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Vaasan kaupunki – Vasa stad

Dno VAASA/12/00.01.02/2022

Under Vasaregionens avfallsnämnd lydande tjänsteinnehavares 
beslutsprotokoll 22.3.2022

Vasaregionens avfallsnämnd 22.3.2022 10

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

Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst

Kompletterande material
Beslutsprotokollens rubriker kan ses endast i de förtroendevaldas Twebportal.

Ordförande JH

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

Päätös Godkändes.

10 §
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DnoVAASA/19/02.02.00/2022

Verksamhetsberättelsen 2021 för Vasaregionens avfallsnämnd

Vasaregionens avfallsnämnd 22.3.2022 11

Ekonomisakkunnig Sonja Känsäkangas, tfn 040 128 6303, sonja.kansakangas(at)vasa.fi

Bilagor Verksamhetsberättelse för Vasaregionens avfallsnämnd 2021
Utvärdering av den interna kontrollen och riskhanteringen 2021 (kan läsas bara i 
Twebportalen)
Uppföljning av planen för riskhanteringen och den interna kontrollen 2021 (kan läsas 
bara i Twebportalen)

Till bokslutet hör en verksamhetsberättelse, vars syfte är att ge information om 
utvecklingen i fråga om resultatområdets verksamhet, den ekonomiska situationen och 
viktiga aspekter gällande de mest betydande riskerna. Enligt 115 § i kommunallagen är 
en särskild uppgift för verksamhetsberättelsen att utreda hur de mål för verksamheten 
och ekonomin som uppställts av fullmäktige har nåtts. Verksamhetsberättelsen fördelas 
på en helhetsgranskning av verksamheten och ekonomin samt på en jämförelse av 
budgetutfallet. 

I samband med upprättandet av budgeten har riskerna och målen för den interna 
kontrollen kartlagts. Förvaltningens redovisningsskyldiga ska på 
självutvärderingsblanketten bedöma den interna kontrollens och riskhanteringens nuläge
i förhållande till de uppställda målen inom den egna förvaltningen. 

Avfallsnämnden har gjort en utvärdering av organiseringen av den interna kontrollen 
och riskhanteringen för år 2021. Den bifogade riskhanteringsplanen har kompletterats 
med utfallet 2021. Båda dessa, liksom en kortare verksamhetsberättelse, medföljer som 
bilagor till texten. 

Avfallsnämndens verksamhet var föregående år relativt normal och coronapandemin 
medförde inga förändringar i resultatområdets intäkter eller kostnader.

Avfallschef CE-Ö 

Avfallsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för år 2021, utvärderingen av den 
interna kontrollen och riskhanteringen 2021 samt uppföljning av riskhanteringsplanens 
utfall 2021 och sänder dem till stadsstyrelsen.

Beslut Föredraganden ändrade sitt utgångsförslag med ett tillägg om att Vasaregionens 
avfallsnämnds verksamhetsberättelse 2021 också sänds till delägarkommunerna för 
kännedom.

Det ändrade utgångsförslaget godkändes.

11 §
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Dno VAASA/473/14.06.00/2016

Vasaregionens avfallsnämnds beslut angående slamavfallstransportsystem 
på verksamhetsområdet

Vasaregionens avfallsnämnd 1.4.2014 8 311/2014
Vasaregionens avfallsnämnd 20.1.2015 7 311/2014
Vasaregionens avfallsnämnd 19.5.2015 18 311/2014
Vasaregionens avfallsnämnd 29.3.2016 14 311/2014
Vasaregionens avfallsnämnd 7.6.2016 20 311/2014
Vasaregionens avfallsnämnd 30.8.2016 22 311/2014
Stadsstyrelsen 2.5.2016 189
Vasaregionens avfallsnämnd 21.4.2020 12
Vasaregionens avfallsnämnd 13.10.2020 23
Vasaregionens avfallsnämnd 29.6.2021 20
Vasaregionens avfallsnämnd 22.3.2022 12

Stadsingenjör Timo Martonen, tfn 06-325 4210, timo.martonen(at)vasa.fi

BILAGA Vörå kommun, protokollsutdrag Tekniska nämnden 6.3.2014 § 26 samt följebrev 

Tekniska nämnden i Vörå kommun har vid sitt sammanträde 6.3.2014 § 26 beslutat 
föreslå Vasaregionens avfallsnämnd att Oy Stormossen Ab ges i uppdrag att göra upp ett
register över avloppsbrunnar för hela Vörå kommun. 

Enligt 32 § i avfallslagen ska kommunen ordna hanteringen av slam från slamavskiljare 
och samlingsbrunnar vid stadigvarande bostad, fritidsbostäder, internat och annat 
boende. Därför är det extra viktigt att först göra en utredning av slambrunnarna på 
området och tömningen av dem.

Samarbetsgruppen för tekniska sektorn inom Stormossens område har 5.2.2014 också 
tagit upp utförandet av en utredning om slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar 
inom hela Vasaregionens avfallsnämnds verksamhetsområde. Samarbetsgruppen 
konstaterade att det vore bra att göra denna utredning i samarbete med Stormossen Ab 
och i form av ett separat uppdrag med anlitande av en utomstående sakkunnig. Senare 
avtalas separat om kostnaderna och kostnadsfördelningen med anledning av 
utredningen. 

Stadsingenjör Timo Martonen, tfn 06–325 4210, timo.martonen(at)vasa.fi

Nämnden beslutar göra en utredning om det slam som hör till 
samhällsavfallshanteringen i samarbete med Oy Stormossen Ab.

Beslut Godkändes.

-----------------------------------------------
Vasaregionens avfallsnämnd 20.1.2015

Anbudsbegäran sändes till sammanlagt 6 företag/samfund. Före utgången av 
inlämningstidpunkten 9.1.2015 kl. 16 inkom 5 anbud:

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 22 300 €
NOVIA 19 950 €
Pöyry Finland Oy 12 900 € + 3 000 €
Ramboll Finland Oy 24 000 €
Turun AMK 12 400 €

12 §
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Vid jämförelsen av Pöyry Finland Oy:s och Turun AMK:s anbud konstaterades följande:

 enligt Pöyrys anbud debiteras enligt preliminär uppskattning 3 000 € för en 
förfrågan riktad till hushåll (ca 500 st.), medan Turun AMK:s anbudspris 
inkluderar motsvarande förfrågan, med undantag av eventuella 
postningskostnader

 Turun AMK:s anbudspris är 10 400 € ifall miljökonsekvensbedömningen av 
transportsystemet inte kan utföras (förutsätter bl.a. vältäckande kunduppgifter av
entreprenörerna)

 båda anbuden inkluderar 2 st. möten i Vasa
 personerna (projektchef och projektkoordinator) vid Turun AMK som deltar i 

utförandet av utredningen har bl.a. utfört slamutredningarna beställda av 
avfallsnämnderna i Savo-Pielinen och Åbo 2013 och 2014

 den ena personen (projektchef) vid Pöyry som deltar i utförandet av utredningen 
har utfört bl.a. utredningar för Lahden tiede- ja yrityspuisto och Ekorosk Ab, där
man har gjort motsvarande förfrågningar till aktörer och kunder

På basen av ovan nämnda föreslås, att Turun AMK väljs till utförare av 
slamutredningen.

Stadsingenjör Timo Martonen, tfn 06–325 4210, timo.martonen(at)vasa.fi

Avfallsnämnden beslutar välja Turun AMK att utföra slamutredningen till anbudspriset 
12 400 €. Enligt överenskommelse betalar Ab Stormossen Oy hälften av kostnaderna.

Beslut Godkändes.

Protokollet justerades för denna paragrafs del omedelbart vid sammanträdet.

ROBERT GRÖNBLOM ANNE KETTUNEN 
Ordförande Sekreterare

MICHAEL LUTHER LIISA WAHLSTRÖM 
Protokolljusterare Protokolljusterare

-----------------------------------------------
Vasaregionens avfallsnämnd 19.5.2015 311/2014

Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst, tfn 040 66 044 96, camilla.enell-ost(at)vasa.fi

Slamutrednigen som avfallsnämnden beställt av Turun ammattikorkeakoulu är färdig 
och kommer att presenteras för avfallsnämnden på mötet. Presentationen utförs av 
Turun ammattikorkeakoulus representanter. Den finskspråkiga versionen av utredningen
kommer att delas ut åt avfallsnämndens medlemmar under presentationen. 

Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst, tfn 040 66 044 96, camilla.enell-ost(at)vasa.fi

Enligt avfallsnämndens samarbetsavtal skall kommunerna inom verksamhetsområdet 
beredas tillfälle att ge uttalande ifall övergång från ett avfallstransportsystem till ett 
annat övervägs. 

Utlåtanden skall lämnas in senast den 30.6.2015 kl. 16.00. Ärendet kan avgöras trots att 
utlåtande inte lämnas in.

Beslut Avfallsnämnden återremitterade ärendet enhälligt för vidare utredning.

-----------------------------------------------
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Vasaregionens avfallsnämnd 29.3.2016 311/2014

Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst, tfn 040 66 044 96, camilla.enell-ost(at)vasa.fi

BILAGA Utredning av slamtransportsystem, Vasaregionens avfallsnämnd 2015

När Turun ammattikorkeakoulus utredning gjordes våren 2015 hade Vasaregionens 
avfallsnämnd ännu inte tillgång till kompletta uppgifter över hur många hushåll som 
inte är anslutna till ett kommunalt avloppsnät på verksamhetsområdet. I samband med 
utredningen, gjordes en uppskattning för Vasas och Korsholms del. I Turun 
ammattikorkeakoulus utredning, beaktades att det fanns ca 10 888 eller ca 11 000 
hushåll utanför kommunala avloppsnät på verksamhetsområdet. I juni och augusti 2015 
fick avfallsnämnden uppdaterade uppgifter från Vasa stad samt Korsholms kommun. 
Det sammanlagda antalet hushåll utanför kommunala avloppsnät på 
verksamhetsområdet uppgår till 12 000 hushåll, vilket är ca 1000 flera än som blivit 
beaktade i utredningen. Detta betyder i praktiken att slammängden som borde föras till 
slammottagarna på verksamhetsområdet borde vara ännu större. I Turun 
ammattikorkeakoulus rapport uppskattades att ca 20 % av allt slam från hushåll på 
området förblir oinsamlat, hamnar utanför verksamhetsområdet, sprids på åkrar eller 
hamnar på övriga sätt på villovägar.

Det exakta antalet tömningar, eller hushåll som tömde sina brunnar 2014 gick inte att få,
då slamtransportföretagen inte lämnar över dessa uppgifter till avfallsnämnden. Enligt 
avfallslagen skall slamtranportföretagen på begäran lämna dessa uppgifter åt 
avfallshanteringsmyndigheten. Detta gör att det nuvarande transportsystemet försvårar 
myndigheternas arbete och att systemet sakar transparens.

Avfallsnämnden har sammanlagt begärt in slamtransportuppgifter tre gånger av 
slamtransportföretagen. Transportuppgifter för verksamhetsåret 2014 begärdes in i april 
och i juni 2015. Resultatet var dåligt, största delen av slamtransportföretagen levererade
inte de lagenliga uppgifterna till avfallsnämnden. Avfallsnämnden begärde i december 
2015 att få in uppgifter från slamavfallstransportföretagen för verksamhetsåret 2015, 
senast 17.2.2016. 1.1.2016 fanns det 18 slamtransportföretag i NMT-centralens register, 
med tillstånd att transportera slam på verksamhetsomårdet. Denna gång levererade 7 
företag kompletta uppgifter till avfallsnämnden, 7 företag levererade någon typ av 
uppgifter medan 4 företag inte levererade några uppgifter. Förutom de 
slamtransportföretag som finns i NMT-centralens avfallsregister, och har tillstånd att 
transportera slam på verksamhetsområdet, finns kännedom om ett antal företag som 
transporterar slam utan tillstånd. Det är i nuläget på fastighetsinnehavarens ansvar att 
anlita en slamavfallstransportföretagare som har tillstånd att transportera slam. Samtliga
företagare som har tillstånd att transportera slam på verksamhetsområdet finns listade på
avfallshanteringsbolagets hemsida. Av de 12 000 hushåll som finns utanför kommunala 
avloppsnät på verksamhetsområdet, fick avfallsnämnden tömningsinformation gällande 
4033 hushåll, för verksamhetsåret 2015.

Slambrunnar skall enligt Statsrådets förordning om behandling av 
hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet och de kommunala 
avfallshanteringsbestämmelserna tömmas minst en gång per år.

Enligt avfallslagens § 37 kan det nuvarande transportsystemet enbart fortsätta om det 
kan konstateras att det nuvarande systemet fungerar.

Följande villkor bör uppfyllas ifall avfallstransport ordnas av fastighetsinnehavaren:

1) avfallstransporten då uppfyller villkoren i 35 § 2 mom.,

2) avfallstransporten främjar avfallshanteringens allmänna funktion, stöder 
utvecklingen av avfallshanteringen i regionen och inte medför fara eller skada för 
hälsan eller miljön,
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3) beslutets verkningar sammantaget bedöms vara positiva, särskilt med beaktande av 
konsekvenserna för hushållen och för företagens och myndigheternas verksamhet.

På basen av de uppgifter som Vasaregionens avfallsnämnd har om slamsituationen i 
nuläget, kan konstateras att avfallslagens § 37 inte uppfylls och därmed bör 
transportsystemet bytas från fastighetsvis avfallstransport till kommunalt ordnad 
avfallstransport, för slam som uppstår utanför kommunala avloppsnät.

Avfallsnämnden bör också senare besluta om villkoren och förfaringssättet vid 
kommunal upphandling av slamavfallstransporterna.

Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst, tfn 040 66 044 96, camilla.enell-ost(at)vasa.fi

Avfallsnämnden besluter att sätta ut ärendet inklusive slamavfallstransportutredningen 
till påseende. Avfallsnämnden ger möjlighet för invånarna, kommunerna och de som 
direkt påverkas av beslutet att säga sin åsikt i ärendet. Enligt avfallsnämndens 
samarbetsavtal skall kommunerna inom verksamhetsområdet beredas tillfälle att ge 
utlåtande ifall övergång från ett avfallstransportsystem till ett annat övervägs.

Ärendet finns till påseende på kommunernas anslagstavlor mellan tiden 8.4–13.5.2016.

Om ärendet meddelas också i Pohjalainen och Vasabladet.

Efter att ärendet varit till påseende, samlas alla utlåtanden och ärendet tas upp i 
Avfallsnämnden, som fattar beslut gällande slamavfallstransportsystem. Utlåtanden 
skall lämnas in senast den 13.5.2016 kl. 16.00 till Vasa stad, PB 3(Vasaesplanaden 10), 
65101 VASA eller per e-post: centralregistraturen(at)vasa.fi. Ärendet kan avgöras trots 
att utlåtanden inte lämnas in.

Beslut Godkändes med tillägget att avfallsnämnden ordnar dessutom ett gemensamt 
diskussionsmöte i ärendet med slamtransportföretagen som godkänts i NTM:s 
avfallsregister.

---------------------------------------------- 
Vasaregionens avfallsnämnd 7.6.2016 311/2014

BILAGOR Utlåtande Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry 14.4.2016
Utlåtande, Karhu Jarmo 17.4.2016
Utlåtande Vasa stad, stadsstyrelsen 2.5.2016
Utlåtande Ab Stormossen Oy, 2.5.2016
Utlåtande Malax kommun, Tekniska nämnden 9.5.2016
Utlåtande Vörå kommun, Kommunstyrelsen 9.5.2016
Utlåtande Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät, 9.5.2016
Utlåtande Korsholms kommun, Kommunstyrelsen 10.5.2016
Utlåtande Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry, 12.5.2016
Utlåtande Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto ATK ry, 12.5.2016 
Utlåtande Storkyro kommun, kommunstyrelsen 12.5.2016
Utlåtande SUEZ Suomi Oy, 13.5.2016
Utlåtande Korsnäs kommun, kommunstyrelsen 25.4.2016
Lista på de transportföretag som finns i NMT-centralens register och aktivt transporterar
slam från hushåll på verksamhetsområdet, 27.5.2016
PM Diskussionstillfälle med slamtransportföretagen 26.4.2016
Utredning av slamtransportsystem, Vasaregionens avfallsnämnd 2015

Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst, tfn 040 66 044 96, camilla.enell-ost(at)vasa.fi

Avfallsnämnden har begärt in utlåtanden gällande slamtransporterna i regionen. Totalt 
fick avfallsnämnden in 13 utlåtanden. Samtliga medlemskommuner har gett utlåtande. 
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Samtliga kommuner är av den åsikten att det nuvarande transportsystemet är bra och att 
det nuvarande systemet borde fortsätta. Avfallstransportföretagen och de organisationer 
som bevakar transportföretagens intressen, har även lämnat in utlåtanden och är av den 
åsikten att det nuvarande systemet är bra och att det borde fortsätta. En privat person har
lämnat in ett utlåtande och även han är av åsikten att det nuvarande systemet borde 
fortsätta. Avfallshanteringsbolaget, Stormossen är av den åsikten att slamtransporterna 
borde kommunaliseras.

Alla sex medlemskommunerna lyfter i sina utlåtanden fram, det nuvarande systemet 
som det bästa och anser, inte att en kommunalisering av slamavfallstransporterna är 
nödvändigt. Några kommuner gav dessutom tips till avfallsnämnden hur 
avfallsnämnden borde gå vidare med ärendet. Tekniska nämnden i Malax kommun 
anser bl.a. att avfallsnämnden bör informera invånarna om deras skyldigheter samt 
anser att det är fel att de transportföretag som sköter sig och rapporterar straffas för de 
som inte gör det, avfallsnämnden bör ge mera information åt transportföretagen. Även 
Korsnäs kommunstyrelse är inne på samma linje samt lyfter bl.a. fram att detta kommer 
att leda till att situationen för de lokala småföretagen blir ohållbara.

Transportföretagen och deras intressebevakare lyfter i sina utlåtanden fram att det 
nuvarande systemet är bra, och fungerande då kunderna själva får välja transportföretag.
Det finns tillräckligt många slamtransportföretag på verksamhetsområdet vilken i sin tur
hjälper att hålla prisnivån på en bra nivå. En kommunalisering av avfallstransporterna 
kan leda till att transporterna i fortsättningen sköts av större globala företag i stället för 
de lokala entreprenörerna. Enligt denna grupp bör det nuvarande systemet bevaras.

Avfallshanteringsbolaget lyfter i sitt utlåtande fram att slamtransporterna inte uppfyller 
kraven i avfallslagen och därmed är en övergång till kommunlat ordnad avfallstransport 
nödvändigt.

Högsta förvaltningsdomstolen har i flera beslut 18.2.2016 tagit ställning till 
transportbeslut gjorda av avfallsnämnder. Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att det 
som skall beaktas när transportbeslut tas är, avfallslagens § 37. Kommunalt ordnad 
avfallstransport är förstahands alernativet och kan väljas fastän det nuvarande 
transportsystemet uppfyller samtliga krav i § 37, avfallslagen.

Det är avfallsnämndens uppgift att reda ut hur avfallstansporterna fungerar i nuläget, 
och i utredningen skall § 37 i avfallslagen beaktas. Detta har avfallsnämndens gjort, 
Turun ammattikorkeakoulus utredning färdigställdes redan i maj 2015 och sedan dess 
har avfallsnämnden försökt få så mycket information om det befintliga 
transportsystemet som möjligt, och vet i dagsläget mera om situationen än för ett år 
sedan.

Av de ca 12 000 hushåll som finns utanför kommunala avloppsnät på 
verksamhetsområdet, fick avfallsnämnden tömningsinformation gällande 4049 hushåll, 
för verksamhetsåret 2015. Listan över de transportföretag som har tillstånd att 
transportera avfall och slam uppdateras regelbundet och finns på avfallsbolagets 
hemsida. I nuläget finns det 19 (aktiva) slamtransportföretag med NTM-centralens 
tillstånd, som transporterar slam från hushåll på verksamhetsområdet. Listan uppdateras
kontinuerligt. För aktiva jordbrukare är det i enlighet med Vasaregionens avfallsnämnds 
avfallshanteringsföreskrifter 1.5.2015, möjligt att egenhändigt behandla det 
avloppsslam som uppstår vid den egna fastigheten samt vid några närliggande 
fastigheter. Med behandling anses kalkstabilisering eller annan godkänd metod. Detta 
kräver att en anmälan görs till avfallsnämnden. Inga anmälningar har kommit in.

I det nuvarande transportsystemet är det fastighetsinnehavarna, som har ansvaret för 
ordnandet av slamtransporterna. Det är på fastighetsinnehavarnas ansvar att beställa 
tömning av brunnarna tillräckligt ofta, d.v.s. minst en gång per år. Samt att anlita ett 
pålitligt företag som är registrerat i NTM-centralens avfallsregister, och levererar 
slammet till en mottagare som har miljötillstånd att ta emot slammet. Detta fungerar inte
med det nuvarande systemet. Fastighetsinnehavarna beställer inte tömningar av 
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slambrunnarna i enlighet med Statsrådets förordning om behandling av 
hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011) samt de kommunala 
avfallshanteringsbestämmelserna. På området finns även företag som transporterar slam
utan NTM-centralens tillstånd. Dessa företag anlitas i nuläget av fastighetsinnehavarna, 
och det är oklart vart detta slam levereras. Transportsystemet får enligt avfallslagens § 
37, inte medföra skada för hälsan eller miljön.

Avfallsnämnden har vid flera tillfällen begärt in transportuppgifter av de företag som 
finns i NTM-centralens avfallsregister. Avfallsnämnden har nu senast begärt in uppgifter
för tiden 1.1.–30.4.2016. Begäran sändes till 21 företag. Sista inlämningsdatum 
20.5.2016. Denna gång levererade 11 st. företag uppgifter i enlighet med uppgifts 
begäran eller meddelade att de inte utfört slamtömningar under perioden. 6 st. företag 
levererade någon typ av uppgifter, medan 4 företag inte levererade några uppgifter alls 
(situationen 2.6.2016). Två transportföretag har lovat att leverera rapporter inom den 
närmaste tiden. Transportsystemet skall enligt § 37 även ha positiva verkningar för 
myndigheternas verksamhet. Avfallsnämnden ordnade 26.4.2016 ett diskussionstillfälle 
med slamtransportföretagen. PM från tillfället finns som bilaga.

Enbart om det kan konstateras att samtliga krav i avfallslagens § 37 uppfylls, kan det 
nuvarande transportsystemet, var fastighetsinnehavarna ordnar slamtransporterna 
fortsätta. Slamtransporterna på verksamhetsområdet uppfyller inte samtliga krav i 
avfallslagens § 37.

Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst, tfn 040 66 044 96, camilla.enell-ost(at)vasa.fi

Vasaregionens avfallsnämnd konstaterar att samtliga krav i avfallslagens 37 § inte 
uppfylls, och därmed kan slamtransporterna på verksamhetsområden inte ordnas enligt 
avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar. Övergång till kommunalt ordnad 
slamavfallstransport sker fr.o.m. 1.1.2019 i kommunerna Vasa, Korsholm, Vörå, 
Storkyro, Malax och Korsnäs. Beslutet verkställs fastän ändringsansökningar inkommer.

Avfallsnämnden bör också senare besluta om villkoren och förfaringssättet vid 
kommunal upphandling av slamavfallstransporterna.

Beslut Michael Luther framlade understödd av Ritva Perälä, Anna-Lena Kronqvist, Beata 
Taijala, Robert Grönblom, Kenneth Skinnars, Ove Bergman, Kai Kleemola och Liisa 
Wahlström följande som nytt beslutsförslag:

Anordnandet av avfallstransporter för slam på nämndens verksamhetsområde ordnas i 
fortsättningen enligt nuvarande system med fastighetsbaserad slamtransport
Beslutet motiveras enligt följande:

1. Allmänt: Avfallslagen utgångspunkt är att den som förorsakar uppkomst av avfall 
också har ansvar för att det tas om hand i enlighet med lagar och förordningar. 
Ansvaret innefattar skyldigheten att svara för de kostnader som uppkommer vid 
hanteringen. Logiskt är därför att avfallsinnehavaren/fastighetsägaren också har rätt 
att välja företag för att transportera avfallet i enlighet med vilken service företaget 
erbjuder och till vilket pris. Kommuninnevånarnas valfrihet har en allt större 
betydelse, vilket nu senast kan ses i social- och hälsovårdsreformen där valfriheten 
inom vården har lyfts upp till ett bärande tema. Med beaktande av detta kan inte 
utvecklingen inom avfallshanteringen gå i motsatt riktning dvs kommunalt monopol
och förmyndartänkande.

2.
I de utredningar som gjorts som grund för beslut i avfallsnämnden om slamtransporter 
(Turun Ammattikorkeakoulu och kommunernas utlåtande) framgår också att den service
som erbjuds av företagarna inom slamtransporter är heltäckande i alla kommuner och 
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kommundelar (Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyro, Vasa och Vörå) i Vasaregionens 
avfallsnämnds område oberoende av om det handlar om tätort eller glesbygd.
Det är också väsentligt att notera att alla kommuner i regionen liksom de som idag har 
tillstånd att sköta slamtransporterna enhälligt förespråkar nuvarande modell med 
fastighetsvis anordnad slamtransport eftersom servicen erbjuds jämlikt utan 
diskriminering och i tillräcklig omfattning i alla kommuner. I enlighet med 
avfallsnämndens instruktioner och avfallslagen skall utlåtanden från intressenter i 
ärendet beaktas. Då dessa utlåtanden är samstämmiga bör de ges en stor tyngd.

2. Avfallslagens krav § 35: Lagen förutsätter att avfallstransporten uppfyller villkoren i 35 § 2 
mom. [Fastighetsvis avfallstransport ska oavsett metod ordnas så att avfallstransporttjänster 
tillhandahålls allomfattande och tillförlitligt samt på skäliga och icke-diskriminerande villkor].

På nämndens verksamhetsområde finns idag 19 av NTM- centralen godkända 
transportföretag som sköter slamtransporter. På varje kommuns område finns minst två 
företag som erbjuder sina tjänster till invånarna. I den mest vidsträckta kommunen 
Korsholm erbjuder 8 företag sina tjänster. Av den utredning som Turun 
Ammattikorkeakoulu (TAMK) gjort på nämndens uppdrag och från de utlåtande som 
kommunerna i regionen och slamtransportbolagen ingett framgår att tjänsterna erbjuds 
och fungerar väl på ett allomfattande, tillförlitligt och icke-diskriminerande sätt med 
skäliga villkor. Det framgår att det finns variationer i prisnivån vilket visar att det finns 
en äkta konkurrens som är viktig för att hålla prisnivän skälig. Det framgår också att 
kunderna är nöjda-mycket nöjda. De facto finns det inte i utredningen och inte heller 
utgående från miljömyndigheternas och de övervakande myndigheternas verksamhet 
och rapporter några indikationer på att någon fastighet inte skulle ha tillgång till 
slamtransportservice i enlighet med de av fastighetsägaren själv eller av lagstiftaren 
definierade behoven. Inte heller de reningsverk som verkar i området har rapporterat 
några problem med systemet. 
I ett kommunalt upphandlat transportsystem finns det en betydande risk för att 
servicenivå, tömningsintervaller och -tidpunkter definieras av kommunala tjänstemän 
utan hänsyn till varje fastighetsinnehavares specifika behov. Detta innebär en klar risk 
för diskriminerande behandling av kommuninnevånarna/fastighetsägarna i konflikt med
deras valfrihet och egna ansvar för anordnandet av sin avfallshantering. Några bevis för 
att ett kommunalt system skulle vara mera ekonomiskt förmånligt för fastighetsägarna 
eller fungera bättre föreligger inte heller.
På basen av gjorda utredningar konstaterar nämnden att avfallstransporttjänster för slamtransporter 
tillhandahålls på ett allomfattande och tillförlitligt sätt samt på skäliga och icke-diskriminerande villkor 
på nämndens verksamhetsområde.

3. Avfallslagens § 37: avfallstransporten främjar avfallshanteringens allmänna funktion, stöder 
utvecklingen av avfallshanteringen i regionen och inte medför fara eller skada för hälsan eller miljön,

Transport av slam anordnad av fastighetsägaren sker utgående från att fastighetsägaren 
bedömer behovet av och tidpunkten för slamtömning inom de ramar som lagstiftningen 
ger. I praktiken kan verksamheten då optimeras så att tömningarna sker när de kan göras
med bästa effektivitet (möjligast stor mängd vid varje tömning) och på den tidpunkt 
som funktionellt är bäst (tilgänglighet, årstid, fastighetsägarens närvaro, akuta insatser) 
och så att företaget kan optimera sina körsträckor. Vid kommunalt upphandlad transport 
är risken stor att transporter och tömningar anordnas efter rigida schema utan flexibilitet
och utan möjlighet till flexibla lösningar t.ex. utanför kontorstid. Tillgången till flera 
företag som erbjuder sina tjänster i inbördes konkurrens innebär också att företagen 
tvingas utveckla sina tjänster för att klara sig i konkurrensen. Detta befrämjar klart den 
allmänna utvecklingen av verksamheten. Vid en gemensam träff mellan 
slamtransportföretagen och avfallsnämnden 26.4.2016 uttalade också företagen en klar 
vilja att utveckla verksamheten under förutsättning att de vet att de kan satsa på den för 
en längre tidsperiod och inte behöver leva i ovisshet om vilka villkor som gäller 
framöver. Att det i dag finns 19 företag i regionen som erbjuder sina tjänster innebär 
också att det finns en tillräcklig kapacitet att sätta in vid akuta situationer utanför 
kontorsarbetstid och vid extrema situationer (t.ex översvämningar som är vanliga i det 
låglänta landskapet). Det betyder också att företagen för att kunna konkurrera satsar på 
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en utveckling av verksamheten som kommer helheten och den allmänna funktionen till 
godo.
I ett kommunalt upphandlat system finns en klar risk att de företag som tävlar i 
upphandlingen strävar att konkurrera med så låga pris som möjligt och därför inte har 
resurser eller vilja att satsa på utvecklingen. Efter det är situationen i regionen låst för 
hela upphandlingstiden och ingen utveckling kan ske i andra företag än de som vunnit 
upphandlingen. Också inom de företag som vunnit upphandlingen är verksamheten låst 
för upphandlingstiden till de villkor som stipulerats i upphandlingen. I en kommunal 
upphandling finns därför stora risker att man inte kan förutse kommande behov av 
utveckling tillräckligt väl och både den allmänna funktionen och utvecklingen av 
avfallshanteringen lider. I ett kommunalt upphandlat system kommer också all extra 
kapacitet att elimineras från marknaden vilket betyder att beredskapen utanför 
kontorsarbetstid och framför allt vid extrema situationer som översvämningar kan bli 
prekär och innebära fara eller skada för hälsan och miljön.
I den utredning som TAMK gjort och med beaktande av att varken miljömyndigheter 
eller övervakande myndigheter påtalat att det nuvarande fastighetsbaserade 
transportsystemet för slam skulle innebära några som helst risker med fara eller skada 
för hälsan eller miljön måste man idag konstatera att det nuvarande systemet ger en 
större trygghet för både innevånarna och miljön än ett kommunalt upphandlat system 
där reservkapaciteten för händelser utanför schemalagd verksamhet sannolikt är 
minimerad och otillräcklig. Ett kommunalt upphandlat system skulle förutsätta en 
separat uppbyggd kommunal krishanteringsreserv vilket inte kan anses ändamålsenligt.
Nämnden konstaterar därför att fastighetsbaserad slamtransport bäst främjar avfallshanteringens allmänna
funktion, stöder utvecklingen av avfallshanteringen i regionen och inte medför fara eller skada för hälsan 
eller miljön.

4. Avfallslagens § 37: beslutets verkningar sammantaget bedöms vara positiva, särskilt med 
beaktande av konsekvenserna för hushållen och för företagens och myndigheternas verksamhet.

De positiva verkningarna skall bedömas sammantaget särskilt för a) hushållen, b) 
företagen, c) myndigheterna.
a) Av det ovan anförda framgår tydligt att hushållen/fastighetsägarna är de för vilken 

verksamheten är viktigast. Fastighetsägaren ansvarar för att avfallet tas om hand och
är också den som betalar för den. Fastighetsägarens rätt att välja transportföretag för
slamtransporterna måste ges hög prioritet. Av TAMK:s utredning framgår att det 
finns en stor kundnöjdhet med den nuvarande verksamheten. För hushållen/ 
fastighetsägaren är det av synnerligen stor vikt att få slamtransporten ordnad när det 
behövs både som regelbunden service på en tidpunkt då det passar fastighetsägaren 
bäst och det är funktionellt ändamålsenligt med tanke på tömningsintervall, 
tömningsmängd, årstid, akuta situationer etc. Det här minimerar antalet 
körkilometer och tömningar av ”halvtomma cisterner”.  I TAMK:s rapport finns 
inget som indikerar att fastighetsägarna/hushållen skulle vilja byta till eller få en 
bättre eller tryggare service i ett kommunalt upphandlat system. Det här stöds av 
utlåtandena från alla kommuner i regionen och slamtransportföretagen som alla 
konstaterar att det nuvarande systemet fungerar väl och är att föredra i 
fortsättningen. Som tidigare noterats är individens valfrihet idag en ledande princip. 
Att införa ett kommunalt monopol- förmyndarsystem som tvingar 
fastighetsägaren/hushållen att använda en service som de inte valt men är tvungna 
att betala för är inte förenligt med samhällets värderingar idag och inte heller med 
andan i avfallslagen som definierar fastighetsägaren som ansvarig för ändamålsenlig
och lagenlig hanteringen det avfall som uppkommer på fastigheten. Att notera är 
också att riksdagen då den godkände avfallslagen, på förslag av miljöutskottet, tog 
in en skrivning om att systemet fastighetsbaserade avtal om avfallstransport skall 
vara jämställt med ett kommunalt upphandlat transportsystem och ingendera får ges 
konkurrensfördelar. Någon ekonomisk fördel av att byta till ett kommunalt 
upphandlat transportsystem kan inte heller tydligt påvisas i Vasaregionen. I TAMK:s
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undersökning kan man inte heller se något tydligt missnöje med kostnadsnivån för 
den nuvarande verksamheten. Med beaktande av den konkurrens som råder på 
marknaden kan kunden/fastighetsägaren själv påverka kostnaderna på ett 
ändamålsenligt sätt. För hushållen / fastighetsägare som bor på nämndens verksamhetsområde 
har det nuvarande systemet med fastighetsvis anordnad transport klart påvisade fördelar jämfört med 
ett kommunalt upphandlat system.

b) De 19 företag som idag har tillstånd av NTM centralen att transportera slam gör det 
i enlighet med lag och förordning och i samarbete både med fastighetsägare och de 
reningsverk som tar hand om slammet. Som framgår t.ex. av utlåtandet från Vörå 
kommun är samarbetet välfungerande och anpassat till både hushållens och 
reningsverkens tidtabeller och verksamhet. I TAMK:s utredning var företagen nöjda 
med det nuvarande systemet. I de utlåtanden som inkommit både från 
transportföretagen och kommunerna inför den här behandlingen av ärendet framgår 
också att det nuvarande systemet gynnar företagsverksamheten och sysselsättningen 
i regionen. Vid en gemensam träff mellan transportföretagen och avfallsnämnden 
framgick det också tydligt att företagen med ett beslut om fortsatt verksamhet enligt 
nuvarande modell (fastighetsbaserad anordnad transport av slam) är både villiga och
intresserade av att utveckla verksamheten med modärn transportkapacitet, samarbete
med myndigheterna och rapportering i enlighet med överenskomna riktlinjer inom 
det ramar som lagstiftningen ger. Det här förutsätter dock att det finns ett beslut som
gör det möjligt för dem att planera långsiktigt och få avkastning på gjorda 
investeringar i transportkapacitet. Vid en kommunal upphandling av 
slamtransporterna finns en stor risk att antalet företag och antalet sysselsatta inom 
näringen kraftigt minskar i regionen. Ur det inkomna utlåtandena framgår att det 
också finns uppenbara risker att den regionala företagsverksamheten utarmas och 
arbetsplatser försvinner från regionen. Det nuvarande systemet med fastighetsbaserat 
anordnad slamtransport har därför klart påvisade positiva effekter för företagen i regionen jämfört 
med ett kommunalt upphandlat system.

c) För myndigheterna måste man särskilja på olika funktioner; miljömyndigheternas 
övervakningsansvar, NTM centralens tillståndsbeviljande och slutligen 
avfallsnämndens anordnaransvar.

Miljömyndigheternas övervakningsansvar föreligger oberoende av transportsystem. I 
dagens läge kan konstateras att det från miljömyndigheterna inte inkommit några som 
helst klagomål på att det skulle föreligga brister i det nuvarande fastighetsbaserade 
transportsystemet som skulle motivera ett byte till kommunal upphandling. I TAMK:s 
utredning framkom inte heller några olägenheter som skulle indikera att det finns orsak 
för miljömyndigheterna att ingripa och kräva ändring. De spekulationer i rapporten som 
finns om mängder slam som kan finnas oredovisade är bara spekulationer och 
förutsätter egentligen en skärpning av miljömyndigheternas egen 
övervakningsverksamhet för att de skall få en bättre uppfattning om den verkliga 
situationen. Detta gäller helt oberoende av transportsystem. För miljömyndigheten har 
valet av transportsystem därför sannolikt ingen avgörande betydelse.
NTM centralens tillståndsbeviljande utgår från att transportföretagen fyller angivna 
kvalitetskrav. I dagens läge har NTM centralen beviljat tillstånd till slamtransporter för 
19 företag. Vid den diskussion som fördes mellan transportföretagen och 
avfallsnämnden i april 2016 var man helt eniga om att det skall finnas krav som 
transportföretagen skall fylla och att i det också skall ingå en rapporteringsskyldighet 
till avfallsnämnden. Man var också enig om att de företag som inte visar att de fyller 
tillståndsvillkoren borde fråntas sitt tillstånd. Det är alltså av vikt att NTM-centralen på 
ett ändamålsenligt sätt övervakar den del av verksamheten som hör till deras 
ansvarsområde. Men också det här är oberoende av vilket transportsystem som väljs.
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Avfallsnämndens anordnaransvar är mångfacetterat. På nämnden ankommer att utveckla
ett system som fyller lagens krav, fungerar ändamålsenligt och har en god acceptans 
bland invånarna i området, kommunerna och samarbetspartners som transportföretag, 
avfallshanteringsanläggningar och samarbetsmyndigheter. Visavi slamtransporterna 
måste verksamheten utvecklas från det nuvarande oberoende av vilket system som väljs.
Av TAMK:s utredning framgår klart att det finns ett stort antal hushåll (inte anslutna till 
kommunalt avloppsledningsnät) där det är oklart om de producerar slam som avses i 
avfallslagen och borde tas om hand och om deras slamhantering i så fall sker i enlighet 
med de ramar lagstiftningen förutsätter. Oberoende av val av slamtransportsystem måste
en ingående kartläggning av dessa fastigheters situation göras på nämndens försorg. För
att klara detta måste ett omfattande samarbete ske mellan nämnden, olika myndigheter, 
Stormossens avfallshanteringsbolag, kommunerna och transportföretagen som sköter 
slamtransporter. I detta samarbete måste man klarlägga vilka fastigheter som inte är 
anslutna till det kommunala avloppsledningsnätet men ändå fyller lagens krav på 
slamhantering och vilka som på riktigt står utanför systemet. Som exempel kan 
konstateras att jordbruksfastigheter har rätt att sprida sitt och nära grannars slam på sina 
åkrar men att det kräver en anmälan till avfallsnämnden. Trots att det är klart att det 
finns ett stort antal jordbruksfastigheter på nämndens verksamhetsområde som enligt 
lag har rätt att göra så, så har det inte inkommit en enda anmälan om detta till nämnden. 
Det visar att det finns ett stort behov av information till fastighetsägarna om vilka regler
som gäller. Ansvaret för den informationen åligger nämnden och dess tjänstemän. På 
motsvarande sätt finns det också information om att tömning av flera fastigheters 
slambrunnar skett gemensamt men faktureringen skett till bara en adress. De redovisade
fastigheterna med tömning är alltså för litet jämfört med verkligheten. För att få klarhet 
i de korrekta antalet fastigheter med lagenlig tömning krävs vidare utredningar. Också i 
redovisningen från de företag som tömmer slambrunnar har det förekommit brister. En 
del av bristerna har berott på ett bristande förtroende hos företagen för att uppgifterna 
används för rätt ändamål. Vid den gemensamma diskussionen i april kom man dock 
överens om ett enhetligt rapporteringssystem till avfallsnämnden som de närvarande 
företagen förband sig till. Med detta kommer man att få en klarare bild av verkligheten. 
Det visar också att företagen förbinder sig till ett samarbete och systematisk 
rapportering till avfallsnämnden som myndighet. Det förutsätter att det i dialog byggs 
upp ett förtroende mellan nämnden, dess tjänstemän och slamtransportföretagen. Det 
här är klart att föredra framför att nämnden själv skulle bli tvungen att ta hand om 
registreringar och rapporteringar i ett kommunalt upphandlat system.
I det nuvarande systemet med fastighetsbaserad transport av slam svarar 
fastighetsägaren för kostnaderna gentemot slamtransportföretaget i ett privaträttsligt 
förhållande grundat på förtroende och kvaliteten på servicen som fastighetsägaren själv 
valt. I ett kommunalt upphandlat system påtar sig kommunen/avfallsnämnden ansvaret 
för slamtransportservicen över huvudet på fastighetsägaren men förutsätter att 
fastighetsägaren svarar för kostnaderna. Vid betalningsstörningar är det emellertid 
kommunen/avfallsnämnden som i andra hand är skyldig att ta på sig kostnader som 
fastighetsägaren inte kan/vill stå för gentemot slamtransportföretaget. Det är också 
kommunen/avfallsnämnden som upphandlare som svarar för kvaliteten på servicen på 
slamtransporter gentemot fastighetsägaren som inte har möjlighet att själv välja 
serviceleverantör och kvaliteten på servicen. Det här försätter 
kommunen/avfallsnämnden i en kreditrisksituation som inte är ändamålsenlig och i en 
position som garant för en servicekvalitet som inte är ändamålsenlig och kan innebära 
mycket arbete, missnöje och onödig byråkrati. Ett system som grundar sig på beslut som
tas över huvudet på invånarna har dålig acceptans bland dem och är inte ägnat att 
befrämja avfallslagens målsättningar. Enligt de utlåtanden som nämnden fått inför de 
här beslutet kan man också konstatera att i de rätt få kommuner i landet där man infört 
kommunalt upphandlad slamtransport har det systemet inte varit problemfritt eller löst 
alla de utmaningar man haft förut.
För Avfallsnämnden kan man alltså konstatera att det nuvarande systemet med 
fastighetsbaserade slamtransportavtal är mera ändamålsenligt och fyller lagens krav. Det
är också ett system som har en god acceptans både bland invånarna, kommunerna i 
regionen och slamtransportföretagen. Ingen av dessa parter har uttryckt en vilja att byta 
till en kommunalt upphandlad slamtransport.
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Samtidigt kan man konstatera att ett omfattande arbete måste göras för att få klarhet i 
hur de fastigheter som  inte finns redovisade i TAMK:s utredning de register som hittills
granskats har ordnat sin slamhantering idag. Dessutom måste en omfattande 
informationsverksamhet riktas till invånarna i området så att de klart vet vilka 
skyldigheter de har i enlighet med avfallslagen och vilka åtgärder de förväntas göra för 
att fylla dem.
Sammantaget kan man konstatera att för hushållen, företagen och myndigheternas verksamhet finns det 
idag starka argument som visar att fastighetsbaserade avtal om slamtransport är både mera 
ändamålsenliga har en positiv effekt och väl fyller avfallslagens krav på hur verksamheten skall 
organiseras på ett tryggt och kostnadseffektivt sätt.

Med beaktande av ovanstående konstaterar nämnden att fastighetsbaserade avtal om slamtransport på 
Vasaregionens avfallsnämnds område fyller avfallslagens krav enligt §35 och §37 varför det finns en god 
grund för att fortsätta med nuvarande system för slamtransporter i regionen.

Vid omröstningen vann Luthers förslag över föredragandens beslutsförslag med rösterna
9 – (Luther, Perälä, Kronqvist, Taijala, Grönblom, Skinnars, Bergman, Kleemola, 
Wahlström) 1(Mäenpää).

Det nya beslutsförslaget godkändes.

Camilla Enell-Öst anmälde avvikande mening till beslutet.

------------------------------------------------
Vasaregionens avfallsnämnd 30.8.2016

BILAGA Besvär 00945/16/2299, kan läsas i extranet

Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst, tfn 040 66 044 96, camilla.enell-ost(at)vasa.fi

Vasa förvaltningsdomstol ber om utlåtande av Vasaregionens avfallsnämnd angående 
Gustav Backmans besvär (00945/16/2299) gällande det beslut som Vasaregionens 
avfallsnämnd tog gällande slamavfallstransporterna på sitt möte 7.6.2016. 
Vasaregionens avfallsnämnd beslöt på sitt möte 7.6.2016 att det nuvarande 
transportsystemet var fastighetsinnehavarna ordnar slamavfallstransporterna skall 
fortsätta med rösterna 9-1. Beslutet gäller slamavfallstranporter i kommunerna Vasa, 
Korsholm, Vörå, Storkyro, Malax och Korsnäs.

Yrkanden: Vasaregionens avfallsnämnd yrkar på att Vasa förvaltningsdomstol i första 
hand lämnar ifrågavarande kommunalbesvär utan prövning. Till alla övriga delar ska 
Vasa förvaltningsdomstol förkasta ifrågavarande kommunalbesvär som ogrundat.

Grunder: Gustav Backman kräver att Vasa förvaltningsdomstol upphäver 
avfallsnämndens beslut och att ärendet återförs till ny behandling i avfallsnämnden som 
motivering anger han att beslutet är lagstridigt och strider mot gällande praxis.

 Backman lyfter fram att Turun ammattikorkeakoulu i sin utredning har konstaterat att 
lagens krav inte uppfylls och att detta är något som avfallsnämnden inte kan åsido se. 
Backman anser att det nuvarande systemet inte uppfyller kraven i avfallslagens 37 § 1:a 
momentet varför avfallsnämnden bör besluta att slamavfallstransporterna övergår till 
kommunalt ordnad slamavfallstransport. Backman påpekar att Turun 
ammattikorkeakoulus utrednigen är utförd i den utsträckning som förvaltningslagen och
avfallslagen förutsätter. Backman för även fram att ytterligare brister har konstaterats 
efter att utredningen färdigställdes.

Avfallsnämnden lyfter i sitt beslut fram att på nämndens verksamhetsområde finns idag 
19 av NTM- centralen godkända transportföretag som sköter slamtransporter. På varje 
kommuns område finns minst två företag som erbjuder sina tjänster till invånarna. I den 
mest vidsträckta kommunen Korsholm erbjuder 8 företag sina tjänster. Av den utredning
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som Turun Ammattikorkeakoulu (TAMK) gjort på nämndens uppdrag och från de 
utlåtande som kommunerna i regionen och slamtransportbolagen ingett framgår att 
tjänsterna erbjuds och fungerar väl på ett allomfattande, tillförlitligt och icke-
diskriminerande sätt med skäliga villkor. Det framgår att det finns variationer i 
prisnivån vilket visar att det finns en äkta konkurrens som är viktig för att hålla 
prisnivån skälig. Det framgår också att kunderna är nöjda-mycket nöjda. De facto finns 
det inte i utredningen och inte heller utgående från miljömyndigheternas och de 
övervakande myndigheternas verksamhet och rapporter några indikationer på att någon 
fastighet inte skulle ha tillgång till slamtransportservice i enlighet med de av 
fastighetsägaren själv eller av lagstiftaren definierade behoven. Inte heller de 
reningsverk som verkar i området har rapporterat några problem med systemet.

I ett kommunalt upphandlat transportsystem finns det en betydande risk för att 
servicenivå, tömningsintervaller och -tidpunkter definieras av kommunala tjänstemän 
utan hänsyn till varje fastighetsinnehavares specifika behov. Detta innebär en klar risk 
för diskriminerande behandling av kommuninnevånarna/fastighetsägarna i konflikt med
deras valfrihet och egna ansvar för anordnandet av sin avfallshantering. Några bevis för 
att ett kommunalt system skulle vara mera ekonomiskt förmånligt för fastighetsägarna 
eller fungera bättre föreligger inte heller.

Backman lyfter också fram att beslutet och motiveringarna till beslutet inte varken 
uppfyller utredningsskyldigheten enligt § 31 1:a momentet i förvaltningslagen eller 
kravet på att ett beslut skall motiversas enligt 45 § förvaltningslagen. Enligt Backman 
har avfallsnämndens beslut motiverats men i motiveringarna har man påtalat att det 
nuvarande systemet innehåller brister som man på sikt måste lösa. Hur man tänker lösa 
dessa brister framgår inte, varför avfallsnämndens beslut också brister i 
motiveringsskyldigheten enligt förvaltningslagen 31 §.

Avfallsnämnden har motiverat sitt beslut och på vilka grunder beslutet har tagits.

Backman anser även att beslutet strider mot gällande praxis så avfallsnämnden i sitt 
beslut hänvisat till ägarkommunernas utlåtanden om att det nuvarande systemet 
fungerar väl och är att föredra i fortsättningen. Backman hänvisar till Högsta 
förvaltningsdomstolens årsboksbeslut HFD:2016:19 givet 18.2.2016 där HFD där 
kommunernas åsikt inte ensam kan beaktas som tillräcklig utredning. Gustav Backman 
hänvisar även till högsta förvaltningsdomstolens beslut 532/2016, 535/2016, 536/2016, 
537/2016 och 538/2016.

Avfallsnämnden konstaterar i sitt beslut att kommunernas utlåtande enbart stöder Turun 
ammattikorkeakoulus slutsats att service erbjuds allomfattande och heltäckande i 
samtliga kommer samt i enlighet med avfallsnämndens instruktioner och avfallslagen 
skall utlåtanden från intressenter i ärendet beaktas. Då dessa utlåtanden är samstämmiga
bör de ges en stor tyngd.

Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst, tfn 040 66 044 96, camilla.enell-ost(at)vasa.fi

Vasaregionens avfallsnämnd ger det ovan föredragna som sitt utlåtande med anledning 
av det ifrågavarande kommunalbesväret och ansluter som bilaga de dokument
som ligger till grund för nämndens beslut 7.6.2016 § 20.

Beslut Efter diskussion ändrade föredraganden sitt beslutförslag och det uppdaterade 
beslutsförslaget godkändes. Avfallsnämnden beslutade sända detta svar till 
förvaltningsdomstolen:

Vasa förvaltningsdomstol ber om utlåtande av Vasaregionens avfallsnämnd angående 
Gustav Backmans besvär (00945/16/2299) gällande det beslut som Vasaregionens 
avfallsnämnd tog gällande slamavfallstransporterna på sitt möte 7.6.2016. 
Vasaregionens avfallsnämnd beslöt på sitt möte 7.6.2016 att det nuvarande 
transportsystemet var fastighetsinnehavarna ordnar slamavfallstransporterna skall 
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fortsätta med rösterna 9-1. Beslutet gäller slamavfallstransporter i kommunerna Vasa, 
Korsholm, Vörå, Storkyro, Malax och Korsnäs.

Yrkanden: Vasaregionens avfallsnämnd yrkar på att Vasa förvaltningsdomstol i första 
hand lämnar ifrågavarande kommunalbesvär utan prövning. Till alla övriga delar ska 
Vasa förvaltningsdomstol förkasta ifrågavarande kommunalbesvär som ogrundat.

Grunder:
Gustav Backman kräver att Vasa förvaltningsdomstol upphäver avfallsnämndens beslut 
och att ärendet återförs till ny behandling i avfallsnämnden som motivering anger han 
att beslutet är lagstridigt och strider mot gällande praxis.

Backman hävdar i sitt besvär att beslutet strider mot dels förvaltningslagens 31 § och 45
§ och dels mot avfallslagens 37 § 1 moment och mot gällande praxis.

I det följande bemötanden till dessa punkter.

1. Förvaltningslagens 31 § stadgar: En myndighet skall se till att ett ärende utreds 
tillräckligt och på behörigt sätt. Myndigheten skall i detta syfte skaffa den 
information och den utredning som behövs för att ärendet skall kunna avgöras.

En part skall lägga fram utredning om grunderna för sina yrkanden. Parten skall 
också i övrigt medverka till utredningen av ett ärende som han eller hon har inlett.

Avfallsnämnden har i enlighet med förvaltningslagen gjort en omfattande utredning 
(Bilaga 4) som klargör hur slamtransporterna fungerar i de aktuella kommunerna. 
Avfallsnämnden har inbegärt utlåtanden från alla de kommuner som hör till 
avfallsnämndens område för att få en bedömning av situationen i hela 
verksamhetsområdet utgående från de kommunala ansvariga myndigheternas 
bedömning (Bilaga 5-10).
Avfallsnämnden har fått in utlåtanden från företag och intresseorganisationen inom 
branschen (Bilaga 11-17).
Avfallsnämnden har genom utredningarna och utlåtandena kunnat försäkrat sig om 
att myndighetsövervakningen av olika aktörers verksamhet i området fungerar.
Avfallsnämnden har vid en gemensam träff med företagare inom branschen gått 
igenom förutsättningarna för en välfungerande verksamhet (Bilaga 18).
Avfallsnämnden har genom de nätverk som nämndmedlemmarna besitter också 
kunnat bilda sig en uppfattning om hur verksamheten fungerar ur användarnas 
synvinkel.
På basen av alla dessa utredningar har avfallsnämnden kunnat få en bra bild av hur 
nuvarande system fungerar och vilka fakta som skall ligga till grund för beslutet. 
Omfattningen av utredningarna framgår också av de 18 bilagor som bifogas detta 
bemötande.
Förvaltningslagens 31 § 2 moment förutsätter att en part skall lägga fram en 
utredning för grunderna för sina yrkanden. Backman har inte framlagt någon 
utredning om grunderna för sitt yrkande om bristfällig utredning som kunde stöda 
påståendet (bilaga 2). Till denna del utgör hans yrkande därför ett obestyrkt 
påstående utan förankring i fakta eller paragrafer.
På basen av detta kan alltså konstateras att avfallsnämnden på ett tillräckligt och 
behörigt sätt gjort den utredning som förutsätts i förvaltningslagens 31 §. Besväret 
måste alltså till denna del anses ogrundat och avfallsnämnden yrkar att det förkastas.

2. Förvaltningslagens 45 § stadgar:
Ett beslut skall motiveras. I motiveringen skall det anges vilka omständigheter och 
utredningar som har inverkat på avgörandet och vilka bestämmelser som har 
tillämpats.

Avfallsnämnden har i sitt beslut på ett omfattande och ingående sätt gått igenom hur 
slamtransporterna fungerar i dagens läge, de olika utredningar och utlåtanden som 
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inbegärts och inkommit till nämnden (Bilaga 3-19) och på basen av dessa motiverat 
sitt beslut ingående utgående från avfallslagens krav. (Bilaga 3).

I motiveringarna har omständigheterna analyserats t.ex. så att nämnden konstaterar 
att minst två företag erbjuder sina tjänster i varje kommun. Nämnden har analyserat 
hur slammet tas om hand vid de reningsverk som finns i regionen liksom hur 
slamtransportföretagen redovisar sin verksamhet. Nämnden har också utrett de 
kostnader användarna av slamtransporttjänster åsamkas av verksamheten. Likaså har
nämnden analyserat betydelsen av verksamheten för företagen i regionen. Vilka 
omständigheter och utredningar som legat som grund (bilaga 4-19) finns redovisat i 
texten till avfallsnämndens beslut 7.6.2016 varför de inte upprepas här utan hänvisas
till beslutet (Bilaga 3). De bestämmelser som tillämpats finns likaså redovisat i 
avfallsnämndens beslut från 7.6. 2016. Bestämmelserna är självfallet avfallslagens 
35 § och 37 §.

Med beaktande av ovanstående och hänvisande till den ursprungliga texten i beslutet
konstaterar avfallsnämnden att besväret är ogrundat, omotiverat och yrkar på att det 
förkastas.

3. Med beaktande av avfallslagen och huruvida avfallsnämndens beslut strider mot den
hänvisar Backman enbart till avfallslagens 37 § 1 moment. Backman anser att det 
nuvarande systemet inte uppfyller kraven i avfallslagens 37 § 1:a momentet varför 
avfallsnämnden bör besluta att slamavfallstransporterna övergår till kommunalt 
ordnad slamavfallstransport. Backman påpekar att Turun ammattikorkeakoulus 
utrednigen är utförd i den utsträckning som förvaltningslagen och avfallslagen 
förutsätter. Avfallsnämnden utgår därför från att förvaltningsdomstolen i 
handläggning av ärendet till denna del följer den avgränsning besvärsställaren gjort 
till avfallslagens 37 § 1 moment.

Avfallslagens 37 § 1 moment stadgar: Kommunen kan besluta att fastighetsvis 
avfallstransport ordnas i kommunen eller en del av kommunen så att 
fastighetsinnehavaren avtalar om den med en avfallstransportör (avfallstransport 
som fastighetsinnehavaren ordnar), om avfallstransporten då uppfyller villkoren i 35
§ 2 mom.

Avfallslagens 35§ 2 mom stadgar: Fastighetsvis avfallstransport ska oavsett metod 
ordnas så att avfallstransporttjänster tillhandahålls allomfattande och tillförlitligt 
samt på skäliga och icke-diskriminerande villkor.

Avfallsnämnden lyfter i sitt beslut fram att på nämndens verksamhetsområde finns 
idag 19 av NTM- centralen godkända transportföretag som sköter slamtransporter 
(Bilaga 3 och 17). På varje kommuns område finns minst två företag som erbjuder 
sina tjänster till invånarna. I den mest vidsträckta kommunen Korsholm erbjuder 8 
företag sina tjänster. Av den utredning som Turun Ammattikorkeakoulu (TAMK) 
gjort på nämndens uppdrag (bilaga 4) och från de utlåtande som kommunerna i 
regionen (bilaga 5-10), slamtransportbolagen och deras intresseorganisationer 
(bilaga 11-17) ingett framgår att tjänsterna erbjuds och fungerar väl på ett 
allomfattande, tillförlitligt och icke-diskriminerande sätt med skäliga villkor. Det 
framgår att det finns variationer i prisnivån vilket visar att det finns en äkta 
konkurrens som är viktig för att hålla prisnivån skälig. Det framgår också att 
kunderna är nöjda-mycket nöjda. De facto finns det inte i utredningen och inte heller
utgående från miljömyndigheternas och de övervakande myndigheternas 
verksamhet och rapporter några indikationer på att någon fastighet inte skulle ha 
tillgång till slamtransportservice i enlighet med de av fastighetsägaren själv eller av 
lagstiftaren definierade behoven. Inte heller de reningsverk som verkar i området har
rapporterat att det inte skulle finnas allomfattande, tillförlitligt och icke-
diskriminerande tjänster med skäliga villkor i kommunerna som berörs.
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I ett kommunalt upphandlat transportsystem finns det en betydande risk för att 
servicenivå, tömningsintervaller och -tidpunkter definieras av kommunala 
tjänstemän utan hänsyn till varje fastighetsinnehavares specifika behov. Detta 
innebär en klar risk för diskriminerande behandling av 
kommuninnevånarna/fastighetsägarna i konflikt med deras valfrihet och egna ansvar
för anordnandet av sin avfallshantering. Några bevis för att ett kommunalt system 
skulle vara mera ekonomiskt förmånligt för fastighetsägarna eller fungera bättre 
föreligger inte heller.
Backman hävdar i sitt besvär att nämnden konstaterat att det finns brister i det 
nuvarande systemet med fastighetsbaserad avfallstransport av slam. De brister som 
nämnden konstaterat hänför sig i första hand till att nämnden fortfarande är i 
inkörningsskedet av sin verksamhet och därför för egen del inte hunnit och haft 
resurser att bygga upp heltäckande register över fastigheterna i regionen och deras 
behov av slamtransporter. Bristerna ligger alltså i först hand på nämndnivå och den 
resurstilldelning som behövs för nämndens egen verksamhet. Arbetet med att i 
samråd med kommunerna, avfallstransportbolagen och Ab Stormossen Oy bygga 
upp de register som behövs för uppföljning och övervakning pågår. Bristerna hänför 
sig inte till avfallslagens 37§ 1 moment som Backman hävdar och som utgör den 
juridiska grunden för hans besvär. Trots de begränsade resurser nämnden har till sitt 
förfogande är det skäligt att nämnden fattar ett beslut om avfallstransporterna i 
enlighet med avfallslagen för att fastighetsägarna som ansvarar för att avfallet tas 
om hand och avfallstransportbolagen som sköter transportservicen vet vilka regler 
som gäller och hur verksamheten kan utvecklas. Beslutet är också väsentligt för att 
nämnden skall kunna allokera sina begränsade resurser på ett möjligast 
kostnadseffektivt sätt.
Avfallsnämnden konstaterar därför att man redan i beslutet 7.6.2016 klarlagt att 
fastighetsbaserad slamtransport fyller avfallslagens 37 § 1 moment och 35 § 2 
moment att avfallstransporttjänster tillhandahålls allomfattande och tillförlitligt samt
på skäliga och icke-diskriminerande villkor för slamtransporter i regionen. I sitt 
besvär har inte besvärsställaren på något sätt påvisat att det skulle föreligga brister i 
systemet eller på vilket sätt avfallslagens 37 § 1 moment inte uppfylls. 
Avfallsnämnden konstaterar därför att besväret är ogrundat, omotiverat och yrkar att
det förkastas till denna del.

4. Backman anser även att beslutet strider mot gällande praxis då avfallsnämnden i sitt 
beslut hänvisat till ägarkommunernas utlåtanden om att det nuvarande systemet 
fungerar väl och är att föredra i fortsättningen. Backman hänvisar till Högsta 
förvaltningsdomstolens årsboksbeslut HFD:2016:19 givet 18.2.2016 där HFD där 
kommunernas åsikt inte ensam kan beaktas som tillräcklig utredning. Gustav 
Backman hänvisar även till högsta förvaltningsdomstolens beslut 532/2016, 
535/2016, 536/2016, 537/2016 och 538/2016.

Avfallsnämnden konstaterar att vad Backman avser med begreppet gällande praxis 
förblir höljt i dunkel. Om Backman avser vilket system som är i större användning 
för slamtransporter i Finland, fastighetsbaserad transport eller kommunal 
upphandling så bör det av besväret framgå vad som avses och vilken statistik 
besvärsställaren hänvisar till i enlighet med förvaltningslagens 31 § 2 moment. 
Också om det idag inte finns helt tillförlitlig statistik över hur stor del av 
slamhanteringen som sköts via fastighetsbaserad avfallstransport och hur stor del 
som kommunalt upphandlad verksamhet torde det vara skäligt att konstatera att 
bägge systemen är i jämbördig användning och vardera är i enlighet med 
avfallslagen. Eventuellt kan det t.o.m. vara så att de fastighetsbaserade transporterna
överväger (bilaga 12). För beslutsfattandet i nämnden kan en dylik praxishänvisning
inte ha någon större betydelse eftersom beslutet skall baseras på gällande 
lagstiftning och tillförlitliga utredningar. Att nämnden också som en del av 
underlaget för sitt beslut inbegärt kommunernas ställningstagande har sin grund i 
nämndens instruktion och i principerna för god förvaltning. Dessa förutsätter att 
intressenter i ärendet hörs innan beslut fattas i ärendet.
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Kommunernas utlåtanden är också väsentliga som en del av de utredningar nämnden
behövde för att få en klarare bild av hur nuvarande transportsystem fungerar och 
dess överensstämmelse med avfallslagens 37 §. Avfallsnämnden konstaterar i sitt 
beslut (bilaga 3) att kommunernas utlåtanden (Bilaga 5-10) enbart stöder Turun 
ammattikorkeakoulus slutsats (bilaga 4) att service erbjuds allomfattande och 
heltäckande i samtliga kommuner samt i enlighet med avfallsnämndens 
instruktioner. Enligt avfallslagen skall utlåtanden från intressenter i ärendet beaktas. 
Då dessa utlåtanden är samstämmiga bör de ges en stor tyngd.
Avfallsnämnden utgår därför från att förvaltningsdomstolen också till denna del 
konstaterar att besväret saknar grund och förkastar det.
Sammanfattningsvis konstaterar nämnden att besvärsställaren på alla punkter 
framför oriktig information om nämndens handläggning av ärendet, utförda 
utredningar och beslutsfattande. Besvärsställaren har inte heller i enlighet med 
förvaltningslagens 31 § 2 moment framlagt någon utredning som grund för sina 
yrkanden. Besväret är därför ogrundat och bör förkastas.

Bilagor:
Bilaga 1: Begäran om utlåtande, Vasa förvaltningsdomstol
Bilaga 2: Besvär, Gustav Backman
Bilaga 3: Nämndens beslut 7.6.2016
Bilaga 4; Turun Ammattikorkeakoulus utredning
Bilaga 5: Utlåtande, Vasa stad
Bilaga 6: Lausunto, Isokyrön kunta
Bilaga 7: Utlåtande Korsholms kommun
Bilaga 8: Utlåtande, Korsnäs kommun
Bilaga 9: Utlåtande, Malax kommun
Bilaga 10: Utlåtande, Vörå kommun
Bilaga 11: Utlåtande, Ab Stormossen Oy
Bilaga 12: Lausunto, SKAL ry
Bilaga 13: Lausunto, Rannikkopohjanmaan yrittäjät
Bilaga 14: Lausunto, YTP; Ympäristöteollisuus ja Palvelut 
Bilaga 15: Lausunto, AKT ry
Bilaga 16: Lausunto, SUEZ Oy
Bilaga 17: Lausunto, Lietekuljetusyritykset (Pohjanmaan ELY;n hyväksymät)
Bilaga 18: Memo 26.4.2016, Avfallsnämnden och transportföretagarna träff.
Bilaga 19: Mielipide, Jarmo Karhu, Isokyrö

------------------------------------------------
Vasaregionens avfallsnämnd 21.4.2020

Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst, tfn  040 66 044 96, camilla.enell-ost(at)vasa.fi
Tekniska sektorns jurist Sebastian Rönnlund, tfn 06 325 4013, sebastian.ronnlund(at)vasa.fi

Kompletterande material (endast på Extranet, innehåller personuppgifter)
Vasa förvaltningsdomstols beslut 27.3.2020 Nr 20/0098/2 Dnr 00945/16/2299

Vasa förvaltningsdomstol har med sitt beslut 27.3.2020 Nr 20/0098/2 Dnr 
00945/16/2299, som bifogas som kompletterande material, upphävt Vasaregionens 
avfallsnämnds beslut 7.6.2016 § 20 gällande tillämpande av i 37 § avfallslagen avsedd 
av fastighetsinnehavaren ordnad avfallstransport för slam i medlemskommunerna samt 
återremitterat ärendet till Vasaregionens avfallsnämnd för ny behandling med 
motiveringen att man med stöd av Åbo yrkeshögskolas utredning inte kan anse att 
villkoren för av fastighetsinnehavaren ordnad avfallstransport i enlighet med 37 § 1 
mom. i avfallslagen uppfylls. Vasaregionens avfallsnämnd har inte vid 
beslutstidpunkten 7.6.2016 heller haft tillgång till någon annan utredning som skulle ha 
möjliggjort en dylik slutsats.
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Ändring i Vasa förvaltningsdomstols beslut får sökas genom besvär hos högsta 
förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar 
besvärstillstånd. Tidsfristen för besvärstillstånd utgår 4.5.2020. Grunderna för 
beviljande av besvärstillstånd (enligt 111 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden) 
framgår i beslutets besvärsanvisning. Högsta förvaltningsdomstolens omfattande 
rättspraxis förordar dock inte att besvärstillstånd i ärendet ansöks. Den kommande nya 
avfallslagen kan medföra ändringar vad gäller transportsystemens rättsläge.

Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst, tfn  040 66 044 96, camilla.enell-ost(at)vasa.fi

Vasaregionens avfallsnämnd beslutar nöja sig med Vasa förvaltningsdomstols beslut 
27.3.2020 Nr 20/0098/2 Dnr 00945/16/2299 och inte ansöka om ändring i beslutet hos 
högsta förvaltningsdomstolen.

Beslut Godkändes enhälligt med ett tillägg på förslag av Michael Luther som nämnden 
understöder, att antalet fastigheter som inte är anslutna till slamtransporterna ska utredas
inför nästa möte.

------------------------------------------------- 
Vasaregionens avfallsnämnd 13.10.2020

Bilagor Slamtransportutredning Åbo Yrkeshögskola 2015 
Informationsbrev slam 2018
Uppmaningsbrev slamfastigheter 2020
Sammanställning av slambrevet våren 2020 samt vidtagna åtgärder
Slamtaxa från och med 1.4.2020

Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst, tfn  040 66 044 96, camilla.enell-ost(at)vasa.fi

Vasaregionens avfallsnämnds beslut 7.6.2016 § 20 om att ordna den fastighetsvisa 
avfallstransporten för slam på avfallsnämndens verksamhetsområde enligt 
avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar, upphävdes medelst Vasa 
förvaltningsdomstols beslut 27.3.2020 Nr 20/0098/2 Dnr 00945/16/2299 som därtill 
återremitterade ärendet för ny handläggning. I motiveringarna till beslutet konstaterade 
förvaltningsdomstolen att det med stöd av utredningen (Slamtransportutredning Åbo 
yrkeshögskola 2015, BILAGA) inte kan anses att kriterierna för av 
fastighetsinnehavaren ordnad avfallstransport i enlighet med avfallslagens 37 § 1 
mom.et uppfylls.

Avfallsnämnden beslöt 21.4.2020 § 12 att nöja sig med förvaltningsdomstolens beslut 
och inte ansöka om ändring i beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen med det 
tillägget, att antalet fastigheter som inte är anslutna till slamtransporterna skulle utredas 
inför nästa möte.

Enligt avfallslagens 35 § 1 mom. skall kommunen se till att transporten av avfall som 
avses i avfallslagens 32 § 1 mom. ordnas i enlighet med avfallslagens antingen 36 eller 
37 § från en mottagningsplats som fastighetsinnehavaren ordnat (fastighetsvis 
avfallstransport). Enligt avfallslagens 32 § 1 mom. 1 punkten skall kommunen ordna 
hanteringen av följande slag av avfall som inte är farligt avfall: avfall från stadigvarande
bostäder, fritidsbostäder, internat och annat boende, inbegripet slam från slamavskiljare 
och samlingsbrunnar.
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Enligt avfallslagens 36 § skall kommunen ordna fastighetsvis avfallstransport, om inte 
något annat följer av avfallslagens 37 eller 41 § (kommunalt anordnad avfallstransport).

Enligt avfallslagens 37 § 1 mom. och dess hänvisning till avfallslagens 35 § 2 mom. kan
kommunen besluta att fastighetsvis avfallstransport ordnas i kommunen eller en del av 
kommunen så att fastighetsinnehavaren avtalar om den med en avfallstransportör 
(avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnat) under följande kriterier:
- fastighetsvis avfallstransport skall oavsett metod ordnas så att 

avfallstransporttjänster tillhandahålls allomfattande och tillförlitligt samt på skäliga 
och icke-diskriminerande villkor,

- avfallstransporten skall främja avfallshanteringens allmänna funktion, stöda 
utvecklingen av avfallshanteringen i regionen och inte medför fara eller skada för 
hälsan eller miljön,

- beslutets verkningar sammantaget bedöms vara positiva, särskilt med beaktande av 
konsekvenserna för hushållen och för företagens och myndigheternas verksamhet.

Arbetet med slamtransportregistret har fortsatt även efter år 2016. Ungefär en gång per 
år har avfallshanteringsmyndigheten begärt uppgifter om nya avloppsanslutningar av 
kommunerna. Avfallsnämndens slamtransportregister över vilka fastigheter som är 
anslutna till kommunalt avlopp har uppdaterats regelbundet. Slamtransportföretagen 
skall enligt avfallsnämndens beslut inkomma med uppgifter om slamtömningar till 
avfallshanteringsmyndigheten tre gånger per år. En rapporteringsmodell i Excel har 
sänts till alla aktörer. I samband med årets sista rapport skall inkommas med en 
sammanställning på totala avfallsmängder under året samt rapporteras till vilken 
mottagningsplats slammet har levererats under året. Rapporterna förs in i 
slamtransportregistret. 

Under år 2018 skickade avfallshanteringsmyndigheten ett informationsbrev till samtliga
innehavare av de bostadsfastigheter som då var belägna utanför de kommunala 
avloppsnäten. Totalt skickades 9 300 st. brev (Informationsbrev slam 2018, BILAGA). 
Brevet innehöll t.ex. information om vilka företag som kan anlitas för slamtransporter 
samt att slambrunnarna skall tömmas minst en gång per år. 

Under våren 2020 skickades ett uppmaningsbrev (Uppmaningsbrev slamfastigheter 
2020, BILAGA) till innehavarna av de fastigheter som avfallsnämnden inte hade 
slamtömningsuppgifter om. 95,1 % av fastigheterna som fick uppmaningsbrevet, fick 
även informationsbrevet år 2018. En sammanställning av resultatet från vårens utskick 
finns bland bilagorna (Sammanställning av slambrevet våren 2020 samt vidtagna 
åtgärder, BILAGA). Slamtömningsuppgifterna korrigerades efteråt och det korrigerade 
resultatet visar att endast 58,2 % av bostadsfastigheterna på verksamhetsområdet 
utanför de kommunala avloppsnäten har haft slamtömning under år 2019. Via svaren 
framkom det även att 65 st. hushåll anlitat företag/aktörer som inte har tillstånd att 
transportera slam. 64 st. av dessa fastigheter fick informationsbrevet år 2018. Totalt 13 
st. tillståndslösa aktörer namngavs, det är oklart vart detta slam har levererats. Dessa 
aktörer har rapporterats till NTM-centralen. 

På basen av kundsvaren på vårens uppmaningsbrev konstateras att 7 st. företag 
inkommit med bra slamtransportrapporter, dvs rapporter som saknade 10 st. eller färre 
kunder från rapporterna. Ett företag inkom inte med några slamtransportuppgifter alls 
för år 2019, fastän företaget är antecknat i NTM-centralens avfallsregister och har 
tillstånd att transportera slam. Detta har rapporterats till NTM-centralen 26.6.2020. Två 
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företag har, trots upprepade skriftliga uppmaningar, inte inkommit med uppgifter om 
vart slammet har levererats år 2019. Även detta har rapporterats till NTM-centralen 
26.6.2020. Ett företag har trots uppmaningar inte inkommit med uppgifter om 
slammängder år 2019. Under år 2019 tömde 19 st. slamtransportföretag hushållens 
slambrunnar på verksamhetsområdet. 

Nästa uppmaningsbrev till innehavarna av de bostadsfastigheter som inte har tömt sina 
slambrunnar planeras skickas under våren 2021. Efter att fastighetsinnehavarna har fått 
två uppmaningsbrev av avfallshanteringsmyndigheten överförs ärendet till 
kommunernas miljömyndigheter för vidare åtgärder. Jämför denna process med 
kommunalt anordnad slamavfallstransport, då sätts fastigheten med på körlistan och 
slambrunnen/-brunnarna töms årligen.

Aktiv övervakningen av fritidsfastigheternas slamtömningar har ännu inte påbörjats. 
279 st. fritidsfastigheter (ingen mantalsskriven på fastigheten) hade under år 2019 
slamtömningar. En första kontroll i tömningsregistret berättar att 1038 st. 
fritidsfastigheter borde ha haft slamtömning år 2019. Sammanlagt finns ca 10 000 
fritidsfastigheter på verksamhetsområdet. Att endast ca. 1000 st. av dessa skulle ha 
vattenanslutning verkar som ett lågt antal. Det bör utredas med kommunerna ifall ännu 
flera fritidsfastigheter har vattenanslutning. Anslutningsprocenten på basen av de 
nuvarande uppgifterna är låg, endast 26,8 % år 2019.  

  
En ny avfallsslag är under beredning. Enligt förslaget till ny avfallsslag, som 
miljöministeriet begärde utlåtanden om under tiden 28.4.2020-2.6.2020, föreslås 
dubbelsystemet för slamtransporter att fortsätta. Med dubbelsystem avses här att 
kommunerna även i fortsättningen på laga grunder kan välja mellan avfallstransport 
anordnad av kommunen eller avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar.

Miljöministeriet utlovade i samband med det nya lagförslaget att kriterierna för val av 
transportsystem gällande slamtransporter skall förtydligas. Hur detta görs i praktiken är 
ännu oklart, i och med att den nya avfallslagen ännu inte har godkänts.

Att, i syfte att utreda huruvida kriterierna för avfallstransport som fastighetsinnehavaren
ordnar uppfylls, beställa en ny utredning över slamtransportens funktion på 
verksamhetsområdet vore i dagsläget oändamålsenligt, för det första särskilt med tanke 
på ovan nämnda uppgifter som framkommit i samband med vårens slambrev. Ovan 
nämnda kundsvar och registeruppdateringar visar tydligt på att slamtransportsystemet 
på verksamhetsområdet inte fungerar i enlighet med avfallslagens 37 § 1 mom.. Dessa 
uppgifter mister inte sin betydelse fastän en ny utredning beställs. För det andra: Trots 
att Åbo yrkeshögskolas utredning är snart 5 år gammal, stämmer fortfarande många av 
slutsatserna i den. Den i Vasaregionen med bäst insyn i hur slamtransporterna verkligen 
fungerar är avfallsnämnden själv, på basen av sin roll som avfallshanteringsmyndighet 
och upprätthållare av slamtransportregistret.     

De uppgifter som inkommit till avfallshanteringsmyndigheten i samband med 
uppmaningsbrevet till fastighetsägarna under våren 2020 talar tydligt emot att det 
nuvarande transportsystemet skulle fungera i enlighet med de kriterier som ställs på 
transportsystemen i avfallslagens 37 § 1 mom.. Kundsvaren på vårens brev 
sammanfaller till många delar med slutsatserna i Åbo yrkeshögskolas utredning från år 
2015. Gällande uppfyllandet av kriterierna i avfallslagens 37 § 1 mom. 2 punkten 
konstaterades i Åbo Yrkeshögskolas utredning s.18 ”Man fick i samband med 
utredningen inte tillgång till information om de nuvarande slamströmmarna och då går 
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det inte att utreda om slam förs till andra platser än mottagningsplatserna. Utan behörig 
behandling kan slam orsaka fara eller skador för hälsan och miljön.”. Detta problem 
kvarstår i sin helhet då en del lagliga aktörer inte meddelar vart slammet levereras och 
även olagliga aktörer anlitas. Gällande avfallslagens 37 § 1 mom. 3 punkten 
konstaterades vidare i Åbo Yrkeshögskolas utredning s.18 att ”Alla 
slamtransportföretag som bedriver verksamhet i området finns inte antecknade i 
avfallshanteringsregistret för NTM-centralen i Södra Österbotten och dessutom har det 
uppdagats brister gällande upprätthållandet av transportföretagens kundregister.”. Även 
detta problem kvarstår, om man ser till svaren på vårens uppmaningsbrev. 

Sammanställningen av vårens uppmaningsbrev och efterföljande registerkorrigeringar 
färdigställdes i september 2020. Då det dels visade sig att problemen som konstaterades 
i Åbo yrkeshögskolas utredning från 2015 fortfarande kvarstår, dels även att 
anslutningsprocenten till ordnad slamtransport för hushåll med en person eller flera 
endast var 58,2 % under år 2019, anser beredaren att beslut i transportsystemsfrågan bör
tas omgående. En anslutningsprocent på endast 58,2 % är enligt beredarens åsikt helt 
oacceptabel ur miljösynpunkt. Att slam från fastigheter utanför de kommunala 
avloppsnäten behandlas på ett riktigt sätt är viktigt ur både miljö- och 
vattenskyddshänseende. I siffror betyder detta att ca 3370 st. hushåll inte skötte 
fastighetens slamhantering i enlighet med avfallshanteringsbestämmelserna år 2019. 
Totalt borde ca 8050 st. fastigheter ha tömt sina slambrunnar år 2019. Därutöver 
tillkommer möjliga problem med fritidsfastigheternas slamtömning.

Förvaltningsdomstolen lyfte i sitt beslut fram förarbetena till avfallslagen. Transporten 
av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar anses utgöra sådana transporter där 
risken för att verksamheten är inadekvat bedöms vara större än vanligt (RP 199/2010 rd 
s. 140-141). Det går heller inte i dagsläget att följa med slamavfallsströmmarna då 
samtliga transportföretag inte har meddelat vart slammet har levererats. Därtill har 
fastighetsinnehavarna anlitat företag utan tillstånd att transportera slam. Det är därför 
omöjligt att konstatera, att slam som uppstår utanför de kommunala avloppsnäten tas 
hand om på ett riktigt och miljövänligt sätt. Godkända mottagningsplatser finns angivna
i slamtaxa från och med 1.4.2020, BILAGA. Slamtransportföretagen har redan år 2015 
fått ett infobrev från avfallsmyndigheten till vilka mottagningsplatser slam skall 
levereras.

Det kan i dagsläget inte med stöd av någon utredning eller på basen av de uppgifter som
inkommit i samband med det senaste uppmaningsbrevet till fastighetsinnehavarna 
konstateras att slamtransporterna på verksamhetsområdet skulle fungera i enlighet med 
avfallslagens 37 § 1 mom.. Slamtransporterna uppfyller inte de kriterier som ställs på 
dem i den nuvarande avfallslagen. Slamtransport ordnad av fastighetsinnehavarna kan 
väljas endast ifall det på basen av utredningen i ärendet kan konstateras att det 
nuvarande avfallstransportsystemet uppfyller samtliga kriterier i avfallslagens 37 § 1 
mom.. Om det inte kan konstateras att slamtransporterna uppfyller samtliga dessa 
kriterier, skall avfallstransport anordnad av kommunen väljas. 

Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst, tfn  040 66 044 96, camilla.enell-ost(at)vasa.fi

Kriterierna för att ordna slamtransporterna enligt slamtransport som 
fastighetsinnehavarna ordnar uppfylls inte på verksamhetsområdet. 
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Avfallshanteringsmyndigheten, Vasaregionens avfallsnämnd beslutar om övergång till 
kommunalt anordnad slamtransport i stället för slamtransport som fastighetsinnehavaren
ordnar.

Övergång till kommunalt anordnad slamtransport sker fr.o.m. 1.11.2023 i kommunerna 
Vasa, Korsholm, Vörå, Storkyro, Malax och Korsnäs. Beslutet kan verkställas innan det 
har vunnit laga kraft.

Beslut Michael Luther lade fram följande motförslag som understöddes av Beata Taijala:

Nämnden konstaterar att den utredning som gjordes för slamtransporter 2014-2015 är 
föråldrad och nämnden har redan tidigare konstaterat att den hade betydande brister. 
Nämnden konstaterar också att inför ett beslut om transporter skall ärendet framläggas 
till påseende och inbegäras kommunernas utlåtanden.
Det finns därför inte en tillräcklig grund för att nu ta ett definitivt beslut om hur 
transporterna av avfallsslam skall ordnas. 
Nämnden besluter att en ny utredning om slamtransporterna nu skall upphandlas innan 
ett beslut tas om hur slamtransporter skall ordnas i Vasaregionen. Utredningen skall 
klargöra hur lagens villkor för slamtransporterna enligt avfallslagen uppfylls. 
Utredningen skall också klargöra hur de fastigheter, som inte nu är anslutna till 
kommunalt avlopp och inte har ordnad lagenlig slamtransporter enligt nämndens 
register, har ordnat sin hantering av avfallslam. 
När utredningen är klar framläggs den till påseende och inbegärs kommunernas 
utlåtanden så att ett beslut kan tas i enlighet med gällande avfallslag och 
förvaltningslagens krav på tillräcklig utredning. 

Luthers motförslag godkändes enhälligt.

------------------------------------------------- 
Vasaregionens avfallsnämnd 29.6.2021

Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst, tfn  040 66 044 96, camilla.enell-ost(at)vasa.fi

Bilagor Slamtransportutredning Åbo Yrkeshögskola 2015 
Sammanställning av slambrevet våren 2020 samt vidtagna åtgärder
Utredning av slamtransportsystemet inom Vasaregionens avfallsnämndsområde, AFRY 
Finland Oy 2021

Vasaregionens avfallsnämnd beslöt på sitt möte 13.10.2020 att en ny 
slamavfallstransportutredning skall beställas. Efter att beställningen av utredningen 
blivit konkurrensutsatt, beslöts att utredningen beställs av AFRY Finland Oy. 
Utredningen gjordes under tiden februari till maj år 2021. Utredningen färdigställdes i 
juni 2021. 
Förutom denna utredning finns en tidigare utredning i samma ärende från år 2015, samt 
avfallsmyndighetens egen utredning i samband med utsända slambrev 2020.  

Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst, tfn  040 66 044 96, camilla.enell-ost(at)vasa.fi

Avfallsnämnden besluter att sätta samtligt utredningsmaterial till påseende. 
Avfallsnämnden ger möjlighet för invånarna, kommunerna och de som direkt påverkas 
av beslutet att säga sin åsikt i ärendet. Enligt avfallsnämndens samarbetsavtal skall 
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kommunerna inom verksamhetsområdet beredas tillfälle att ge utlåtande ifall övergång 
från ett avfallstransportsystem till ett annat övervägs.

Ärendet finns till påseende på Vasa stads internet sidor mellan tiden 7.7–27.8.2021.

Efter att ärendet varit till påseende, samlas alla utlåtanden och ärendet tas upp i 
Avfallsnämnden, som fattar beslut gällande slamavfallstransportsystem. Utlåtanden 
skall lämnas in senast den 27.8.2021, kl. 16.00 till Vasa stad, PB 3, 65101 VASA eller 
per e-post: registraturen(at)vasa.fi. Ärendet kan avgöras trots att utlåtanden inte lämnas 
in.

Beslut Föredraganden ändrade  framläggningstiden i sitt utgångsförslag, så att ärendet läggs 
fram under tiden 7.7-10.8.2021 samt att utlåtandena ska inlämnas senast 10.9.2021 kl. 
16.00. 

                       Det ändrade utgångsförslaget godkändes enhälligt.

----------------------------------------------- 
Vasaregionens avfallsnämnd 22.3.2022

Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst, tfn  040 66 044 96, camilla.enell-ost(at)vasa.fi

Bilagor Slamtransportutredning Åbo Yrkeshögskola 2015 
Sammanställning av slambrevet våren 2020 samt vidtagna åtgärder
Utredning av slamtransportsystemet inom Vasaregionens avfallsnämndsområde, AFRY 
Finland Oy 2021
Samtliga utlåtanden år 2016
Utlåtande Korsnäs kommun 6.9.2021
Utlåtande Stormossen 10.9.2021
Utlåtande SKAL 10.9.2021 

Slamtransportärendet var framlagt till påseende under tiden 7.7.2021-10.9.2021.Tre 
utlåtanden lämnades in. Ett från Korsnäs kommun, som anser att det är bäst ifall 
slamtransporterna framöver ordnas av fastighetsinnehavarna. Det andra utlåtandet 
lämnades in av Stormossen som konstaterar att slamtransporterna i nuläget inte 
uppfyller avfallslagens 37 § och därmed behöver ordnas av kommunen. Det tredje 
utlåtandet inlämnades av SKAL som anser att slamtransporterna framöver bör ordnas av
fastighetsinnehavarna. 

 
Vasa förvaltningsdomstol upphävde med sitt beslut 27.3.2020 Nr 20/0098/2 Dnr 
00945/16/2299 Vasaregionens avfallsnämnds beslut från 7.6.2016 § 20, om att ordna 
den fastighetsvisa avfallstransporten för slam på avfallsnämndens verksamhetsområde 
enligt avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar. I motiveringarna till beslutet 
konstaterade förvaltningsdomstolen att det med stöd av utredningen 
(Slamtransportutredning Åbo yrkeshögskola 2015, BILAGA) inte kan anses att 
kriterierna för av fastighetsinnehavaren ordnad avfallstransport i enlighet med 
avfallslagens 37 § 1 mom. uppfylls. Förvaltningsdomstolen anser att det inte har varit 
möjligt att med stöd av utredningen från Åbo Yrkeshögskola, anse att förutsättningarna 
för avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar uppfylls enligt 37 § 1 mom. i 
avfallslagen. Förvaltningsdomstolen konstaterar vidare att nämnden vid 
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beslutstidpunkten 7.6.2016 heller inte haft tillgång till någon annan utredning som 
skulle möjliggöra en dylik slutsats. Förvaltningsdomstolen konstaterade att beslutet 
således strider mot lag.  

Som underlag för avfallsnämndens beslut finns två utredningar, Åbo yrkeshögskola 
2015, BILAGA, AFRY Finland Oy 2021, BILAGA. Därtill ligger även avfallsnämndens
egna utredningar samt utlåtanden som givits till grund för beslutet. Vasaregionens 
avfallsnämnd har nu två utredningar gällande funktionen av slamtransportsystemet på 
verksamhetsområdet, som kommit fram till samma slutsats, d.v.s. att slamtransporterna 
på Vasaregionens avfallsnämnds område inte uppfyller kraven i avfallslagens 37 §. 
Förvaltningsdomstolen konstaterade redan 27.3.2020, att det på basen av Åbo 
Yrkeshögskolas utredning från år 2015, inte går att dra slutsatsen att det nuvarande 
slamtransportsystemet uppfyller avfallslagens 37 §. I slamtransportutredningen från år 
2021, AFRY Finland Oy 2021, BILAGA, konstateras i sammandraget på sid 31: ” 
Enligt den genomförda utredningen uppfylls inte alla de krav som avfallslagen ställer på
avfallstransport anordnad av fastighetsinnehavaren inom Vasaregionens avfallsnämnds 
verksamhetsområde.” Några av de problem med det nuvarande slamtransportsystemet, 
som AFRY nämner i sin utredning, är att alla hushåll inte tömmer slambrunnen i 
enlighet med avfallshanteringsbestämmelserna, att allt slam inte hamnar på en godkänd 
behandlingsplats, problem med rapportering av slamtransportuppgifter. 

I övrigt  hänvisas till det som redan konstaterats i ärendets tidigare beredning (se ovan).

Följande villkor i avfallslagen (646/2011) 37 § bör uppfyllas ifall avfallstransport 
ordnas av fastighetsinnehavaren: 

1) avfallstransporten då uppfyller villkoren i 35 § 2 mom., d.v.s. fastighetsvis 
avfallstransport ska oavsett metod ordnas så att avfallstransporttjänster 
tillhandahålls allomfattande och tillförlitligt samt på skäliga och icke-
diskriminerande villkor.

2) avfallstransporten främjar avfallshanteringens allmänna funktion, stöder 
utvecklingen av avfallshanteringen i regionen och inte medför fara eller skada för 
hälsan eller miljön,

3) beslutets verkningar sammantaget bedöms vara positiva, särskilt med beaktande av 
konsekvenserna för hushållen och för företagens och myndigheternas verksamhet.

Vasaregionens avfallsnämnd har inte till beslutsunderlag någon utredning som 
möjliggör en annan slutsats än att konstatera att slamavfallstransportera på 
verksamhetsområdet, inte uppfylls i enlighet med avfallslagens 37 §. 

Avfallshanteringschef C E-Ö

Kriterierna för att ordna slamtransporterna, enligt slamtransport som 
fastighetsinnehavarna ordnar i enlighet med avfallslagens (646/2011) 37 §, uppfylls inte
på verksamhetsområdet. 

Avfallshanteringsmyndigheten, Vasaregionens avfallsnämnd beslutar om övergång till 
kommunalt anordnad slamtransport i stället för slamtransport som fastighetsinnehavaren
ordnar. 
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Slamavfallstransport ordnad av fastighetsinnehavarna upphör 22.3.2025. Övergång till 
kommunalt anordnad slamtransport sker fr.o.m. 23.3.2025 i kommunerna Vasa, 
Korsholm, Vörå, Storkyro, Malax och Korsnäs. Beslutet kan verkställas innan det har 
vunnit laga kraft.

Beslut Ordförande Håkans föreslog, understödd av ledamot Grönblom, att ärendet 
återremitteras för ny beredning med den anvisningen för den fortsatta behandlingen att 
det för att ärendet ska kunna avgöras är nödvändigt att vänta in domstolens beslut om 
det ärende som gäller transportsystemet för torrt avfall, vilket till sina rättsliga 
förutsättningar motsvarar detta ärende (avfallsnämndens beslut 18.1.2022 § 4).

Avfallsnämnden beslutade enhälligt godkänna förslaget om återremittering.

Föredraganden Enell-Öst meddelade avvikande åsikt om beslutet.
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Dno VAASA/67/14.06.00/2018

Vasaregionens avfallspolitiska program 2023

Vasaregionens avfallsnämnd 23.1.2018 5
Vasaregionens avfallsnämnd 20.2.2018 8
Vasaregionens avfallsnämnd 29.5.2018 12
Stadsstyrelsen 1.10.2018 268
Stadsfullmäktige 8.10.2018 64
Vasaregionens avfallsnämnd 9.10.2018 21
Vasaregionens avfallsnämnd 3.9.2019 14
Vasaregionens avfallsnämnd 28.1.2020 6
Vasaregionens avfallsnämnd 10.3.2020 10
Vasaregionens avfallsnämnd 2.2.2021 5
Vasaregionens avfallsnämnd 22.3.2022 13

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslut Godkändes.

-----------------------------------------------

13 §
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Vasaregionens avfallsnämnd 10.3.2020

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

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

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

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

De övergripande målsättningarna är: 

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

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

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

Nulägesrapport gällande de övergripande målsättningarna:

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

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

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

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

Utsikten för att målsättningen uppfylls är god. 

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

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

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

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

Utsikten för att målsättningen skall uppfyllas är god. 

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

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

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

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

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

Avfallsnämnden följer upp målsättningarna årligen. 

Beslut Godkändes.

---------------------------------------------- 
Vasaregionens avfallsnämnd 2.2.2021

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

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

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

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

Nulägesrapport gällande de detaljerade målsättningarna:

Några kommuner samt Stormossen har leverart uppdaterad information gällande status 
på de detaljerade målsättningarna till avfallsnämnden. Situationen ser bra ut gällande 
förverkligandet av de detaljerade målsättningarna och ännu finns det tid för 
kommunerna och övriga aktörer att planera och genomföra åtgärder. Måluppföljningen 
finns i bilagan, Plan för förverkligande av målsättningarna i det avfallspolitiska 
programmet 2018-2023 (Version 4). Alla tillägg och ändringar som gjorts i planen syns 
med grön text. Måluppföljningen har uppdaterats gällande målsättningen 2.1, 
utvidgning av avfallsinsamlingen från hushållen. De tillagda åtgärderna för år 2021 och 
framåt, är riktgivande och åtgärdslistan uppdateras vid behov.  

Nulägesrapport gällande de övergripande målsättningarna:

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

Under år 2020 uppstod uppskattningsvis totalt 12 316 ton kommunalt bioavfall på 
verksamhetsområdet. Siffran är baserad på mängden brännbart avfall som levererats till 
Westenergy år 2020, samt den information som erhållits gällande sammansättningen på 
det brännbara avfallet via plockanalys. Därtill inräknas även mängden bioavfall som 
gick till materialåtervinning år 2020. År 2020 gick totalt 3 941 ton bioavfall till 
materialåtervinning. Detta betyder att av allt bioavfall som finns i samhällsavfallet gick 
32 % till materialåtervinning år 2020. Under år 2019 gick ca 41 % av allt bioavfall 
(kommunalt avfall) i samhällsavfallet till materialåtervinning. Minskningen mellan 
2019 och 2020 beror på coronasituationen.

I nuläget är det endast obligatoriskt för fastigheter med 5 eller flera bostäder att 
separatinsamla bioavfall. Under 2020 separatinsamlade även ca 2000 mindre fastigheter
(1-4 bostäder), frivilligt bioavfall genom sitt flerfackskärl, ett separat bioavfallskärl eller
genom att skaffa Stormossens bioavfallspass. Dessutom komposterar i nuläget 
åtminstone 2300 fastigheter sitt bioavfall. Bioavfall som komposteras av hushållen 
själva, räknas i nuläget inte in i den totala mängden som materialåtervinns. Instruktioner
för beräkning av denna mängd inväntas. På verksamhetsområdet finns totalt ca 22 400 
bostäder i fastigheter med 1-4 bostäder. Av dessa separat insamlar eller komposterar 
ännu inte ca 18 100 hushåll sitt bioavfall. 

Åtgärder: Obligatorisk insamling av bioavfall från samtliga fastigheter på 
verksamhetsområdet. För att öka bioavfallsmängderna från 32 % till 60 %, krävs att alla
fastigheter deltar, inte enbart fastigheterna i tätortsområden. Undantag, de fastigheter 
som själva komposterar sitt bioavfall. Efter att avfallslagen förnyats bör avfallsnämnden
uppdatera avfallshanteringsbestämmelserna. 
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2. På verksamhetsområdet skall 55% av allt samhällsavfall som uppstår gå till 
materialåtervinning år 2023 (år 2016 gick ca 34,4 % till materialåtervinning på 
verksamhetsområdet)

Materialåtervinningsgraden för det kommunala avfallet uppgick till 35 % år 2020. 
Enligt EU:s avfallsdirektiv ska minst 65 % av det kommunala avfallet 
materialåtervinnas år 2035. I ton betyder detta att ca 15 500 ton mera avfall skall styras 
till materialåtervinning, om den totala avfallsmängden hålls på samma nivå som år 
2020.

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

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

Mängden kommunalt avfall var år 2016, 49 012 ton. År 2020 uppgick mängden 
kommunalt avfall till 51 134 ton. Detta betyder att avfallsmängden har ökat med 4,33 %
mellan år 2016 och år 2020. Enligt statistikcentralen 15.1.2019 (löpande priser), var 
BNP 39 583 €/invånare (ej länge preliminär uppgift) år 2016. Enligt statistikcentralen 
15.1.2020 (löpande priser) var BNP för år 2019 (preliminär uppgift) 43 566 €/invånare. 
Använder man dessa siffror har BNP ökat med ca 10,06 % mellan år 2016 och år 2019. 
För år 2020 saknas ännu statistik. 

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

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

Situationen gällande målsättningarna kräver inga omedelbara åtgärder. Åtgärderna 
uppdateras vid behov.  

Beslut Godkändes.

--------------------------------------------- 
Vasaregionens avfallsnämnd 22.3.2022

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

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

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

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

Nulägesrapport gällande de detaljerade målsättningarna:

Några kommuner samt Stormossen har leverart uppdaterad information gällande status 
på de detaljerade målsättningarna till avfallsnämnden. Situationen ser bra ut gällande 
förverkligandet av de flesta av de detaljerade målsättningarna. Måluppföljningen finns i 
bilagan, Plan för förverkligande av målsättningarna i det avfallspolitiska programmet 
2018-2023 (Version 5). Alla tillägg och ändringar som gjorts i planen sedan förra året, 
syns med grön text. 

Nulägesrapport gällande de övergripande målsättningarna:

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

Under år 2021 uppstod uppskattningsvis totalt 12 215 ton kommunalt bioavfall på 
verksamhetsområdet. Siffran är baserad på mängden brännbart avfall som levererats till 
Westenergy år 2021, samt den information som erhållits gällande sammansättningen på 
det brännbara avfallet via plockanalys. Därtill inräknas även mängden bioavfall som 
gick till materialåtervinning år 2021. År 2021 gick totalt 4 349 ton bioavfall till 
materialåtervinning. Detta betyder att av allt bioavfall som finns i samhällsavfallet gick 
ca 36 % till materialåtervinning år 2021. Under år 2020 gick ca 32 % av allt bioavfall 
(kommunalt avfall) i samhällsavfallet till materialåtervinning. 

I nuläget är det endast obligatoriskt för fastigheter med 5 eller flera bostäder att 
separatinsamla bioavfall. Under 2021 separatinsamlade även ca 2000 mindre fastigheter
(1-4 bostäder), frivilligt bioavfall genom sitt flerfackskärl, ett separat bioavfallskärl eller
genom att skaffa Stormossens bioavfallspass. Dessutom komposterade åtminstone ca 
1700 fastigheter sitt bioavfall år 2021. Bioavfall som komposteras av hushållen själva, 
räknas i nuläget inte in i den totala mängden som materialåtervinns. Instruktioner för 
beräkning av denna mängd inväntas. Den förnyade avfallslagstiftningen medför 
ändringar gällande krav på separatinsamling av bioavfall. Små fastigheter på stora 
tätortsområden måste senast 19.7.2024 separatinsamla eller kompostera sitt bioavfall. 
På Vasaregionens område inbegriper detta ca 40 % av småfastigheterna. 

Åtgärder: Obligatorisk insamling av bioavfall från samtliga fastigheter på 
verksamhetsområdet. För att öka bioavfallsmängderna från 36 % till 60 %, krävs att alla
fastigheter deltar, inte enbart fastigheterna i tätortsområden. Undantag, de fastigheter 
som själva komposterar sitt bioavfall. Avfallsnämnden uppdaterar 
avfallshanteringsbestämmelserna. 

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

Materialåtervinningsgraden för det kommunala avfallet uppgick till 35 % år 2020. År 
2021 var material åretvinningsprocenten 35,4 %. Enligt EU:s avfallsdirektiv ska minst 
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65 % av det kommunala avfallet materialåtervinnas år 2035. I ton betyder detta att ca 15
000 ton mera avfall skall styras till materialåtervinning, om den totala avfallsmängden 
hålls på samma nivå som år 2021.

Åtgärder: Avfallsinsamlingen från hushållen kommer att utvidgas stegvis under de 
närmaste åren. Avfallsinsamlingen regleras genom Vasaregionens 
avfallshanteringsbestämmelser. 

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

Mängden kommunalt avfall var år 2016, 49 012 ton. År 2021 uppgick mängden 
kommunalt avfall till 51 367 ton. Detta betyder att avfallsmängden har ökat med 4,8 % 
mellan år 2016 och år 2021. Enligt statistikcentralen 15.1.2019 (löpande priser), var 
BNP 39 583 €/invånare år 2016. Enligt statistikcentralen 11.2.2021 (löpande priser) var 
BNP för år 2020 (preliminär uppgift) 42 701 €/invånare. Använder man dessa siffror har
BNP ökat med ca 7,9 % mellan år 2016 och år 2020. För år 2021 saknas ännu statistik.

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

Sammanfattningsvis kan det konstateras, att stora åtgärder gällande avfallssortering 
behöver vidtas på Vasaregionens område, för att vi först ska nå en 
materialåtervinningsprocent på 55 % och senare på 65 % (år 2021, 35,4 %). 
Avfallshanteringsbestämmelserna uppdateras under våren 2022. 
Avfallshanteringsbestämmelserna är ett bra styrverktyg för att öka 
materialåtervinningen. För att nå en materialåtervinningsprocent på 65 % med 
nuvarande avfallsmängder, krävs det att ca 15 000 ton material styrs bort från 
avfallsförbränning. På basen av sin senaste plockanalys, uppskattar Stormossen att det i 
det brännbara avfallet i nuläget finns ca 7 000 ton bioavfall. Separatinsamling av 
bioavfall från samtliga hushåll, ökad användning av flerfackskärl, ökad källsortering för
samtliga hushåll, bättre sortering vid större husbolag, skärpta sorteringsinstruktioner 
gällande brännbart avfall, är några åtgärder som behövs för att uppnå målen. År 2021 
levererades 32 619 ton avfall till Westenergys avfallsförbränningsanläggning från 
Vasaregionens verksamhetsområde. För att nå en materialåtervinningsprocent på 65 % 
behöver alltså mängden som går till Westenergy minska med nästan 50 % framöver (-
15 000 ton). Möjlighet till långa tömningsintervall för brännbart avfall, är även en 
åtgärd i de nya avfallshanteringsbestämmelserna. 

Avfallshanteringschef C E-Ö

Antecknas till kännedom. 

Beslut Föredraganden ändrade sitt utgångsförslag med ett tillägg om att Vasaregionens 
avfallspolitiska program 2023 också sänds till delägarkommunerna för kännedom.

Det ändrade utgångsförslaget godkändes.
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ANVISNING OM ANSÖKAN OM ÄNDRING

1. FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING

I fråga om beslut 10 - 13 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 30.3.2022.

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 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 
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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 [paragraferna] 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 [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 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 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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