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Vaasan kaupunki – Vasa stad

 

Informationsärenden 26.11.2019, Avfallsnämnden

Vasaregionens avfallsnämnd 26.11.2019 19

Tjänstemannabeslut
 
Avfallshanteringschefen har godkänt följande beslut 327/2019-350/2019 under tiden 
5.10.2019-15.11.2019 sammanlagt 23 tjänstemannabeslut. Besluten finns till påseende 
på avfallsnämndens kontor. 

Övrigt

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

Antecknas till kännedom.

Beslut Antecknades till kännedom.
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Vaasan kaupunki – Vasa stad

Dno VAASA/470/02.02.02/2019

Vasaregionens avfallsnämnds utredning om uppföljningen av ekonomin  
30.9.2019 och resultatprognos 31.12.2019

Vasaregionens avfallsnämnd 28.5.2019 9
Vasaregionens avfallsnämnd 8.10.2019 16
Vasaregionens avfallsnämnd 26.11.2019 20

------------------------------------------------
Vasaregionens avfallsnämnd 26.11.2019

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

Bilaga<0} Avfallsnämndens ekonomiprognos 31.12.2019 (Exreport)

Enligt stadens direktiv om iakttagande av budgeten (st 19.11.2018) utarbetas en 
utfallsprognos för bokslutet, en uppföljning av investeringsutfallet och en 
personaluppföljning enligt läget i slutet av april, augusti och september. 

Enligt prognosen som gjorts enligt situationen 30.9.2019 utfaller utgifterna och 
inkomsterna enligt budgeten. Avfallsnämndens utgifter täcks med Ab Stormossen Oy:s 
fakturerade ekoavgifter, som redovisas enligt avtal till Vasa stads konto, och avstämning
görs i samband med bokslutet.

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

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

Beslut Antecknades för kännedom.
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Dno VAASA/1053/00.01.02/2019

Vasaregionens avfallsnämnds sammanträdestidtabell för år 2020

Vasaregionens avfallsnämnd 20.11.2019 21

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

Avfallsnämndens sammanträdestidtabell 2020:

Tisdag 28.1.2020 kl. 16.30
Tisdag 10.3.2020 kl. 16.30
Tisdag 21.4.2020 kl. 16.30
Tisdag 9.6.2020 kl. 16.30
Tisdag 1.9.2020 kl. 16.30
Tisdag 13.10.2020 kl. 16.30
Tisdag 24.11.2020 kl. 16.30
Tisdag 15.12.2020 kl. 16.30

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

Avfallsnämnden godkänner den ovan nämnda sammanträdestidtabellen.

Beslut Godkändes.
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Dno VAASA/875/02.05.00/2015

Behandlingstaxa för slambrunnar från och med 1.1.2016

Vasaregionens avfallsnämnd 25.8.2015 24
Vasaregionens avfallsnämnd 24.11.2015 36
Vasaregionens avfallsnämnd 16.2.2016 10
Vasaregionens avfallsnämnd 26.11.2019 22

BILAGOR Slampris jämförelse 2015

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

Avfallsnämnden kommer att fastställa avfallstaxan för 2016, på sitt möte 20.10.2015. 
Tidigare har avfallsnämnden enbart fastställt avfallsavgifterna för kommunernas 
gemensamma avfallshanteringsbolag, Stormossen. Nämnden bör också fastställa 
avfallstaxan för sådant kommunalt avloppsslam, som inte leds till kommunala 
avloppsnät på verksamhetsområdet, enligt avfallslagens § 32. Avfallsnämnden bör 
därför begära in prisuppgifter, från samtliga mottagningsplatser för kommunalt 
avloppsslam på verksamhetsområdet.

Ibruktagande av en gemensam avfallstaxa har diskuterats med slammottagarna. Den 
gemensamma avfallstaxan, skulle då gälla för hela verksamhetsområdet, och samtliga 
mottagningsplatser för kommunalt avloppsslam, som uppstår utanför det kommunala 
nätet. Fördelen med en gemensam avfallstaxa är att kommuninvånarna behandlas lika, 
och avgifterna är likvärdiga för samtliga invånare, oberoende på bostadskommun. Om 
taxan är den samma på hela verksamhetsområdet, förs slam till behandling där det 
uppstår, och på så vis undviks onödiga transporter. Förhoppningsvis är samtliga 
mottagningsplatser, också i fortsättningen villiga att ta emot slam, och därmed erbjuda 
kommuninvånarna denna service i den egna kommunen.

Avfallshanteringschefen har fört fram ett prisförslag, som har diskuterats med 
mottagarna. Mottagningsplatserna bör nu ta ställning till ifall de kan ta emot slam till 
detta behandlingspris. Prisförslaget är beräknat utifrån nuvarande medelpris på 
verksamhetsområdet. Prisförslaget ligger på en konkurrenskraftig nivå också nationellt 
sett. Se bilagan, Slampris jämförelse 2015.  Medelpriset på slam, på 
verksamhetsområdet ligger nu på denna nivå:

Slam från slamavskiljare 13,43 € /m3  (moms 0%)
Slam från samlingsbrunnar 4,49 € /m3  (moms 0%)

De nuvarande priserna varierar kraftigt mellan mottagningsplatserna. För slam från 
slamavskiljare ligger priserna nu mellan, 4–25 € /m3 (moms 0 %). För slam från 
samlingsbrunnar ligger priset mellan, 1,50–10,15 € /m3 (moms 0 %). Ibruktagande av en
gemensam avfalltaxa på området innebär att priset stiger för vissa kunder, medan det 
blir billigare för andra.

Det finns totalt sju mottagningsplatser med miljötillstånd att ta emot kommunalt 
avloppsslam, från hushåll och inrättningar utanför det kommunala avloppsnätet på 
verksamhetsområdet. Dessa mottagningsplatser är:

Stormossen, Korsholm
Oravais reningsverk, Vörå
Vörå reningsverk, Vörå
Hyyriä reningsverk, Storkyro
Korsnäs reningsverk, Korsnäs (tar bara emot slam från Korsnäs)
Röjdahls slammottagning, Korsholm
Fogde Jan-Eriks slammottagning, Malax (tar bara emot slam från egna kunder)
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Prisförslaget på slam fr.o.m. 1.1.2016, som diskuterats med mottagarna ser ut på 
följande sätt:

Slam från slamavskiljare 13,75 € /m3  (moms 0%)
Slam från samlingsbrunnar 4,00 € /m3  (moms 0%)

Priset för slam från slamavskiljare, ligger lite över det nuvarande medeltalet, medan 
slam från samlingsbrunnar ligger lite under, nuvarande medeltal. Detta pris innehåller 
enbart behandlingskostnader och inte den eventuella servicekostnad, som tillkommer 
ifall faktureringen av behandlingskostnader överförs till avfallsbolaget. Denna kostnad 
kommer förmodligen att ligga mellan 1,5–2,75 € /m3.

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

Avfallsnämnden beslutar att begära in prisuppgifter på behandlingsavgiften för 
slamhantering, från samtliga slammottagningsplatser på verksamhetsområdet, som 
underlag för taxans fastställande. Mottagarna tar samtidigt ställning till prisförslaget, för
den gemensamma avfallstaxan 2016. Prisuppgifter och utlåtanden bör lämnas till 
avfallsnämnden senast den 30.9.2015. Ärendet kan avgöras trots att prisuppgifter och 
utlåtande inte lämnas in.

Beslut Godkändes.

________________________________
Vasaregionens avfallsnämnd 24.11.2015 875/2015

BILAGOR Förslag till slamavfallstaxa fr.o.m. 1.1.2016
Utlåtande Tekniska nämnden Korsnäs, 30.9.2015
Utlåtande Tekniska nämnden Vörå, 30.9.2015
Utlåtande Kyrönmaan Jätevesi Oy, 28.10.2015

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

Avfallsnämnden har begärt in prisuppgifter från mottagningsplatserna gällande 
behandlingspris för slam från och med 1.1.2016. Mottagningsplatserna gavs möjlighet 
att meddela ett eget pris samt att ta ställning till en gemensam slamavfallstaxa för hela 
verksamhetsområdet. Sammanlagt har tre utlåtanden mottagits. Inget av utlåtandena 
innehåller alternativa pris.

Vörå tekniska nämnd meddelar i sitt utlåtande att de godkänner prisnivån på den 
gemensamma avfallstaxan för Vörå samt Oravais reningsverks del. I sitt utlåtande har 
tekniska nämnden i Korsnäs inte tagit ställning till priset, men meddelar att de enbart 
har kapacitet att ta emot slam från den egna kommunen. I utlåtandet som inlämnats av 
Kyrönmaan Jätevesi Oy (Hyyriä) tar styrelsen inte heller ställning till priset. Stormossen
samt Fogde har muntligt meddelat att de godkänner den gemensamma avfallstaxan.

Slamtaxan har diskuterats på ett gemensamt möte för mottagningsplatserna 13.8.2015. 
Representanter för samtliga mottagningsplatser förutom Kyrönmaan Jätevesi Oy fanns 
då på plats.

Inga alternativa prisförslag har mottagits och förslaget till slamavfallstaxa har uppgjorts 
utgående från det nuvarande medelpriset på området. Stormossen har ombetts beräkna 
sina kostnader för fakturering av behandlingsavgiften. För att få ett pris som går att 
jämföra med övriga avfallsbolag har Avfallsnämnden bett Stormossen att ange priset i 
€/m3.

Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst, tfn 040 66 044 961, camilla.enell-ost(at)vasa.fi
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Vasaregionens avfallsnämnd beslutar fastställa slamavgiftstaxorna i enlighet med 
förslaget till slamavfallstaxa. Slamavfallsavgifterna träder i kraft 1.1.2016 vid samtliga 
mottagningsplatser på verksamhetsområdet. Samtidigt upphävs de av kommunerna 
tidigare fastställda slamavfallstaxorna för kommunalt slam som nämns i avfallslagens § 
32.

Beslut Behandlingstaxorna för slam godkändes.

Beslutet om faktureringstillägget fattas senare, då avfallsnämnden vill att Stormossen 
bereder prisförslaget gällande faktureringstillägget på nytt på så sätt att 
faktureringstillägget är en fast engångsavgift till självkostnadspris x €/faktura.

________________________________ 
Vasaregionens avfallsnämnd 16.2.2016 875/2016

Sebastian Rönnlund, jurist för tekniska sektorn, tfn 06-325 4013, sebastian.ronnlund(at)vasa.fi

KOMPLETTERANDE MATERIAL
Kb Röjdahls Åkeri Ky:s besvärsskrift daterad 22.12.2015
Oy Rune Bergström Ab:s, Ab Nordqvist-Trans Oy:s, Juha Waismaas, Oy Retex Ab:s, 
Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy:s, Pohjanmaan Viemäripalvelut Oy:s och Storsved 
Sopservice Kb:s besvärsskrift daterad 18.12.2015

Bakgrund
Vasaregionens avfallsnämnd har med sitt beslut 24.11.2015 § 36 beslutat fastställa att 
slamavgiftstaxorna i fråga om priserna för slambehandlingsavgiften träder i kraft 
1.1.2016 vid samtliga mottagningsplatser på verksamhetsområdet.  Samtidigt upphävs 
de av kommunen tidigare fastställda slamavgiftstaxorna för kommunalt slam som 
nämns i 32 § i avtalslagen.

Kb Röjdahls Åkeri Ky har 23.12.2015 anfört kommunalbesvär om Vasaregionens 
avfallsnämnds beslut 24.11.2015 § 36 och yrkar upphävande av beslutet samt ersättning 
för rättegångskostnaderna.  Grunderna till yrkandena finns som kompletterande material
i Kb Röjdahls Åkeri Ky:s besvärsskift daterad 22.12.2015 (inlämnad till Vasa 
förvaltningsdomstol 23.12.2015).

Oy Rune Bergström Ab, Ab Nordqvist-Trans Oy, Juha Waismaa, Oy Retex Ab, 
Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy, Pohjanmaan Viemäripalvelut Oy och Storsved 
Sopservice Kb har 18.12.2015 anfört kommunalbesvär om Vasaregionens 
avfallsnämnds beslut 24.11.2015 § 36 och yrkar på upphävande av beslutet och 
verkställighetsförbud. Grunderna till yrkandena finns som kompletterande material i Oy
Rune Bergström Ab:s, Ab Nordqvist-Trans Oy:s, Juha Waismaas, Oy Retex Ab:s, 
Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy:s, Pohjanmaan Viemäripalvelut Oy:s och Storsved 
Sopservice Kb:s besvärsskrift daterad 18.12.2015 (inlämnad till Vasa 
förvaltningsdomstol 18.12.2015).

Vasa förvaltningsdomstol har med remisserna 8.1.2016 nr 114/16 och 28.12.2015 nr 
7220/15 i ärendena dnr 01983/15/2205 och 01945/15/2205 bett Vasaregionens 
avfallsnämnd ge ett utlåtande till följd av kommunalbesvären och bifoga de handlingar 
som utgör grund för det överklagade beslutet, dvs. beslut 24.11.2015 § 36.

Som Vasaregionens avfallsnämnds utlåtande till följd av kommunalbesvären framläggs 
följande:

Kb Röjdahls Åkeri Ab:s kommunalbesvär som anförts 23.12.2015
Yrkanden
Vasaregionens avfallsnämnd yrkar att Vasa förvaltningsdomstol förkastar 
kommunalbesvären som ogrundade, även i fråga om yrkandet på ersättning för 
rättegångskostnaderna.
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Grunder
Ändringssökanden har hänvisat till att det i grunderna för Vasaregionens avfallsnämnds 
beslut 24.11.2015 § 36 inte har angivits vilka bestämmelser som tillämpats till den del 
som nämnden beslutat att slamavgiftstaxorna i fråga om priserna för 
slambehandlingsavgiften gäller samtliga mottagningsplatser i verksamhetsområdet, 
inklusive Kb Röjdahls Åkeri Ky som är en självständig, privaträttslig juridisk person.  
Till denna del skulle Vasaregionens avfallsnämnds beslut 24.11.2015 § 36 inte basera 
sig på lagen.

Om detta konstaterar Vasaregionens avfallsnämnd att de materiellrättsliga bestämmelser
(32 § i avfallslagen) som tillämpats uttryckligen till ovan anförda delar har angivits på 
ett behörigt sätt i beslutsförslaget i Vasaregionens avfallsnämnds beslut 24.11.2015 § 36
enligt vad som föreskrivs i 44-45 § i förvaltningslagen.  I 78 § 1 mom. i avfallslagen 
föreskrivs att kommunen i enlighet med lagen ska ta ut en avfallsgift för 
avfallshantering som den ordnar.  Enligt 32 § 1 mom. 1 punkten i avfallslagen ska 
kommunen ordna avfallshantering bl.a. för slam från slamavskiljare och 
samlingsbrunnar som boende medför. Det som är avgörande är om mottagningsplatsen 
(även en självständig, privaträttslig juridisk person) behandlar slam (kommunalt 
avloppsslam) i enlighet med 32 § 1 mom. 1 punkten i avfallslagen.  Om 
mottagningsplatsen gör det ska kommunen/det gemensamma organet för 
samarbetsområdets kommuner besluta om olika avfallsavgifter för slammet i fråga.  
Vasaregionens avfallsnämnds beslut 24.11.2015 § 36 har varit i enlighet med alla 
ovannämnda bestämmelser. I fråga om vad som föreskrivs i avfallslagen gäller samma 
spelregler även privata aktörer, som tar emot kommunalt avloppsslam.

Vasa förvaltningsdomstol bör således förkasta kommunalbesvären som ogrundade till 
alla delar, även i fråga om yrkandet på ersättning för rättegångskostnaderna.

Oy Rune Bergström Ab:s, Ab Nordqvist-Trans Oy:s, Juha Waismaas, Oy Retex Ab:s, 
Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy:s, Pohjanmaan Viemäripalvelut Oy:s och Storsved 
Sopservice Kb:s kommunalbesvär som anförts 18.12.2015
Yrkanden
Vasaregionens avfallsnämnd yrkar att Vasa förvaltningsdomstol i första hand lämnar 
kommunalbesvären utan prövning och i andra hand förkastar besvären som ogrundade.

Grunder
I 90 § 3 mom. i kommunallagen föreskrivs att ändringssökanden ska framföra 
kommunalbesvärsgrunderna innan besvärstiden löper ut (laglighetsgrunder enligt 90 § 2
mom. i kommunallagen).

I kommunalbesvären krävs även att Vasaregionens avfallsnämnds beslut 24.11.2015 § 
36 upphävs samt verkställighetsförbud, men uppenbarligen utan att ändringssökandena 
har framfört några laglighetsgrunder i anslutning till godkännande av avfallstaxan än 
eventuellt att man då Vasaregionens avfallsnämnds beslut 24.11.2015 § 36 fattades inte 
skulle ha hört parterna och andra än parterna enligt 34 och 41 § i förvaltningslagen. Till 
denna del konstaterar Vasaregionens avfallsnämnd att den med beslutet 25.8.2015 § 24 
på ett behörigt sätt har berett tillfälle för alla slammottagningsplatser i 
verksamhetsområdet att bli hörda i ärendet.  I fråga om slamtransportföretagens 
avsaknade partställning hänvisar Vasaregionens avfallsnämnd även i detta ärende i 
tillämpliga delar till sitt utlåtande om Oy Rune Bergström Ab:s, Ab Nordqvist-Trans 
Oy:s, Juha Waismaas, Oy Retex Ab:s, Pohjanmaan Höytyjätekuljetus Oy:s, Pohjanmaan
Viemäripalvelut Oy:s och Storsved Sopservice Kb:s besvär anfört 
15.12.2015/18.12.2015 om Vasaregionens avfallsnämnds beslut 25.8.2015 § 23 och om 
det som anförts i utlåtandet om hörande.

Enligt 5 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen avses med ett beslut över vilket besvär kan
anföras en åtgärd varigenom ett ärende har avgjorts eller lämnats utan prövning.  Till 
alla övriga delar hänför sig grunderna för ifrågavarande kommunalbesvär till helt andra 
saker än vad som avgjorts med Vasaregionens avfallsnämnds beslut 24.11.2015 § 36.  

26.11.2019Vasaregionens avfallsnämnd
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Inte heller för kravet gällande verkställighetsförbund har uppenbarligen anförts några 
grunder uttryckligen i detta ärende.

Vasaregionens avfallsnämnd hänvisar i vilket fall som helst för säkerhets skull även i 
övrigt i tillämpliga delar till sitt utlåtande om Oy Rune Bergström Ab:s, Ab Nordqvist-
Trans Oy:s, Juha Waismaas, Oy Retex Ab:s, Pohjanmaan Höytyjätekuljetus Oy:s, 
Pohjanmaan Viemäripalvelut Oy:s och Storsved Sopservice Kb:s besvär anförda 
15.12.2015/18.12.2015 om Vasaregionens avfallsnämnds beslut 25.8.2015 § 23 och till 
det som anförs i utlåtandet.

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

Vasaregionens avfallsnämnd ger det ovan anförda som sitt utlåtande om 
kommunbesvären och bifogar de handlingar som utgör grund för beslutet 24.11.2015 § 
36.

Beslut Godkändes.

Protokollet justerades för denna paragrafs del omedelbart vid sammanträdet.

ROBERT GRÖNBLOM EEVA GRÄSBECK
Ordförande Sekreterare

CAROLA LITHÉN MICHAEL LUTHER
Protokolljusterare Protokolljusterare

--------------------------------------------------
Vasaregionens avfallsnämnd 26.11.2019

Tekniska sektorns jurist Sebastian Rönnlund, tfn 06 325 4013, sebastian.ronnlund(at)vasa.fi

Kompletterande material
Kb Röjdahls Åkeri Ky:s fortsatta besvär, daterade 25.9.2019

Kb Röjdahls Åkeri Ky har 26.9.2019 lämnat in som kompletterande material fortsatta 
besvär till högsta förvaltningsdomstolen över Vasa förvaltningsdomstols beslut 20.8.2019
Nr 19/0288/1 Dnr 01983/15/2205 i ärendet som gäller godkännandet av 
behandlingstaxan för slambrunnar fr.o.m. 1.1.2016. Vasa förvaltningsdomstol har med 
sitt beslut till alla delar förkastat Kb Röjdahls Åkeri Ky:s besvär över Vasaregionens 
avfallsnämnds beslut  24.11.2015 § 36 såsom ogrundade. I sina fortsatta besvär har Kb 
Röjdahls Åkeri Ky yrkat på verkställighetsförbud i ärendet, upphävande av Vasa 
förvaltningsdomstols och Vasaregionens avfallsnämnds beslut samt att bolagets 
rättegångskostnader (hittills 8 608,08 euro) jämte lagliga dröjsmålsräntor ska ersättas.

De fortsatta besvären ingår i sin helhet i det kompletterande materialet.

Högsta förvaltningsdomstolen har med sin skrivelse 18.10.2019 Dnr 4605/3/19 inbegärt 
Vasaregionens avfallsnämnds bemötande i ärendet med anledning av de fortsatta 
besvären. Bemötandet ska inlämnas senast 9.12.2019 (förlängd tidsfrist). 
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Med anledning av de fortsatta besvären som anförts till högsta förvaltningsdomstolen 
föreslås som Vasaregionens avfallsnämnds bemötande följande:

Enligt Vasaregionens avfallsnämnds syn har inget sådant anförts i Kb Röjdahls Åkeri 
Ky:s fortsatta besvär som skulle ge anledning att ändra Vasa förvaltningsdomstols beslut. 
Sålunda kräver Vasaregionens avfallsnämnd att högsta förvaltningsdomstolen, liksom 
Vasa förvaltningsdomstol, förkastar Kb Röjdahls Åkeri Ky:s fortsatta besvär såsom 
ogrundade till alla delar.

Enligt 78 § 1 momentet i avfallslagen ska kommunen ta ut en avfallsavgift för den 
avfallshantering som den ordnar i enlighet med avfallslagen. Enligt avfallslagens 32 § 
mom. 1 punkt 1 ska kommunen ordna hantering av avfall från stadigvarande bostäder, 
fritidsbostäder, internat och annat boende, inbegripet slam från slamavskiljare och 
samlingsbrunnar; Avgörande är om mottagningsplatsen hanterar (även som självständig 
privaträttslig juridisk person) i avfallslagens 32 § mom.1 punkt 1 avsett slam. Om detta 
är fallet, är det kommunens/kommunernas i samarbetsområdet gemensamma organs 
uppgift att besluta om bl.a. de olika avfallsavgifterna för ifrågavarande slam. I de 
fortsatta besvären framförs att Kb Röjdahls Åkeri Ky:s avfallstransporter har ordnats i 
enlighet med avfallslagens 37 § som av fastighetsinnehavaren ordnad avfallstransport 
och att den till kommunen i avfallslagens 78 § stadgade skyldigheten att ta ut en 
avfallsavgift för den avfallshantering som den ordnar förutsätter att kommunen ordnar 
både avfallstransporten och –hanteringen själv eller konkurrensutsätter den. Kb Röjdahls 
Åkeri Ky verkar av någon anledning ha den uppfattningen att de slamtransporter samt 
hanteringen av slam från bostäder som den uträttar, skulle ingå i kommunens lagstadgade
uppgift att ordna avfallshantering. Som förtydligande kan konstateras att t.ex. av 
fastighetsinnehavaren ordnad avfallstransport enligt avfallslagens 37 § ju är en av 
formerna att ordna avfallstransport fastighetsvis som är på kommunens ansvar enligt 
avfallslagens 35 §, med vilka kommunen kan ombesörja att i avfallslagens 32 § 1 mom. 
avsedd avfallstransport (såsom slam som uppstår från boende) ordnas från den 
mottagningsplats som fastighetsinnehavaren ordnar. Om skyldigheten att överlåta 
slamavfall från boende i den av kommunen ordnade avfallshanteringen har inte stadgats 
några undantag i avfallslagen. 

Till övriga delar hänvisar Vasaregionens avfallsnämnd alltså till det som nämnden redan 
tidigare har framfört i ärendet.

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

Vasaregionens avfallsnämnd ger det ovan framförda som sitt bemötande till högsta 
förvaltningsdomstolen med anledning av besvären.

Beslut Godkändes, inklusive Michael Luthers bifogade tillägg: 

Vasaregionen avfallsnämnd konstaterar att efter ärendets behandling i nämnden 
25.8.2015 har Europaparlamentet fastställt ett nytt avfallsdirektiv 2018/851 i maj 2018. I 
direktivets artikel 3 punkt 2 b stadgas: ”Kommunalt avfall omfattar inte avfall från 
tillverkning, jordbruk, skogsbruk, fiske, septiktankar, avloppsnät och rening av avlopp, 
inklusive avloppsslam, uttjänta fordon eller bygg- och rivningsavfall.”
Utgående från EU-direktivet 2018/851 kommer avfallslagstiftningen i Finland att 
uppdateras i enighet med statsminister Rinnes regeringsprogram. Målsättningen är att den
nya avfallslagen skall godkännas i juli 2020. 
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Den arbetsgrupp på miljöministeriet som arbetat med beredningen av lagstiftningen har i 
sitt betänkande (EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpano, Työryhmän mietintö 
16.9.2019 ) konstaterat att EU-direktivets skrivning är tvingande. Arbetsgruppen föreslår 
att ansvaret för avloppsslam för kommunens del begränsas till emottagande och hantering
medan organiserandet av avfallshanteringen för avloppsslam inte mera skulle vara 
kommunens ansvar. 
I dagens läge föreligger det en diskrepans visavi stadganden som gäller avloppsslam 
mellan gällande avfallslag i Finland och EU:s direktiv 2018/851 tills den nationella 
lagstiftningen uppdaterats. Med beaktande av detta ber Vasaregionens avfallsnämnd att 
Högsta Förvaltningsdomstolen också bedömer om det beslut som avfallsnämnden tagit 
25.8.2015 äger relevans då den nya lagstiftningen är godkänd och träder i kraft.    
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Dno VAASA/878/02.05.00/2015

Överflyttning av faktureringen av behandlingsavgifter för kommunalt 
avloppsslam till avfallshanteringsbolaget

Vasaregionens avfallsnämnd 25.8.2015 23
Vasaregionens avfallsnämnd 15.12.2015 42
Vasaregionens avfallsnämnd 16.2.2016 9
Vasaregionens avfallsnämnd 26.11.2019 23

BILAGOR Utredning av slamtransportsystem, Vasaregionens avfallsnämnd 2015
Mottagare av kommunalt avloppsslam på Vasaregionens avfallsnämnds område 2015
Slamsituationen på fem andra avfallsnämnders områden i Finland

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

I samband med Turun ammattikorkeakoulus utredning över slamsituationen på området,
framkom det att slambrunnstömningarna på verksamhetsområdet är svår att kartlägga i 
nuläget, då information inte finns att tillgå om bl.a. tömningsintervall. Se bilagan, 
Utredning av slamtransportsystem, Vasaregionens avfallsnämnd 2015.

På verksamhetsområdet finns totalt sju mottagningsplatser eller reningsverk, för 
kommunalt avloppsslam som uppstår utanför det kommunala avloppsnätet, och som 
definieras i avfallslagens § 32. Dessa mottagningsplatser har miljötillstånd att ta emot 
slam på verksamhetsområdet:

Stormossen, Korsholm
Oravais reningsverk, Vörå
Vörå reningsverk, Vörå
Hyyriä reningsverk, Storkyro
Korsnäs reningsverk, Korsnäs
Röjdahls slammottagning, Korsholm
Fogde Jan-Eriks slammottagning, Malax

Alla reningsverk begär inte in transportdokument över levererat slam, enligt 
avfallslagens, § 121. Av sju mottagare, begär nu fyra in transportdokument vid 
slamleverans. Tre av dessa mottagare använder sig i nuläget inte sig av informationen, 
som finns på transportdokumenten, ifall inga problem uppstår i processen. D.v.s. 
uppgifterna som finns på transportdokumenten om varifrån slammet hämtats, förs inte 
vidare från de skriftliga transportdokumenten, till elektroniskt format. Detta skulle 
innebära mycket mera arbete. Endast en mottagare, Korsnäs reningsverk (Korsnäs 
kommun), som själva sköter faktureringen av behandlingsavgiften, har dessa uppgifter 
tillgängliga i elektroniskt format. I nuläget går det inte att få behövlig information via 
mottagningsplatserna. En kartläggning över nuläget vid mottagningsplatserna har gjorts.
Se bilagan, Mottagare av kommunalt avloppsslam på Vasaregionens avfallsnämnds 
område 2015.

Avfallsnämnden begärde i april 2015, i samband med Turun ammattikorkeakoulus 
kartläggning av slamsituationen på området, in uppgifter om slamtömningar 2014, av 
samtliga slamtransportföretag. Endast tre företagarare lämnade in dessa uppgifter i april 
2015. De som transporterar avfall skall enligt avfallslagen föra bok över sina transporter

23 §
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och avfallsmyndigheten har rätt att begära in dessa uppgifter från företagen, avfallslagen
§ 44. Avfallsnämnden sände i juni 2015 ut samma begäran en gång till. Denna gång 
levererade totalt 5 av 20 företag uppgifter åt avfallsnämnden, i den form som 
avfallsnämnden begärt. Två företagare levererade någon typ av uppgifter, men inte allt. 
Ytterligare två meddelade att uppgifterna borde kunna fås från reningsverket och 
transportdokumenten. 4 företag meddelade att de inte har dessa uppgifter, inte kan 
leverera dem eller inte vill leverera dem. 7 företagare hörde inte alls av sig till 
avfallsnämnden. Via transportföretagen gick det inte att få fram behövlig information.

Kontaktuppgifter till de slamtransportföretag som är anmälda till NMT- centralens 
avfallsregister, kommer att sättas in på Stormossens hemsida senast i september 2015. 
Endast dessa företag har tillstånd att utföra slamtömningar på verksamhetsområdet.

Avfallsnämnden bad på sitt möte 19.5.2015, att avfallshanteringschefen skall utreda hur 
slamsituationen har lösts på andra ställen i landet. Se bilagan, Slamsituationen på fem 
andra avfallsnämnders områden i Finland.

På andra ställen i landet har ett första steg, för att få grepp om situationen varit att 
transportdokument vid mottagningsplatserna har tagits i bruk, samt att faktureringen av 
behandlingsavgiften för samtliga mottagningsplatser, har flyttats över till det 
gemensamma avfallshanteringsbolaget. Att överföra uppgifterna från 
transportdokumenten till elektroniskt format är ett tidsdrygt arbete, också fastän 
dataöverföringen sker elektronisk. Arbetet sysselsätter på de flesta avfallsbolagen en 
person på heltid.

 
Det är i nuläget omöjligt för avfallsnämnden, att utföra den övervakning av 
slambrunnarna som hör till avfallsnämnden uppgifter, eftersom kompletta uppgifter 
över tömningar inte kan fås från mottagningsplatserna d.v.s. reningsverken och inte 
heller från transportföretagen. Det är omöjligt att veta hur många hushåll utanför det 
kommunala avloppsnätet, som tömmer sina slambrunnar tillräckligt ofta d.v.s. en gång 
per år. Enligt de uppgifter som avfallsnämnden fått från kommunerna så finns det 2015 
totalt 12 000 hushåll på området som inte är anslutna till kommunalt avlopp.

För att flytta över information, om tömningsplatser från transportdokumenten, krävs en 
arbetsinsats. Avfallslagen förutsätter inte att kommunerna tar på sig denna 
serviceuppgift, då kommunerna tillsammans har bildat ett gemensamt 
avfallshanteringsbolag, Stormossen. Avfallslagen § 43, § 83-84. Kommunerna har 
därmed överfört ansvaret till det gemensamma avfallshanteringsbolaget. 
Avfallshanteringsbolaget Stormossen bör utföra denna service åt sina ägarkommuner 
och åt kunderna på verksamhetsområdet till ett självkostnadspris. I praktiken kommer 
denna avgift (serviceavgift) att ingå i behandlingsavgiften och godkännas av 
avfallsnämnden, i samband med att taxan fastställs. Avfallshanteringsbolaget har 
sakkunskap, samt ett faktureringssystem som lämpar sig för fakturering också av denna 
avfallsavgift. Avfallshanteringsbolaget står för kreditförlusterna, som detta system 
eventuellt medför.

I nuläget fakturerar slamtransportföretagen kunderna både transport- och 
behandlingsavgift. En omändring av systemet innebär att kunderna i fortsättningen 
kommer att få två räkningar, en från transportföretaget för transporten, och en från 
avfallshanteringsbolaget, för slambehandling. Enligt avfallslagen skall transport andelen
och behandlingsandelen specificeras på fakturorna, det finns i dag inga möjligheter att 
kontrollera att detta verkligen görs.
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Vid en överflyttning av faktureringen till avfallsbolaget, fakturerar reningsverken 
Stormossen för slambehandling på basen av mottagna slammängder som framkommer 
på transportdokument. Innan Stormossen kan påbörja faktureringen av 
behandlingsavgifter bör bolaget ha uppgjort avtal med samtliga mottagningsplatser. 
Stormossen ansvarar för att ett transportdokument uppgörs, och distribueras till samtliga
leverantörer och mottagningsplatser. Stormossen avgör själva om elektroniska 
transportdokument tas i bruk vid sidan av pappersdokumenten. Transportdokumenten 
lämnas in vid reningsverket i samband med slamleverans. Reningsverket levererar 
Stormossens del av transportdokumentet till Stormossen som underlag för 
faktureringen.

Diskussioner har förts med Stormossen i början av augusti, och Stormossen har 
meddelat avfallsnämnden, att de kan ta över faktureringen av behandlingsavgiften från 
och med 1.1.2016.

Avfallsnämnden kommer ännu, separat att besluta angående slamtransporterna på 
Vasaregionens avfallsnämnds område. I nuläget är avfallstranporten på 
verksamhetsområdet ordnad enligt avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar.

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

Avfallsnämnden beslutar att flytta över faktureringen av behandlingsavgifter för 
kommunaltavloppsslam till avfallshanteringsbolaget Stormossen Ab Oy fr.o.m. 
1.1.2016.

Beslut Beata Taijala föreslog att ärendet ska bordläggas.

Vid omröstningen fick föredragandens förslag 7 röster (Grönblom, Wahlström, Perälä, 
Mäenpää, Bergman, Luther, Lithén) och Taijalas förslag 4 röster (Taijala, Skinnars, 
Kronqvist, Kleemola), varvid föredragandens förslag godkändes som beslut.

Ledamöterna Beata Taijala och Kai Kleemola meddelade avvikande åsikt.

________________________________ 
Vasaregionens avfallsnämnd 15.12.2015 878/2015

BILAGA Rättelseyrkan 14.9.2015

Juristen vid tekniska sektorn, Sebastian Rönnlund tfn (06) 325 4013, sebastian.ronnlund(at)vasa.fi

En rättelseyrkan angående Avfallsnämndens beslut att flytta över faktureringen av 
behandlingsavgifterna för kommunaltavloppsslam till avfallshanteringsbolaget har 
14.9.2015 tillställts Avfallsnämnden av transportföretagarna Ab Rune Bergström Oy, Ab
Nordqvist-Trans Ab, Pohjanmaan Viemäripalvelu Oy, Storsved Sopservice Ab, Oy 
Retex Ab, Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy, Juha Waismaa. Fel anvisning om 
ändringssökande har fogats till beslutet 24.8.2015. Enligt den felaktiga anvisningen om 
ändringssökande har det varit möjligt att söka ändring genom rättelseyrkan. Beslutet har
satts ut till påseende i kommunerna igen 19.11.2015 med korrigerad anvisning om 
ändringssökande. Vasaregionens avfallsnämnd har per brev 16.11.2015 samt per e-post 
19.11.2015 och 20.11.2015 även skilt meddelat dem som har avsänt handlingen om den 
felaktiga anvisningen om ändringssökande samt möjligheten att nu söka ändring genom 
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kommunalbesvär, samt att Vasaregionens avfallsnämnd därmed är obehörig att behandla
handlingen. De som har avsänt handlingen har per e-post via sitt ombud 20.11.2015 
meddelat att de dock fortfarande önskar att handlingen enligt den ursprungliga 
anvisningen om ändringssökande behandlas i Avfallsnämnden så som rättelseyrkande.

Enligt 137 § 3 mom. i avfallslagen får beslut som kommunen har fattat med stöd av 43 
§ 1 mom. i avfallslagen gällande överföring av kommunens serviceuppgifter inom 
avfallshanteringen till ett kommunägt bolag överklagas genom besvär så som föreskrivs 
i kommunallagen. Enligt 21 § i förvaltningslagen skall en myndighet, som av misstag 
har tillställts en handling för behandling av ett ärende i vilket myndigheten inte är 
behörig, utan dröjsmål överföra handlingen till den myndighet som den anser vara 
behörig. Avsändaren av handlingen skall underrättas om överföringen. När en handling 
överförs behöver det inte fattas något beslut om att ärendet avvisas. Vid överföring av 
en handling som skall tillställas en myndighet inom en tidsfrist anses fristen ha blivit 
iakttagen, om den behöriga myndigheten får handlingen före fristens utgång.
Trots ovan nämnda önskan om att den inlämnade handlingen behandlas i 
Avfallsnämnden så som rättelseyrkande enligt ursprungliga anvisningen om 
ändringssökande kan konstateras, att anvisningen om ändringssökande har korrigerats 
enligt ovan. De som har lämnat in handlingen har p.g.a. felaktig anvisning om 
ändringssökande i misstag tillställt Avfallsnämnden ifrågavarande handling så som 
rättelseyrkan. Handlingen bör överföras så som kommunalbesvär till Vasa 
förvaltningsdomstol utan dröjsmål.

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

 Vasaregionens avfallsnämnd konstaterar att den är obehörig att behandla ifrågavarande 
handling så som rättelseyrkande. Avfallsnämnden besluter därmed att överföra 
handlingen så som kommunalbesvär till Vasa förvaltningsdomstol, varmed inget skilt 
beslut om att ärendet avvisas fattas. Avfallsnämnden underrättar avsändarna av 
handlingen om överföringen.

Beslut Godkändes.

________________________________ 
Vasaregionens avfallsnämnd 16.2.2016 878/2015

Tekniska sektorns jurist Sebastian Rönnlund, tfn 06-325 4013, sebastian.ronnlund(at)vasa.fi

KOMPLETTERANDE MATERIAL
Oy Rune Bergström Ab:s, Ab Nordqvist-Trans Oy:s, Juha Waismaas, Oy Retex Ab:s, 
Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy:s, Pohjanmaan Viemäripalvelut Oy:s och Storsved 
Sopservice Kb:s 14.9.2015 daterade skrift med begäran om omprövning och 18.12.2015
daterade besvärsskrift
Besvärsskrift från Korsnäs kommun daterad 17.12.2015
Kb Röjdahls Åkeri Ky:s besvärsskrift daterad 22.12.2015

Bakgrund
Vasaregionens avfallsnämnd har med sitt beslut 25.8.2015 § 23 beslutat att överföra 
faktureringen av avgifterna för hanteringen av kommunalt avloppsslam till 
avfallshanteringsbolaget Stormossen Ab Oy fr.o.m. 1.1.2016.
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Oy Rune Bergström Ab, Ab Nordqvist-Trans Oy, Juha Waismaa, Oy Retex Ab, 
Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy, Pohjanmaan Viemäripalvelut Oy och Storsved 
Sopservice Kb har 16.12.2015/18.12.2015 anfört kommunalbesvär över Vasaregionens 
avfallsnämnds beslut 25.8.2015 § 23 och kräver att det upphävs och sätts i 
verkställighetsförbud. Grunderna för ifrågavarande krav finns i Oy Rune Bergström 
Ab:s, Ab Nordqvist-Trans Oy:s, Juha Waismaas, Oy Retex Ab:s, Pohjanmaan 
Hyötyjätekuljetus Oy:s, Pohjanmaan Viemäripalvelut Oy:s och Storsved Sopservice 
Kb:s 14.9.2015 daterade skrift med begäran om omprövning (överförts med 
Vasaregionens avfallsnämnds beslut 15.12.2015 § 42 som kommunalbesvär till Vasa 
förvaltningsdomstol 16.12.2015) och den 18.12.2015 daterade besvärsskriften 
(inlämnats till Vasa förvaltningsdomstol 18.12.2015), vilka finns som kompletterande 
material.

Korsnäs kommun har 17.12.2015 inlämnat kommunalbesvär över Vasaregionens 
avfallsnämnds beslut 25.8.2015 § 23 och kräver likaså att det upphävs och sätts i 
verkställighetsförbud. Motiveringarna till kraven finns i besvärsskriften från Korsnäs 
kommun daterad 17.12.2015, vilken finns som kompletterande material (inlämnats till 
Vasa förvaltningsdomstol 17.12.2015).

Även Kb Röjdahls Åkeri Ky har 23.12.2015 inlämnat kommunalbesvär över 
Vasaregionens avfallsnämnds beslut 25.8.2015 § 23 med krav på att det upphävs och att 
rättegångskostnaderna ersätts. Motiveringarna till kraven finns i besvärsskriften från Kb
Röjdahls Åkeri Ky daterad 22.12.2015, vilken finns som kompletterande material 
(inlämnats till Vasa förvaltningsdomstol 23.12.2015).

Vasa förvaltningsdomstol har med sina följebrev 28.12.2015 nr 7218/15 och 7219/15 
samt 8.1.2016 nr 113/16 i ärendena dnr 01927/15/2299, 01939/15/2299 och 
01982/15/2299 begärt att Vasaregionens avfallsnämnd ger sitt utlåtande med anledning 
av kommunalbesvären och ansluter som bilaga det överklagade beslutet, dvs. de 
dokument som ligger till grund för beslutet 25.8.2015 § 23.

Som utlåtande från Vasaregionens avfallsnämnd med anledning av kommunalbesvären 
föreslås följande:

Oy Rune Bergström Ab:s, Ab Nordqvist-Trans Oy:s, Juha Waismaas, Oy Retex Ab:s, 
Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy:s, Pohjanmaan Viemäripalvelut Oy:s och Storsved 
Sopservice Kb:s 16.12.2015/18.12.2015 inlämnade kommunalbesvär

Yrkanden
Vasaregionens avfallsnämnd yrkar på att Vasa förvaltningsdomstol i första hand lämnar 
kommunalbesvären utan prövning närmast vad gäller de delar där besvärsrätt eller 
överklagbarhet eventuellt saknas eller ifrågavarande kommunalbesvär eventuellt har 
gjorts enligt ändamålsenlighets- och inte laglighetsgrunder. (Även) till alla övriga delar 
ska Vasa förvaltningsdomstol förkasta kommunalbesvären som ogrundade. 

Grunder
Besvärsrätt
Enligt bestämmelserna i 92 § 1 mom. i (gamla) kommunallagen får kommunalbesvär 
anföras av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas
av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. I lagberedningsdokumenten gällande 
6 § i förvaltningsprocesslagen har om partsställning framställts att ” Besvärsrätt har för 
det första den som i beslutet uttryckligen påförs en skyldighet, en begränsning eller ett 
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förbud eller som helt eller delvis har vägrats någon rättighet eller förmån. Besvärsrätt 
har för det andra den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet men 
som beslutet inte formellt är riktat till. Besvärsrätt kan inte härledas enbart från ett 
besluts indirekta verkningar. Vid bedömningen av omedelbarhetskriteriets tillämplighet 
är det skäl att fästa avseende vid det enskilda ärendets karaktär samt vid det 
rättsskyddsbehov som föreligger i ärendet.” (RP 217/1995 rd).

Vasaregionens avfallsnämnd har med sitt beslut 25.8.2015 § 23 beslutat enbart om att 
faktureringen av behandlingsavgiften för kommunalt avloppsslam överförs till 
avfallshanteringsbolaget Stormossen Oy Ab fr.o.m. 1.1.2016, utifrån det som bestäms i 
43 § 1 momentet i avfallslagen, dvs. att kommunen (med stöd av 2 momentet 23 § i 
avfallslagen samarbetsområdets kommuners gemensamma organ, om kommunen i 
enlighet med bestämmelserna i 43 § i avfallslagen har överfört kommunens 
serviceuppgift i anslutning till ordnandet av avfallshanteringen att skötas i ett bolag som
kommunerna äger (avfallshanteringsbolag)) med sitt beslut kan överföra bl.a. 
faktureringen av avfallsavgifter som bestämts för den i 82 § i avfallslagen till ett 
avfallshanteringsbolag. Enligt det som bestäms i avfallslagen torde alltså överföringen 
av faktureringen av avfallsavgifter som är offentligrättsliga avgifter till 
avfallshanteringsbolaget vara en sak mellan samarbetsområdets kommuners 
gemensamma organ och avfallshanteringsbolaget (eller åtminstone inte 
slamtransportföretagets sak). Den möjlighet som bestämts för kommunen i 80 § 2 
momentet i avfallslagen att ta ut avfallsavgift för avfallshanteringen av 
avfallstransportören, om kommunen ordnar behandlingen av avfallet men inte 
transporten, är en annan sak och med Vasaregionens avfallsnämnds beslut 25.8.2015 § 
23 har det ärendet inte avgjorts. I linje med detta anser Vasaregionens avfallsnämnd att 
dess beslut 25.8.2015 § 23 sålunda inte har riktats till slamtransportföretagen; med 
Vasaregionens avfallsnämnds beslut 25.8.2015 § 23 har ingen uttrycklig skyldighet, 
begränsning eller förbud ställts för slamtransportbolagen.  Eftersom utgångspunkten 
som stadgats i 43 § 1 momentet i avfallslagen är att samarbetsområdets kommuners 
gemensamma organ sköter faktureringen av avfallsavgifterna, har med Vasaregionens 
avfallsnämnds beslut 25.8.2015 § 23 inte heller vägrats någon rätt eller förmån för 
slamtransportföretagen. Slamtransportföretagen har sålunda inget egentligt behov av 
rättsskydd i ärendet. Vasaregionens avfallsnämnds beslut 25.8.2015 § 23 har haft högst 
en indirekt verkan på slamtransportföretagen, från vilket besvärsrätt alltså inte kan 
härledas. Den på sin höjd indirekta verkan av Vasaregionens avfallsnämnds beslut 
25.8.2015 § 23 för slamtransportföretagen torde framkomma också av det att 
ändringssökandena till denna del har åberopat närmast ärendets stora principiella 
betydelse för slamtransportföretagen och inverkan på slamtransportföretagens 
affärsverksamhet och omsättning. Det är svårt att se hur ett ärende som gäller överföring
av faktureringen skulle kunna ha direkt inverkan på slamtransportföretagens 
affärsverksamhet eller omsättning. Ändringssökandena har till denna del likaså åberopat
inverkan på de priser som kunderna betalar och överföringen av 
slamtransportföretagens kunduppgifter, fastän man med Vasaregionens avfallsnämnds 
beslut 25.8.2015 § 23 inte har avgjort dessa ärenden (se också nedan om 
överklagbarhet).

I 92 § 2 momentet i (gamla) kommunallagen har stadgats att kommunalbesvär får 
anföras över beslut av kommunernas gemensamma organ även av medlem av kommun 
som är part i avtalet. Ändringssökandena kan visserligen i varje fall vara medlemmar i 
samarbetsområdet kommuner och genom det ha besvärsrätt. Vad gäller de 
ändringssökande där medlemskap i samarbetsområdet kommuner eventuellt saknas, ska 
Vasa förvaltningsdomstol dock lämna ifrågavarande kommunalbesvär utan prövning.
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Överklagbarhet
I 5 § 1 momentet i förvaltningsprocesslagen har bestämts att med ett beslut över vilket 
besvär kan anföras avses en åtgärd varigenom ett ärende har avgjorts eller lämnats utan 
prövning.

Vasaregionens avfallsnämnd har med sitt beslut 25.8.2015 § 23 beslutat enbart om att 
faktureringen av avgifterna för hanteringen av kommunalt avloppsslam överförs till 
avfallshanteringsbolaget Stormossen Ab Oy fr.o.m. 1.1.2016. T.ex. till den del som 
ändringssökandena har åberopat att myndighetsuppgifter inte behöver sändas till 
aktiebolaget (Beslutet om att överföra … faktureringen till att skötas av 
avfallshanteringsbolaget Stormossen Ab Oy…) är det inte fråga om ett ärende som 
avgjorts med Vasaregionens avfallsnämnds beslut 25.8.2015 § 23, varvid t.ex. också 
Vasa förvaltningsdomstol till denna del ska lämna ifrågavarande kommunalbesvär utan 
prövning (som referens kan i varje fall konstateras att upprätthållande av ett 
kundregister inte är samma sak som upprätthållande av myndighetsregister). Se till 
denna del det som framförts i lagberedningsdokumenten gällande 43 § i avfallslagen 
(RP 1999/2010 rd). Kommunalbesvären utgår sannolikt också från det att Vasaregionens
avfallsnämnd med sitt beslut 25.8.2015 § 23 skulle ha förenhetligat också 
hanteringstaxan/fastställt hanteringsavgifter, fastän det har varit fråga om enbart ett 
ärende om överföring av faktureringen.

Ändamålsenlighetsgrunder
I 90 § 2 momentet i (gamla) kommunallagen föreskrivs att kommunalbesvär får anföras 
på den grunden att 1) beslutet har tillkommit i felaktig ordning; 2) den myndighet som 
fattat beslutet har överskridit sina befogenheter; eller 3) beslutet annars strider mot lag. 
Kommunalbesvär får alltså anföras endast på laglighets- och inte på 
ändamålsenlighetsgrund.

Enligt ifrågavarande kommunalbesvär har inverkan på områdets företags verksamhet 
och kunder, samt på det att avloppsvattenslam dessutom behandlas av områdets 
kommuner och till och med av privata aktörer, inte bedömts då beslut fattats i ärendet. 
Därtill har ändringssökandena mycket detaljerat åberopat också det att en separat 
fakturering av behandlingsavgiften skulle öka kundernas kostnader och förvirring på 
grund av att det kommer två fakturor. Till dessa delar torde det vara fråga om de i 
kommunalbesvär förbjudna ändamålsenlighetsgrunderna. I varje fall ansluter sig 
grunderna åtminstone inte till laglighetsprövning (grund för förkastande) som fastställts 
i 43 § 1 momentet i avfallslagen.

Även till den del där ändringssökandena har åberopat att en ändring av 
faktureringssystemet inte är rätt handlingssätt i ärendet, om avloppsvattenslam i något 
enskilt fall inte har förts till lagliga aktörer, är det fråga om en klar 
ändamålsenlighetsgrund, till vilken del Vasa förvaltningsdomstol ska lämna 
ifrågavarande kommunalbesvär utan prövning.

Om Vasa förvaltningsdomstol av någon orsak dock anser att ifrågavarande 
kommunalbesvär till ovan presenterade delar har anförts enligt laglighetsgrund, 
konstaterar Vasaregionens avfallsnämnd dock följande; Vasaregionens avfallsnämnd har
med sitt beslut 25.8.2015 § 23 beslutat enbart om att faktureringen av 
behandlingsavgifter för kommunalt avloppsslam flyttas över till Stormossen Ab Oy 
fr.o.m. 1.1.2016, utifrån det som bestämts i 43 § 1 momentet i avfallslagen, dvs. att 
kommunen (med stöd av bestämmelserna i 23 § 2 momentet i avfallslagen ett 
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gemensamt organ för samarbetsområdets kommuner, om kommunen i enlighet med 43 
§ i avfallslagen har överfört serviceuppgiften med anknytning till ordnandet av den 
kommunala avfallshanteringen till ett avfallshanteringsbolag) med sitt beslut kan 
överföra bl.a. avfallsavgiftsfakturering som stadgats för den i 82 § i avfallslagen till ett 
avfallhanteringsbolag. I 82 § 1 momentet har bestämts att den avgiftsskyldige ska 
tillsändas en avfallsfaktura för betalning av den kommunala avfallsavgiften. I 78 § 1 
momentet i avfallslagen har igen fastställts att kommunen ska ta ut en avfallsavgift med 
stöd av det som bestäms i avfallslagen för den avfallshantering som den ordnar. I 32 § 1 
momentet 1 punkten i avfallslagen har bestämts att kommunens ska ordna hantering av 
avfall från boende bl.a. från slamavskiljare och samlingsbrunnar; Avgörande är om 
mottagningsplatsen behandlar slam som bestämts i 32 § 1 momentet 1 punkten i 
avfallslagen. Om den gör så, är det kommunens/samarbetsområdets kommuners 
gemensamma organs uppgift att besluta om bl.a. faktureringen av hanteringsavgiften för
slam. Vasaregionens avfallsnämnds beslut 25.8.2015 § 23 har varit enligt alla ovan 
nämnda bestämmelser såsom också t.ex. syftet med en fungerande avfallshantering som 
bestäms i 1 § i avfallslagen och rättsprinciperna inom förvaltningen som bestäms i 6 § i 
förvaltningslagen. Vasaregionens avfallsnämnd hänvisar till denna del också till det som
redan en gång presenterats i dess beslut 25.8.2015 § 23.

Hörande
Enligt kommunalbesvären skulle Vasaregionens avfallsnämnd vid fattandet av beslutet 
25.8.2015 § 23 inte ha hört parterna (områdets företag, kunderna som använder deras 
service och aktörer som behandlar avloppsvattenslam samt områdets kommuner). Till 
denna del har ändringssökandena centralt åberopat inverkan på områdets företags 
verksamhet och kunder samt på att avloppsvattenslam dessutom behandlas områdets 
kommuner och till och med av enskilda aktörer.

I 34 § förvaltningslagen finns bestämmelser om hörande av parter. Till denna del 
åberopar Vasaregionens avfallnämnd dock det som ovan har framförts om 
slamtransportföretagens avsaknad av partsställning. Att inte höra slamtransportföretagen
som parter har alltså inte varit ett fel i förfarandet.

Dessutom har ändringssökandena yrkat på det som föreskrivs i 41 § i förvaltningslagen 
gällande möjligheter till inflytande; Om avgörandet i ett ärende kan ha en betydande 
inverkan på andras än parternas livsmiljö, arbete eller övriga förhållanden, skall 
myndigheten ge dessa personer möjlighet att få uppgifter om utgångspunkterna och 
målen för behandlingen av ärendet samt att uttala sin åsikt om ärendet. Av ordalydelsen 
i lagen såsom också av det som framställts i lagberedningsdokumenten gällande 41 § i 
förvaltningslagen framkommer att det i fråga om möjligheter till inflytande handlar om 
hörande av andra än parter. Informationsskyldigheten förutsätter att avgörandet av 
ärendet kan ha betydande inverkan på ett stort område eller på flera människors 
situation. Begreppet livsmiljö hänvisar närmast till livsmiljöns sundhet, 
miljöolägenheter såsom oljud och lukt samt inverkan på områdets trivsel och boende. 
Den personliga dimensionen omfattar närmast personer som stadigvarande bor eller 
vistas på ett område. Begreppet arbete igen hänvisar t.ex. till sådana situationer som 
nedläggning av ett kommunalt sjukhus eller en läroinrättning, vilket i praktiken kan ha 
rätt omfattande sysselsättningspolitiska konsekvenser. Inverkan av avgörande i ärende 
på personernas övriga omständigheter hänvisar till situationer, där avgörandet kan 
påverka utövandet av yrke eller näring. (RP 72/2002 rd)

Det är svårt att se hur Vasaregionens avfallsnämnds beslut 25.8.2015 § 23 på det ovan 
framförda sättet skulle ha en betydande inverkan på personernas livsmiljö eller arbete. 
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Avgörandet av ärendet, dvs. enbart överföringen av faktureringen av 
hanteringsavgifterna för kommunalt avloppsslam till avfallshanteringsbolaget 
Stormossen Ab Oy fr.o.m. 1.1.2016 kan inte heller anses ha betydande inverkan på 
någon omfattande grupp människors övriga förhållanden (t.ex. utövande av yrke eller 
näring), eftersom Vasaregionens avfallsnämnd med sitt beslut 25.8.2015 § 23 alltså har 
avgjort enbart ett ärende som gäller en administrativ uppgift, dvs överföring av 
fakturering. Det är svårt att se hur Vasaregionens avfallsnämnds beslut 25.8.2015 § 23 
på ett betydande sätt ens skulle ha inverkat på slamtransportföretagens utövande av yrke
eller näring. För säkerhets skull kan det betonas att hanteringsavgiften är en 
offentligrättslig avgift, som inte hör till slamtransportföretagen och med det överklagade
beslutet 25.8.2015 § 23 av Vasaregionens avfallsnämnd har inte ens fattats något beslut 
gällande hanteringsavgiften.

Behandlingen av begäran om omprövning och rättelse av besvärsanvisningen
Även till denna del påminner Vasaregionens avfallsnämnd först och främst om det att 
föremålet för kommunalbesvären är Vasaregionens avfallsnämnds beslut 25.8.2015 § 23
och ärendets behandling i anslutning till det. I 137 § 3 momentet i avfallslagen har 
fastställts att sökande av ändring till ett kommunalt beslut som fattats med stöd av 43 § 
1 momentet i avfallslagen om överföring av serviceuppgifterna inom kommunens 
avfallshantering samt till dem omedelbart anslutande administrativa uppgifter (såsom 
t.ex. fakturering) till ett kommunägt bolag sker så som har fastställts i kommunallagen. 
Till ärendet har alltså inte anslutit sig någon behandling av begäran om omprövning. 
Även till denna del ska Vasa förvaltningsdomstol i första hand lämna ifrågavarande 
kommunalbesvär utan prövning.

Ändringssökandena har därtill åberopat att rättelsen av besvärsanvisningen på det sätt 
som framkommer av Vasaregionens avfallsnämnds beslut 15.12.2015 § 42 skulle ha 
varit lagstridig. Enligt de ifrågavarande kommunalbesvären borde rättelsen av 
besvärsanvisningen ha skett med ett nytt beslut fattat vid Vasaregionens avfallsnämnds 
sammanträde. I 94 § 1 momentet i (gamla) kommunallagen har fastställts att till ett 
beslut över vilket kommunalbesvär kan anföras ska en besvärsanvisning fogas. Inom 
kommunalförvaltningen fattas inte beslut om besvärsanvisningarna vid organens 
sammanträden (del av organens beslut), utan efter sammanträdena bifogas de 
uttryckligen med stöd av bestämmelserna i 94 § i kommunallagen till en del av 
sammanträdesprotokollet. Vid rättelse av besvärsanvisning är det alltså inte fråga om 
rättelse av sakfel i beslutet som fastställts i 8 kapitlet i förvaltningslagen, vilket skulle 
förutsätta fattande av ett nytt beslut, utan om rättelse av besvärsanvisning har bestämts 
separat (se det som bestämts i 46 § 3 momentet och 49 § i förvaltningslagen).  Rättelse 
av en felaktig besvärsanvisning som fogats till ett sammanträdesprotokoll måste kunna 
ske på samma sätt som det också från början har fogats till sammanträdesprotokollet.

Förbud mot verkställande
I 98 § i (gamla) kommunallagen har bestämts att verkställighet inte får börja bl.a. om 
besvärsmyndigheten förbjuder verkställigheten. Med stöd av 32 § 1 momentet i 
förvaltningsprocesslagen kan när besvär anförts besvärsmyndigheten förbjuda att 
beslutet verkställs eller föreskriva något annat som gäller verkställigheten. I 
rättslitteraturen har konstaterats att utfärdande av förbud för verkställandet beror på 
prövning och kommer i allmänhet i fråga, då besvären på grund av verkställigheten 
skulle bli onödiga och av detta skulle antingen för parten eller kollektivt föranledas 
skada, som man måste sträva efter att förhindra (Hannus, Aro och Hallberg, Pekka: 
Kuntalaki, Porvoo 2000, s. 633).
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Ändringssökandena har till denna del åberopat närmast det att en samtidig behandling 
av faktureringsbeslutet med taxebeslutet skulle vara mycket speciellt och föranleda 
förvirring. Det är svårt att se hur eventuella parter eller ens det kollektiva skulle 
föranledas skada av verkställandet av ärendet om överföring av faktureringen. Till 
denna del hänvisar Vasaregionens avfallsnämnd både till det ovan framförda och till det 
som redan en gång har framförts i Vasaregionens beslut 25.8.2015 § 23. Till denna del 
ska Vasa förvaltningsdomstol alltså förkasta kommunalbesvären som ogrundade.

Korsnäs kommuns kommunalbesvär 17.12.2015
Yrkanden
Vasaregionens avfallsnämnd yrkar på att Vasa förvaltningsdomstol i första hand lämnar 
ifrågavarande kommunalbesvär utan prövning närmast till den del som de eventuellt har
anförts på ändamålsenlighetsgrunder. (Även) till alla övriga delar ska Vasa 
förvaltningsdomstol förkasta kommunalbesvären som ogrundade.

Grunder
Motiveringar
Enligt ifrågavarande kommunalbesvär skulle Vasaregionens avfallsnämnds beslut 
25.8.2015 § 23 inte vara lagenligt motiverat vad gäller Vasaregionens avfallsnämnds 
behörighet och lagstiftningen som utgör grunden.

Enligt 44-45 § i förvaltningslagen finns bestämmelser om ett besluts innehåll och 
motivering till beslutet. Ett beslut ska motiveras. I motiveringen skall det anges vilka 
omständigheter och utredningar som har inverkat på avgörandet och vilka bestämmelser
som har tillämpats. Med de tillämpade bestämmelserna avses dock materielrättsliga 
bestämmelser, inte processrättsliga bestämmelser som gäller beslutsfattarens 
befogenheter, vilka alltså inte behöver anges. De tillämpade materielrättsliga 
bestämmelserna har sakenligt angivits i beslutsförslaget i Vasaregionens avfallsnämnds 
beslut 25.8.2015 § 23.

Hörande
Enligt kommunalbesvären skulle Vasaregionens avfallsnämnd ha fattat sitt beslut 
25.8.2015 § 23 utan hörande av samarbetsområdets kommuner som parter.

I 34 § förvaltningslagen finns bestämmelser om hörande av parter. Korsnäs kommun har
i ärendet en ställning som s.k. samarbetsområdeskommun och inte som part. I 23 § 1-2 
momentet i avfallslagen har bestämts att de myndighetsuppgifter inom 
avfallshanteringen som kommunen svarar för enligt avfallslagen ska skötas av ett organ 
som avses i kommunallagen och som kommunen utser (kommunal 
avfallshanteringsmyndighet). Om kommunen enligt bestämmelserna i 43 § 1 momentet 
i avfallslagen har överfört en serviceuppgift med anknytning till ordnandet av den 
kommunala avfallshanteringen till ett avfallshanteringsbolag, är den kommunala 
avfallshanteringsmyndigheten däremot gemensamt organ för kommunerna i 
samarbetsområdet. Även i 1 § i Vasaregionens avfallsnämnds instruktion har bestämts 
att ”Vasaregionens avfallsnämnd sköter kommunernas lagstadgade myndighetsuppgifter
för ordnande av avfallshanteringen samt andra utvecklings- och uppföljningsuppgifter 
inom avfallshanteringen enligt vad som anges i vid vederbörande tidpunkt 
ikraftvarande samarbetsavtal för grundande av den gemensamma avfallsnämnden.”, i 7
§ att ”Förutom ovan nämnda samt nedan i § 8 nämnda uppgifter sköter nämnden även 
övriga motsvarande myndighetsärenden på basen av avfallslagstiftningen..” och i 8 § 
”Nämnden ansvarar för och beslutar inom sitt verksamhetsområde om de 
myndighetsuppgifter som hör till kommunen enligt avfallslagen, såsom: … 7) Beslut om
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…debitering av avfallsavgift”. Vasaregionens avfallsnämnd har sålunda verkat i ärendet 
bl.a. för Korsnäs kommuns del. Befogenhet att med stöd av det som fastställts i 43 § 1 
momentet i avfallslagen besluta om överföring av faktureringen av hanteringsavgifter 
för kommunalt avloppsslam till avfallshanteringsbolaget Stormossen Ab Oy fr.o.m. 
1.1.2016 har sålunda hört till Vasaregionens avfallsnämnd även för Korsnäs kommuns 
del. På motsvarande sätt grundar sig Korsnäs kommuns besvärsrätt i ärendet på 
bestämmelserna i 92 § 2 momentet i (gamla) kommunallagen, dvs. att kommunalbesvär 
över kommunernas gemensamma organs beslut får anföras också av en kommun som är
part i avtalet och inte på Korsnäs kommuns (saknade) partsställning.

Ändamålsenlighetsgrunder
I 90 § 2 momentet i (gamla) kommunallagen har stadgats att kommunalbesvär får 
anföras på den grunden att 1) beslutet har tillkommit i felaktig ordning; 2) den 
myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter; eller 3) beslutet annars 
strider mot lag. Kommunalbesvär får alltså anföras endast på laglighets- och inte på 
ändamålsenlighetsgrund.

Ändringssökanden har åberopat också s.k. tilläggsmotiveringar (rubriken 
"Tilläggsmotiveringar:"). Till denna del torde det vara fråga om 
ändamålsenlighetsgrunder som förbjuds i kommunalbesvär, gällande vilka Vasa 
förvaltningsdomstol ska lämna ifrågavarande kommunalbesvär utan prövning.

Förbud mot verkställande
I 98 § i (gamla) kommunallagen har bestämts att verkställighet inte får börja bl.a. om 
besvärsmyndigheten förbjuder verkställigheten. Med stöd av 32 § 1 momentet i 
förvaltningsprocesslagen kan när besvär anförts besvärsmyndigheten förbjuda att 
beslutet verkställs eller föreskriva något annat som gäller verkställigheten. I 
rättslitteraturen har konstaterats att utfärdande av förbud för verkställandet beror på 
prövning och kommer i allmänhet i fråga då besvären på grund av verkställigheten 
skulle bli onödiga och av detta skulle antingen för parten eller med tanke på en 
gemensam ståndpunkt föranledas skada, som man måste sträva efter att förhindra 
(Hannus, Aro och Hallberg, Pekka: Kuntalaki, Porvoo 2000, s. 633).

Ändringssökanden har till denna del åberopat att verkställandet av Vasaregionens 
avfallsnämnds beslut 25.8.2015 § 23 skulle leda till oskäliga kostnader för 
ändringssökanden. Det är svårt att se hur eventuella parter eller ens det kollektiva skulle
föranledas oskäliga kostnader genom verkställandet av ärendet om överföring av 
faktureringen. Till denna del hänvisar Vasaregionens avfallsnämnd till det som redan en 
gång har framförts i Vasaregionens avfallsnämnds beslut 25.8.2015 § 23.

Kb Röjdahls Åkeri Ky:s kommunalbesvär 23.12.2015
Yrkanden
Vasaregionens avfallsnämnd yrkar på att Vasa förvaltningsdomstol i första hand lämnar 
ifrågavarande kommunalbesvär utan prövning närmast till den del som överklagbarhet 
eventuellt saknas. Till alla övriga delar (också) ska Vasa förvaltningsdomstol förkasta 
ifrågavarande kommunalbesvär som ogrundade, också i fråga om kravet gällande 
ersättande av rättegångskostnader.

Grunder
Överklagbarhet/överföring av övervakningsuppgifter och överlåtelse av 
överföringsdokument
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I 5 § 1 momentet i förvaltningsprocesslagen har bestämts att med ett beslut över vilket 
besvär kan anföras avses en åtgärd varigenom ett ärende har avgjorts eller lämnats utan 
prövning.

Enligt ifrågavarande kommunalbesvär skulle Vasaregionens avfallsnämnd med sitt 
beslut 25.8.2015 § 23 ha överfört till avfallshanteringsbolaget Stormossen Ab Oy också 
övervakningsuppgifter där det ingår utövande av offentlig makt. Med Vasaregions 
avfallsnämnds beslut 25.8.2015 § 23 har inget sådant ärende avgjorts, varvid Vasa 
förvaltningsdomstol till denna del i första hand ska lämna kommunalbesvären utan 
prövning, i andra hand förkasta dem som ogrundade. Av Vasaregionens avfallsnämnds 
beslut 25.8.2015 § 23 framgår såväl av rubriken och beslutsförslaget som av själva 
beslutet att det är fråga om enbart överföring av fakturering av hanteringsavgifter för 
kommunalt avloppsslam till avfallshanteringsbolaget Stormossen Ab Oy fr.o.m. 
1.1.2016. Med Vasaregionens avfallsnämnds beslut 25.8.2015 § 23 har inte heller 
avgjorts något ärende gällande skyldighet att överlåta överföringsdokument till 
avfallshanteringsbolaget Stormossen Ab Oy, varvid även till den delen ska Vasa 
förvaltningsdomstol i första hand lämna ifrågavarande kommunalbesvär utan prövning, 
i andra hand förkasta dem som ogrundade.

Kb Röjdahls Åkeri Ky mottar slam som omnämns i avfallslagens 32 § 1 momentet. 
Medlemskommunerna har överfört myndighetsuppgifter i anknytning till den 
kommunala avfallshanteringen till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten.

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 de ifrågavarande kommunalbesvären och ansluter som bilaga de dokument som 
ligger till grund för nämndens beslut 25.8.2015 § 23.

Beslut Godkändes.

Protokollet justerades för denna paragrafs del omedelbart vid sammanträdet.

ROBERT GRÖNBLOM EEVA GRÄSBECK
Ordförande Sekreterare

CAROLA LITHÉN MICHAEL LUTHER 
Protokolljusterare Protokolljusterare 

--------------------------------------------------
Vasaregionens avfallsnämnd 26.11.2019

Tekniska sektorns jurist Sebastian Rönnlund, tfn 06 325 4013, sebastian.ronnlund(at)vasa.fi

Kompletterande material
Kb Röjdahls Åkeri Ky:s fortsatta besvär, daterade 25.9.2019
Fortsatta besvär av Oy Rune Bergström Ab med parter i ärendet, daterade 26.9.2019

Kb Röjdahls Åkeri Ky har 26.9.2019 till högsta förvaltningsdomstolen lämnat in de 
fortsatta besvär som finns som kompletterande material. Besvären gäller Vasa 
förvaltningsdomstols beslut av 20.8.2019 nr 19/0285/1 Dno 01927/15/2299, 
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01939/15/2299 och 01982/15/2299 i ett ärende som gäller överföring av faktureringen av
behandlingsavgifter för kommunalt avloppsslam till avfallshanteringsbolaget Ab 
Stormossen Oy fr.o.m. 1.1.2016. Vasa förvaltningsdomstol hade med sitt beslut till alla 
delar förkastat Kb Röjdahls Åkeri Ky:s besvär över Vasaregionens avfallsnämnds beslut 
av 25.8.2015 § 23 såsom ogrundade. I sina fortsatta besvär har Kb Röjdahls Åkeri Ky 
yrkat på verkställighetsförbud i ärendet, att Vasa förvaltningsdomstols och Vasaregionens
avfallsnämnds beslut ska upphävas samt att bolagets rättegångskostnader (hittills 
17 216,16 euro) med lagliga dröjsmålsräntor ska ersättas.

Också Oy Rune Bergström Ab med parter i ärendet har 26.9.2019 lämnat in fortsatta 
besvär över samma beslut av Vasa förvaltningsdomstol. Besvären finns som 
kompletterande material. Vasa förvaltningsdomstol hade med sitt beslut lämnat besvären 
från Oy Rune Bergström Ab och dess parter i ärendet utan prövning i fråga om den 
besvärsgrund som anknöt till besvärsanvisningen samt i fråga om den besvärsgrund 
enligt vilken Vasaregionens avfallsnämnd inte hade haft rätt att överföra faktureringen av
avloppsslam till Ab Stormossen Oy, eftersom beslut om att överföra faktureringen av 
avloppsslam till Ab Stormossen Oy inte hade fattats i fråga om alla kommuner. I fråga 
om övriga besvärsgrunder hade Vasa förvaltningsdomstol prövat besvären av Oy Rune 
Bergström Ab och dess parter i ärendet och förkastat dem som ogrundade. I sina fortsatta 
besvär har Oy Rune Bergström Ab med parter i ärendet yrkat på verkställighetsförbud i 
ärendet samt på att Vasa förvaltningsdomstols och Vasaregionens avfallsnämnds beslut 
ska upphävas.

Båda de fortsatta besvären kan ses i sin helhet i det kompletterande materialet.

Högsta förvaltningsdomstolen har med skrivelser av 18.10.2019 Dno 4602/3/19 och 
4608/3/19 bett Vasaregionens avfallsnämnd lämna in ett bemötande med anledning av de 
fortsatta besvären. Bemötandet har begärts senast 9.12.2019 (förlängd tidsfrist). 

Som Vasaregionens avfallsnämnds bemötande till högsta förvaltningsdomstolen med 
anledning av de fortsatta besvären anförs följande:

Kb  Röjdahls Åkeri Ky:s fortsatta besvär
Enligt Vasaregionens avfallsnämnds syn har inget sådant anförts i Kb Röjdahls Åkeri 
Ky:s fortsatta besvär som skulle ge anledning att ändra Vasa förvaltningsdomstols beslut. 
När det är fråga om kommunalbesvär tillåts nya besvärsgrunder inte längre sedan 
besvärstiden i första instans har gått ut. Med anledning av Kb Röjdahls Åkeri Ky:s 
fortsatta besvär nöjer sig Vasaregionens avfallsnämnd sålunda med att hänvisa till det 
som nämnden redan tidigare har anfört i ärendet och yrkar på att högsta 
förvaltningsdomstolen, i likhet med Vasa förvaltningsdomstol, i fråga om de 
prövningsbara besvärsgrunderna som anförts inom besvärstiden i första instans förkastar 
Kb Röjdahls Åkeri Ky:s fortsatta besvär till alla delar såsom ogrundade. Vasaregionens 
avfallsnämnd har med sitt beslut 25.8.2015 § 23 beslutat enbart om att faktureringen av 
behandlingsavgifter för kommunalt avloppsslam överförs till avfallshanteringsbolaget 
Stormossen Ab Oy fr.o.m. 1.1.2016.

I sin besvärsskrift till Vasa förvaltningsdomstol, daterad 22.12.2015, hade Kb Röjdahls 
Åkeri Ky som stöd för sina yrkanden som besvärsgrunder anfört främst det att 
Vasaregionens avfallsnämnd med sitt beslut till Ab Stormossen Oy hade överfört också 
övervakningsuppgifter där det ingår utövande av offentlig makt samt att genom beslutet 
hade avgjorts ett ärende som gällde skyldighet att överlåta överföringsdokument. I sina 
fortsatta besvär har Kb Röjdahls Åkeri Ky, i strid med vad som föreskrivs i 135 § 3 mom.
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i kommunallagen, strävat efter att utvidga sitt besvärsärende till att gälla också sådana 
andra besvärsgrunder som Kb Röjdahls Åkeri Ky inte själv har anfört innan besvärstiden 
i första instans gick ut. I fråga om dessa besvärsgrunder yrkar Vasaregionens 
avfallsnämnd att högsta förvaltningsdomstolen i första hand lämnar Kb Röjdahls Åkeri 
Ky:s fortsatta besvär utan prövning.

Till övriga delar hänvisar Vasaregionens avfallsnämnd alltså till det som nämnden har 
anfört redan tidigare i ärendet. Såsom Vasa förvaltningsdomstol har ansett, har det inte 
beslutats om överföring av övervakningsuppgifter med det överklagade beslutet. Med det
överklagade beslutet har inte heller ett ärende gällande skyldighet att överlåta 
överföringsdokument avgjorts.

Fortsatta besvär av Oy Rune Bergström Ab med parter i ärendet
Enligt Vasaregionens avfallsnämnds syn har inte heller i de fortsatta besvären av Oy 
Rune Bergström Ab och dess parter i ärendet anförts något sådant som skulle ge 
anledning att ändra Vasa förvaltningsdomstols beslut. Också i fråga om de fortsatta 
besvären av Oy Rune Bergström Ab och dess parter i ärendet nöjer sig Vasaregionens 
avfallsnämnd i princip med att hänvisa till det nämnden anförde redan tidigare i ärendet 
och yrkar på att högsta förvaltningsdomstolen, i likhet med Vasa förvaltningsdomstol, 
delvis ska lämna de fortsatta besvären av Oy Rune Bergström Ab och dess parter i 
ärendet utan prövning, delvis förkasta besvären som ogrundade.

Vasaregionens avfallsnämnd har med sitt beslut 25.8.2015 § 23 beslutat enbart om att 
faktureringen av behandlingsavgifter för kommunalt avloppsslam överförs till 
avfallshanteringsbolaget Stormossen Ab Oy fr.o.m. 1.1.2016. Oy Rune Bergström Ab 
med parter i ärendet har också i sina fortsatta besvär tagit fram olika saker, som inte har 
avgjorts med det överklagade beslutet; Som exempel på detta kan det konstateras att Vasa
förvaltningsdomstol med sin syn har bekräftat att med det överklagade beslutet inte har 
avgjorts frågan om i vilken mån Ab Stormossen Oy får uppgifter från 
avfallstransportregistret eller behandlar det eller vilka uppgifter som överhuvudtaget 
lämnas till Ab Stormossen Oy. Såsom Vasa förvaltningsdomstol har ansett har det inte 
heller beslutats om överföring av övervakningsuppgifter med det överklagade beslutet. 
Vidare har Oy Rune Bergström Ab och dess parter i ärendet i sina fortsatta besvär som 
besvärsgrund anfört att Vasaregionens avfallsnämnd inte har rätt att överföra 
faktureringen av avloppsslam till Ab Stormossen Oy, eftersom beslut om att överföra 
behandlingen av avloppsslam till Ab Stormossen Oy inte har fattats för alla kommuners 
del, fastän detta klart är en besvärsgrund som har anförts först efter att besvärstiden i 
första instans har gått ut. Dessutom har Oy Rune Bergström Ab med parter i ärendet som 
stöd för yrkandena i sina fortsatta besvär anfört besvärsgrunder som klart avser 
ändamålsenlighetsprövning, såsom kostnadsverkan av separat fakturering. Sådana 
grunder är inte tillåtna när det är fråga om kommunalbesvär och i fråga om dem bör de 
fortsatta besvären i första hand lämnas utan prövning.

Till övriga delar hänvisar Vasaregionens avfallsnämnd alltså till det som nämnden har 
anfört redan tidigare i ärendet.

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

Vasaregionens avfallsnämnd ger det som anförts ovan som sitt bemötande till högsta 
förvaltningsdomstolen med anledning av de fortsatta besvär som anförts.

Beslut Godkändes, inklusive Michael Luthers bifogade tillägg:
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Vasaregionen avfallsnämnd konstaterar att efter ärendets behandling i nämnden 
25.8.2015 har Europaparlamentet fastställt ett nytt avfallsdirektiv 2018/851 i maj 2018. I 
direktivets artikel 3 punkt 2 b stadgas: ”Kommunalt avfall omfattar inte avfall från 
tillverkning, jordbruk, skogsbruk, fiske, septiktankar, avloppsnät och rening av avlopp, 
inklusive avloppsslam, uttjänta fordon eller bygg- och rivningsavfall.”
Utgående från EU-direktivet 2018/851 kommer avfallslagstiftningen i Finland att 
uppdateras i enighet med statsminister Rinnes regeringsprogram. Målsättningen är att den
nya avfallslagen skall godkännas i juli 2020. 
Den arbetsgrupp på miljöministeriet som arbetat med beredningen av lagstiftningen har i 
sitt betänkande (EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpano, Työryhmän mietintö 
16.9.2019 ) konstaterat att EU-direktivets skrivning är tvingande. Arbetsgruppen föreslår 
att ansvaret för avloppsslam för kommunens del begränsas till emottagande och hantering
medan organiserandet av avfallshanteringen för avloppsslam inte mera skulle vara 
kommunens ansvar. 
I dagens läge föreligger det en diskrepans visavi stadganden som gäller avloppsslam 
mellan gällande avfallslag i Finland och EU:s direktiv 2018/851 tills den nationella 
lagstiftningen uppdaterats. Med beaktande av detta ber Vasaregionens avfallsnämnd att 
Högsta Förvaltningsdomstolen också bedömer om det beslut som avfallsnämnden tagit 
25.8.2015 äger relevans då den nya lagstiftningen är godkänd och träder i kraft.    
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Dno VAASA/839/02.05.00/2019

Fastställande av avfallsavgifterna från 1.1.2020

Vasaregionens avfallsnämnd 8.10.2019 17
Vasaregionens avfallsnämnd 26.11.2019 24

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

Bilaga Förslag till avfallstaxa fr.o.m. 1.1.2020

Enligt avfallslagens § 78 skall kommunen ta ut en avfallsavgift som täcker dess 
kostnader för avfallshantering som kommunen ordnar. Avfallsavgiften ska motsvara den
servicenivå som kommunen tillhandahåller och i den utsträckning det är möjligt 
uppmuntra till minskning av avfallets mängd och skadlighet och till avfallshantering 
som följer prioriteringsordningen. Kommunernas gemensamma avfallshanteringsbolag 
Stormossen Ab Oy sköter om serviceuppgifterna gällande avfallshanteringen på 
verksamhetsområdet. Stormossen Oy Ab:s styrelse har på sitt möte 3.10.2019 föreslagit 
några förändringar i avfallstaxan. Taxa förslaget finns som bilaga.

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

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

Ärendet finns till påseende på Vasa stads internetsidor mellan tiden 14.10.2019– 
14.11.2019. 

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

Beslut Godkändes. Stormossens avfallsprislista 1.1.2020 fogades till.

Protokollet justerades för denna paragrafs del omedelbart vid sammanträdet. 

ROBERT GRÖNBLOM TUIJA SEPPÄLÄ 
Robert Grönblom Tuija Seppälä
Ordförande protokollförare

MARIA BACKMAN BEATA TAIJALA
Maria Backman Beata Taijala 
Protokolljusterare Protokolljusterare

------------------------------------------------- 
Vasaregionens avfallsnämnd 26.11.2019

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

24 §

26.11.2019Vasaregionens avfallsnämnd
Sammanträdesdatum

Protokolljusterarnas initialer

Sida 26



Vaasan kaupunki – Vasa stad

Bilagor Förslag till avfallstaxa fr.o.m. 1.1.2020
Utlåtande Korsholms kommun avfallstaxa 1.1.2020
Utlåtande Malax kommun avfallstaxa 1.1.2020

Två utlåtanden om avfallstaxan har lämnats in. Utlåtandena finns som bilaga. 

Stormossens styrelse har på sitt möte 3.10.2019 föreslagit följande förändringar i 
avfallstaxan:

Behandlingsavgifter hushåll
              2019 (Moms 0%)              Prisförändring (Moms 0%)

Brännbart avfall                    133 €/ton    + 5,00 €/ton
Slam från reningsverk 58 €/ton    + 0,50 €/ton
Gipsskivor 75 €/ton   - 20,00 €/ton
Tegel 26 €/ton    + 3,00 €/ton
Betong små <1x1 m 29 €/ton    + 3,00 €/ton
Betong stora 36 €/ton    + 2,50 €/ton
Takfilt                     140 €/ton    + 15,00 €/ton
Asfalt 18 €/ton     + 9,10 €/ton
Sand avskiljnings brunn                  25,50 €/ton     + 0,50 €/ton
Vågavgift                  12,00 €/gång +0,40 €/gång

Behandlingsavgifter företag (TSV=Avfallshantering i andra hand, Avfallslagen 33 §):

              2019 (Moms 0%)            Prisförändring (Moms 0 %) 

Brännbart avfall                     133 €/ton    + 5,00 €/ton
Bioavfall, förpackat 98 €/ton    + 14,00 €/ton
Bioavfall, övriga ** 92 €/ton    + 22,00 €/ton
Slam från reningsverk 58 €/ton    + 0,50 €/ton
Fetter                  58 €/ton    + 0,50 €/ton
Gipsskivor 75 €/ton    - 20,00 €/ton
Tegel 26 €/ton    + 3,00 €/ton
Betong små <1x1 m 29 €/ton    + 3,00 €/ton
Betong stora 36 €/ton    + 2,50 €/ton
Takfilt                     140 €/ton    + 15,00 €/ton
Asfalt 18 €/ton     + 9,10 €/ton
Betongkross 0-90 mm (Ny)                6,00 €/ton
Sand avskiljnings brunn                  25,50 €/ton     + 0,50 €/ton
Oljehaltig jord 0-999 mg/kg              24,00 €/ton - 3,00 €/ton
Lindring förorenad jord                  24,00 €/ton - 3,00 €/ton
Betongkross -> ut                    0,50 €/ton - 1,00 €/ton
Vågavgift                12,00 €/gång                      + 0,40 €/gång
Besök på återvinningsstation 
per 2 m3 avfall               32,00 €/besök + 6,00 €/besök
Fast målfärg (färgpatroner)              1,65 €/kg - 0,07 €/kg

15.11.2019 har Stormossen sänt in två nya prisförändringsförslag. Dessa 
ändringsförslag är:
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             2019 (Moms 0%)            Prisförändring (Moms 0 %)

Impregnerat trä                     240 €/ton    + 70,00 €/ton
Maskinhjälp vid lossning 
av avfallslass (t.ex. fastfrusna lass) 
varje påbörjad 15 min. (Ny) 22,58 €/15 minuter

 

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

Vasaregionens avfallsnämnd beslutar fastställa avfallsavgiftstaxorna i enlighet med 
förslaget till avfallstaxa. De justerade avfallsavgifterna träder i kraft 1.1.2020. Samtidigt
upphävs de tidigare fastställda avfallsavgiftstaxorna.

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

Beslut Godkändes.

Protokollet justerades för denna paragrafs del omedelbart vid sammanträdet. 

ROBERT GRÖNBLOM SUSANNA PAAVOLA-LEHTINEN 
Robert Grönblom Susanna Paavola-Lehtinen
Ordförande Protokollförare

MICHAEL LUTHER LIISA WAHLSTRÖM
Michael Luther Liisa Wahlström
Protokolljusterare Protokolljusterare
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Dno VAASA/976/02.05.00/2019

Behandlingstaxa för slambrunnar och slammottagningsplatser från och med
1.1.2020

Vasaregionens avfallsnämnd 26.11.2019 25

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

Bilaga Förslag till behandlingstaxa för slam och slammottagningsplatser från och med 1.1.2020

Enligt avfallslagen (646/2011) 32 § 1 mom. skall kommunen bland annat ordna 
hanteringen av slam som uppstår vid boende från slamavskiljare och samlingsbrunnar. 
Detta betyder i praktiken, sådant slam som uppstår vid hushåll som inte är anslutna till 
ett kommunalt avloppsnät. Till Vasaregionens avfallsnämnds uppgift hör även att 
fastställa kommunala avfallsavgifter, avfallslagen (646/2011) 78-86 §. Enligt 
avfallslagen (646/2011) 81 § är det den kommunala avfallsmyndigheten som påför 
avfallsavgiften i enlighet med den avfallstaxa som kommunen har antagit. 

Eftersom slam som uppstår vid boende från slamavskiljare och samlingsbrunnar hör till 
kommunens ansvar, skall även en kommunal avfallsavgift fastställas för dessa 
avfallstyper. Kommunala avfallsavgifter är bland annat direkt utsökningsbara 
(avfallslagen (646/2011) 145 §) och den avgiftsskyldige kan framställa anmärkning hos 
den kommunala avfallsmyndigheten inom 14 dagar från att avfallsfakturan togs emot 
(avfallslagen (646/2011) 82 §).  Till Vasaregionens avfallsnämnds uppgifter hör även att
fastställa vart avfall skall levereras (Avfallslagen (646/2011) 31 § och 35 § mom. 3).

Enligt avfallslagen (646/2011) 83 § mom. 1, skall avfallsavgiften betalas till kommunen
eller till den som kommunen utsett att handla för dess räkning. Vasaregionens 
avfallsnämnd har redan tidigare utsett Stormossen att handla för dess räkning d.v.s. 
utsett Stormossen att sköta faktureringen av de kommunala avfallsavgifterna, gällande 
slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar (avfallslagen (646/2011), 43 §, 83 § 
mom.1) Detta förslag till behandlingstaxa för slam innehåller även Stormossens 
administrativa kostnad för fakturering av slam behandlings avgifter. 

I samband med behandlingstaxan för slam konstateras mottagningsplatserna för slam 
från hushåll inom avfallsnämndens verksamhetsområde. Förslaget till behandlingstaxa 
för slam och mottagningsplatserna från och med 1.1.2020 kan ses i bilagan: Förslag till 
behandlingstaxa för slam och slammottagningsplatser från och med 1.1.2020.

Totalt finns 7 mottagningsplatser för slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar på 
verksamhetsområdet. Samtliga mottagningsplatser har miljötillstånd för verksamheten. 

Vasaregionens avfallsnämnd sände 5.9.2019, ut en skriftlig begäran till 
slammottagningsplatserna att lämna in prisuppgifter gällande slambehandlingen. 
Samtliga mottagningsplatser har lämnat in prisuppgifter.

Behandlingstaxan för slam tas vid behov upp till behandling i avfallsnämnden. 
Prisändringar gällande slambehandlingsavgifter lämnas framöver in till Vasaregionens 
avfallsnämnd: Vasaregionens avfallsnämnd, PL 2, 65101 Vasa eller 
avfallsnamnden@vaasa.fi. 

25 §
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Vaasan kaupunki – Vasa stad

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

Vasaregionens avfallsnämnd beslutar att fastställa behandlingstaxan för slambrunnar 
och mottagningsplatser från och med 1.1.2020, i enlighet med förslaget till 
behandlingstaxa.  De justerade slamavfallsavgifterna träder i kraft 1.1.2020. Samtidigt 
upphävs de tidigare fastställda slamavgiftstaxorna.

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

Detta beslut verkställs omedelbart även om det överklagas.  

Beslut Ärendet återremitterades enhälligt på förslag av Michael Luther
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Vasa stad

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet 
grundar sig på

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

19, 20, 21, 22, 23, 25

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

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

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

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

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

 

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

Rättelseyrkandets 
innehåll

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

Fogas till protokollet.
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Vasa stad

BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet 
och besvärstid

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

Kommunalbesvär: Paragrafer, besvärsmyndighet, adress och postadress

24
Vasa förvaltningsdomstol
Korsholmsesplanaden 43, PB 204, 65101 Vasa
tfn. 029 564 2780, fax: 029 564 2760, epost: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Förvaltningsbesvär: Paragrafer, besvärsmyndighet, adress och postadress

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

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

Upphandlingsrättelse: paragrafer, besvärsmyndighet, adress och postadress

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

Besvär hos marknadsdomstolen: paragrafer

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

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

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

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

Inlämnande av bes-
värshandlingarna

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

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

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

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