervinningen är höga och 
för att uppnå de uppställda målen krävs även stora förändringar. Ur kommunernas 
synvinkel är det mycket positivt att de föreslagna ändringarna stärker kommunernas 
position som samordnare för insamling och behandling av samhällsavfall. Ändringarna 
skapar även bättre möjligheter för kommunerna att utveckla avfallshanteringen, så att de
målsättningar som ställs upp skall kunna uppnås. För avfallshanteringsmyndighetens del
kan det konstateras att vi har möjlighet att genomföra de kommande förändringarna 
inom de föreslagna tidsramarna.

De ändringar som föreslås gällande avfallstransportsystem för fast avfall d.v.s. övergång
till kommunalt ordnade avfallstransporter, är bra med tanke på att helhetsansvaret för 
ordnandet av avfallshanteringen och avfallstransporterna behålls av kommunerna. Det 
kan konstateras att alternativet d.v.s. om man vill behålla valmöjligheterna mellan de två
avfallstransportsystemen inte är att föredra. 

För att behålla båda transportsystemen, krävs enligt miljöministeriet en fullständig 
revidering av ansvarsfördelningen inom avfallshanteringen i Finland. Denna revidering 
skulle enligt miljöministeriet innebära att ansvaret för insamling av förpackningsavfall i 
sin helhet skulle flyttas över till producenterna. Till kommunernas ansvar skulle endast 
lämna att ordna insamling av brännbart avfall och bioavfall. Detta skulle innebära att 
ansvaret för avfallshanteringen ytterligare skulle spjälkas upp och troligen bidra till att 
avfallshanteringskostnaderna för kommuninvånarna skulle öka. Enligt den föreslagna 
modellen där kommunerna och producenterna samarbetar, ska de kostnadsersättningar 
som producenterna betalar till kommunerna på ett genomskinligt sätt, räknas till godo 
för kommuninvånarna så att avfallshanteringskostnaderna sänks. 

Om ansvaret för förpackningsinsamling flyttas till producenterna innebär även detta att 
kommunerna fråntas styrmöjligheter gällande insamling av förpackningsavfall d.v.s. 
dessa fraktioner beaktas då inte längre i avfallshanteringsbestämmelserna. En revidering
av ansvarsfördelningen inom avfallshanteringen anses inte heller av miljöministeriet 
som genomförbart eller fördelaktigt. Inte heller arbetsgruppen som har arbetat med 
förändringen av avfallslagstiftningen, ansåg att det finns orsak till att revidera 
ansvarsfördelningen. 
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Miljöministeriet ber om utlåtanden gällande lagstiftningsändringarna och utlåtanden 
lämnas in senast 2.6.2020. Utlåtandena ges i enlighet med Bilaga 1. Botten för utlåtande
gällande ändringsförslag till avfallslagen och vissa andra lagar. Enligt Miljö- och 
klimatministern Krista Mikkonen 13.5.2020, på miljöministeriets informationstillfälle 
om lagändringarna (Bilaga 2), är målsättningen att regeringens förslag skall vara klart i 
september och att lagförändringarna skall träda ikraft från början av 2021.

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

Vasaregionens avfallsnämnd föreslås ge följande utlåtande gällande kapitel 1, 2, 5, 6 
och 7:  

Vasaregionens avfallsnämnd stöder de föreslagna ändringarna.

Gällande Avfallslagens ikraftträdande och övergångsbestämmelser samt 
miljöskyddsförordningen föreslås avfallsnämnden ge följande utlåtande:

Vasaregionens avfallsnämnd stöder de föreslagna ändringarna och konstaterar att 
Vasaregionens avfallsnämnd för egen del har möjlighet att genomföra de kommande 
förändringarna inom de föreslagna tidsramarna. 

Beslut Ove Bergman föreslog att avfallsnämnden ger följande utlåtande till miljöministeriet. 
Förslaget godkändes enhälligt.

Avfallsnämnden har konsekvent arbetat för att utveckla avfallshanteringen i regionen. 
Till det hör bl.a. en avfallsstrategi och beslut om transportsystem för avfallet. Bägge 
frågorna är centrala i förslaget till ny avfallslag. Beredarens förslag till utlåtande är inte 
i linje med nämndens beslut i fråga om transportsystem för avfall. Därför förslås istället 
följande utlåtande.

Beslutsförslag:
Vasaregionens avfallsnämnd tackar för möjligheten att ge ett utlåtande om förslaget till 
ny avfallslag. Nämnden har under en lång följd av år målmedvetet arbetat för att 
utveckla avfallshanteringen i Vasaregionen för att svara mot de krav som ställs med 
klimat- och miljöhänsyn, ett välfungerande samhälle och de krav som ställs via EU-
direktiv och nationell lagstiftning. Förväntningarna på den nya lagstiftningen har därför 
varit stora. Vasaregionens avfallsnämnd vill mot den bakgrunden framföra följande 
ställningstaganden:

1. Nämnden konstaterar att de förslag till separatinsamling av olika avfallsfraktioner  
(brännbart, bioavfall, glas, kartong, plast, metall, textilier) långt motsvarar de 
målsättningar nämnden slagit fast i sin strategi fram till år 2023. Nämnden ser därför 
att den delen av förslaget är ett steg i rätt riktning och kan omfatta den som en bra 
grund för att uppnå de mål som ställts upp på nationell och EU nivå för återvinning 
av avfall och en cirkulär ekonomi. 

2. Visavi producentansvaret för förpackningsmaterial ser nämnden ingen fördel i att 
överföra insamlingsansvaret på kommunerna. Insamlingsansvaret och kostnaderna 
för de här fraktionernas insamling och återanvändning bör fortsättningsvis i sin 
helhet ligga på producentorganisationerna. Insamlingsansvaret skall ligga på de 
företag som producerar materialet och inte åläggas kommunerna till någon del. 

3. Vasaregionens avfallsnämnd kräver att möjligheten till ett transportsystem för fast 
avfall där fastighetsinnehavarna själva ansvarar för att ingå avtal om avfallstransport 

01.06.2020Vasaregionens avfallsnämnd
Sammanträdesdatum

Protokolljusterarnas initialer

Sida 6



Vaasan kaupunki – Vasa stad

med transportföretagen bibehålls i den nya avfallslagen i minst samma omfattning 
som i nu gällande lagstiftning. Nämnden bygger sitt ställningstagande på följande 
fakta:
- Avfallsinnehavaren har enligt § 20 skyldighet att se till att avfallet omhändertas 

på ett vederbörligt sätt och ansvarar för avfallshanteringens kostnader. Till 
denna skyldighet bör rimligtvis kopplas rättigheten att välja det 
avfallstransportbolag som ur avfallsinnehavarens synvinkel kan sköta servicen 
mest kostnadseffektivt och kvalitativt.

- Innevånarna på Vasaregionens avfallsnämnds område har en hög kundnöjdhet  
(över 90%) med det nuvarande systemet (Ramboll 2018). 

- Invånarna har vid en utredning visat att de själva i betydande grad kan och vill 
konkurrensutsätta transporterna för att uppnå en god service (14% inom 5 år i 
Rambolls utredning 2018).

- En omfattande utredning av kostnaderna för avfallstransporterna i Vasaregionen 
(Ramboll 2018) visade att kostnaderna för transporterna inte avviker från 
medeltalet i landet i nämnvärd grad. 

- Anslutningsgraden till det fastighetsbaserade transportsystemet i Vasaregionen 
är högt (över 93%) 

- Avfallshanteringen i Vasaregionen har länge legat i framkanten genom 
kommunala satsningar i avfallsbolagen Stormossen för Vasaregionen och 
Westenergy som omhändertar det brännbara avfallet för 5 avfallshanteringsbolag
i ett större område. 

- Företagen som sköter transporterna av fast avfall i regionen är alla godkända av 
NTM- centralen och har skött verksamheten på ett bra sätt och samarbetat väl 
med nämnden för att utveckla avfallshanteringen. 

- De företag som sköter transporterna är viktiga arbetsgivare i regionen och 
viktiga delar i den regionala ekonomin. Det är uppenbart att en kommunal 
upphandling av avfallstransporterna skulle slå ut flera av dessa mindre företag 
och utarma den regional företagsverksamheten. 

- Nämnden har under sin verksamhetstid byggt upp ett välfungerande register 
med uppgifter om täckningsgraden för avfallshanteringen, regelbunden 
rapportering från transportföretagen och möjligheter att vidta åtgärder ifall 
avvikelser noteras. Registret fungerar idag klanderfritt i gott samarbete med 
både transportföretagen och avfallshanteringsbolaget Stormossen. Det finns inga
vinster att hämta i övervakningshänseende med att övergå till en kommunal 
upphandling av avfallstransporterna. 

- Riksdagen har vid behandlingen av den nu ikraftvarande avfallslagen tydligt 
poängterat kommunernas rätt att kunna välja mellan två system när det gäller 
avfallstransporterna. Det finns ingen orsak att inskränka den rätten för 
kommunerna att välja och övergå till en kommunalt monopoliserad verksamhet. 

- EU-direktivet 2018/851 ställer inget krav på en kommunalisering av 
transportsystemet. I punkt 7 i direktivet sägs:” Bestämmelserna i detta direktiv 
möjliggör både avfallshanteringssystem där kommunen är huvudman för att 
samla in kommunalt avfall och system där sådana tjänster läggs ut på privata 
aktörer, eller varje annat slag av ansvarsfördelning mellan offentliga och privata 
aktörer. Valet av system, och om de ska ändras eller inte, förblir 
medlemsstaternas ansvar.”

Med beaktande av de ovanstående konstaterar Vasaregionens avfallsnämnd att de tre 
huvudargument för att begränsa möjligheten att välja mellan två transportsystem för fast
avfall som presenterades av miljöministeriet 13.5.2020 inte är relevanta med beaktande 
av erfarenheterna i Vasaregionen och det inte finns orsak att frångå ett välfungerande 
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system där fastighetsinnehavaren själv har rätt att välja det företag som sköter 
avfallstransporterna. 

4. Visavi slamtransporter konstaterar nämnden att lagförslaget inte i tillräckligt hög 
grad beaktat EU:s ställningstagande i direktiv 2018/851: ”Kommunalt avfall 
omfattar inte avfall från tillverkning, jordbruk, skogsbruk, fiske, septiktankar, 
avloppsnät och rening av avlopp, inklusive avloppsslam, uttjänta fordon eller bygg- 
och rivningsavfall.” Direktivet ger möjlighet att minska på byråkratin när det gäller 
anordnande av hanteringen av avloppsslam. Nämnden anser att detta i högre grad 
borde beaktas i lagen. 

01.06.2020Vasaregionens avfallsnämnd
Sammanträdesdatum

Protokolljusterarnas initialer

Sida 8



Vasa stad

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

14-17

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.
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