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Vaasan kaupunki – Vasa stad

 

Informationsärenden 8.10.2019, Avfallsnämnden

Vasaregionens avfallsnämnd 8.10.2019 15

Tjänstemannabeslut
 
Avfallshanteringschefen har godkänt följande beslut 306/2019-326/2019 under tiden 
16.8-4.10.2019 sammanlagt 21 tjänstemannabeslut. Besluten finns till påseende på 
avfallsnämndens kontor. 

Övrigt

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

Antecknas till kännedom.

Beslut Antecknades till kännedom.

15 §

08.10.2019Vasaregionens avfallsnämnd
Sammanträdesdatum

Protokolljusterarnas initialer
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Vaasan kaupunki – Vasa stad

Dno VAASA/470/02.02.02/2019

Vasaregionens avfallsnämnds uppföljning av ekonomin 31.8.2019 och 
resultatprognos 31.12.2019 samt rapportering om risker, mål och 
resultatplanen

Vasaregionens avfallsnämnd 28.5.2019 9
Vasaregionens avfallsnämnd 8.10.2019 16

------------------------------------------------
Vasaregionens avfallsnämnd 8.10.2019

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

Bilagor Avfallsnämndens ekonomiprognos 31.12.2019 (Exreport)
Avfallsnämndens investeringsprognos 31.12.2019 (Exreport)
Avfallsnämnden, utfallet för de bindande målen i förhållande till nämnden och för 
personalplanen 31.8.2019
Avfallsnämndens uppföljning av riskhanteringsåtgärderna 31.8.2019 (Opiferus), i 
Extranet

Enligt direktiven om iakttagande av stadens budget (St 19.11.2018) utarbetas en 
utfallsprognos för bokslutet, en uppföljning av investeringsutfallet och en 
personaluppföljning enligt läget i slutet av april, augusti och september. Enligt 
anvisningarna om Vasa stads interna kontroll görs en mellanrapport även om planerna 
för riskhanteringen och den interna kontrollen. Riskhanteringsåtgärderna rapporteras 
enligt det aktuella läget.

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. 

För upphandling av en gemensam avfallsportal till nämnden har i investeringar 
reserverats ett anslag på 19 000 €.  Upphandlingen har flyttats till nästa år. 

Förverkligandet av de ur stadens strategiska mål härledda målen för verksamheten och 
förverkligandet av personalplanen 31.8.2019 framgår av bilagan.

Nämndens mellanrapport om planerna för riskhanteringen och den interna kontrollen 
har uppgjorts enligt läget 31.8.2019. 

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

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

Beslut Antecknades till kännedom.

16 §

08.10.2019Vasaregionens avfallsnämnd
Sammanträdesdatum
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Vaasan kaupunki – Vasa stad

Dno VAASA/839/02.05.00/2019

Fastställande av avfallsavgifterna från 1.1.2020

Vasaregionens avfallsnämnd 8.10.2019 17

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

Bilaga Förslag till avfallstaxa fr.o.m. 1.1.2020

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 3.10.2019 föreslagit 
några förändringar i avfallstaxan. Taxa förslaget finns som bilaga.

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

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 14.10.2019– 
14.11.2019. 

Utlåtanden skall lämnas in senast den 14.11.2019 kl. 16.00 till Vasa stad PB 3, 65101 
VASA eller per e-post: centralregistraturen(at)vasa.fi. Ärendet kan avgöras trots att 
utlåtanden inte lämnas in. 

Beslut Godkändes. Stormossens avfallsprislista 1.1.2020 fogades till.

Protokollet justerades för denna paragrafs del omedelbart vid sammanträdet. 

ROBERT GRÖNBLOM TUIJA SEPPÄLÄ 
Robert Grönblom Tuija Seppälä
Ordförande protokollförare

MARIA BACKMAN BEATA TAIJALA
Maria Backman Beata Taijala 
Protokolljusterare Protokolljusterare
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Vaasan kaupunki – Vasa stad

Dno VAASA/840/14.06.00/2019

Förnyande av Vasaregionens avfallshanteringsföreskrifter fr.o.m. år 2020

Vasaregionens avfallsnämnd 8.10.2019 18

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

Bilagor EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpano- Työryhmän mietintö 16.9.2019
Alternativ för utvidgning av avfallsinsamlingen 

EU: avfallsdirektiv (2018/851) förutsätter bl.a. att materialåtervinning ökar i 
medlemsländerna. Inom två år från att EU:s avfallsdirektiv godkändes, skall 
medlemsländerna ha förnyat sin egen avfallslagstiftning. Förnyandet av 
avfallslagstiftningen i Finland skall därigenom vara genomförd senast 5.7.2020. 

Ett förslag till ny avfallsslag väntas bli klar i november 2019. Arbetsgruppen som 
arbetat med implementering av EU:s avfallsdirektiv i Finland, publicerade en rapport 
över slutsatserna 16.9.2019. Från rapporten kan utläsas att förändringar är på 
kommande gällande t.ex. bioavfallsinsamling från hushållen, plastinsamling samt 
eventuellt även ändringar av avfallstransportsystemen. 

Diskussion kring utvidgning av avfallsinsamlingen vid fastigheterna på 
verksamhetsområdet, påbörjades redan i samband med att det avfallspolitiska 
programmet för Vasaregionen 2018-2023, behandlades och godkändes. År 2018 gjordes 
en handlingsplan för planeringen av utvidgningen. Under år 2019 har avfallsnämnden 
bland annat via en kundenkät kartlagt kommuninvånarnas sorteringsvanor och önskemål
för framtiden. Avfallsnämnden har även undersökt vilka alternativ som tillämpas på 
andra orter och även tagit del av resultat från olika sorteringsförsök. Detta för att 
kartlägga vilka alternativ som finns då avfallsinsamlingen utökas i Vasaregionen. De 
olika alternativen finns listade i bilagan,  Alternativ för utvidgning av 
avfallsinsamlingen. 

Eftersom det ännu är oklart vilka förändringar som förnyandet av avfallslagstiftningen 
kommer att medföra, bör ännu inga beslut tas i detta ärende. Avfallsnämnden bör nu se 
igenom och vid behov uppdatera de olika alternativen. Dokumentet används i 
fortsättningen som grund vid fortsatta diskussioner. Alternativen skall ännu diskuteras 
med olika samarbetspartners (t.ex. transportföretag, Stormossen, 
producentorganisationer), innan man besluter vilka alternativ man går vidare med. 
Tidtabellen och den slutliga utformningen av de nya avfallshanteringsbestämmelserna är
beroende av de kommande förändringarna i avfallslagstiftningen. 

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

Diskussion gällande alternativen i bilagan: Alternativ för utvidgning av 
avfallsinsamlingen. 

Beslut Antecknades till kännedom.

18 §

08.10.2019Vasaregionens avfallsnämnd
Sammanträdesdatum

Protokolljusterarnas initialer

Sida 4



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

15, 16, 17, 18

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

Nr. 4/2019 Sida 5



Vasa stad

BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet 
och besvärstid

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

Kommunalbesvär: Paragrafer, besvärsmyndighet, adress och postadress

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

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

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

Upphandlingsrättelse: paragrafer, besvärsmyndighet, adress och postadress

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

Besvär hos marknadsdomstolen: paragrafer

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

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

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

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

Inlämnande av bes-
värshandlingarna

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

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

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

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

PROTOKOLL
Vasaregionens avfallsnämnd
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