
Vaasan kaupunki

Tid Tisdag 14.6.2022 kl 16.30 – 19.15

Plats Kyrkoesplanaden 26, Kabinett Halme, 4 vån / elektroniskt 
sammantrade

DELTAGARE
Ordinarie medlemmar
Håkans Johan ordförande
Ahlnäs Anna-Lena viceordförande frånvarande
Stolpe Josefine ersättare
Grönblom Robert ledamot
Helala Aira ” deltog på distans
Remahl Peter ”
Simon Tobias ” deltog på distans
Rodas Margareta ”
Ihamäki-Närkki Elina ” deltog på distans
Hietaharju Jari ” deltog på distans
Appel Mikael ” deltog på distans
Kronqvist Anna-Lena ”

Föredragande
Enell-Öst Camilla avfallshanteringschef

Övriga deltagare
Järvelä Markku stadsmiljödirektör
Rönnlund Sebastian stadsmiljösektorns jurist
Paavola-Lehtinen Susanna, avfallshanteringskoordinator, protokollförare

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

I början av mötet presenterade Ab Stormossen Oy:s representanter Aimo Latvala och Håkan Hagberg 
Stormossens aktuella ärenden. Latvala och Hagberg avlägsnade sig kl. 17.20 efter § 21. 

Johan Håkans Susanna Paavola-Lehtinen
Underskrifter Ordförande Protokollförare
JUSTETING AV Plats och tid: Elektronisk underskrift 21.6.2022
PROTOKOLLET § 23 har justerats på mötet 14.6.2022
Utses att
justera Peter Remahl Robert Grönblom

PROTOKOLLET
OMFATTAR Paragrafer 21-25 Sammanlagt 5

PROTOKOLLET - Plats och tid: På Vasa stads webbsidor 22.6.2022
FRAMLAGT TILL § 23 framlagd på stadens webbsidor 15.6.2022
PÅSEENDE

Bevittnar Susanna Paavola-Lehtinen
Utdrags-
bestyrkande

Rättelseyrkande och besvärsanvisning som bilaga.

PROTOKOLL
Vasaregionens avfallsnämnd
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Vaasan kaupunki – Vasa stad

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
Vasaregionens avfallsnämnd 14.6.2022 25

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 €

25 §
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Turun AMK 12 400 €

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.,
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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.

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
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Avfallsnämnden har begärt in utlåtanden gällande slamtransporterna i regionen. Totalt 
fick avfallsnämnden in 13 utlåtanden. Samtliga medlemskommuner har gett utlåtande. 
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 
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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 
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.
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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 
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 
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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 
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 
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upphandlat transportsystem kan inte heller tydligt påvisas i Vasaregionen. I TAMK:s
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.

------------------------------------------------ 
Vasaregionens avfallsnämnd 14.6.2022

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 
Uppmaningsbrev NTM-centralen 10.6.2022

NTM-centralen uppmanar i ett brev daterat 10.6.2022 Vasaregionens avfallsnämnd att ta
ett beslut gällande slamtransporterna. Jag upprepar min beredning från avfallsnämndens
möte 22.3.2022. 

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. 

Slamavfallstransport ordnad av fastighetsinnehavarna upphör 14.6.2025. Övergång till 
kommunalt anordnad slamtransport sker fr.o.m. 15.6.2025 i kommunerna Vasa, 
Korsholm, Vörå, Storkyro, Malax och Korsnäs. Beslutet kan verkställas innan det har 
vunnit laga kraft.

Beslut Beslöts uppta till behandling.
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Vaasan kaupunki – Vasa stad

Ledamot Remahl lämnade understödd av ledamot Rodas följande motförslag:  
Vasaregionens avfallsnämnd beslutar att slamtransporten ordnas på verksamhetsområdet
som slamtransport som ordnas av fastighetsinnehavaren. En omröstning om detta måste 
hållas. Vid omröstningen som genomfördes röstade ledamöterna Stolpe, Ihamäki-
Närkki, Appel, Simon och Helala för föredragandens utgångsförslag (5 Ja-röster). För 
Remahls motförslag röstade ordförande Håkans samt ledamöterna Rodas, Remahl, 
Grönholm, Hietaharju och Kronqvist (6 Nej-röster). Vasaregionens avfallsnämnd 
beslutade således att slamtransporten ordnas på verksamhetsområdet som slamtransport 
som ordnas av fastighetsinnehavaren. 

Föredragande Enell-Öst samt ledamöterna Appel, Helala, Ihamäki-Närkki och Stolpe 
anmälde avvikande mening. 
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1. Inledning 
 

Avfallslagen (646/2011) som trädde i kraft 2012 förutsätter att sådana beslut om avfallstransport enligt avtal 

som är förenliga med den gamla lagen ska omvärderas. I lagen beskrivs vissa villkor som ska uppfyllas för att 

fastighetsinnehavaren ska kunna fortsätta ordna avfallstransporten av slam från slamavskiljare och slutna 

brunnar. Alternativen för avfallstransport är enligt avfallslagen kommunalt anordnad avfallstransport och 

avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar. Kommunen ansvarar bland annat för att ordna 

avfallshantering av avfall från boende (så kallat hushållsavfall). Med avfall från boende avses allt avfall från 

stadigvarande bostäder, fritidsbostäder, internat och annat boende, inbegripet slam från slamavskiljare och 

slutna brunnar, oberoende av dess typ, mängd och beskaffenhet1.  

Det tillfaller avfallshanteringsmyndigheten, i det här fallet Vasaregionens avfallsnämnd, att besluta om 

avfallstransportsystemet. Transport av slam från slamavskiljare och slutna brunnar ordnas i hela nämndens 

verksamhetsområde av fastighetsinnehavaren. Följande sex kommuner hör till avfallsnämndens 

verksamhetsområde: Storkyro, Korsnäs, Malax, Korsholm, Vasa och Vörå.  

Avfallshanteringsmyndigheten ska enligt avfallslagen se över det nuvarande systemet för avfallstransport om 

ett sådant system att avfallstransporten ordnas av fastighetsinnehavaren tillämpas. Den här utredningen har 

gjorts med tanke på granskningen av och beslutsfattandet kring transportsystemet. I utredningen granskas 

nuläget gällande systemet för transport av slam från slamavskiljare och slutna brunnar som en helhet. I 

utredningen granskades hushållens ställning, de kommunala myndigheternas roll samt synpunkter av 

regionala reningsverk och platser för behandling av slam gällande nuläget. Dessutom genomfördes en 

utredning av påverkan för företag bland slamentreprenörer och granskas transportsystemens 

miljökonsekvenser utifrån tidigare utredningar och undersökningar. 

2. Nuläge 
 

2.1 System för avfallstransport 

2.1.1 Avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar 
I området för Vasaregionens avfallsnämnd ordnas transporten av slam från slamavskiljare och slutna brunnar 

för närvarande av fastighetsinnehavaren. Enligt det nuvarande systemet är fastighetsinnehavaren skyldig att 

beställa tömningar av slamavskiljare och slutna brunnar. Fastighetsinnehavaren väljer själv en entreprenör 

för slamtömning och kan vid behov konkurrensutsätta de lokala företagen. Man kan ingå ett avtal om att 

slamavskiljarna och de slutna brunnarna ska tömmas regelbundet med vissa intervaller eller så kan varje 

tömning beställas skilt. Transportörerna fastställer själva sina transportpriser.  

2.1.2 Kommunalt anordnad avfallstransport 
Vid kommunalt anordnad avfallstransport ordnar kommunen transporten inom ramen för den egna 

verksamheten eller genom att skaffa tjänsten av en privatföretagare i enlighet med lagen om offentlig 

upphandling. Slamtransporter kan ordnas genom att tjänsten skaffas av ett privat transportföretag. 

Fastighetsinnehavarna konkurrensutsätter avfallstransporterna centraliserat enligt entreprenadområde. Vid 

kommunalt anordnad avfallstransport fastställs rutten för tömningarna automatiskt enligt 

avfallshanteringsbestämmelserna. 

                                                           
1 Avfallslagen, 32 § 
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2.2 Utgångspunkter i lagen 

2.2.1 Avfallslagen  
Den nya avfallslagen (646/2011) trädde i kraft den 1 maj 2012. Alternativen för avfallstransport är enligt 

avfallslagen kommunalt anordnad avfallstransport och avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar. 

Avfallshanteringsmyndigheten ska enligt avfallslagen se över systemet för avfallstransport om ett sådant 

system att avfallstransporten ordnas av fastighetsinnehavaren tillämpas. Om man genom ett beslut av 

avfallshanteringsnämnden övergår från avfallstransport som ordnas av fastighetsinnehavaren till kommunalt 

anordnad avfallstransport finns det en i lagen fastställd övergångstid för avslutandet av den avfallstransport 

som fastighetsinnehavaren ordnar. Det här kan ske tidigast tre år efter det att beslutet fattades och ska ske 

senast fem år från det att lagen trädde i kraft.2 

Om kommunen tillämpar ett system enligt avtal i enlighet med den gamla lagen kan 

avfallshanteringsnämnden överväga att fortsätta med de avfallstransporter som fastighetsinnehavaren 

ordnar endast om följande förutsättningar uppfylls:  

1) Avfallstransporttjänster tillhandahålls allomfattande och tillförlitligt samt på skäliga och icke-

diskriminerande villkor i det område som beslutet gäller.3 

2) Avfallstransporten främjar avfallshanteringens allmänna funktion, stöder utvecklingen av 

avfallshanteringen i regionen och inte medför fara eller skada för hälsan eller miljön.4 

3) Beslutets verkningar sammantaget bedöms vara positiva, särskilt med beaktande av konsekvenserna för 

hushållen och för företagens och myndigheternas verksamhet.5 

 

2.3 Mottagningsplatser för slam och reningsverk 
I området för Vasaregionens avfallsnämnd finns fem reningsverk och mottagningsplatser för slam och därtill 

finns det i området två företag som själva behandlar slam. I Korsholms kommun verkar Röjdahls Åkeri Ky. 

Företaget använder ett system för behandling av slam där slammet behandlas med torv- och sandfilter och 

komposteras (DNr LSSAVI/130/04.08/2010). I företagets miljötillstånd anges att den maximala mängden 

behandlat slam är 8 000 m3. I Malax verkar dessutom Jan-Erik Fodges företag som behandlar slam genom 

kalkstabilisering. I miljötillståndet (Nr 3/2003) anges att företaget behandlar 250–300 m3 slam per år.  

Tabell 1. Reningsverkens och mottagningsplatsernas behandlingspriser 
* Uppgifter i Vasaregionens avfallsnämnds slamutredning 

 
Behandlingspriser 
(moms 0)  

Reningsverk/mottagningsplats 
Slam från 
slamavskiljare (€/m3) 

Slam från slutna 
brunnar (€/m3) 

Korsnäs  
                                

25,00    
                                     

5,10    

Stormossen 
                                

10,15    
                                  

10,15    

Vörå och Oravais 
                                

14,00    
                                     

1,60    

Hyyriä  4,00*   4,00*  

                                                           
2 Avfallslagen, 149 §  
3 Avfallslagen, 35 § 
4 Avfallslagen, 37 § 
5 Avfallslagen, 37 § 
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2.4 Transportentreprenörer i området 
Alla aktörer som bedriver yrkesmässig avfallstransport ska enligt 96 § i avfallslagen godkännas för anteckning 

i avfallshanteringsregistret. Avfallshanteringsregistret upprätthålls av närings-, trafik- och miljöcentralerna i 

enlighet med 142 § i avfallslagen. I det avfallshanteringsregister som NTM-centralen i Södra Österbotten 

upprätthåller fanns 14 regionala entreprenörer för transport av slam från slamavskiljare och slutna brunnar 

(läget den 4 mars 2015). Bifogat finns en uppdaterad lista över entreprenörer för transport av slam från 

slamavskiljare och slutna brunnar inom NTM-centralen i Södra Österbotten (läget den 11 maj 2015). NTM-

centralen genomför för närvarande en granskning av de avfallstransportentreprenörer som inte har 

granskats på tre år eller som godkändes för anteckning i avfallshanteringsregistret för tre år sedan. Eftersom 

granskningen ännu pågår kan man anta att det kan komma att ske förändringar i avfallshanteringsregistret. 

Uppgifterna om regionala slamtransportentreprenörer samlades in genom reningsverkens kunduppgifter. Vi 

samlade in uppgifter om sammanlagt 23 transportföretag för enkäten via reningsverkens kundregister och 

NTM-centralens avfallshanteringsregister. 

Tabell 2. Transportörer av slam från slamavskiljare och slutna brunnar/NTM-centralen i Södra Österbotten 

(läget den 11 maj 2015) 

 

2.4.1 Register och uppföljning 
Avfallsinnehavaren upprätta ett transportdokument för slam från slamavskiljare och slutna brunnar som 

transporteras och överlämnas till en mottagare som avses i 29 §. Transportdokumentet ska innehålla för 

övervakningen och uppföljningen behövliga uppgifter om avfallets typ, beskaffenhet, mängd och ursprung 

samt leveransplatsen, leveransdatumet och transportören.  

Om avfall som avses i 1 mom. avhämtas från hushåll, ska avfallstransportören upprätta transportdokumentet 

i avfallsinnehavarens ställe och se till att dokumentet ges till mottagaren och att det bevaras (avfallslagen, 

121 §). 

Aktörer som bedriver yrkesmässig avfallshantering ska anmäla sig till det avfallshanteringsregister som NTM-

centralen upprätthåller. Verksamhetsutövaren är skyldig att föra register över allt avfall som aktören 

transporterar. Om ett vederbörligt register inte upprätthålls är det omöjligt för den behöriga 

tillsynsmyndigheten att övervaka om de lagar som styr slamtömningarna genomförs. 

2.5 Mängden slam i området 
I verksamhetsområdet för Vasaregionens avfallsnämnd finns inga exakta uppgifter om hur många fastigheter 

och hushåll som inte omfattas av avloppsnätet. Eftersom inga uppgifter finns tillgängliga är det omöjligt att 

OMRÅDE AVFALLSTRANSPORTÖR POSTADRESS POSTNUMMER POSTANSTALT 
STORKYRO KARHU HEIKKI, AVFALLSTRANSPORT JAURINTIE 520 61500 STORKYRO 
STORKYRO URAKOINTI M & M KARHU AY, AVFALLSTRANSPORT SAVIKUJA 61 61500 STORKYRO 
STORKYRO WAISMAA JUHA, AVFALLSTRANSPORT RUUSUPURONTIE 214 61500 STORKYRO 
MALAX FOGDE JAN-ERIK, AVFALLSTRANSPORT SIMONSBACKVÄGEN 69 66140 ÖVERMALAX 
MALAX HÄGGVIKS TRANSPORT, AVFALLSTRANSPORT BJÖRNEBORGSVÄGEN 1785 66160 LÅNGÅMINNE 
MALAX STORSVED SOPSERVICE, AVFALLSTRANSPORT NORRVÄGEN 168 66240 PETALAX 
KORSHOLM KB EASYWASH S-E HERRGÅRD KY, AVFALLSTRANSPORT LÅNGKÄRRVÄGEN 14 65760 ISKMO 
KORSHOLM OY RUNE BERGSTRÖM AB, AVFALLSTRANSPORT BACKSVÄGEN 8 65630 KARPERÖ 
KORSHOLM KB RÖJDAHLS ÅKERI KY, AVFALLSTRANSPORT VÄSTERSOLFVÄGEN 84 65450 SOLF 
VASA KULJETUSLIIKE ARTO CEDERLÖF, AVFALLSTRANSPORT ROPARNÄSVÄGEN 45 65320 VASA 
VASA MT-JÄTEHUOLTO OY, AVFALLSTRANSPORT VÖRÅVÄGEN 143 66500 LILLKYRO 
VASA POHJANMAAN VIEMÄRIPALVELU OY, AVFALLSTRANSPORT BORRVÄGEN 1 65350 VASA 
VASA SUOMEN YKKÖSVUOKRAUS OY, AVFALLSTRANSPORT FURUGATAN 28 65230 VASA 
VÖRÅ AB NORDQVIST-TRANS OY, AVFALLSTRANSPORT KLEIDERSVÄGEN 106 66600 VÖRÅ 
VÖRÅ ÖBBET BOLAG STORLUNDS TRANSPORT, AVFALLSTRANSPORT STJÄRNHJULSVÄGEN 3 66600 VÖRÅ 
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uppskatta exakt hur mycket slam från slamavskiljare och slutna brunnar som uppstår i området och hur stor 

del av detta som styrs till behörig behandling. 

Vid bedömningen av nuläget för slamtransporter och granskningen av hushållens ställning är det bra att 

framföra någon slags kalkylmässig uppskattning av mängden slam från hushåll. 

2.5.1 Kalkylmässiga uppskattningar 
Kalkylerna över mängden slam är riktgivande. I kalkylerna har antalet fastigheter uppskattats för att man ska 

kunna bilda sig en uppfattning av mängden slam i målområdet för utredningen. Med hjälp av Vasa Vattens 

registeruppgifter nåddes cirka 90 procent av de fastigheter som inte omfattas av Vasaregionens avloppsnät. 

Uppdateringen av Vasa Vattens register pågår ännu, så uppgifterna var till viss del bristfälliga. Man fick 

uppgifter om vilka fastigheter som är anslutna till avloppsnätet i Vörå, Korsnäs, Malax och Storkyro. 

Uppgifterna jämfördes med avfallsregistret och på så sätt fick man uppgifter om vilka fastigheter som inte är 

anslutna till avloppsnätet.  Trots upprepade försök till kontakt fick man inga fastighetsuppgifter om Korsholm, 

så informationen om vilka fastigheter som inte är anslutna till avloppsnätet plockades från Vasaregionens 

avfallsnämnds avfallsregister på basis av postnumret.  

Uppgifter om sammanlagt 10 888 fastigheter plockades ur registret. I kalkylerna av mängden slam som 

uppstår i området uppskattar vi att det i området finns 11 000 stadigvarande fastigheter som inte är anslutna 

till avloppsnätet. Utifrån tidigare utredningar uppskattade man att cirka 30 procent av fritidsbostäderna 

omfattas av slamtömningarna. Med andra ord skulle 70 procent av fritidsbostäderna vara fastigheter med 

liten vattenanvändning. I området finns cirka 10 500 fritidsfastigheter, varav uppskattningsvis 3 150 

fastigheter omfattas av slamtömningarna. 

I fastigheter för permanent boende uppstår uppskattningsvis i genomsnitt 850 liter slam per invånare per 

år6. Hushållen består i medeltal av 2,58 personer7. Den kalkylmässiga uppskattningen av mängden slam från 

fastigheter för permanent boende fås genom följande beräkningsformel: 

850 l/pers./a × 2,58 pers. × fastigheter utanför avloppsnätet (st.) ÷ 1 000. 

Med den här beräkningsformeln blir mängden slam från hushåll i området 24 123 m3. 

På motsvarande sätt kan mängden slam från fritidsbostäder beräknas med följande formel: 

850 l/pers./a ÷ 365 dygn × 75 dygn 8 × 4 pers.9 × fritidsbostäder utanför avloppsnätet ÷ 1 000. 

Med den här beräkningsformeln blir mängden slam från fritidsbostäder i området 2 200 m3. Man kan således 

uppskatta att det uppstår sammanlagt cirka 26 300 m3 slam i områdets hushåll och fritidsbostäder.  

2.5.2 Mängden slam som styrs till behandling 
År 2014 styrdes sammanlagt cirka 28 650 m3 slam till reningsverken och mottagningsplatserna i området 

(tabell 3). En del av det här slammet kommer från företagen i området (5 800 m3). Av det slam som hämtades 

till reningsverk och mottagningsplatser uppskattades 20 procent10 komma från företag. Därmed uppgår 

mängden slam från fastigheter för permanent boende och fritidsfastigheter till cirka 22 900 m3, och därmed 

kan man på basis av kalkylerna räkna ut att allt slam som uppstår i området inte behandlas på behörigt sätt 

(bild 1 och 2). 

                                                           
6 Västra Finlands miljöcentral 2009. 
7 Statistikcentralen 2009. 
8 Fritidshusbarometern 2009. 
9 Statistikcentralen 2009. 
10 Medelvärde av slamföretagens enkätsvar. 



8 
 

Tabell 3. Slam som styrs till reningsverk och mottagningsplatser 

 Mängden slam   

Reningsverk/mottagningsplats 
Slam från 
slamavskiljare (m3) 

Slam från slutna 
brunnar (m3) Sammanlagt (m3) 

Korsnäs  
                              

694,40    
                                

753,40                          1 447,80    

Stormossen                         15 110,00    

Vörå och Oravais                             6 696,00    

Hyyriä  600,00*   400,00*                        1 000,00    

Röjdahls Åkeri**                           4 000,00    

Jan-Erik Fodge**                              400,00    

                       28 653,80    

* Uppgifter i Vasaregionens avfallsnämnds utredning   

**Slammängden har plockats från enkäten för transportföretag  
 

 

 

Bild 1. Diagram över slam som styrs till behandling   Bild 2. Var hamnar slammet? 

3. Genomförande av utredningen 
 

Utredningen genomfördes under våren 2015. Uppgifterna om nuläget för det slamtransportsystem som 

fastighetsinnehavaren ordnar togs fram genom enkäter riktade till olika intressentgrupper. 

Intressentgrupperna i utredningen utgörs av hushåll, slamtransportentreprenörer, kommunala 

miljömyndigheter och regionala reningsverk och mottagningsplatser för slam.  
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I fråga om hushåll var man bland annat intresserad av tömningsfrekvensen för brunnarna, priserna på 

tömningstjänsterna samt av huruvida hushållen är nöjda med de tjänster för slamtömning som erbjuds i 

området och hur det nuvarande slamtransportsystemet borde utvecklas. Enkäten (bilaga 1) skickades till 

2 000 slumpmässigt utvalda hushåll i området. Enkäterna skickades ut per post och invånarna hade möjlighet 

att svara på enkäten på papper eller elektroniskt. Cirka 600 hushåll svarade på enkäten och svarsprocenten 

var därmed cirka 30 procent.  

Bland slamtransportentreprenörer genomfördes en utredning av påverkan för företag (bilaga 2). Syftet var 

att genom enkäten kartlägga nuläget för företag som transporterar slam från slamavskiljare och slutna 

brunnar. För slamtransportentreprenörernas del efterfrågades grundläggande uppgifter om företaget: 

antalet anställda, omsättning och transportmateriel. Dessutom bad man entreprenörerna bedöma nuläget 

för företaget och vilka förändringar en eventuell förändring av transportsystemet skulle leda till. På basis av 

dessa utgångsuppgifter och entreprenörernas synpunkter bedömde man vad en förändring av 

transportsystemet skulle innebära i verkligheten. 

Man strävade efter att nå alla slamentreprenörer i området med enkäten. Kontaktuppgifterna till 

slamentreprenörerna fick man från NTM-centralens avfallshanteringsregister och från kundregister hos de 

regionala reningsverken och mottagningsplatserna för slam. Då kundregistren hos reningsverken och 

mottagningsplatserna för slam granskades upptäckte man att alla slamtransportentreprenörer i området inte 

finns antecknade i det avfallshanteringsregister som lagen kräver. Man samlade kontaktuppgifter till 

sammanlagt 23 slamtransportföretag från olika register. Enkäterna skickades ut per post och företagen hade 

möjlighet att svara på enkäten på papper eller elektroniskt. Sammanlagt tolv företag svarade på enkäten och 

därmed var svarsprocenten 52 procent. Företagen ombads skicka in sina kundregister tillsammans med 

enkätsvaren. Tre företag som svarade på enkäten skickade in sina kundregisteruppgifter. 

Till reningsverk och mottagningsplatser för slam skickades en enkät (bilaga 3) per e-post. I fråga om 

reningsverken var man bland annat intresserad av mängden slam som behandlas. Enkäten om nuläget för 

systemet för slamtransport skickades till alla kommunala miljömyndigheter inom avfallsnämndens 

verksamhetsområde. Alla kommuner utom en besvarade enkäten. Genom enkäten (bilaga 4) strävade man 

efter att utreda nuläget för kommunernas system för behandling av slam samt eventuella utmaningar i 

anslutning till detta. 

4. Resultat 

 

4.1 Hushållens ställning 
Enkäten besvarades av hushåll i alla kommuner inom Vasaregionens avfallsnämnds verksamhetsområde. 

Respondenterna bodde i regel i två personers hushåll och cirka 30 procent av respondenterna bodde i hushåll 

som omfattade fler än två personer. Cirka 30 procent av respondenterna vet inte hur många 

slamtransportentreprenörer som bedriver verksamhet i den egna kommunen. De resterande 70 procent 

känner till åtminstone en transportentreprenör i området. 
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På basis av svaren är den genomsnittliga volymen på en slamavskiljare cirka 4 m3 och på en sluten brunn 6 

m3. Andelen slamavskiljare utgör cirka 80 procent av slambrunnarna i området. Fastigheterna har även andra 

reningssystem, till exempel kemiska reningsverk (WehoPuts), uppsugning och filtrering i marken, biologisk 

oxidation och sedimentering av fosfor med PAC samt kassettfält med filtrering enligt Jita-systemet.  

För närvarande finns det inga uppgifter om hur många hushåll i området som tömmer sina slamavskiljare 

eller slutna brunnar minst en gång per år i enlighet med bestämmelserna. Utifrån enkätsvaren kan man 

uppskatta att cirka 25 procent av fastigheterna inte tömmer sina slambrunnar enligt bestämmelserna. I 

svaren uppgavs att det kan gå flera år mellan tömningarna. De olika behandlingssystemen för avloppsvatten 

skapar osäkerhet i enkätsvaren. 85 procent av respondenterna beställer alltid tömning av brunnen vid behov. 

Färre än hundra av fastigheterna i området har ingått ett avtal om regelbunden tömning med en 

tömningsentreprenör. Hälften av fastigheterna vet hur mycket slam brunnen i genomsnitt töms på per 

tömning. 

 

I valet av entreprenör är kvaliteten på tjänsten viktigare än priset för hushållen. Cirka 20 procent av 

respondenterna väljer entreprenör utifrån priset. Valet av entreprenör påverkas också av den lokala aspekten 

och man vill ofta beställa tjänsten av en entreprenör i den egna kommunen. Cirka 80 procent av 

respondenterna anser att prisutvecklingen gällande slamtömningstjänster är måttfull. 
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Den sista frågan till invånarna gällde idéer och tankar kring hur tömningstjänsten kunde utvecklas. Nedan 

följer några huvudteman som upprepades i svaren: 

– Det nuvarande systemet fungerar, det behöver inte utvecklas.  

– Förbättrad kommunikation mellan kunden och entreprenören (information om tömningar och 

tidtabeller per textmeddelande eller e-post). 

– Invånarna ska ha rätt att bestämma vilken entreprenör de anlitar. 

– Tömningarna beställs tillsammans med grannarna så att transportkostnaderna blir mindre. 

– Ett regelbundet tömningsintervall skulle underlätta invånarens ställning. 

– Invånarna vill beställa tjänster av en lokal entreprenör. 

– Avloppsnätet borde utvidgas. 

4.1.1 Kommunvis granskning 
För att man ska kunna granska likvärdigheten i fråga om slamtömningstjänster i olika områden måste 

servicekvaliteten och priset samt kundnöjdheten granskas kommunvis. Förverkligas slamtransporttjänsterna 

i området på icke-diskriminerande villkor? 

Först granskar man hur nöjda hushållen är med den nuvarande slamtömningstjänsten (tabell 4). Invånarna i 

Korsnäs är nöjdast medan invånarna i Korsholm är minst nöjda. Skillnaderna i medelvärdena i svaren är 

mycket små och i regel kan man konstatera att alla kommuners invånare är nöjda med den tömningstjänst 

de får. 

Tabell 4. Hur nöjda är ni med den nuvarande tömningstjänsten?  
(1 = inte alls nöjd, 5 = mycket nöjd) 

 

 

 

Därefter granskar man om det förekommer skillnader i priset på tömningstjänster mellan olika kommuner 

(tabell 5). Medelvärdet för priserna på tömning av brunnar räknades ut på basis av de priser som 

respondenterna uppgett. Korsholms kommun hade de genomsnittligt högsta priserna medan Malax kommun 

hade de lägsta. Skillnaden mellan de genomsnittliga priserna är cirka 40 euro (66 procent) mellan den dyraste 

och den förmånligaste kommunen. Även inom kommunerna förekommer stora prisvariationer som delvis 

kan förklaras av antalet brunnar som ska tömmas och mängden slam som töms. I avsnittet om påverkan för 

företag uppger transportföretagen att priset huvudsakligen fastställs på basis av avståndet och mängden 

slam som töms. Korsholm är den till ytan största kommunen inom Vasaregionens avfallsnämnd, och därmed 

blir avstånden som slammet transporteras lättare längre där än i de övriga kommunerna i regionen. I enkäten 

bad man också respondenterna om uppgifter om transportens och behandlingens andel av priset. Priserna 

för transport och behandling uppgavs mycket sällan separat i svaren. Det här kan bero på att det på fakturan 

till kunden endast finns ett totalpris. Därmed vet kunden inte hur stor andel av priset som utgörs av 

transportjänster och hur stor andel som utgörs av avgiften för behandling av slammet. Enligt 85 § 3 mom. i 

avfallslagen ska behandlingens respektive transportens andel specificeras i transportörens faktura till 

fastighetsinnehavaren om ett system där fastighetsinnehavaren ordnar transporten tillämpas. 

1 2 3 4 5 Medelvärde Antal respondenter

Alla kommuner 3 4 67 156 299 4,41 529

Storkyro 0 0 6 16 24 4,39 46

Korsnäs 0 0 2 2 12 4,63 16

Malax 0 0 5 12 33 4,56 50

Korsholm 3 2 36 73 116 4,29 230

Vasa 0 1 12 38 69 4,46 120

Vörå 0 1 6 15 45 4,55 67
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Tabell 5. Det genomsnittliga priset på en tömning kommunvis 

  Tömningspris i medeltal €) min. –max. pris (€) Antal respondenter (tot. 386) 

Storkyro 81,24 30–162 35 

Malax 60,06 30–150 41 

Korsholm 104,54 45–235 158 

Korsnäs 62,83 45–116 8 

Vasa 87,07 25–150 95 

Vörå 73,05 27–120 49 

 

4.1.2 Sammanfattning av resultaten av enkäten till hushåll 
Utifrån enkätsvaren kan det konstateras att invånarna i området är nöjda med de slamtömningstjänster de 

får och dessutom anser de att det nuvarande transportsystemet fungerar. I många svar kan urskiljas små 

differenser i priserna på tömning av slam. Dessa förklaras av skillnader i avståndet.  

4.2 Utredning av påverkan för företag 

4.2.1 Företagets storlek 
Mer än hälften (58 procent) av de företag som svarade på enkäten är transportföretag som sysselsätter en 

eller två personer. Det största företaget som svarade på enkäten sysselsatte 40 personer. Alla företag uppgav 

inte sin omsättning. Slamtransporterna utgör i genomsnitt 37 procent av omsättningen för de företag som 

svarade på enkäten. Två företag uppgav att hela deras omsättning utgörs av slamtransporter. 

4.2.2 Verksamhetsområde 
De lokala transportföretagen tillhandahåller tömnings- och transporttjänster i alla kommuner som omfattas 

av Vasaregionens avfallsnämnd. Dessutom bedriver fyra av transportföretagen verksamhet även utanför 

avfallsnämndens verksamhetsområde. Sju transportföretag tillhandahåller tömningstjänster i Korsholms 

kommun, medan två företag erbjuder motsvarande tjänster i Korsnäs kommun. Utifrån svaren kan det 

konstateras att det i alla kommuner inom verksamhetsområdet för Vasaregionens avfallsnämnd i tillräckligt 

omfattande utsträckning erbjuds tjänster för tömning och transport av slam. 

 

Andra, vilka? 
Över hela landet Lillkyro, Ylistaro 
Laihela  Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad 
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Hälften av de slamtransportföretag som verkar i regionen transporterar slam till Ab Stormossen Oy. Man kan 
utifrån svaren dra slutsatsen att transportörerna transporterar slam till fler än ett reningsverk eller en 
mottagningsplats för slam. Av svaren att döma har avståndet den största inverkan på valet av reningsverk. 
Även behandlingspriset har betydelse.  

 

4.2.3 Tömningar 
Transportentreprenörerna tömmer i genomsnitt 640 slamavskiljare och slutna brunnar på bostads- och 

fritidsfastigheter per år. Enligt entreprenörernas bedömningar producerar företag i genomsnitt 20 procent 

av den totala mängden slam. Som högst uppskattades andelen slam från företag till 80 procent.  

Tömningspriset baserar sig enligt enkätsvaren på mängden slam som töms och avgiften gäller för en tömning. 

Även brunnarnas avstånd och antal har betydelse. Ett transportföretag uppger att man tillämpar en timtaxa 

och dessutom påverkar helgdagar och veckoslut prissättningen.  

 

4.2.4 Bedömning av nuläget 
75 procent av företagen som besvarade enkäten var beredda att utvidga sin verksamhet genom att ta fler 

hushåll som kunder. Företagen använder i regel tank- eller lastbilar för att transportera slam. Två av 

företagen som besvarade enkäten använde endast en traktor medan två företag använde både en traktor 

och en last- eller tankbil. En tredjedel av företagen har under de senaste två åren investerat i ny 

transportmateriel. 

Alla företag som besvarade enkäten var av den åsikten att det nuvarande transportsystemet där 

fastighetsinnehavaren ordnar transporten fungerar bra. 

Företagen ombads komma med idéer om hur det nuvarande slamtransportsystemet kunde utvecklas. Tre 

huvudteman lyftes fram i svaren: 

– Den nuvarande praxisen fungerar för kunder och transportföretag. 

– Myndigheterna borde skärpa sin övervakning av transportmateriel och rapportering. 

– Slamtransporterna sköts redan nu genom regelbundna och optimerade tömningsrutter där 

brunnarna töms minst en gång per år. 

4.2.5 Framtiden 
I enkäten ville man ta reda på företagens syn på framtiden. Elva företag var av den åsikten att företagens 

verksamhetsförutsättningar skulle bli sämre om transportsystemet ändrades. Endast ett av de företag som 

besvarade enkäten trodde att en förändring av transportsystemet kan leda till att nya företag grundas. 

Drygt hälften (58 procent) av företagen tror inte på sina egna möjligheter i en eventuell konkurrensutsättning 

som kommunen ordnar.  

Ja, varför? 
– Om man i konkurrensutsättningen betonar annat än priset, det vill säga även kvalitativa faktorer: 

materiel, rapportering, arbetssäkerhet och kompetens. 
– Företaget är flexibelt och kan på beställning av kunden arbeta till exempel på veckoslut och 

helgdagar (tre svar). 
Nej, varför? 

– Stora företag dominerar i branschen och tränger undan små, flexibla företag (sex svar). 
– I en hård priskonkurrens kan man inte garantera kunden samma servicenivå som i nuläget. 
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Man frågade företagen om hur ett kommunalt anordnat system för transport av slam från slamavskiljare och 

slutna brunnar skulle gynna företagets affärsverksamhet. I regel ansåg företagen att det inte finns några 

fördelar alls (elva svar). Man ser fördelar med kommunalt anordnad slamtransport i de fall där företagen 

väljs utifrån kvalitativa faktorer och ruttplaneringen görs på ett rationellt sätt (ett svar). 

När man frågade företagen vilka skador ett kommunalt anordnat system för transport av slam från 

slamavskiljare och slutna brunnar leder till för företagens affärsverksamhet var respondenterna inne på 

samma linje:  

– Sämre servicenivå (fem svar). 

– Högre kostnader för kunderna och företagen (tre svar). 

– Sämre verksamhetsförutsättningar för företagen (sju svar). 

Slutligen ombads företagen lista sina tankar om en eventuell förändring av transportsystemet: 

– I framtiden ska myndighetstillsynen genomföras mycket noggrant. 

– Även andra aspekter än det billigaste priset ska beaktas i konkurrensutsättningar. 

– Det är ingen idé att ändra på systemet, det nuvarande systemet fungerar bra och är förmånligt för 

kunden. 

– På grund av avloppsprojekt och nya avloppsvattensystem minskar kunderna redan nu. 

– Företagen kommer att förlora sitt levebröd på grund av det nya systemet (tre svar). 

– Servicenivån blir sämre och priserna stiger. 

– Mer byråkrati. 

– Kunderna får inte längre service på kvällar och helgdagar. 

4.2.6 Sammanfattning av utredningen om påverkan för företag 
Företagen ansåg att det nuvarande systemet där fastighetsinnehavaren ordnar transporten fungerar bra. Vid 

en eventuell förändring av transportsystemet ansågs hoten vara en sämre servicenivå och högre kostnader 

för kunder och företag. Mer än hälften av de företag som besvarade enkäten uppgav att en eventuell 

förändring av transportsystemet skulle försämra företagets verksamhetsförutsättningar. 

4.3 Reningsverk och mottagningsplatser 
Alla reningsverk och mottagningsplatser som besvarade enkäten ansåg att det inte transporteras slam från 

kommuner utanför verksamhetsområdet till verksamhetsområdet och de regionala reningsverken. I ett av 

svaren konstateras dock att man inte med säkerhet kan utreda varifrån det slam som hämtas till 

reningsverket härstammar eftersom alla entreprenörer inte går med på att ge uppgifter om var slammet 

avhämtats, trots av avfallslagen ålägger dem att uppge dessa uppgifter. De enda uppgifter som reningsverken 

har är de uppgifter som transportentreprenörerna uppger. Slamtransporterna koncentreras inte till en viss 

tidsperiod och orsakar ingen skada för reningsverkens verksamhet.  

Reningsverket i Korsnäs tog under 2014 emot 694,4 m3 slam från slamavskiljare och 753,4 m3 slam från slutna 

brunnar. Reningsverket behandlade alltså sammanlagt 1 450 m3 slam under 2014. Reningsverket tar endast 

emot slam från fastigheter inom den egna kommunen. Reningsverket uppskattar att cirka fem procent av 

slammet kommer från företag. Inga stora förändringar planeras inom den närmaste framtiden. 

Ab Stormossen Oy tog emot cirka 15 110 m3 slam under förra året. För närvarande tar företaget emot cirka 

18 000 m3 slam på årsnivå. Ab Stormossen Oy tar emot slam från slamavskiljare, förbehandlar det och pumpar 

det vidare till Påttska reningsverket. Ab Stormossen Oy kan inte uppskatta hur stor mängd slam som 

produceras av företag eftersom transportföretagen inte ger de transportdokument som lagen kräver. Det 

har framgått att man i dokumenten antecknar endast en avhämtningsplats trots att lasten innehåller slam 

från flera avhämtningsplatser. Stormossen bedömer dock att största delen av slammet kommer från hushåll. 
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I framtiden kommer Ab Stormossen Oy sannolikt att ändra priset för slam från slamavskiljare och slutna 

brunnar. Påttska reningsverket planerar att bygga ett slamrör mellan reningsverket och Ab Stormossen Oy. 

Vörå och Oravais reningsverk har en kapacitet på 7 800 m3 slam per år. Under 2014 behandlade reningsverket 

sammanlagt 6 696 m3 slam, varav cirka 1 500 m3 (22 procent) kom från företag. Reningsverket får inte slam 

från kommuner utanför det egna området. I framtiden kommer man att fortsätta ta emot slam på samma 

sätt som i nuläget. 

4.4 Myndigheter och tillsyn 
I de fall där fastighetsinnehavaren ordnar slamtransporter bör avfallshanteringsmyndigheten kunna övervaka 

att avfallshanteringsbestämmelserna följs. Av kommunernas svar kan man dra slutsatsen att tillsynen är 

utmanande i det nuvarande systemet. Inte en enda kommun har uppgifter om eller ett register över 

fastigheter som är belägna utanför avloppsnätet. Tillsynen kan genomföras endast om man har tillräckliga 

och uppdaterade uppgifter om nuläget. Myndigheterna borde ha uppgifter om vilka fastigheter som 

producerar slam. Dessutom behövs ett uppdaterat register över transportentreprenörer, av vilket framgår 

mängderna slam som tömts och tömningsfrekvenserna samt vart slammet transporteras för behandling. 

4.4.1 Storkyro 
Den kommunala vatten- och avloppsanläggningen har uppgifter som vilka aktörer som transporterar slam till 

avloppsnätet. Kommunen har inget egentligt register över fastigheter som inte omfattas av avloppsnätet. 

Alla slamentreprenörer som bedriver verksamhet i området finns registrerade i enlighet med 

miljöskyddslagen. I kommunen finns två större vattenandelslag, i Lehmäjoki och Jokiperä. Andra eventuella 

vattenandelslag är små. Ingen har ansökt om tillstånd för egen rening av slam. Man har med några 

fastighetsägare diskuterat kalkstabilisering och gett anvisningar för hur den görs.  

Det har inte framkommit några problem kring tömningen av slamavskiljare och slutna brunnar i kommunen. 

Det erbjuds tömningstjänster i kommunen, men några gånger har det uppgetts att det varit problem med att 

tidtabellen dragits ut. Kommunen konstaterar också att det är svårt att veta hur ofta brunnarna i området 

töms och om kalkstabiliserat slam sprids ut på åkrar.  

Inom kommunen betalar beställaren för tömningstjänsten enligt behov och kostnader som uppstår: ”Till 

exempel kräver lagen om vattentjänster att kostnaderna för en verksamhet ska riktas till den som orsakar 

dem. Följaktligen ska man betala olika avgifter för olika långa köravstånd och för olika kubikvolymer, och om 

jag har förstått det rätt så är det också såhär man gör för närvarande”.  

4.4.2 Korsnäs 
Korsnäs har inget eget slamtransportföretag. De närmaste företagen finns i grannkommunerna Närpes och 

Malax. Det upprätthålls inget register över fastigheter som inte omfattas av avloppsnätet. Största delen av 

fastigheterna i kommunen är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det finns inga 

vattenandelslag i kommunen. Man strävar efter att ta emot slam från slutna brunnar till det kommunala 

avloppsnätet, där det också kan renas. Miljömyndigheterna i Korsnäs tror att invånarna är medvetna om 

skyldigheten att tömma brunnen och det har inte uppstått några stora problem kring tömningen av 

slamavskiljare och slutna brunnar i området. 

4.4.3 Korsholm 
Det finns tre vattenandelslag i kommunen. Röjdahls Åkeri Ky har ansökt om tillstånd för egen rening.  

4.4.4 Vasa 
I Vasa finns inget register över slamtransportörer som bedriver verksamhet i området eller över fastigheter 

som inte är anslutna till avloppsnätet. Det finns vattenandelslag i kommunen. Ingen har ansökt om tillstånd 

för egen rening av slam. Man tror att invånarna är medvetna om att fastighetsinnehavare är skyldiga att 
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tömma sin brunn minst en gång per år. Tjänster för transport av slam från slamavskiljare och slutna brunnar 

erbjuds täckande och jämlikt i hela kommunen.  

4.4.5 Vörå 
I Vörå finns inga färdiga register över fastigheter som inte omfattas av avloppsnätet. Det finns några små 

vattenandelslag i kommunen. Ingen har ansökt om tillstånd för egen rening av slam i Vörå kommun. En del 

av hushållen tömmer inte sin brunn minst en gång per år såsom fastställs i bestämmelserna och det uppstår 

nu och då luktolägenheter. Det erbjuds tjänster för transport av slam från slamavskiljare och slutna brunnar 

täckande och jämlikt i hela kommunen, men det är ändå möjligt att brunnar töms på egen hand i marken.  

Det är absolut nödvändigt med information och rådgivning eftersom alla kommuninvånare inte känner till de 

nuvarande avfallshanteringsbestämmelserna. 

4.5 Miljökonsekvenser 

4.5.1 Konsekvenser av transporter 
Miljökonsekvenserna av slamtransporter anknyter framför allt till transportsträckornas längd. Den tunga 

vägtrafiken orsakar betydande koldioxidutsläpp på lokal och global nivå. Utsläppen kan klassificeras enligt de 

element i miljön de riktas mot. Miljöutsläppen kan riktas mot luften, vattendrag eller jordmånen. Trafiken 

orsakar en spridd belastning. Avgasutsläpp från vägtrafiken innehåller bland annat koldioxid (CO2), 

kolmonoxid (CO), kväveoxider (NOx), kolväten som avdunstar (VOC) och partiklar. Koldioxid är en betydande 

växthusgas som leder till klimatuppvärmning. Kolmonoxid och partiklar orsakar skadliga hälsoeffekter särskilt 

i regioner med mycket trafik.11  

I nuläget är det vanligt att entreprenörerna inte har färdiga rutter för alla brunnstömningar, utan brunnarna 

töms vid behov på kundens beställning. Om man tömde så många fastigheters brunnar som möjligt under 

samma rutt skulle man kunna minska på det totala kilometerantalet för rutterna och transporterna skulle 

orsaka mindre miljöutsläpp. 

 

 

Bild 3. Nuvarande körordning 

                                                           
11 Huvudstadsregionens samarbetsdelegation, SAD 2000. 
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I nuläget tillämpas en kombination av bägge arrangemangen (bild 3). Planeringen och optimeringen av 

transporter för avhämtning av slam från slamavskiljare och slutna brunnar är utmanande på grund av 

ramvillkoren. Den stora tömningsvolymen och variationerna i mängden slam försvårar ruttplaneringen.  

Under en viss planeringsperiod ska många brunnar tömmas flera gånger vilket gör att det behövs fler besök, 

och samtidigt förstoras problemet. Miljöbelastning uppstår till följd av tömningar som försummats, men 

också av oplanerade tömningar av brunnar eftersom transporterna orsakar utsläpp i miljön.  

I utredningen av transportsystemet av avfallsnämnden Savolax-Pielinen (Savo-Pielisen Jätelautakunta) 

lyckades man i jämförelsen av transportsystem genom planering och optimering minska slamtransporterna 

med 34 procent. Man jämförde nuläget och det optimerade läget för slamtransportsystemet. Nuläget 

beskriver den slamtransport som fastighetsinnehavaren för närvarande ordnar och det optimerade läget 

beskriver en kommunalt anordnad slamtransport där den utrustning som används och rutterna har 

optimerats. I utredningen producerade det optimerade transportsystemet cirka 40 400 kilo mindre koldioxid 

än det nuvarande systemet och koldioxidutsläppen minskade med uppskattningsvis 25 procent. Om alla 

fastigheters brunnar tömdes varje år skulle miljöfördelarna med den optimerade avfallstransporten, det vill 

säga den som ordnas av kommunen, betonas jämfört med den transport som fastighetsinnehavaren 

beställer. (Avfallsnämnden Savolax-Pielinen, utredning av transportsystemet 2013) 

4.5.2 Miljökonsekvenser av obehandlat avloppsvatten och slam 
De lokala konsekvenserna av avloppsvatten anknyter främst till de näringsämnen det innehåller, mängden 

organiska ämnen och mängden fekala mikrober. Hur omfattande de lokala miljökonsekvenserna av 

avloppsvatten är påverkas av flera faktorer: reningseffektivitet, platsen för avloppsvattnets utlopp, 

jordmånen, hur nära grundvattenytan ligger samt hur känsligt det omgivande området är 

(grundvattenområden, vattendrag, naturskyddsområden). 

Avloppsvatten som inte har behandlats eller som inte har renats i tillräckligt hög grad kan orsaka en hälsorisk 

om det förorenar hushållsvattenbrunnar i närområdet. Därför är det viktigt att garantera tillräckliga 

skyddsavstånd mellan utloppet och brunnarna samt att placera utloppet i en nedförssluttning i förhållande 

till brunnarna. Övergödning är en process som sker gradvis och vars konsekvenser anhopas i de nedre delarna 

av ett avrinningsområde. Övergödning tar sig uttryck bland annat i grumligt vatten, ökad strand- och 

vattenväxtlighet samt ökad och rikligare algblomning.  

5. Sammanfattning 
 

5.1 Nuläge 
Utan den grundläggande information som behövs är det omöjligt att skapa sig en exakt bild av nuläget kring 

slamtransporterna. I området för Vasaregionens avfallsnämnd råder ovetskap om hur många fastigheter som 

hör till systemet, hur ofta brunnarna töms i verkligheten och hur många brunnar som töms. Utifrån resultaten 

av utredningen kan man inte vara helt säker på att allt slam som uppstår i regionen behandlas på behörigt 

sätt. För att kunna utveckla systemen för behandling och insamling av slam på ett optimalt sätt borde man 

ordna bättre uppföljning åtminstone i fråga om följande information:  

- Hur mycket slam uppstår i området? 

- Töms slamavskiljare och slutna brunnar i enlighet med bestämmelserna? 

- Var hamnar slammet? 

5.2 Genomförande av kraven i avfallslagen 
Utifrån resultaten av utredningen kan konstateras att alla förutsättningar i avfallslagen inte uppfylls. På basis 

av följande tre punkter bedöms huruvida avfallslagen följs: 
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1) Avfallstransporttjänster tillhandahålls allomfattande och tillförlitligt samt på skäliga och icke-

diskriminerande villkor i det område som beslutet gäller. 

Tjänster för transport av slam tillhandahålls i alla kommuner. Utifrån resultaten av enkäten för hushåll var 

kommuninvånarna nöjda med tömningstjänsterna och de anser att det nuvarande transportsystemet 

fungerar bra. Priserna på tömningstjänsterna varierade från kommun till kommun, prisskillnaden mellan den 

billigaste och den dyraste transporttjänsten var cirka 40 euro (66 procent). 

2) Avfallstransporten främjar avfallshanteringens allmänna funktion, stöder utvecklingen av 

avfallshanteringen i regionen och medför inte fara eller skada för hälsan eller miljön. 

Det är svårt att bedöma konsekvenserna för avfallshanteringens allmänna funktion. Man fick i samband med 

utredningen inte tillgång till information om de nuvarande slamströmmarna och då går 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. 

3) Beslutets verkningar bedöms sammantaget vara positiva, särskilt med beaktande av konsekvenserna 

för hushållen och för företagens och myndigheternas verksamhet. 

Utifrån enkätsvaren kan det konstateras att invånarna i området är nöjda med slamtransporttjänsterna och 

dessutom anser de att det nuvarande transportsystemet fungerar. 

Företagen ansåg att det nuvarande systemet där fastighetsinnehavaren ordnar transporten fungerar bra. Vid 

en eventuell förändring av transportsystemet ansågs hoten vara en sämre servicenivå och högre kostnader 

för kunder och företag. Mer än hälften av de företag som besvarade enkäten uppgav att en eventuell 

förändring av transportsystemet skulle försämra företagets verksamhetsförutsättningar. 

Av kommunernas svar kan man dra slutsatsen att tillsynen är utmanande i det nuvarande systemet. Inte en 

enda kommun har uppgifter om eller ett register över fastigheter som är belägna utanför avloppsnätet. 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. Slamströmmar i området för Vasaregionens avfallsnämnd kan granskas 

och övervakas med hjälp av slamtransportföretagens täckande kundregister. Tillsynen kan genomföras 

endast om man har tillräckliga och uppdaterade uppgifter om nuläget.  
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7. Bilagor 

Bilaga 1. 

Enkät, hushåll 

 

Utredning av slamtransportsystem 

Vasaregionens avfallsnämnd 

 

1. Kommun  

   Korsholm 
 

   Korsnäs 
 

   Malax 
 

   Storkyro 
 

   Vasa 
 

   Vörå 
 

 

 

 

 

 

 

2. Hushållets storlek  

   1 person 
 

   2 personer 
 

   3 personer eller mera 
 

 

 

 

  2.1 Typ av boende 

 

      Stadigvarande bostad 

 

      Fritidshus 
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3. Brunnarna som töms vid fastigheten  

 Slamavskiljare, volym (m3)_______________  
 

  Sluten tank, volym (m3)______________ 
 

 
Något annat system, 

vad?__________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Tömningar  
 

 

 

 

4. Hur ofta töms er brunn  

   Två gånger om året eller oftare 
 

   En gång om året 
 

   Vartannat år 
 

   Mera sällan, hur ofta?  ________________________________ 
 

 

 

 

 

5. Beställer ni tömningstjänsten alltid vid behov?  

   Ja 
 

   Nej, en regelbunden tömning har avtalats med entreprenören 
 

 

 

 

 

6. Vet ni tömningsvolymen (m3) i genomsnitt?  

   Ja,  ________________________________ 
 

   Nej 
 

 

 

 

 

7. Hur mycket kostar tömning/gång (inkl. moms)? * 

 

Tömning (€)  ___________  
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Behandlingsavgift (€)  ___________  

 

Transportavgift (€) ___________ 
 

 

 

 

Tömningstjänster  
 

 

 

 

8. I mitt område verkar...  

   Bara en entreprenör 
 

   Två entreprenörer 
 

   Mer än två entreprenörer 
 

   Jag vet inte 
 

 

 

 

 

 

9. Har ni konkurrensutsatt tömningsentreprenörerna?  

   Ja 
 

   Nej 
 

 

 

 

 

10. Vilka kriterier har påverkat valet av tömningsentreprenör?  

   Pris 
 

   Snabb service (tillgänglighet) 
 

  Bra service 
 

   Något annat, vad?  ______________________________________ 
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11. Tror ni att prisutvecklingen har varit måttlig?  

   Ja 
 

   Nej 
 

 

 

 

 

12. Hur nöjda är ni med den nuvarande tömningsservicen?  

 

                                   1      2       3      4       5 

 

Ej nöjd                       O      O      O      O      O                 Mycket nöjd 

  
 

 

 

13. Hur tömningsservicen ska utvecklas?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

14. Jag deltar i ett Ipad lotteri 

Kontaktuppgifter:  

Namn  

 

_________________________________________________ 

Adress  

 

_________________________________________________ 

Telefonnummer  

 

_________________________________________________ 
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Bilaga 2. 

Utredning av påverkan för företag 

 

Utredning av slamtransportsystem 

Vasaregionens avfallsnämnd 

 

 

1. Basuppgifter  

Namn  

 

_____________________________________________ 

Företag  

 

_____________________________________________ 

E-post  

 

_____________________________________________ 

Huvudbransch  

 

_____________________________________________ 

Kommun  

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

Företagets storlek  

 

 

 

 

2. Hur många personer arbetar i företaget?  

______________________ antal 

 

 

 

 

3. Hur många av dem arbetar med transporterna från slamavskiljare och slutna brunnar?  

______________________ antal 
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4. Vad är ert företags omsättning?  

______________________ € 

 

 

 

 

5. Hur stor andel (%) av er omsättning består av slamtransporter?  

______________________ % 

 

 

 

 

Verksamhetsområde  

 

 

 

 

6. I vilken kommun eller i vilka kommuner har företaget verksamhet?  

 Storkyro 

 

 Korsnäs 

 

 Malax 

 

 Korsholm 

 

 Vasa 

 

 Vörå 

 

 
Annanstans, var? 

________________________________ 

 

 

 

 

 

7. Till vilket reningsverk eller till vilka reningsverk utför företaget slammet?  

 Hyyriä 

 

 Korsnäs 

 

 Oravais 
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 Stormossen 

 

 Vörå 

 

 
Annanstans, vart? 

________________________________ 

 

 

 

 

 

8. Vilka faktorer påverkar valet av reningsverk?  

 Hanteringsavgift 

 

 Avstånd 

 

 
Något annat, vad? 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Tömningar  

 

 

 

 

9. Hur mycket (m3) slam tömmer ert företag under året i medeltal?  

__________________ m3 

 

 

 

 

10. Hur stor andel av (%) detta är slam från områdets företag?  

__________________ % 

 

 

 

 

11. Hur många tömningar av fastighetens (inkl. fritidsbostäder) slamavskiljare och slutna brunnar utför 

företaget per år?  

__________________ antal 
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12. Vad består kundernas tömningspris av?  

 Engångsavgift 

 

 Timavgift 

 

 Enligt mängden (m3) 

 

 Enligt avståndet (km) 

 

 
Något annat, vad? 

________________________________ 

 

 

 

 

 

Transportmateriel  

 

 

 

 

13. Vilken transportmateriel äger ert företag?  

 Traktor 

 

 Last- eller tankbil 

 

 
Annat, vad? 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

14. Har ni investerat i er transportutrustning under de senaste två åren?  

   Ja 

 

   Nej 

 

 

 

 

 

Bedömning av det nuläget tillståndet  
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15. Företaget är villigt att utvidga sin verksamhet genom att ha nya bostadsfastighetskunder  

   Ja 

 

   Nej 

 

 

 

 

 

16. Det nuvarande transportsystemet för slam ordnad av fastighetsägaren fungerar  

   Ja 

 

   Nej 

 

 

 

 

 

17. Utvecklingsidéer för det nuvarande transportsystemet för slam  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Framtid  

 

 

 

 

18. Tror ni på företagets möjligheter i en eventuell konkurrensutsättning organiserad av kommunen?  

   

Ja, varför? 

________________________________ 

 

   

Nej, varför? 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

19. Skulle företagets verksamhetsförutsättningar försämras efter förändringen i transportsystemet?  

   Ja 
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   Nej 

 

 

 

 

 

20. Tror ni att det blir nya företag till följd av eventuell förändring av transportsystemet?  

   Ja 

 

   Nej 

 

 

 

 

 

21. Vilka är fördelarna med företagets affärsverksamhet inom det kommunala transportsystemet för 

slam från slamavskiljare och slutna brunnar?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

22. Vilka är nackdelarna med företagets affärsverksamhet inom det kommunala transportsystemet för 

slam från slamavskiljare och slutna brunnar?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

23. Vad anser ni om eventuella förändringar i transportsystemet?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Vi ber Er vänligen att skicka Ert kundregister över slamtömningar som denna enkäts bilaga, tack. 

Kundregisterinformationen används till kartläggning av nuläget av slamtransporteringen i 

Vasaregionens avfallsnämnds förvaltningsområde.  
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Bilaga 3. 

Enkät, reningsverk 
 

1. Reningsverkets nuvarande mottagningsmängd och -kapacitet för slam från slamavskiljare och 

slutna brunnar.  

 

2. Era nuvarande slamtransportörer som hämtar slam till er och  

deras levererade slammängder från slamavskiljare och slutna brunnar till er under 2014. 

 

3. Årets 2014 behandlingspriser för slam från slamavskiljare och slutna brunnar (moms 0).  

 

4. Har koncentrationen av slamtransporterna under vår- och höstmånaderna orsakat problem för 

reningsverkets verksamhet? Hurdana? 

 

5. Hur stor andel (%) av slammet som behandlas i reningsverket kommer från företag (uppskattning)? 

 

6. Kan ni uppskatta hur mycket (m3) slam riktas till behandlingen som kommer utanför Vasaregionens  

avfallsnämnds verksamhetsområde? 

 

7. Möjliga beslut och/eller planer som gäller fortsättning, ändring eller avslutning om reningsverkets 

slammottagning och saker som påverkar besluten/planerna.  

 

  



31 
 

Bilaga 4. 

Enkät, myndigheter 
 

1. Har kommunen ett register över slamtransportföretag som fungerar i området?  
Eller ett register över fastigheter som befinner sig utanför avloppsnätet? 

 
2. Finns det vattenandelslag i kommunen? 

 
3. Har det ansökts om tillstånd för slambehandling på egen hand i kommunen?  

Eller dess spridning på åkrarna?  
Hur många tillstånd har beviljats och till vem? 

 
4. Lagen förpliktar att slambrunnar och slutna avloppstankar skall tömmas minst en gång per år.  

Tror ni att brunnarnas och tankarnas ägare är medvetna om förpliktelsen?  
Finns det något tvivel om att det i kommunens område skulle finnas fastigheter som tömmer 
brunnar själva, t.ex. till marken i stället för den lagliga placeringen? 

 
5. Vilka är typiska uppträdande problem i slambrunn- och avloppstankärenden i kommunen? 

 
6. Finns det enligt er åsikt tillräckligt med transporttjänster för sedimenten från slambrunnar och 

avloppstankar i er kommun? 
 

7. Får man enligt er åsikt i er kommun service på icke-diskriminerande villkor och till ett rimligt pris 
oberoende av läge eller beställare? 

 
8. Finns det enligt er åsikt informerings eller rådgivningsbehov i er kommun? Hurdana?  

 
 

 



Sammanställning av slam brevet våren 2020 samt vidtagna åtgärder 

Under våren 2020, sände avfallsmyndigheten brev till fastigheter utanför avloppsnätet, och som enligt 

transportuppgifterna saknade slamtömning under år 2019. Sammanlagt fick 4470 st fastigheter ett 

uppmaningsbrev. Brevet resulterade i 2028 kontakter antingen via den elektroniska svarsblanketten, per 

brev eller per telefon. Den sammanlagda svarsprocenten var 45,4 %. (3.9.2020). Gällande resterande 2442 

fastigheter, som inte har svarat på brevet, saknar vi information om slamhanteringen år 2019.  

Sända brev per kommun, samt svarsprocent:  

Korsnäs: 261 st, svarsprocent 33,3%  

Korsholm: 1720 st, svarsprocent  45,4 % 

Malax: 562 st, svarsprocent  38.6 % 

Storkyro: 524 st, svarsprocent 59,2 %  

Vasa: 685 st, svarsprocent  62,0 % 

Vörå: 721 st, svarsprocent  40,5 % 

Under perioden 1.1-1.9.2020 beviljades 114 tillstånd gällande egenhändig kompostering av slam, samt 84 st 

beviljade tillstånd om egenspridning av slam på åker för aktiva jordbrukare.  

Övriga kundkontakter gällde t.ex.: 

Meddelade att de haft slamtömning år 2019, men uppgifter saknas från transportrapporten: 922 st 

Samtliga kontrollerades med slamtransportföretagen, om kunden uppgett vilket företag som anlitats. Av 

dessa hittades tömningar för 695 fastigheter. För de övriga 227 fastigheterna hittades inga tömningar. 

Detta betyder att 695 kunder fick vårt brev i onödan p.g.a. bristfälliga transportrapporter.  

Transportföretagens förklaringar till varför dessa kunder saknades var följande: Ett av transportföretagen, 

hade i misstag lämnat bort en månad från transportrapporten. Ett annat transportföretag meddelade innan 

brevet sändes, skriftligen till avfallsmyndigheten att företaget inte har utfört slamtömningar från hushåll 

under år 2019. Efter att ca 60 kunder meddelat att företaget de anlitat under år 2019, var detta företag, 

medgav företagaren att slambrunnstömningar utförts under år 2019. Samtliga företag skall i samband med 

årets sista transportrapport, även meddela avfallsmyndigheten till vilken mottagningsplats slam från 

hushåll har levererats under året. Samma företag har trots skriftliga uppmaningar, inte uppgett vart 

slammet levererats under år 2019. Dessa uppgifter har meddelades till den övervakande myndigheten NTM 

centralen per e-post 28.6.2020. För ett annat transportföretags del, saknades 60 % av företagets 

slamtömningar från transportrapporterna år 2019. Företaget har heller inte meddelat vart slammet 

levererades, under år 2019. Detta har meddelades till NTM-centralen 26.6.2020. Även en tredje företagare, 

har trots skriftliga uppmaningar inte meddelat vart slammet har levererats under år 2019, även detta 

rapporterades till NTM centralen 26.6.2020. En annan transportföretagare meddelade att orsaken till att 

kunderna inte finns med i transportrapporterna, är att kontantkunderna inte tas med. En annan 

transportföretagare uppgav att i många fall töms flera brunnar vid en husgrupp samtidigt, och då får endast 

ett av hushållen faktura, övriga tas inte med i rapporten. Övriga transportföretag har inte kommenterat de 

bristfälliga rapporterna. 7 företag levererade bra rapporter eller rapporter där endast några kunder 

saknades (10 eller färre). Under år 2019 tömde 19 st slamtransportföretag hushållens slambrunnar.     

Meddelade att fastigheten är ansluten till kommunalt avlopp: 86 st 



Samtliga kontrollerades med kommunerna. 70 registerkorrigeringar gjordes. För 16 fastigheters del, 

konstaterade kommunerna att fastigheten inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet. Dessa 

fastigheter har flyttats över till miljömyndigheten, för vidare åtgärder.  

Meddelade att de inte har haft slamtömning år 2019: 418 st.  

Meddelade att de använt ett transportföretag som saknar tillstånd/inte har anmält till Vasaregionens 

avfallsnämnd att de tömmer slambrunnar på vårt verksamhetsområde: 65 st 

Sammanlagda antalet företag/aktörer som saknar tillstånd att tömma slambrunnar eller inte har meddelat 

till avfallsmyndigheten att de tömmer slambrunnar på verksamhetsområdet, som kunderna har anlitat år 

2019: 13 st 

26.6.2020 sändes uppgifterna om de 13 företagen/aktörerna vidare till den övervakande myndigheten, 

NTM centralen. NTM centralen svarade 30.6.2020, att de har uppgifter om 5 av företagen, dvs företagen 

fanns i avfallsregistret. Samtliga av dessa hade inte ett ikraftvarande tillstånd att transportera slam, men 

annat avfall. Brev sändes till dessa 5 företag 2.7.2020 och företagen uppmanades kontakta Vasaregionens 

avfallsnämnd, om de i fortsättningen vill utföra slamtömningar på verksamhetsområdet. Ett av företagen 

har svarat på brevet. 2 av de 13 företagen har tagits bort ur avfallsregistret, om de övriga 6 företagen finns 

inga uppgifter.    

Antal nya slamtransportföretag under perioden: 3 st.  

Antal företag som slutat under perioden: 2 st 

Antal fastigheter som överlämnades till miljömyndigheterna för vidare åtgärder 08/2020: 70 st 

70 fastigheter överlämnades till de kommunala miljömyndigheterna för vidare åtgärder. Orsak: det finns 

skäl att misstänka att slamhanteringen på fastigheten inte är under kontroll. Två av fastigheterna finns på 

öar i skärgården.  

Övriga fastigheter får i början av 2021 ett nytt uppmaningsbrev av avfallsmyndigheten ifall fastigheten 

under 2020 inte ännu har tömt sina slambrunnar, lämnat in en godkänd komposteringsansökan eller 

ansökan om spridning av slam på åker.  Obebodda bostadsfastigheter behöver inte tömma slambrunnen. 

Fritidsfastigheter som har egna slambrunnar, skall tömma slambrunnarna minst en gång per år. 

Övervakning gällande slamtömning vid fritidsbostäder har ännu inte inletts i större mån. Några 

fritidsbostäder har fått uppmaningsbrev, då miljömyndigheterna i kommunerna bett oss om det eller andra 

problem uppstått kring slamhanteringen vid fritidsbostaden.   

Under år 2019, borde sammanlagt 8307 fastigheter haft slamtömning. Efter brevet gjordes korrigeringar i 

registret och sammanlagt hade 4684 fastigheter utanför avloppsnätet slamtömning år 2019. De fastigheter 

som fick nya invånare under år 2019, fick inget uppmaningsbrev, då dessa fastigheten inte behöver tömma 

slambrunnen förrän i år. Dessa ingår heller inte i statistiken ovan.  

Avfallsmyndighetens hemsida www.avfall.fi uppdaterades i juli 2020, gällande kontaktuppgifter till 

slamtransportföretagen. Tidigare fanns samtliga slamtransportföretag endast listade i en lång lista. 

Kunderna upplevade det som besvärligt att hitta rätt slamtransportföretag, då samtliga företag inte 

erbjuder alla typer av slamtömningstjänster eller tömningstjänster i alla kommuner. En förfrågan sändes ut 

till slamtransportföretagen, om vilken service de erbjuder, samt i vilka kommuner. Nu finns 

slamtransportföretagen listade enligt kommun och vilken typ av slam tömningsservice de erbjuder. 

Gällande tömningstjänster för slam, så erbjuder många företag dessa tjänster i kommunerna. Se tabell 1. 

Typ av service / Antal företag Vasa Korsholm Vörå Storkyro Malax Korsnäs  

http://www.avfall.fi/


Slamavskiljare och samlingsbrunnar 13 11 9 11 8 6 

Slampåsar från minireningsverk 5 8 4 3 3 2 

Slamtömning utedass (vägförbindelse) 5 6 5 5 3 3 
Tabell 1. Antal företag som erbjuder slamtömning i kommunerna 
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1 Introduktion
Enligt avfallslagen från juni 2011 ska avtalsbaserade beslut om avfallstransport enligt den
gamla avfallslagen från 1993 omprövas. I lagen beskrivs de villkor som gäller om man önskar
fortsätta med det avtalsbaserade systemet. I den gamla lagen avses med avtalsbaserad
avfallstransport sådan avfallstransport som anordnas av fastighetsinnehavaren.

Avfallslagen 646/2011 trädde i kraft 1.5.2012. Lagen ålägger kommuner, som har
avfallstransport anordnad av fastighetsinnehavaren, att fatta ett beslut om det
avfallstransportsystem som ska användas inom ett år från lagens ikraftträdande. Om beslutet
innebär övergång till kommunalt anordnad avfallstransport i stället för avfallstransport som
fastighetsinnehavaren ordnar, ska det i beslutet bestämmas att avfallstransporten som
fastighetsinnehavaren ordnar upphör, vilket får ske tidigast tre år efter det att beslutet
fattades och ska ske senast fem år från det att lagen trädde i kraft (AvgiftsL 149 §).

Vasaregionens avfallsnämnd är verksam inom sex kommunala områden: Storkyro, Malax,
Korsholm, Vasa och Vörå. I området används i dag ett slamtransportsystem som anordnas
av fastighetsinnehavaren. Vasaregionens avfallsnämnd genomförde en utredning om
situationen för slamtransportsystemet 2015. Den 7 juni 2016 beslutade avfallsnämnden att
behålla transportsystemet som anordnas av fastighetsinnehavaren. Vasa Förvaltningsdomstol
upphävde avfallsnämndens beslut 27.3.2020 och återförvisade ärendet för ny behandling.
Den 13 oktober 2020 beslutade avfallsnämnden att genomföra en ny utredning om hur
slamtransportsystemet fungerar.

Vasaregionens avfallsnämndsområde har cirka 105 000 invånare, cirka 55 000 hushåll, cirka
22 000 egnahemshus och 10 500 fritidsfastigheter. Inom avfallsnämndens
verksamhetsområde finns cirka 9 000 bostadsfastigheter och 1 000–1 500 fritidsfastigheter
utanför avloppsnätet enligt uppdaterade uppgifter 23.4.2021.

Den här utredningen avser insamling av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar inom
Vasaregionens avfallsnämndsområde.

Syftet med utredningen är att samla information till avfallsnämnden om huruvida den
nuvarande avfallstransporten som anordnas av fastighetsinnehavaren uppfyller de villkor som
avfallslagen ställer, eller om slamtransporten bör ordnas som en kommunal verksamhet.

1.1 Beslut om avfallstransportsystemet
För att kunna fatta ett beslut ska kommunen granska organisationen av avfallstransporten
inom sitt område, om avfallstransporten i dag anordnas av fastighetsinnehavaren. I 149 § i
avfallslagen föreskrivs följande om granskningen av avfallstransporten:

"En kommun där ordnad avfallstransport som avses i 1993 års avfallslag vid ikraftträdandet
av denna lag ordnas som avfallstransport enligt avtal ska se på vilka möjligheter det finns att
ordna avfallstransport enligt villkoren i 37 § 1 mom. i denna lag för avfallstransport som
ordnas av fastighetsinnehavaren och fatta beslut i saken inom ett år från det att lagen trädde
i kraft. Om beslutet innebär övergång till kommunalt anordnad avfallstransport i stället för
avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar, ska det bestämmas i beslutet att
avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar upphör, vilket får ske tidigast tre år efter
det att beslutet fattades och ska ske senast fem år från det att lagen trädde i kraft.
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Avfallslagens villkor för avfallstransport som anordnas av fastighetsinnehavaren

Enligt avfallslagen (646/2011) ska kommunen ordna avfallshantering för avfall, inräknat slam
från slamavskiljare och samlingsbrunnar, som uppkommer i stadigvarande bostäder,
fritidsbostäder, internat och annat boende.

I 37 § i avfallslagen (646/2011) föreskrivs att kommunen ska ordna fastighetsvis
avfallstransport. Kommunen kan dock besluta att avfallstransporten ska ordnas så att
fastighetsinnehavaren avtalar om transporten med en avfallstransportör. Villkoren för
avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar föreskrivs i lagen på följande sätt:

 Avfallstransporttjänsterna ska tillhandahållas allomfattande och tillförlitligt samt på
skäliga och icke-diskriminerande villkor.

 Avfallstransporten främjar avfallshanteringens allmänna funktion i kommunen, stödjer
utvecklingen av avfallshanteringen i regionen och medför inte fara eller skada för hälsan
eller miljön

 Konsekvenserna av beslutet om avfallstransportmetod bedöms vara positiva i sin helhet,
med särskilt beaktande av konsekvenserna för hushållen och företagens och
myndigheternas verksamhet.

I avfallslagen fastställs dessutom kvalitetskrav för kommunala avfallshanteringstjänster som
ska uppfyllas oavsett om det är kommunen eller fastighetsinnehavaren som anordnar
avfallstransporten. Lagen avser insamling av både fast avfall och slam från slamavskiljare
och samlingsbrunnar.

Enligt 34 § i avfallslagen ska kommunen vid anordnande av avfallshantering se till att

1. fastighetsvis avfallstransport finns tillgänglig vid behov;

2. det finns tillräckligt med områdesvisa mottagningsplatser för farligt avfall och annat avfall
och att mottagningsplatserna är lättillgängliga för avfallsproducenterna;

3. det finns tillräckligt mångsidiga avfallshanteringstjänster av annat slag, inbegripet
möjligheter till separat insamling av avfall som är förenliga med prioriteringsordningen;

4. avfallsinsamlingen och avfallstransporten ordnas och dimensioneras så att de motsvarar
avfallets mängd och beskaffenhet så väl som möjligt;

5. det ges tillräcklig information om arrangemangen för avfallstransporten och den
områdesvisa mottagningen av avfall och att informationen ges tillräckligt ofta.

Myndighetsuppgifter inom avfallshantering och tillsyn

De myndighetsuppgifter inom avfallshanteringen som kommunen svarar för ska skötas av ett
organ som avses i kommunallagen (365/1995) och som kommunen utser (kommunal
avfallshanteringsmyndighet) och som i Vasaregionen sköts av Vasaregionens avfallsnämnd.

Allmänna tillsynsmyndigheter för avfallshanteringen är närings-, trafik- och miljöcentralen
och den kommunala miljövårdsmyndigheten.
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Avfallstransportörens skyldigheter

Avfallstransportören ska föra avfallet till den plats som avfallsinnehavaren eller en myndighet
har anvisat. Tas avfallet inte emot ska transportören återbörda avfallet till den som
överlämnat det som då är skyldig att ta tillbaka det.

Avfallstransportören ska på begäran ge fastighetsinnehavaren eller kommunen ett gällande
utdrag ur avfallshanteringsregistret för påseende eller på annat sätt visa att verksamheten
har godkänts i avfallshanteringsregistret enligt avfallslagen.

Avfallstransportören ska årligen lämna uppgifter till den kommunala
avfallshanteringsmyndigheten om de fastigheter där avfall har hämtats och om antalet
tömningar av avfallskärl per fastighet och avfallstyp. Den kommunala
avfallshanteringsmyndigheten kan begära in uppgifterna kvartalsvis, om det är nödvändigt
för uppföljning av verksamheten. Transportören ska dessutom årligen lämna in ett
specificerat sammandrag per avfallstyp över mängden avfall som samlats in från fastigheter
och leveransplatserna.

Den kommunala avfallshanteringsmyndigheten ska föra ett register i vilket den utan dröjsmål
ska anteckna de ovan nämnda uppgifterna om avfallstransporten från transportören.

Avfallstransportören ska ge mottagaren tillräckligt specificerade uppgifter om avfallets
ursprung för upprättande av bokföring och en separat kalkyl, om det transporterade avfallet
även innehåller annat avfall än sådant som uppkommer i stadigvarande bostäder enligt
avfallslagen och som kommunen eller ett kommunägt bolag ansvarar för.

Avfallsavgiften som kommunen fastställer ska betalas av fastighetsinnehavaren eller annan
avfallsinnehavare vars avfallsbehandling kommunen anordnar.

Om kommunen anordnar avfallsbehandling men inte transporten, kan kommunen ta ut en
avfallsavgift av avfallstransportören. I dessa fall ska transportören föra bok över de
avfallsavgifter som den debiterat kunderna för avfallsbehandlingen och på begäran överlämna
uppgifterna till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten.

1.2 Behandling av avfallsnämndernas beslut i domstolar
Avfallsnämndernas beslut har ofta överklagats och behandlats i förvaltningsdomstolen, och
förvaltningsdomstolarnas beslut har överklagats och behandlats i högsta
förvaltningsdomstolen. Överklagandena har i de flesta fall gällt besluten om att övergå från
avfallstransport som anordnas av fastighetsinnehavaren till transport som anordnas av
kommunen. Även besluten om att behålla avfallstransporten anordnad av
fastighetsinnehavaren har överklagats. Det tydligaste ställningstagandet för en
avfallstransport anordnad av fastighetsinnehavaren har de intresseorganisationer och
transportföretag som företräder transportföretagen. Kommunala avfallsföretag,
bostadsföreningar och enskilda medborgare har tagit ställning för en avfallstransport som
anordnas av kommunen.

I de rättsliga besluten har man beslutat att återförvisa transportbeslut för ny behandling eller
avslagit överklagandena på bland annat följande grunder:
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 Grunderna för besluten ska granskas kommunvis. En granskning av hela
avfallsnämndens verksamhetsområde tar inte tillräcklig hänsyn till kommunernas
särdrag.

 De omständigheter som ligger till grund för beslutet är inte motiverade eller
tillräckligt motiverade. Om särskilda skäl inte anförs ska en hänvisning göras till de
omständigheter som anges i 45 § första stycket i förvaltningslagen enligt vilka en
motivering kan utelämnas.

 Det har förekommit ett formfel i beslutet, till exempel att övergångsperioden för
genomförandet av beslutet inte har angivits på det sätt som lagen kräver.

 Bestämmelserna i avfallshanteringsnämndens avtal har inte kunnat åsidosätta
utredningsskyldigheten enligt förvaltningslagen och de bestämmelser i avfallslagen
enligt vilka beslutets lagenlighet ska bedömas.

 Enbart stads- eller kommunfullmäktiges ståndpunkt kan inte anses utgöra en
tillräcklig utredning om att de i lagen angivna förutsättningarna för avfallstransport
som anordnas av fastighetsinnehavaren är uppfyllda inom hela kommunens område.

 Beslutets lagenlighet kan inte säkerställas enbart på grundval av hur det befintliga
avtalsreglerade avfallstransportsystemet har fungerat enligt kommunens
bedömning, utan beslutet ska grunda sig på en utredning.

 I utredningen som görs till stöd för beslutsfattandet ska de områden som beslutet
gäller beskrivas tillräckligt detaljerat och så att de aktuella avfallsslagens eventuella
särdrag beaktas. Utredningen ska särskilt beakta särdragen i de områden som har
betydelse för avfallstransporten och dess kostnader eller funktion, såsom antalet
bostadsfastigheter, fastighetstäthet, transportresor eller övriga
transportförhållanden i området.

 Liknande områden kan slås samman vid granskningen, men avseende
transportförhållandena bör olika typer av områden som till exempel centraltätorter,
glesbefolkade områden och skärgårdsområden i allmänhet granskas separat. I
förarbetena till lagen nämns även de avgifter som uppbärs för transporttjänster som
en omständighet som ska beaktas vid bedömningen.

 Om det har genomförts två utredningar om avfallstransporten med olika slutsatser
om huruvida förutsättningarna i avfallslagen uppfylls, ska båda utredningarna
jämföras och nya slutsatser dras utifrån båda utredningarna. Ett beslut om
avfallstransportsystemet kan inte fattas enbart på basis av en av utredningarna, om
båda utredningarna har använts som grund för beslutet.

Källorna till det ovan anförda utgörs av högsta förvaltningsdomstolens och
förvaltningsdomstolens avgöranden av överklagade beslut om avfallstransportsystemet som
fattats av Jokilaaksojen avfallsnämnd, Tavastehus avfallsnämnd, Jämsä
avfallshanteringsbolag, Päijänne-Tavastlands avfallsnämnd, Vasaregionens avfallsnämnd,
Salo avfallsnämnd och Forssa stad.

Vid beslut om avfallstransportsystemet baserat på rättsliga beslut ska följande
omständigheter beaktas:

 Avfallstransport som anordnas av kommunen är enligt avfallslagen det primära
alternativet.

 Kommunernas avfallsnämnd kan välja transport som anordnas av
fastighetsinnehavaren endast om förutsättningarna enligt avfallslagen uppfylls. Även
om förutsättningarna i avfallslagen för en transport som anordnas av
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fastighetsinnehavaren uppfylls, har avfallsnämnden ändå alltid rätt att välja
avfallstransport som anordnas av kommunen.

 I flera av HFD avgjorda fall hade avfallsnämnden i strid med föredragandens
motiverade framställning beslutat att den gamla avtalsbaserade avfallstransporten
skulle fortsätta inom hela kommunens område. HFD återförvisade de här besluten
som saknade tillräckliga motiveringar och utredningar till nämnden för ny
behandling.

 Den politiska viljan utgör inte en tillräcklig grund för att fatta ett beslut, utan beslutet
måste följa lagen.

 Den regionala avfallsnämnden är en självständig kommunal
avfallshanteringsmyndighet, och de kommunala avfallsnämndsavtalen kan inte
begränsa nämndens behörighet. De mellankommunala avtalsbestämmelserna
åsidosätter inte heller utredningsskyldigheten enligt förvaltningslagen.
Kommunernas utlåtanden och den politiska viljan är inte heller bindande för
avfallsnämnden i beslutsfattandet.

 Vid avfallstransport som anordnas av fastighetsinnehavaren kan transportsträckan
påverka den avgift som tas ut för transporten, men transportkostnaderna får inte
vara oskäliga i någon del av kommunen och villkoren är i övrigt icke-diskriminerande.

1.3 Revidering av avfallslagen
Avfallslagen håller på att ändras, och regeringens proposition 40/2021 till riksdagen om
ändring av avfallslagen och vissa andra lagar godkändes vid statsrådets sammanträde
25.3.2021. Syftet med propositionen är att genomföra de nya direktiven inom
avfallsbranschen som antagits inom EU samt SUP-direktivet som innebär produktförbud och
märkningskrav för vissa plastprodukter för att minska deras miljöpåverkan. Propositionen
innebär dessutom att Sanna Marins skrivningar i regeringsprogrammet genomförs som ökar
återvinningen av avfall och stärker Finlands roll som föregångare inom den cirkulära
ekonomin. Tanken är att de lagar som ingår i regeringens proposition ska träda i kraft
1.7.2021. Statsrådets förordningar som kompletterar lagarna bereds och ska skickas för
utlåtande under våren 2021. Målet är att utfärda förordningarna så snart som möjligt efter
att lagändringarna har fastställts.

I fråga om transporten av separat insamlat avfall som hör till kommunens
organiseringsansvar föreslås att det nuvarande dubbla systemet avskaffas och att man
övergår till en kommunalt anordnad avfallstransport. I fråga om blandat kommunalt avfall
och slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar kan kommunen, om förutsättningarna
enligt lagen uppfylls, fortfarande besluta att fastighetsinnehavaren ska anordna transporten.

2 Den nuvarande situationen för
slaminsamlingssystemet

För att få en bild av den nuvarande situationen inhämtades uppgifterna om fastigheter,
antalet fastigheter anslutna till avloppsnätet och fastigheter som anslutits till
slamtransporten. Dessutom insamlades uppgifter om mängden slam som kommuner och
andra mottagningsplatser tar emot och tömningsintervallerna för slambrunnar. Man utredde
invånarnas situation genom ett frågeformulär till de boende, transportörernas situation
genom intervjuer och myndigheternas verksamhet genom frågeformulär till myndigheterna.
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2.1 Fastigheter där det uppstår slam från slamavskiljare och
samlingsbrunnar

Vasaregionens avfallsnämnd har sammanställt uppgifter om antalet fastigheter och invånare
inom sitt verksamhetsområde. Uppgifterna har inhämtats från Myndigheten för digitalisering
och befolkningsdatas befolkningsdataregister över antalet invånare, byggnader, lägenheter
och fastigheter där byggnaderna är belägna. Avfallsnämnden justerar fortlöpande uppgifterna
med den information som inkommer från kunder och transportörer på grund av t.ex.
ägarbyten, ändringar i användningen av fastigheten samt ändringar i vatten- och
avloppssystemet. Avfallsnämnden genomförde en rundfråga 2020 hos de fastigheter vars
slamtransport det inte fanns några uppgifter om. Med hjälp av rundfrågan kunde uppgifterna
om fastigheterna avsevärt förbättras.

Tabell 2.1 visar antalet fastigheter utanför avloppsnätet och tabell 2.2 antalet invånare som
bor utanför avloppsnätet per kommun enligt de uppgifter som finns i Vasaregionens
avfallsnämnds register 23.4.2021. I tabellen visas dessutom det totala antalet
bostadsfastigheter och invånare i kommunen enligt Statistikcentralens Paavo-databas.
Antalet anslutna till vatten- och avloppsnätet jämfördes med uppgifterna i Veeti-databasen
som upprätthålls av Miljöförvaltningen. I Veeti-databasen fanns inte uppgifter om alla
kommuner, och informationen som avfallsnämnden hade sammanställt visade sig därmed
vara mer fullständig och användes som grund för denna utredning.

Tabell 2.1. Fastigheter utanför avloppsnätet och antal fastigheter som har anslutit
sig till anordnad slamtransport enligt uppgifterna från Vasaregionens avfallsnämnd
23.4.2021.

Kommun Bostadshus Antal fastigheter utanför avloppsnätet

Alla
bostadshus

Utanför
avloppsnätet

Uppgifter om
brunnstömning
finns

Uppgifter om
brunnstömning
finns inte

styck antal antal antal
Storkyro 2425 712 418 294
Vasa 11731 1757 1356 401
Korsholm 6775 3493 2411 1082
Vörå 2854 1585 1195 390
Malax 2498 1043 701 342
Korsnäs 985 488 324 164
Tot. 27268 9078 6405 2673
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Tabell 2.2. Invånare utanför avloppsnätet och antal invånare som har anslutit sig
till anordnad slamtransport enligt uppgifterna från Vasaregionens avfallsnämnd
23.4.2021.

Kommun Invånarantal Antal invånare utanför avloppsnätet

Alla
invånare

Utanför
avloppsnätet

Uppgifter om
brunnstömning
finns

Uppgifter om
brunnstömning
finns inte

Pers. pers. pers. pers.
Storkyro 5481 1422 822 600
Vasa 69302 4003 3072 931
Korsholm 19306 8605 5971 2634
Vörå 6506 3349 2468 881
Malax 5429 2182 1481 701
Korsnäs 2127 998 628 370
Tot. 108151 20559 14442 6117

Utanför avloppsnätet finns dessutom fastigheter som av Vasaregionens avfallsnämnd
beviljats tillstånd att behandla slam på annat sätt än genom anslutning till anordnad
slamtransport, tabell 2.3. I dessa fastigheter behandlas slammet på egen hand genom
kompostering eller åkerspridning eller så är fastigheten inte stadigvarande bebodd. Tillstånd
för åkerspridning har beviljats fastigheter där fastighetsinnehavaren är jordbrukare som själv
sköter spridningen och möjligtvis slambehandlingen för två grannar. I praktiken bor
fastighetsinnehavaren av en tom fastighet t.ex. på ett vårdhem, utomlands eller utanför
avfallsnämndens verksamhetsområde. I siffrorna i tabell 2.1 ingår inte fastigheter som tagits
i bruk efter maj 2020, eftersom den första tömningen då infaller 2021.

Tabell 2.3. Antal fastigheter som beviljats tillstånd att behandla slam på annat sätt
än genom anslutning till anordnad slamtransport enligt uppgifterna 23.4.2021.

Kommun
Övrig
behandling

Storkyro 68
Vasa 124
Korsholm 159
Vörå 75
Malax 56
Korsnäs 20
Totalt 502
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Enligt uppgifterna i tabell 2.1 har i genomsnitt 71 % av bostadsfastigheterna utanför
avloppsnätet inom Vasaregionens avfallsnämndsområde anslutit sig till anordnad
slamtransport. Minst antal anslutna fastigheter utanför avloppsnätet finns i Storkyro 59 %
och störst antal i Vasa 77 %.

2.2 Mottagningsplatser för slam från slamavskiljare och
samlingsbrunnar och mängden slam per kommun

Slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar tas emot på sammanlagt 7 mottagningsplatser
i området, tabell 2.3. Mottagningsplatserna och mängden slam som de tar emot presenteras
i tabell 2.4. I tabell 2.5 visas mottagningsplatsernas slammottagningspriser. Dessutom
tillfrågades reningsverken om sin verksamhet genom telefonintervjuer, bilaga 5. Intervjuer
gjordes med alla sex aktörerna som tar emot slam.

Tabell 2.3 Företag som tar emot slam och kommunala avloppsreningsverk per
kommun.

Kommun Företag/kommun
som tar emot slam

Mottagningsplatser
för slam

Storkyro Kyrönmaan Jätevesi Oy
Mottagningsplats för Storkyro och Hyyriä
reningsverk

Vasa Ab Stormossen Oy Stormossen, Korsholm och Hyyriä reningsverk
Korsholm Ab Stormossen Oy Stormossen, Korsholm

Kb Röjdahls Åkeri Ky Kb Röjdahls Åkeri Ky, Sulva
Vörå Vörå kommun Vörå avloppsreningsverk

Vörå kommun Oravais avloppsreningsverk
Malax Fogde Jan-Erik Fogde Jan-Erik, Övermalax

Ab Stormossen Oy Stormossen, Korsholm
Korsnäs Korsnäs kommun Korsnäs avloppsreningsverk
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Tabell 2.4. Mängden slam som tagits emot 2020.

Slammottagning Slam från
slamavskiljare

Slam från
samlingsbrunn

Totalt

m3/a m3/a m3/a
Storkyrka och Hyyriä  -  - 2000
Kb Röjdahls Åkeri Ky  -  - 3000
Fogde Jan-Erik  -  - 300
Stormossen 6771 8913 15684
Vörå 1554 1829 3383
Oravais 586 1074 1660
Korsnäs    -          - 935
Tot. 26962

Tabell 2.5. Slammottagningsplatsernas mottagningspriser inom Vasaregionens
avfallsnämndsområde.

Kommun Mottagningsplats Slamtyp Behandlingsavgift
€/m3,

moms 0 %
€/m3, moms

24 %
Storkyro Kyrönmaan jätevesi Oy Slamavskiljare 5,00 6,20

Samlingsbrunn 5,00 6,20
Vasa Ab Stormossen Oy Slamavskiljare 16,00 19,84
Korsholm Samlingsbrunn 5,50 6,82
Malax Kb Röjdahls Åkeri Ky Slamavskiljare 10,00 12,40

Samlingsbrunn 10,00 12,40
Vasanejdens naturgödsel Slamavskiljare 10,00 12,40
öppet bolag, Fogde Jan-Erik Samlingsbrunn 10,00 12,40

Vörå Oravais avloppsreningsverk Slamavskiljare 14,00 17,36
Vörå avloppsreningsverk Samlingsbrunn 1,75 2,17

Korsnäs Korsnäs reningsverk Slamavskiljare 25,00 31,00
Samlingsbrunn 5,10 6,32

Inom Vasaregionens avfallsnämndsområde samlades 26 962 m3/a slam in, och insamlingen
avsåg 14 442 invånare enligt avfallsnämndens uppgifter (uppgifter i registret 23.4.2021),
vilket ger ett genomsnitt på 1,87 m3/a/inv. insamlad slam. Baserat på att det totala antalet
invånare utanför avloppsnätet uppgick till 20 559 invånare bör den totala mängden slam från
slamavskiljare och samlingsbrunnar beräknat på den genomsnittliga mängden slam per
invånare uppgå till cirka 38 380 m3/a. Baserat på det ovannämnda, omfattade den anordnade
slaminsamlingen i hela Vasa avfallsnämndsområde cirka 70 %. Beräknat på den
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genomsnittliga slammängden finns det skillnader mellan kommunerna avseende
slaminsamlingens omfattning. Enligt resultaten var omfattningen störst i Vörå cirka 80 %, i
Storkyro cirka 74 %, i Vasa, Korsholm och Malax 68 %. Omfattningen var minst i Korsnäs,
cirka 50 %.  Eftersom slammottagning sker över kommungränserna ger beräkningsmetoden
som grundar sig på en genomsnittlig slammängd inte ett helt tillförlitligt resultat och kan på
sin höjd vara riktgivande. Särskilt i Korsnäs transporteras slam utanför kommungränsen
sannolikt söderut till Botniaroskområdet och Stormossen för behandling.

Vid alla reningsverk och mottagningsplatser tas slam emot året runt. Vid Oravais och Vörå
reningsverk begränsas mottagningen av mottagningstankens kapacitet så att endast en last
per gång kan tas emot. Om det finns fler transportörer samtidigt, får nästa avlastare vänta i
omkring en timma. Vid Stormossen tas ett prov från varje last för att förhindra eventuella
skadliga föroreningar. Dessutom får lasterna som lämnas till Stormossen endast innehålla
slam från slamavskiljare eller samlingsbrunnar. Slamblandningar är inte tillåtna. Alla
mottagningsplatser tillämpar nuförtiden mätning av slammängden och identifiering av
transportören. I undersökningen framkom inga särskilda praktiska problem med
slammottagningen. Mottagarna arkiverar transportdokumenten från slammottagningen, men
de sparas inte särskilt i några datasystem. Faktureringen på alla reningsverk baseras på
mätningar och den slamtyp som transportören uppgett. I Korsnäs används delvis ett system
där kommunen direkt fakturerar fastigheten för slambehandlingen.

2.3 Frågeformulär till invånare
Invånarnas åsikter om och erfarenheter av slamtransporttjänsterna utreddes genom två
frågeformulär riktade till invånarna. Ett av frågeformulären skickades till dem som år 2019
enligt avfallsnämndens uppgifter hade tömt sina slambrunnar. Frågeformuläret skickades till
1 000 fastigheter. I frågeformuläret uppmanades fastighetsinnehavaren att frivilligt skicka in
en bild av slamfakturan till avfallshanteringsmyndigheten. Uppgifter om slamfakturan fick
lämnas tillsammans med frågeformuläret i returbrevet, via e-post eller som ett WhatsApp-
meddelande.

Det andra frågeformuläret skickades till de fastigheter som år 2019 inte hade tömt
fastighetens slambrunn i enlighet med bestämmelserna om avfallshantering. Frågeformuläret
skickades till 2 389 fastigheter.

Den som utförde utredningen ansvarade för utarbetandet av frågeformulären och
resultatbehandlingen. Avfallsnämnden tog hand om postningen av frågeformulären och
mottagningen av svar för att säkerställa personernas dataskydd.

Inför undersökningen delades Vasaregionens avfallsnämnds verksamhetsområde in i
kommuner och mindre områden som logistiskt sett hör ihop. Sammanlagt fanns det 24 olika
områden i undersökningen, och respondenterna fick ange det område där deras fastighet låg.
Områdena presenteras i frågeformulären i bilagorna 1 och 2.
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2.3.1 Frågeformulär till invånare vars slamuttömning var känd

I frågeformuläret ställdes följande frågor uppdelade efter huvudrubriker:

 Vilken typ av avloppssystem används?
 Hur många transportföretag är verksamma i området?
 Vad finns det för avtal om slamtransport?
 Är slamtransporten konkurrensutsatt?
 Hur ofta töms slambrunnarna?
 Hur nöjd är man med transportföretagens verksamhet?
 Hur fungerar myndighetstillsynen?
 Finns det behov för rådgivning?
 Vilken inställning har man till slamtransportsystemet?

Frågeformuläret skickades till 1 000 fastigheter, och 297 svar inkom. Fakturakopior eller
faktureringsuppgifter avseende slamtransporten mottogs från 136 stycken. Svarsprocenten
för frågeformuläret var således cirka 30 % och 14 % för faktureringsuppgifterna.

Majoriteten av de som svarade, 86 %, hade en slamavskiljare eller en samlingsbrunn. 11 %
av respondenterna hade minireningsverk. Endast 3 % valde att inte svara på frågan om
avloppssystemet.

På frågan om antalet transportföretag uppgav 57 % att man inte visste, 32 % att det fanns
fler än ett företag, 7 % att det fanns ett företag och 4 % valde att inte svara.

Omkring 89 % av respondenterna hade ett muntligt avtal om slamtransport och endast 7 %
ett skriftligt avtal. 4 % valde att inte svara.

Ungefär 9 % av respondenterna uppgav att slamtransporten var upphandlad och 88 % att
den inte var det. 3 % valde att inte svara.

Svaren avseende antalet tömningar av slambrunnar presenteras i diagram 2.6. 93 % av
respondenterna uppgav att de tömmer sina slambrunnar minst en gång om året i enlighet
med kraven i avfallslagen. Andelen obesvarade har inte beaktats i diagram 2.6, eftersom en
stor del av dessa är innehavare av minireningsverk, och frågan kan anses endast avse ägare
av slamavskiljare och samlingsbrunnar.
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Diagram 2.6. Svar avseende tömningen av slambrunnar i frågeformuläret som riktades
till dem som tömt brunnen 2019 enligt avfallsnämndens uppgifter.

I frågeformuläret bad man om en bedömning av slamtransportföretagens verksamhet på en
skala 1–5, där 5 = mycket bra och 1 = dålig. 83 % av respondenterna ansåg att
slamtransportföretagens verksamhet fungerade bra. Ingen av respondenterna ansåg att
företagens verksamhet fungerade dåligt. Svarsresultaten visas i diagram 2.7.

Man bad även om en bedömning av myndighetstillsynen på en skala 1–5. 61 % av
respondenterna gav betyget 5 eller 4 och 3 % gav betyget 1. Svarsresultaten visas i diagram
2.8.

På frågan om behovet av rådgivning uppgav 92 % att det inte fanns något behov av
rådgivning och endast 2 % att mer rådgivningen behövdes.

I frågeformuläret frågade man även om fastighetsinnehavarnas inställning till
avfallstransporten antingen i nuvarande form anordnad av fastighetsinnehavaren eller
anordnad av kommunen.  85 % av respondenterna föredrog det nuvarande systemet och 15
% valde att inte svara på frågan. Ingen av respondenterna uppgav sig vara för en av
kommunen anordnad slamtransport.
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Figur 2.7. Svar avseende slamtransportföretagen i frågeformuläret som riktades till dem
som tömt brunnen 2019 enligt avfallsnämndens uppgifter.

Figur 2.8. Svar avseende myndighetstillsynens effektivitet i frågeformuläret som
riktades till dem som tömt brunnen 2019 enligt avfallsnämndens uppgifter.

2.3.2 Frågeformulär till invånare vars slamtömning 2019 inte var känd

I frågeformuläret ställdes följande frågor uppdelade efter huvudrubriker:

 Vilken typ av avloppssystem används?

 Vad finns det för avtal om slamtransport?
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 När har slambrunnen tömts?

 Vilket tömningsföretag har använts?

 Finns det någon särskild anledning till att brunnen inte har tömts under det senaste året?

 Hur ofta töms slambrunnen?

 Hur nöjd är man med transportföretagens verksamhet?

 Hur många slamtransportföretag är verksamma inom fastighetsområdet?

 Vart har slammet transporterats efter tömning?

 Hur hanteras slammet, om inget transportföretag används?

 Vilken inställning har man till slamtransportsystemet?

Frågeformuläret skickades till 2 389 fastigheter vars slamtransport 2020 inte var känd. 576
svar på frågeformuläret inkom. Svarsprocenten för frågeformuläret var således cirka 24 %.
Det innebär att det fortfarande inte finns några uppgifter om slamtransporterna för 1 813
fastigheter.

Majoriteten av respondenterna, 85 %, hade en slamavskiljare eller samlingsbrunn. 8 % av
respondenterna hade minireningsverk. 2 % av respondenterna var anslutna till avloppsnätet
och 1 % hade en torrtoalett. 4 % valde att inte svara på frågan om avloppssystemet.

Omkring 80 % av respondenterna hade ett muntligt avtal om slamtransport och endast 2 %
ett skriftligt avtal. 18 % valde att inte svara.

På frågan om när slambrunnen hade tömts svarade 82 % år 2020, 7 % år 2017, 2 % år 2018
och 1 % år 2017. 8 % av de som skickat in svarsbrevet valde att inte svara.

10 % av de som skickat in svarsbrevet, totalt 60 stycken, svarade på frågan om varför ingen
slamtransport använts. Det vanligaste svaret (45 svar) var att användningen var begränsad
och att tömning då inte behövdes varje år. Andra svar var slamkompostering, glömska,
förnyande av brunnen 2020, markens mjukhet, anslutning till avloppsnätet och att brunnen
inte behöver tömmas.

Det vanligaste svaret på fråga om hur slammet behandlades om inget slamtransportföretag
använts var åkerspridning, 5 svar. Andra svar var kompostering, kalkstabilisering och
användning i trädgården. I ett svar angavs att brunnen var så stor att den inte behövde
tömmas.

Svaren på frågan om antalet tömningar av slambrunnar visas i diagram 2.9. 78 % av
respondenterna uppgav att de tömde sina slambrunnar minst en gång per år i enlighet med
avfallslagens krav, och 22 % uppgav att de tömde mer sällan. 15 % av alla som lämnade in
svarsbrevet valde att inte svara. Andelen obesvarade har inte beaktats i diagram 2.9,
eftersom en stor del av dessa är innehavare av minireningsverk, och frågan kan anses endast
avse ägare av slamavskiljare och samlingsbrunnar.
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Diagram 2.9. Svar avseende tömningen av slambrunnar i frågeformuläret som
riktades till de fastigheter vars brunnstömning avfallsnämnden inte hade kännedom
om. I diagrammet visas andelen som har svarat på frågan.

I frågeformuläret bad man om en bedömning av slamtransportföretagens verksamhet på en
skala 1–5, där 5 = mycket bra och 1 = dålig. 72 % av respondenterna ansåg att
slamtransportföretagens verksamhet var bra. 0,3 % av respondenterna ansåg att företagens
verksamhet var dålig. Svarsresultaten visas i diagram 2.10.

Diagram 2.10. Svar avseende slamtransportföretagen i frågeformuläret som riktades till
de fastigheter vars brunnstömning avfallsnämnden inte hade kännedom om.

På frågan om hur många slamtransportföretag som är verksamma i området uppgav 61 %
att man inte vet och 21 % att det finns ett eller fler företag i området. 18 % av dem som
skickade in svarsformuläret valde att inte svara på frågan.



Raportti_-101016018_Vaasan seudun jätelautakunta_31052021_SV.docx
Sida 18/32

Rapport

Kund: Vasaregionens avfallsnämnd
Projekt: 01016018
Datum 31/05/2021

På frågan om vart slammet transporteras efter tömning svarade 44 % till avloppsreningsverk,
4 % till åkerspridning, 1 % uppgav att de komposterade själva, 35 % att de inte vet och 16
% valde att inte svara på frågan.

I frågeformuläret frågade man även om fastighetsinnehavarnas inställning till
avfallstransporten antingen i nuvarande form anordnad av fastighetsinnehavaren eller
anordnad av kommunen.  70 % av respondenterna föredrog det nuvarande systemet och 2
% föredrog systemet där kommunen anordnar. 28 % valde att inte svara på frågan.

2.3.3 Prissättning för slamtransport
För att utreda slamtransporternas prissättning begärdes fakturakopior från de hushåll vars
brunnstömning 2019 var känd för avfallsnämnden. Man fick 136 svar av undersökningens
1 000 fastigheter. I tabell 2.11 visas variationerna i totalpriset för brunnstömning per
kommun, och i tabell 2.12 anges transportdelens andel av priset. Transportpriset som anges
i tabellen har beräknats baserat på mängden slam, om det inte specificerats i fakturan.
Mervärdesskatten ingår inte i transportpriset som anges i tabellen.

Tabell 2.11. Totalpriset för brunnstömning baserat på undersökningsresultaten. I
priset ingår mervärdesskatt och kostnad för slambehandling.

Tabell 2.12. Transportpriset vid brunnstömning baserat på
undersökningsresultaten. Transportpriset har beräknats i de fall där man inte har
specificerat det i fakturan och slammängden har uppgetts. I priset ingår inte
mervärdesskatt.

Det är en utmaning att på ett tillförlitligt sätt bedöma prissättningen på grundval av
fakturakopior eftersom behandlingsavgiftens och transportkostnadens andelar inte har
specificerats i alla fakturor. Inte heller den transporterade slammängden och slamtypen

Slamavskiljare Samlingsbrunn
totalpris Fakturakopior Företagare min max min max Fakturakopior Företagare min max min max
inkl. moms antal antal € € €/m3 €/m3 antal antal € € €/m3 €/m3

Korsnäs 0 0 6 1 70 72
Malax 4 3 50 97 64 1 1 110 44
Korsholm 34 12 80 295 19 22 11 7 80 167 12 32
Vörå 1 1 84 42 21 4 61 110 4 12
Storkyro 10 5 80 143 13 47 0 0
Vasa 24 7 75 116 48 60 20 6 72 247 10 28

Kommun Slamavskiljare Samlingsbrunn

Transportens Fakturakopior
Företagare min max min max

Fakturakopior
Företagare min max min max

pris, moms 0 % antal antal € € €/m3 €/m3 antal antal € € €/m3 €/m3

Korsnäs 0 0 6 1 60 70
Malax 4 3 50 66 48 1 1 70 28
Korsholm 34 12 49 150 20 80 11 7 58 200 7 26
Vörå 1 1 53 26,5 21 4 40 104 2 5
Storkyro 10 5 80 143 4 42 0 0
Vasa 24 7 70 85 32 85 20 6 50 198 2 22
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anges i alla fakturor. Totalpriserna kan inte direkt jämföras med varandra när slammängden
varierar. Inte heller det beräknade kubikmeterpriset är helt jämförbart eftersom den s.k.
grundavgiftens andel eller transportavståndets påverkan inte har specificerats i fakturan.
Expresstillägg eller andra kostnadsfaktorer har inte specificerats i fakturan. Vid en
sammanslagning av resultaten från fakturakopiorna och informationen som erhållits i
samband med frågeformuläret till transportörerna kan följande tolkningar göras av
resultaten:

Resultaten visar att små företag har något lägre priser än de större företagen. Avståndet
mellan företagarens verksamhetsställe och brunnen som ska tömmas påverkar prissättningen
på så sätt att det blir billigare om företagaren är verksam i närheten av tömningsplatsen.

Företagen har olika prissättningskriterier. Två av företagen använde timpris varvid
transportavståndet och brunnens storlek påverkar priset i större utsträckning. Mindre
traktorföretag har i allmänhet lägre prissättning än större företag.

De större företagen och en del av de mindre företagen specificerar olika kostnadsfaktorer,
men inte alla

Totalprisets variationen var följande:

 slamavskiljare 10–44 €/m3
 Samlingsbrunnar 13–64 €/m3

Transportprisets variation:

 slamavskiljare 20–85 €/m3
 Samlingsbrunnar 1,8–28 €/m3
 I Korsnäs, Malax och Vörå är priserna i genomsnitt något lägre

De enskilt högsta tömningspriserna uppstod i de fall där transportavståndet var stort och brunnen
inte låg inom företagets huvudsakliga verksamhetsområde och i de fall där företagets huvudsakliga
verksamhet var något annat än slamtransport. I samband med företagsundersökningen uppgav ett
antal företag, vars huvudsakliga verksamhet inte är transport av slam från slamavskiljare och
samlingsbrunnar, att de inte är de billigaste företagen i fråga om prissättning.

2.4 Frågor till transportörer
Man undersökte transportörernas situation genom telefonintervjuer med 21 transportföretag
i området, varav alla deltog i intervjun. I undersökningen ställdes följande frågor uppdelade
efter huvudrubriker. En mer detaljerad frågelista till transportföretagen finns i bilaga 3.

 Företagets verksamhetsområde
 Lagring och behandling av slam
 Transportutrustning som används
 Slamtransporternas andel av företagets omsättning
 Transportplanering
 Faktureringsgrunder
 Övriga frågor, t.ex. problem som uppstått, kontakter med myndigheterna,

förändringar inom branschen och inställning till slamtransportsystemet.
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På basis av undersökningsresultaten finns det minst två transportföretag i alla kommuner.
Antalet företag som tillhandahåller slamtransporttjänster i kommunerna enligt
undersökningen presenteras i tabell 2.13. Tabellen visar antalet företag per kommun baserat
på de kommuner där företagen själva uppgav sig vara verksamma, och på så sätt avviker
resultaten något från de tjänsteleverantörer som presenteras på Vasaregionens
avfallsnämnds webbplats. I samband med undersökningen uppgav alla företag att det fanns
minst ett konkurrerande företag inom deras verksamhetsområde.

Tabell 2.13. Antalet företag som tillhandahåller slamtransporttjänster i
kommunerna enligt undersökningen. Tabellen visar de mängder som företagen
uppgett.

Kommun Företagare
Korsnäs 3
Malax 3
Korsholm 6
Vasa 7
Storkyro 6
Vörå 2

Endast två företag erbjöd mellanlagring och slambehandling och har anmält sin verksamhet
till Vasaregionens avfallsnämnd samt införskaffat miljötillstånd för sin verksamhet.
Behandling sker genom kompostering och kalkstabilisering varefter slammet sprids på
åkrarna.

I alla intervjuade företag utgör slamtransporten endast en del av affärsverksamheten och
utförs vid sidan av annan verksamhet. Företagens huvudsakliga verksamhetsområden var:
Transport av fast avfall, övriga transporttjänster, markarbeten, avloppsrenovering/underhåll,
brandsanering, jordbruk och vägunderhåll. Två företagare uppgav sig vara pensionärer, och
några mindre företag uppgav att de möjligen skulle lägga ned inom en snar framtid.

Företagen uppgav att slamtransporterna utgör 10–25 % av verksamhetens omsättning.

Med undantag för ett företag förespråkar alla det nuvarande avtalsbaserade systemet. En
nyföretagare förespråkade central konkurrensutsättning och ansåg den centraliserade
konkurrensutsättningen vara en möjlighet för nya företagare. Även representanterna för de
rikstäckande företagen bedömde att större företag skulle kunna dra nytta av en centraliserad
konkurrensutsättning, även om de inte direkt ansåg den centraliserade
konkurrensutsättningen vara ett bättre system.

Det nuvarande insamlingssystemets styrkor ansågs vara flexibilitet, tillhandahållande av
express- och veckoslutstjänster, lokalkännedom, lägre kostnadsstruktur, valfrihet och
avtalsfrihet för kunderna samt tillhandahållande av tjänster både på finska och svenska.

15 av transportföretagen använde antingen en eller flera sugbilar. 6 företag utförde tömning
av slambrunnar med traktorutrustning.  Många företag har sugutrustningen på ett växelflak
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eller en traktorsläpvagn vilket gör det möjligt att använda fordonen till annan verksamhet,
och kostnadsandelen som investeras i fordonsflottan blir lägre. För närvarande har aktörerna
inga större investeringsplaner avseende slamtransporten. De större investeringarna har
gjorts på basis av annan verksamhet. Två företag uppgav att de hade undersökt
möjligheterna med slamtorkningsutrustning. Med torkningsutrustning kan mängden
transporterad slam minskas i och med att slammets fasta fraktion separeras i samband med
brunnstömningen och vätskan återförs till brunnen för att sugas in i marken.

Avseende slamtransporternas prissättning uppgav majoriteten av företagen att de hade ett
fast pris för tömningen beroende på brunnens storlek eller antalet brunnar. Två företag
använde timpris varvid faktureringspriset grundas på den tid som används till brunnstömning
och transport samt på slambehandlingsavgiften. Endast ett av företagen använde sig av
expresstillägg vid faktureringen. Två företag uppgav att transportavståndet låg till grund för
faktureringen. Företagarna ansåg att den fria prissättningen var en viktig faktor i
konkurrensen.

Över hälften av de intervjuade företagen hade avtalskunder, och två företag genomförde
tömningar nästan uteslutande baserat på avtal. De resterande företagens beställningar
baserades enbart på telefonbeställningar. Även beställningarna via internet har ökat under
de senaste åren.

Stormossens krav på att slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar ska transporteras
separat ansågs vara dåligt eftersom det ökade antalet körningar. Att olika slamtyper
faktureras separat är enligt transportföretagen en godtagbar modell, eftersom kostnaderna
för tömningen är olika.

2.5 Frågeformulär till kommuner och myndigheter

2.5.1 Avfallsnämnden
I syfte att utreda slamtransportsystemets situation har Vasaregionens avfallsnämnd under
2020 skickat ett brev till de fastigheter vars slamtransport 2019 det inte fanns några uppgifter
om. Totalt skickades 4 470 brev. I brevet uppmanades alla att tömma slambrunnar minst en
gång om året i enlighet med avfallslagen eller meddela om det inte fanns något behov av
tömning som baserar sig i lagen. 2 028 svar inkom vilket innebär en svarsprocent på cirka
45 %. Avseende de 2 442 fastigheter som inte har svarat finns det inga uppgifter om
slamtömningen för åren 2019 och 2020. Frågeformuläret i denna utredning riktades till dessa
fastigheter för ytterligare kontroll av uppgifterna. Uppgifterna i nämndens register har
reviderats baserat på de inkomna svaren på frågeformuläret från 2020, men det har även
lyft fram vissa problem med transporterna.

Baserat på svaren och de kontrollerade uppgifterna hade 695 fastigheter tömt sina
slambrunnar, trots att avfallsnämnden inte hade några uppgifter om det utifrån de uppgifter
om tömning som transportföretagen lämnat. Dessutom hade 70 fastigheter anslutits till
avloppsnätet. Avfallsnämnden beviljade tillstånd för kompostering i egen regi till 114
fastigheter och tillstånd för åkerspridning av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar
till 84 jordbrukare januari–september 2020.

Utifrån brevsvarsresultaten:
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 Är det troligt att slammet hamnar i miljön. 70 anmälningar motiverade en begäran
till de kommunala miljömyndigheterna för utredning av ärendet.

 En del av slamtransportörerna har inte tillstånd att genomföra tömningar av
slambrunnar. De finns inte i avfallshanteringsregistret, och de är inte jordbrukare
som gjort en anmälan om slambehandling i egen regi. Enligt resultaten från
brevutskicket uppgick antalet anmälningar till 65 stycken och avsåg 13 olika aktörer.

 En del av transportföretagen anger inte kontantkunder i transportrapporterna vilket
innebär att avfallsnämnden inte får några uppgifter om dessa tömningar. I sådana
fall är det även möjligt att transporterna inte syns i företagets bokföring och därmed
inte heller i företagets beskattning.

 Trots skriftliga påminnelser/uppmaningar informerade inte alla transportföretag
avfallshanteringsmyndigheterna om vart slammet transporterades och hur mycket
slam som transporterades under 2019 och 2020.

 Vissa kunder gav felaktiga uppgifter om tömningarna till
avfallshanteringsmyndigheten i samband med brevutskicket. De anmälningar som
lämnats av kunder granskades tillsammans med representanter för
slamtransportföretagen. Granskningen visar att 277 anmälningar om tömningar inte
var korrekta.

2.5.2 NTM-centralen
NTM-centralens verksamhet utreddes genom en intervju med företrädaren för NTM-
centralen i Södra Österbotten.

Vasaregionens avfallsnämndsområde ingår i verksamhetsområdet för NTM-centralen i Södra
Österbotten.  NTM-centralen i Södra Österbotten är verksam i landskapen Södra Österbotten,
Österbotten och Mellersta Österbotten där det finns 5 olika avfallsnämnder. I Lakeus
avfallsnämndsområde används en av kommunen anordnad central transport för insamling av
slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar.

NTM-centralen hanterar avfallshanteringsregistret och godkänner avfallstransportörerna och
mellanhänderna i registret. Varje år tillkommer ett antal nya företag i registret, och
transportörer som inte känt till behovet av registrering har anslutit sig till registret. I området
för Södra Österbottens NTM-central finns totalt cirka 380 företag inskrivna i avfallsregistret.

NTM-centralen begär in årsrapporter från företagen för sitt tillsynsarbete samt genomför
tillsyn med ett slumpmässigt urval. Omkring hälften av de företag som fått en begäran om
uppgifter skickar in den begärda informationen. Efter vitesförelägganden lämnas uppgifterna
oftast in.

Dessutom skickar avfallsnämnderna in begäranden om tillsyn och kontroll relaterade till
avfallsregistret och avfallstransport. Det är en omöjlig uppgift att i detalj kontrollera och följa
upp alla företagsverksamheter på grund av resursbrist, och tillsynen grundar sig därför
framförallt på begäranden om utredningar. Man för ingen närmare statistik över de fall som
kräver utredning, men man bedömer att det förekommer några fall per år. Den regionala
miljömyndigheten får årligen begäranden om utredning relaterade till slamtransporter även
från andra aktörer och invånare, men det har i efterhand visat sig vara svårt att verifiera
dessa och bedöma eventuell miljöpåverkan.
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Baserat på intervjuerna har det inte enligt miljömyndigheten framkommit några tydliga
skillnader mellan de olika transportsystemens fördelar även om båda transportsystemen
används inom området för Södra Österbottens NTM-central. Centraliserad slamtransport
anordnad av kommunen kan ge bättre förutsättningar för tillsynen.

2.5.3  Kommunernas avfallshanteringsmyndigheter
Miljömyndigheternas verksamhet i kommunerna utreddes genom telefonintervjuer.
Frågorna som ställdes i intervjun finns i bilaga 4. Intervjun gjordes med företrädare från
fyra kommuner.

Kommunernas miljövårdsmyndigheter får sällan direkt information om hur transportsystemet
för slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar fungerar. I regel kommer begärandena om
tillsyn in via avfallsnämnden. Några enstaka anmälningar om missbruk från invånare kommer
årligen in till kommunen. Kontrollerna leder sällan till åtgärder, eftersom det är omöjligt att i
efterhand påvisa eventuella oegentligheter. Olovlig åkerspridning eller ledning av
avloppsvatten till vattendrag till exempel lämnar oftast inga spår.

De vanligaste kontakterna med de kommunala miljömyndigheterna som avser slam från
slamavskiljare och samlingsbrunnar gäller skyldigheten att ansluta sig till avloppsnätet när
avloppsnäten utvidgas. Man ansöker om dispens på grund av till exempel begränsad
användning eller orimliga kostnader. Huvudprincipen är att om fastigheten har en
vattentoalett ges ingen dispens.

Enligt de kommunala myndigheternas erfarenhet har inte alla fastighetsägare kännedom om
att slamavskiljare och samlingsbrunnar ska tömmas varje år. Man såg inget större behov av
rådgivning, men den allmänna informationsförmedlingen borde fortsätta.

Kommunernas myndigheter har inga särskilda register över slamavskiljare och
samlingsbrunnar som skulle möjliggöra en omfattande tillsyn. Kommunerna har heller inte
resurser för att genomföra omfattande tillsyn.

För närvarande utförs tillsynen i enskilda fall som framkommer genom klagomål och genom
begäranden om utredning från avfallsnämnden. Den allmänna uppfattningen är att
insamlingen av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar för närvarande fungerar relativt
bra och att tjänsten är tillgänglig. Myndigheterna har inga entydiga uppgifter om den otillåtna
slaminsamlingens omfattning. De kommunala myndigheterna har ingen tydlig uppfattning om
vilken av avfallstransportsystemen som skulle vara bättre. Att flera olika transportföretag rör
sig i samma område under flera dagar i följd upplevs som ineffektivt och belastar miljön, men
samtidigt anser man att systemet fungerar eftersom man får väldigt få anmälningar om
missbruk. En uppfattning var att transportsystemet måste vara flexibelt.

Ur intervjuerna framgår att avfallsnämnden har en central roll i insamlingen av uppgifter vid
tillsynen av transporter av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar.

3 Sammanfattning per kommun

3.1 Storkyro
I Storkyro finns 712 fastigheter utanför avloppsnätet vilket motsvarar cirka 29 % av alla
fastigheter inom kommunens område och 26 % av kommunens invånare.  Avfallsnämnden



Raportti_-101016018_Vaasan seudun jätelautakunta_31052021_SV.docx
Sida 24/32

Rapport

Kund: Vasaregionens avfallsnämnd
Projekt: 01016018
Datum 31/05/2021

hade inga uppgifter om brunnstömningen i 41 % av fastigheterna utanför avloppsnätet.
Slaminsamlingens omfattning som beräknas baserat på slammängden var 74 % i Storkyro.
Enligt utredningen finns det 6 slamtransportföretag i området, varav 5 endast är
traktorföretagare och ett företag har både sugbil och traktor. Dessutom finns det andra
företag som sporadiskt verkar i området. Traktorföretagarna verkar vanligtvis inom en radie
på cirka 25 km runt sitt verksamhetsställe. Slammet transporteras till mottagningsplatserna
i Storkyro och Hyyriä och i enskilda fall till Laihela reningsverk. Prisnivån på
slamtransporterna är relativt jämn inom kommunens område och påverkas av det förmånliga
mottagningspriset, användningen av traktorutrustning och kundernas kännedom om
transportpriserna. Ur den kommunala miljötillsynens perspektiv är det nuvarande systemet
för slamtransport fungerande, och den s.k. grannkontrollen begränsar missbruk.

3.2 Vasa
Vasa stadsområde är indelat i tre separata områdeshelheter: Vasa stadsområde,
Sundomområdet och före detta Lillkyro kommun.  I Vasaområdet finns 4 003 fastigheter
utanför avloppsnätet vilket motsvarar cirka 15 % av alla fastigheter inom kommunens
område och 6 % av kommunens invånare.  Avfallsnämnden hade inga uppgifter om
brunnstömningen i 23 % av fastigheterna utanför avloppsnätet. Slaminsamlingens
omfattning som beräknas baserat på slammängden var cirka 68 % i områdena Vasa,
Korsholm och Mala.  Enligt utredningen finns det huvudsakligen 7 slamtransportföretag i
Vasaregionen, och endast ett företag uppgav sig vara traktorföretagare. Slammet
transporteras till Stormossens mottagningsplats, Hyyriä reningsverk och till Kb Röjdahls Åkeri
Ky:s privata mottagningsplats. Prisnivån i hela stadsområdet var relativt jämn, och det fanns
inga stora skillnader mellan de olika områdena enligt undersökningsresultaten. Priserna för
vissa samlingsbrunnar speglade företagens olika prissättningskriterier, och i dessa fall kunde
priserna vara mer än dubbelt så höga jämfört med de lägre priserna. Ett nytt avloppsnät har
byggts i Vasaområdet, och kommunens miljömyndighet har mottagit dispensansökningar.
Om fastigheten har en vattentoalett och är permanent bebodd har ingen dispens getts.
Miljömyndigheten får årligen enstaka anmälningar om slam från slamavskiljare och
samlingsbrunnar.

3.3   Korsholm
Korsholms kommunområde indelas i Vasa stads södra och norra fastlandsområde samt
skärgårdsområdena Replot och Köklot-Norrskat. I Korsholmsområdet finns 3 493 fastigheter
utanför avloppsnätet vilket motsvarar cirka 52 % av alla fastigheter inom kommunens
område och 45 % av kommunens invånare.  Avfallsnämnden hade inga uppgifter om
brunnstömningen i 31 % av fastigheterna utanför avloppsnätet. Slaminsamlingens
omfattning som beräknas baserat på slammängden var cirka 68 % i områdena Vasa,
Korsholm och Malax. Enligt utredningen finns det 6 slamtransportföretag i Korsholm.
Slammet transporteras till mottagningsplatsen i Stormossen. Ett begränsat antal svar gjorde
det svårt att bedöma prisnivån mellan de olika områdena. Även i Korsholm speglade svaren
företagens olika prissättningskriterier då de högsta priserna var mer än dubbelt så höga
jämfört med de lägre priserna. Den kommunala miljömyndigheten har inte fått några
anmälningar om missbruk från andra håll än avfallshanteringsmyndigheten under de senaste
åren.
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3.4  Malax
Malax fastlandsområde har två tydliga områdesenheter: Malax-Övermalax och Petalax-Nyby.
Det fristående skärgårdsområdet Bergö hör till Malax. I Malaxområdet finns 1 043 fastigheter
utanför avloppsnätet vilket motsvarar cirka 42 % av alla fastigheter inom kommunens
område och 40 % av kommunens invånare. Avfallsnämnden hade inga uppgifter om
brunnstömningen i 37 % av fastigheterna utanför avloppsnätet. Slaminsamlingens
omfattning som beräknas baserat på slammängden var cirka 68 % i områdena Vasa,
Korsholm och Malax. Enligt utredningen finns det huvudsakligen 3 slamtransportföretag,
varav ett företag uppgav sig vara traktorföretagare. Slammet transporteras till Stormossens
mottagningsplats och till de privata mottagningsplatserna Jan-Erik Fogde och Kb Röjdahls
Åkeri Ky. Prisnivån i kommunens område förefaller vara relativt jämn och lägre än
genomsnittet, men det begränsade antalet svar (endast 3 svar) som erhållits i Malax-
Övermalax medför viss osäkerhet kring bedömningen av prissättningen.

3.5  Vörå
I Vörå kommun indelas bebyggelsen på fastlandet i fyra områden: Vörå-Kaitsor, Oravais,
kommunens östra del och Maxmo i den västra delen. Oxkangar-Österö bildar dessutom ett
fristående skärgårdsområde. I Vörå finns det 1 195 fastigheter utanför avloppsnätet vilket
motsvarar cirka 56 % av alla fastigheter inom kommunens område och 51 % av kommunens
invånare.  Avfallsnämnden hade inga uppgifter om brunnstömningen i 26 % av fastigheterna
utanför avloppsnätet. Slaminsamlingens omfattning som beräknas baserat på slammängden
var 80 % i Vörå. Enligt utredningen finns det huvudsakligen 2 slamtransportföretag i Vörå,
och båda använder ett flertal sugbilar. Slammet transporteras huvudsakligen till Vörå och
Oravais reningsverk. Slammet från kommunens västra delar, och i vissa fall när slammet inte
går att lasta av på kommunens egna mottagningsplatser, transporteras till
mottagningsplatsen i Stormossen. I både Vörå och Oravais reningsverk är
mottagningskapaciteten för slam begränsad, men företagen har kommit överens om att
ordna avlastningen på ett sådant sätt att väntetiderna blir rimliga.

Prisnivån i kommunområdet var relativt jämn baserat på svaren, och det fanns inga större
skillnader mellan de olika områdena.

3.6 Korsnäs
Korsnäs kommunområde är relativt sammanhängande och delades endast in i ett
fastlandsområde och ett skärgårdsområde som består av Bredskäret.  I Korsnäs finns 324
fastigheter utanför avloppsnätet vilket motsvarar cirka 50 % av alla fastigheter inom
kommunens område och 47 % av kommunens invånare. Avfallsnämnden hade inga uppgifter
om brunnstömningen i 37 % av fastigheterna utanför avloppsnätet. Enligt utredningen finns
det huvudsakligen 3 slamtransportföretag i Korsnäs varav två företag har sitt huvudsakliga
verksamhetsområde i Botniaroskområdet söder om Vasaregionens avfallsnämndsområde.
Slaminsamlingens omfattning som beräknas baserat på slammängden var endast cirka 50 %
i Korsnäs. Slammet i Korsnäs transporteras främst till Korsnäs reningsverk, men företagen
uppgav att de även transporterar slam till Stormossen vilket delvis förklarar den låga
slammängden i kommunen. En del av fastigheterna i Korsnäs låter kommunen fakturera för
slambehandling. Genom undersökningen fick vi svar på tömningar av slam från
samlingsbrunnar, men de avsåg endast tömningar utförda av ett företag, och priserna var
enhetliga i alla fall.
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4 Hushållens situation
Enligt avfallslagen ska hushållen ha tillgång till avfallstransporttjänster på ett heltäckande
och tillförlitligt sätt samt på skäliga och icke-diskriminerande villkor.

I alla kommuner inom Vasaregionens avfallsnämnds verksamhetsområde erbjuder minst två
transportföretag slamtransporttjänster. Mest företag som tillhandahåller transporttjänster
finns i kommuner med större befolkningstäthet i Vasa och Korsholm. De rikstäckande
företagen som tillhandahåller tjänster i hela Finland tillhandahåller tjänster främst inom Vasa-
och Korsholmsområdet. I landsbygdskommuner är utbudet av slamtransporter mer beroende
av lokala företag. Särskilt i områdena Storkyro och före detta Lillkyro finns fler
traktorföretagare än i andra kommuner. Enligt utredningen finns tillgängliga tjänster i
avfallsnämndens alla kommuner och i områden av olika slag. Enligt undersökningen erbjuds
tjänsterna även i skärgårdsområdet, och vissa företag som är verksamma i skärgårdsområdet
undersöker hur tjänsterna skulle kunna utvidgas med hjälp av torkningsutrustning som kan
både minska körningarna och mängden slam som transporteras till behandling.

I undersökningen framkom inga tydliga generella skillnader i prisnivån mellan de olika
kommunerna, även om det utifrån svaren kan förekomma dubbelt så höga
slamtransportpriser i vissa fall. Skillnaderna beror på företagens prissättningskriterier och
transportavståndet. I varje enskilt område skilde sig priserna hos något företag från de
övriga. De företag som tog ut högre priser var sådana som huvudsakligen var verksamma i
ett annat område eller inte regelbundet bedrev brunnstömning och slamtransport. Baserat
på resultaten borde hushållen känna till företagens faktureringsgrunder och sträva efter att
använda lokala företag för att få förmånligare tjänster. Totalpriset för slamtömning påverkas
av skillnaderna i behandlingsavgifter vid de olika mottagningsplatserna, till exempel är
mottagningsavgiften för en slamavskiljare hos Kyrönmaa Jätevesi Oy 5 €/m3 och hos
Stormossen 16 €/m3. Om transportavgiftens andel är cirka 70 €/m3 och mängden slam från
slamavskiljaren är 3 m3 blir prisskillnaden på grund av behandlingsavgiften 33 €, vilket är 38
% mer jämfört med det billigare priset.

Undersökningen visar att 83 % av de kunder vars brunnstömning var känd ansåg att
transportföretagens verksamhet var bra. Kundnöjdheten var omkring 10 % lägre bland de
respondenter vars brunnstömning inte var känd hos avfallsnämnden. Enligt rundfrågan till
myndigheterna fanns det inga brister relaterade till kundservicen i transportföretagens
verksamhet. Under utredningens gång tog några enstaka kunder kontakt och uppgav att det
var svårt att få kontakt med transportföretagen. Även i svaren från enskilda invånare
framkom att man saknade uppgifter om transportföretagen för att få tillgång till tjänster.

Baserat på återkopplingen i den här utredningen var hushållen nöjda med kvaliteten på den
tjänst de hade fått. Undersökningen visar att över 70 % ansåg att det nuvarande
transportsystemet anordnat av fastighetsinnehavaren var bättre än ett system anordnat av
kommunen. Bland respondenterna vars slamtransport var känd fanns det ingen som
förespråkade slamtransport anordnad av kommunen. Bland respondenterna vars
slamtransport inte var känd fanns det några som förespråkade slamtransport anordnad av
kommunen. En slamtransport som anordnas av kommunen antas vara dyrare och leda till att
lokala företag försvinner från marknaden. Stöd till lokalt företagande var den vanligaste
kommentaren i undersökningen till förmån för det nuvarande systemet. Även
lokalkännedomen ansågs vara viktig. Ett kommunalt system skulle kunna vara aktuellt,
baserat på vissa enskilda kommentarer, om det är betydligt billigare.
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Om slamtransporten anordnas centralt av kommunen strävar man efter att forma tjänsten
så att den når alla fastigheter, att tömningarna görs regelbundet och uppgifterna om
tömningar överförs till myndighetsregister. Dessutom strävar man efter att utföra
transporttjänsten med modern utrustning och med samma prissättningsgrunder för alla
fastigheter. Beroende på genomförandemetod behöver fastighetsinnehavaren inte
nödvändigtvis själv beställa transporten i ett centraliserat system. De viktigaste skillnaderna
mellan det nuvarande systemet och det centraliserade systemet är att fastighetsinnehavaren
själv måste se till att tömningarna görs i tid och undersöka tillgången på tjänster samt känna
till företagens verksamhetskultur och prissättningskriterier för att få tillgång till en förmånlig
tjänst. En fördel med det nuvarande systemet är att fastighetsinnehavaren själv har möjlighet
att förhandla om tjänstevillkoren och välja en tjänsteproducent.

5 Kommunernas och myndigheternas verksamhet

Avfallstransportsystemet ska främja avfallshanteringens allmänna funktion i kommunen och
stödja utvecklingen av avfallshanteringen i regionen.

Av utredningen framgår att både de kommunala miljömyndigheterna och den regionala
miljömyndigheten i stor utsträckning förlitar sig på avfallsnämndens tillsyn för att utreda
missförhållanden i samband med slamtransport. Miljömyndigheterna i Vasa avfallsnämnds
verksamhetsområde mottar endast ett fåtal anmälningar om slamtransporterna från invånare
och andra aktörer i området, och de senaste begäranden om utredning har inkommit som ett
resultat av de frågeformulär som avfallsnämnden genomfört. Miljömyndigheterna har knappt
någon möjlighet att genomföra omfattande tillsyn på grund av bristande resurser.

Myndigheterna har ingen tydlig ståndpunkt i frågan om vilket transportsystem som skulle
vara bättre. Vid slamtransport anordnad av kommunen skulle tillgången på information kunna
vara något bättre och därmed underlätta tillsynen.

Det är problematiskt för avfallsnämndens verksamhet att inte alla transportföretag
underrättar om samtliga transporter såsom lagstiftningen kräver. Även den regionala
miljömyndigheten har varit tvungen att använda vitesförelägganden för att få information.
Enligt avfallsnämndens frågeformulär och påminnelsebrev har inte heller alla fastighetsägare
på ett sanningsenligt sätt berättat om tömningen av sina slambrunnar.

I frågeformulären till transportföretagen framkom inget att anmärka på avseende
myndigheternas verksamhet. Avfallsnämndens frågeformulär till fastigheter vars
slamtransport inte var känd betraktades som något positivt och resulterade i nya
beställningar för företagen. En del företagare påpekade även att avfallsnämndens viktigaste
uppgift är att få alla fastigheter att ansluta sig till en organiserad avfallstransport.

I alla kommuner inom avfallsnämndens verksamhetsområde finns tillgängliga
slammottagningsplatser. De längsta transportsträckorna är från skärgården och överstiger
50 km. På fastlandet är transportsträckorna högst 40 km. Skillnaderna i prissättningen av
slambehandling orsakar skillnader i slamtransporternas totalpriser mellan kommuner, men
inte inom kommuner med undantag för kommunernas gränsområden. I kommunernas
gränsområden kan det finnas skillnader i prissättningen av slamtransporter beroende på vart
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företaget transporterar slammet för behandling. Villkoret om att slam från slamavskiljare och
samlingsbrunnar ska transporteras separat ansåg transportföretagen vara problematiskt.
Separata transporter ökar mängden körningar och minskar möjligheten att kombinera
transporter. Enligt företagen borde de som tar emot slammet förlita sig på företagens
information om mängden olika typer av slam som finns i en last.

6 Miljö
Transportsystemet får inte medföra fara eller olägenhet för hälsan eller miljön. I
Vasaregionens avfallshanteringsföreskrifter fastställs att: Avloppsslam ska tömmas minst en
gång om året, tömningarna ska registreras, slammet får endast överlåtas till en transportör
som godkänts och finns i avfallshanteringsregistret och slammet ska föras till en mottagare
som har tillstånd. Slam som uppkommer i eget boende får i behandlad form spridas ut i
gödslingssyfte på den egna åkern eller på en åker som man har i sin besittning. Man får även
ta emot slam i liten skala från närliggande fastigheter för åkerspridning.
Avfallshanteringsmyndigheten ska alltid underrättas om spridningen. Slam från
sedimenteringsbehållare för gråvatten eller flytande slam från små reningsverk får
komposteras på egen hand om mängden understiger 100 l/a eller om fastigheten använder
bärvatten. Även torrtoalettavfall får komposteras på egen hand. I övrigt är egen behandling
av slam förbjuden. Slam får inte heller spridas ut i terrängen.

Transportföretagen uppgav att tömningsintervallerna varierade efter fastighet. Enligt
transportörerna töms brunnarna en gång om året i de fastigheter där tömning sker
regelbundet. I vissa fastigheter som används i begränsad omfattning görs tömningar mer
sällan. I fastigheter med samlingsbrunnar genomförs tömningen senast när brunnarna har
fyllts, och i vanliga bostadshus ska tömningarna göras minst en gång om året.
Transportföretagen har inga färdiga registeruppgifter om enskilda fastigheters
tömningsuppgifter.

I frågeformuläret till invånare i de fastigheter där brunnstömningen 2020 var känd uppgav
93 % av respondenterna att de tömde sina slambrunnar minst en gång om året. I
frågeformuläret till invånare i de fastigheter där brunnstömningen 2020 inte var känd för
avfallsnämnden uppgav 78 % av respondenterna att de tömde sina slambrunnar minst en
gång om året och 22 % mer sällan. Sammanfattningsvis, baserat på de olika frågeformulären,
tömmer 86–91 % av fastigheterna sina slambrunnar varje år, 9–14 % mer sällan, med
hänsyn till viktningen mellan de olika grupperna av respondenter. Vid bedömningen av
resultaten bör man beakta att det inte finns några uppgifter om tömningen avseende cirka
20 % av fastigheterna utanför avloppsnätet.

Den genomsnittliga omfattningen för slaminsamlingen i hela Vasa avfallsnämnds
verksamhetsområde är omkring 70 %, baserat på mängden mottagen slam och antalet
fastigheter utanför avloppsnätet. Beräknat på den genomsnittliga slammängden finns det
skillnader mellan kommunerna avseende slaminsamlingens omfattning. Enligt resultaten var
omfattningen störst i Vörå cirka 80 %, i Storkyro cirka 74 %, i Vasa, Korsholm och Malax 68
%. Omfattningen var minst i Korsnäs, cirka 50 %. Eftersom slammottagning sker över
kommungränserna ger beräkningsmetoden som grundar sig på en genomsnittlig slammängd
inte ett helt tillförlitligt resultat och kan på sin höjd vara riktgivande. Särskilt i
Korsnäsområdet transporteras slammet troligtvis utanför kommunen både söderut och
norrut.
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Utifrån de svar som inkommit kan man dra slutsatsen att tömningen av slambrunnar inte har
orsakat någon betydande skada varken för invånarna eller miljön, men det förblir oklart
avseende den andelen som valt att inte svara. Även återkopplingen från miljömyndigheterna
pekar mot att det inte har förekommit någon betydande miljöpåverkan som har ett samband
med slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar.

Enligt undersökningen sker slambehandlingen i de fastigheter som avfallsnämnden inte har
några uppgifter om genom kompostering, kalkstabilisering eller åkerspridning. Andelen svar
från de fastigheter vars slamtransport inte var känd var 24 %. Majoriteten av respondenterna
uppgav att de behandlade slammet på ett lämpligt sätt ur miljösynpunkt. Omkring 1 810
fastigheter valde att inte svara på frågeformuläret, vilket motsvarar cirka 20 % av alla
fastigheter utanför avloppsnätet inom Vasa regionala avfallsnämnds verksamhetsområde.
Hur slambehandlingen fungerar i dessa fastigheter är för närvarande okänt.

Transportföretagen uppgav att de strävade efter att optimera sina transporter genom att
samla in slam från flera platser i samma område vid en och samma körning. Enligt
undersökningen fungerar transportplaneringen bäst för de företag som har en etablerad
kundkrets och som är verksamma i närheten av det egna verksamhetsstället. 52 % av
slamtransportföretagen i området hade avtalskunder.

I övrigt försvåras transportplaneringen av att beställningarna av brunnstömningar är
sporadiska på grund av att brunnarna fylls vid olika tidpunkter och att tömningen ofta måste
göras omedelbart på grund av risken för översvämning. De insamlings- och transporttjänster
som fastigheterna själva beställer främjar inte heller verksamhetens planering eftersom
brunnarna i angränsande fastigheter töms vid andra tidpunkter. Ur den synvinkeln skulle man
med en centraliserad slaminsamling kunna uppnå en lägre belastning på miljön genom en väl
genomförd transportplanering jämfört med en transport som anordnas av fastigheten.

Enligt VTT:s beräkningssystem LIPASTO var det genomsnittliga koldioxidutsläppet 2016 från
en stor distributionsbil (totalvikt på 15 t) CO2-ekv. 91 g/tkm med halv last och 49 g/tkm med
full last vid landsvägskörning, vilket innebär att koldioxidutsläppen är cirka 1,9 gånger högre
när man kör med en halv last. Följaktligen skulle en god planering möjliggöra en minskning
av koldioxidutsläppen vid slamtransporter, men på grundval av de nuvarande uppgifterna
kan man inte bedöma de faktiska besparingarna eftersom fastigheternas behov av
brunnstömningar varierar stort och man har inte tillräckligt noggranna uppgifter om antalet
olika typer av brunnar.

7 Företagens situation
Avfallstransporten ska främja avfallshanteringens allmänna funktion i kommunen, stödja den
regionala utvecklingen av avfallshanteringen, och ett beslut om avfallstransportsystemet ska
sammantaget ha en positiv inverkan på företagens verksamhet.

Baserat på resultaten från transportörundersökningarna utgjorde slamtransporterna 10–25
% av företagens omsättning. Företagen har investerat i slamtransporten genom att förnya
sugvagnar och befintliga behållare på växelflak och på så sätt hållit nere investeringsriskerna.
De företag som har bytt ut sina sugbilar med fast tank har huvudsakligen gjort investeringen
med tanke på annan affärsverksamhet som till exempel avloppsrenoveringar. Två företag
uppgav att de undersökte möjligheterna med slamtorkningsutrustning, men inga
investeringsbeslut har ännu fattats. Enligt utredningen var transporten av slam från
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slamavskiljare och samlingsbrunnar inte något av företagens huvudsakliga
verksamhetsområde, men den utgör ett bra tillskott i affärsverksamheten. Viljan att investera
beror på branschens framtida utveckling och på beslutet som avfallsnämnden fattar om
anordnandet av slamtransporterna.

Man befarar att en centraliserad konkurrensutsättning påverkar de små företagens ställning
eftersom de större företagen har bättre förutsättningar att vinna upphandlingar, och det
skulle kunna leda till en betydande minskning av det totala antalet företag.

Enligt undersökningen påverkar inte själva slamtransportsystemet den totala
sysselsättningen inom branschen, men det påverkar i hög grad hur arbetstillfällena fördelas
mellan företagen och hur företagen fördelar sig i kommunerna. Med en centraliserad
konkurrensutsättning skulle även transporterna koncentreras till ett färre antal företagare
och till regionens centralorter. Antalet lokala mindre företag skulle förmodligen minska med
ett centraliserat transportsystem. Med en konkurrensutsättning som genomförs på rätt sätt
kan dock även mindre företag delta upphandlingen.

8 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER
Uppgifter om hur det nuvarande slamtransportsystemet fungerar samlades in genom två
frågeformulär till fastigheter samt intervjuer med slamtransportföretag, slammottagare,
kommunernas miljömyndigheter, avfallshanteringsmyndigheten samt Södra Österbottens
regionala miljömyndighet.  Det ena frågeformuläret riktades till de fastigheter vars
slamtömning var känd och det andra till de fastigheter vars slamtömning inte var känd. Man
samlade även in uppgifter om antalet fastigheter från befolkningsdataregistret samt
statistikcentralens och miljöförvaltningens datasystem.

Omfattningen av de transporttjänster som erbjuds kan anses vara tillräcklig, eftersom det
finns minst två eller fler leverantörer av transporttjänster i alla kommuner. Även inom
kommunernas skärgårdsområden finns minst två transportföretag enligt undersökningen.
Priserna på brunnstömning och slamtransport inom kommunen kan variera och i vissa fall
vara nästan dubbelt så höga. Det beror på företagens olika prissättningsgrunder eller på att
transporten beställts från en företagare som normalt inte verkar inom fastighetens område
vilket leder till längre transportsträckor. Baserat på resultaten borde hushållen känna till
företagens faktureringsgrunder och sträva efter att använda lokala företag för att få den mest
förmånliga tjänsten. Icke-diskrimineringen anses uppfylld i det avseendet att det finns
tillgängliga transporttjänster för alla som behöver. En balanserad prissättning förutsätter att
fastigheterna är prismedvetna. Majoriteten av de fastighetsinnehavare som svarade på
frågeformuläret föredrog det nuvarande transportsystemet framför det centraliserade.

Man kunde inte utifrån utredningen konstatera att den nuvarande av fastighetsinnehavaren
anordnade transporten av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar medförde någon
direkt skada för hälsan eftersom det inte fanns några konkreta bevis för detta. Ur
miljösynpunkt bör dock den nuvarande slamtransporten förbättras, eftersom alla fastigheter
inte tömmer sina slambrunnar minst en gång om året, slammet inte alltid hamnar i en
godkänd behandling och slaminsamlingen inte kan planeras på bästa möjliga sätt för att
minimera körningarna.  Baserat på undersökningsresultaten tömmer 86–91 % av
fastigheterna sina slambrunnar minst en gång om året enligt reglerna, och 9–14 % tömmer
mer sällan. Det finns inga uppgifter om tömningen avseende cirka 20 % av fastigheterna
utanför avloppsnätet. Inom ramen för det nuvarande transportsystemet sker körningarna
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korsvis, och körrutterna kan inte helt planeras på ett sätt som minskar körsträckorna. De
företag som har avtalskunder har bättre möjligheter att planera körningarna. Allt slam
hamnar inte i en godkänd behandling. Ungefär 30 % av slammet hamnar utanför den
tillståndspliktiga behandlingen. I samband med utredningen framkom inget som tyder på att
slammet hade orsakat miljöskador, men det är möjligt att slammets miljöpåverkan har
hamnat i skymundan.

Alla transportföretag utom ett föredrog det nuvarande transportsystemet som anordnas av
fastighetsinnehavaren eftersom det är flexibelt, främjar lokalkännedom, möjliggör en lägre
kostnadsstruktur, erbjuder kunderna valfrihet samt säkerställer tillhandahållandet av
tjänsterna på både finska och svenska. Eftersom slamtransporten i alla företag utgjorde
mindre än 25 % av affärsverksamheten kan de på ett bättre sätt anpassa sig till förändringar
på marknaden än om slamtransporten skulle spela en större roll i företagens verksamhet. En
övergång till ett centraliserat system skulle sannolikt leda till en viss minskning av antalet
företag.  Det nuvarande transportsystemet innebär en nackdel för vissa av de befintliga
företagen eftersom det till stor del bygger på beställningar vilket försvårar planeringen av
körningarna.

Enligt myndigheterna främjar inte det nuvarande transportsystemet fullt ut de villkor som
fastställs i avfallslagen, eftersom myndigheterna inte får fullständig information om
slamhämtning och antalet brunnstömningar per fastighet. Bristen på information försvårar
tillsynen och registerföringen som lagen kräver. Med hjälp av undersökningen som
avfallsnämnden har genomfört har man kunnat komplettera uppgifterna i registret, men det
finns fortfarande oklarheter kring tömningen av slambrunnarna avseende nästan 20 % av
fastigheterna utanför avloppsnätet. I praktiken är andelen oklara fastigheter fortfarande cirka
29 %, eftersom frågeformuläret i den här utredningen gjordes anonymt.  Ur både tillsyns-
och miljösynpunkt bidrar det nuvarande systemet inte till ett snabbt informationsflöde mellan
fastigheter och myndigheter. När avfallsnämnden, genom att jämföra uppgifter från
transportörer och registeruppgifter om fastigheterna, upptäcker att någon fastighet inte har
skött tömningen av sina slambrunnar, skickas ett uppmaningsbrev till fastigheten. Om brevet
inte besvaras skickas ytterligare ett brev följande år. Om inte heller det andra brevet besvaras
görs en kontrollbegäran till miljömyndigheten, vilket i praktiken innebär att fastighetens
slambrunnar kan förbli otömda i högst tre år. Vid en centraliserad slamtransport går man
igenom slamtömningen för alla fastigheter årligen, vilket minimerar fördröjningar i
informationsflödet, och oklarheter kan utredas snabbare.

Enligt den genomförda utredningen uppfylls inte alla de krav som avfallslagen ställer på
avfallstransport anordnad av fastighetsinnehavaren inom Vasaregionens avfallsnämnds
verksamhetsområde. Om slaminsamlingens omfattning, som enligt utredning är cirka 70 %,
kan förbättras och myndighetstillsynen kan påskyndas inom ramen för det nuvarande
systemet, kan systemet anses fungera väl. Det nuvarande systemet erbjuder tillräckligt med
tjänster som en stor del av kunderna är nöjda med. Det nuvarande systemet erbjuder även
bra arbetstillfällen för små företag, och prisvärda tjänster finns tillgängliga om kunderna vet
hur man letar efter dem. Ett sätt att minska bristerna som framkommit i utredningen är att
övergå till ett centraliserat slamtransportsystem, men man kan även minska bristerna i det
nuvarande systemet genom att exempelvis öka resurserna för tillsynen.

Om man beslutar sig för att genomföra den centraliserade konkurrensutsättningen för
transport av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar, bör det göras med hänsyn till de
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lokala förhållandena och småföretagens verksamhetsförutsättningar vid planeringen av
avtalsområden och med beaktande av att fastigheternas behov av brunnstömningar varierar
stort. Dessutom måste systemet kunna reagera snabbt på oförutsedda situationer för att
systemet ska förbli flexibelt.
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ISOKYRÖ, STORKYRÖ
Leipimaa-Lehmäjoki-Ruusupuro-Luoma
Isokyrö-Jauri-Orismala-Kytölä-Ikola-Tervajoki-Tulisalo
Jokiperä-Murto-Seljänkangas-Naarajoki-Konnonperä

VAASA, VASA
Kuuttila-Torkkola-Merikaarto-Vähäjoki-Mullola-Vähäkyrö/Lillkyro
Runsor-Kråklund-Höstves/Höstvesi-Ristinummi/Korsnäståget/Gamla Vasa
Vaasa, keskusta-alue / Vasa, Centrum område
Sundom-Yttersundom-Öjen-Långskäret-Granön
Svartholmen-Storsanden-Västervik-Gerby-Finnby

2. Jätevesijärjestelmä, onko teillä? / Avloppssystem, har ni en/ett?
Sakokaivo/Umpikaivo Pienpuhdistamo
Slamavskiljare/Samlingsbrunn Minireningsverk

3. Onko tarjolla alueellasi useampia lieteen kuljetusyrityksiä, montako? /
Finns det flera slamtransportföretag i ert område, hur många?

kpl/st. En tiedä / Vet ej
4. Miten olette sopineet lietteen kuljetuksesta? /
Hur har ni kommit överens om transport av slammet?

Kirjallisesti Suullisesti
Skriftligen Muntligen

5. Oletteko kilpailuttanut lietteen kuljettajan?
Har ni konkurrensutsatt slamtransportören?

Kyllä/Ja Ei/Nej

Tämä Lomake on saatavilla myös kotisivuillamme:       www.vaasanseudunjatelautakunta.fi/
Denna blangett finns även på våra hemsidor:                www.vaasanseudunjatelautakunta.fi/framsida/



Selvitys lietteiden kuljetusjärjestelmän toimivuudesta
Utredning om slamtransportsystemets funktionalitet

KYSYMYSLOMAKE / FRÅGEFORMULÄR

8.2.2021
2/2

LIITE 1./BILAGA 1.

6. Miten usein lietekaivonne tyhjennetään? / Hur ofta töms er slambrunn?
Kertaa/vuodessa Harvemmin
Gånger/år Mera sällan

7. Miten suhtaudutte lietteenkuljetuksen järjestämiseen? /
Hur förhåller ni er till arrangering av slamtransporter?

Nykyinen, kiinteistön haltijan järjestämä on parempi
Nuvarande, fastighetsägarens sätt är bättre
Keskitetty kunnan järjestämä lietteenkuljetus on parempi
Centraliserad av kommunen arrangerad slamtransport är bättre

8. Toimiiko kuljetusyritykset mielestänne moitteettomasti? (1=huonosti….5=hyvin)/
Fungerar transportföretagen i ert tycke oklanderligt? (1=dåligt….5=bra)

1….5
9. Toimiiko viranomaisvalvonta mielestänne riittävän tehokkaasti? (1=huonosti….5=hyvin)/
Fungerar myndighetsövervakningen i ert tycke tillräckligt effektivt? (1=dåligt….5=bra)

1….5
10. Kaipaatteko neuvontaa lietekaivoasioissa, jos kyllä, niin missä asioissa? /
Saknar ni rådgivning i slambrunnsärenden, om ja, i vilka ärenden?

Kyllä/Ja Ei/Nej

11. Onko jotain muuta, jota haluatte tuoda esiin sako- tai umpikaivolietekaivojen
 tyhjennykseen liittyen? /
Är det något annat ni vill framföra gällande tömningen av slamavskiljare eller samlingsbrunnar?

Pyydämme kopion lietekuljetuslaskustanne. Kopion voi lähettää joko postistse kyselylomakkeen
yhteydessä tai WhatsApp:n tai tekstiviestin kautta numeroon: 040 487 3998 tai sähköpostilla
jatelautakunta@vaasa.fi
Laskukopion lähettäneiden kesken arvotaan 3 kpl 50 € lahjakorttia Vaasalaiseen ravintolaan.

Vi ber om en kopia av er faktura för slamtransporten. Kopian kan skickas antingen via posten
tillsammans med enkätblanketten eller via WhatsApp eller textmeddelande till numret
040 487 3998, eller med epost till avfallsnamnden@vaasa.fi
Bland dem som skickat en fakturakopia utlottas 3 st. 50 € presentkort till en restaurang i Vasa.

Tämä Lomake on saatavilla myös kotisivuillamme:       www.vaasanseudunjatelautakunta.fi/
Denna blangett finns även på våra hemsidor:                www.vaasanseudunjatelautakunta.fi/framsida/



Selvitys lietteiden kuljetusjärjestelmän toimivuudesta
Utredning om slamtransportsystemets funktionalitet

KYSYMYSLOMAKE / FRÅGEFORMULÄR

9.2.2021
1/2

LIITE 2./BILAGA 2.

1. Vastaajan lietekaivon sijainti / Svararens slambrunnens läge
Valitkaa lähinnä kiinteistönne sijaintia kuvaava alue /
Välj område som närmast motsvarar er fastighets läge

KORSNÄS
Manneralue / Fastlandet
Saaristoalue / Skärgården

MAALAHTI, MALAX
Nyby-Petolahti/Petalax
Övermalax-Maalahti/Malax
Saaristo/Skärgården - Bergö

MUSTASAARI, KORSHOLM
Solf/Sulva-Tölby-Rimal/Riimala
Helsingby-Tuovila/Toby-Veikkaala/Veikars
Petsmo-Västerhankmo-Österhankmo-Koivulahti/Kvevlax
Vassor-Bobacken
Köklot-Iskmo-Koskö-Singsby-Karperö-Smedsby/Sepänkylä
Björköby-Vallgrund-Panike-Replot/Raippaluoto

VÖYRI, VÖRÅ
Vörå/Vöyri-Rejpelt/Rekipelto-Tuckur-Kaitsor-Lotlax
Oxkangar-Kvimo-Särkimo-Österö
Maxmo/Maksamaa-Tottesund-Öling-Hedorna-Kärklax
Oravais/Oravainen-Österby-Kimo-Komossa
Murronkylä-Pettersbacka/Petterinmäki-Alkärr/Alikärri-Kaurajärvi-Brännars

ISOKYRÖ, STORKYRÖ
Leipimaa-Lehmäjoki-Ruusupuro-Luoma
Isokyrö-Jauri-Orismala-Kytölä-Ikola-Tervajoki-Tulisalo
Jokiperä-Murto-Seljänkangas-Naarajoki-Konnonperä

VAASA, VASA
Kuuttila-Torkkola-Merikaarto-Vähäjoki-Mullola-Vähäkyrö/Lillkyro
Runsor-Kråklund-Höstves/Höstvesi-Ristinummi/Korsnäståget/Gamla Vasa
Vaasa, keskusta-alue / Vasa, Centrum område
Sundom-Yttersundom-Öjen-Långskäret-Granön
Svartholmen-Storsanden-Västervik-Gerby-Finnby

2. Jätevesijärjestelmä, onko teillä? / Avloppssystem, har ni?
Sakokaivo tai umpikaivo/ Kuivakäymälä/
Slamavskiljare, samlingsbrunn Utedass

Viemäriverkko/ Pienpuhdistamo/
Avloppsnät Minireningsverk

Mikäli olette liittyneet viemäriverkkoon tai teillä ei ole lietekaivoa, voitte jättää vastaamatta kysymyksiin 3-14.
Ifall ni anslutit er till avloppsnätet eller inte har en slambrunn behöver ni inte svara på frågorna 3-14.

3. Milloin viimeksi olette tyhjentäneet lietekaivonne? / Vuosi/År
När har ni senast tömt er slambrunn?
4. Mitä yritystä tai tyhjentäjää käytitte lietekaivon tyhjennyksessä?/
Vilket företag eller tömmare använde ni vid tömningen av er slambrunn?

Tämä Lomake on saatavilla myös kotisivuillamme:       www.vaasanseudunjatelautakunta.fi/
Denna blangett finns även på våra hemsidor:                www.vaasanseudunjatelautakunta.fi/framsida/



Selvitys lietteiden kuljetusjärjestelmän toimivuudesta
Utredning om slamtransportsystemets funktionalitet

KYSYMYSLOMAKE / FRÅGEFORMULÄR

9.2.2021
2/2

LIITE 2./BILAGA 2.

5. Mikäli ette ole tyhjentänee lietekaivoa viimeisen vuoden aikana, onko siihen jokin erityinen syy?/
Ifall ni inte tömt er slambrunn under det senaste året, finns det någon specifik orsak till detta?

6. Minne liete toimitetaan tyhjennyksen jälkeen? / Vart förs slammet efter tömningen?
Jätevedenpuhdistamolle Levitetään pellolle
Till reningsverk Sprids på åkrar
Kompostoidaan itse Ei tietoa
Komposterar själv Vet ej
7. Mikäli lietteenkuljetusyritystä ei käytetä, kuinka lietteen käsittely toimii kiinteistöllä?/
Hur fungerar behandlingen av slammet på fastigheten ifall slamtransportföretag ej används?

8. Miten olette sopineet lietteen kuljetuksesta?/
Hur har ni kommit överens om transport av slammet?

Kirjallisesti/Skriftligen Suullisesti/Muntligen
9. Oletteko kilpailuttanut lietteen kuljettajan?/Har ni konkurrensutsatt slamtransportören?

Kyllä/ Ja Ei/ Nej
10. Onko tarjolla alueellasi useampia lieteen kuljetusyrityksiä, montako?/
Finns det flera slamtransportföretag i ert område, hur många?

kpl/st. En tiedä/ Vet ej
11. Miten usein lietekaivonne tyhjennetään?/Hur ofta töms er slambrunn?
Kertaa/vuodessa, Gånger/år Harvemmin/Mera sällan

12. Miten suhtaudutte lietteenkuljetuksen järjestämiseen? /
Hur förhåller ni er till arrangering av slamtransporter?

Kiinteistön haltijan järjestämä on parempi
Fastighetsägarens sätt är bättre
Keskitetty kunnan järjestämä lietteen kuljetus on parempi
Centraliserad av kommunen arrangerad slamtransport är bättre

13. Toimivatko kuljetusyritykset mielestänne moitteettomasti (1=huonosti….5=hyvin)?/
Fungerar transportföretagen i ert tycke oklanderligt? (1=dåligt….5=bra)

1….5
14. Onko jotain muuta, jota haluatte tuoda esiin sako- tai umpikaivoliete kaivojen tyhjennykseen
liityen? Esim. kaipaattelo neuvontaa tai toimiiko valvonta jne?/
Är det något annat ni vill framföra gällande tömningen av slamavskiljare eller
 samlingsbrunnar? T.ex. saknar ni rådgivning eller fungerar övervakningen mm?

Tämä Lomake on saatavilla myös kotisivuillamme:       www.vaasanseudunjatelautakunta.fi/
Denna blangett finns även på våra hemsidor:                www.vaasanseudunjatelautakunta.fi/framsida/



            Bilaga 3

UTREDNING AV SLAMTRANSPORTSYSTEMETS FUNKTION

Frågeformulär till slamtransportföretag

Vasaregionens avfallsnämnd utreder hur slamtransportsystemet fungerar inom verksamhetsområdet. Det
här är en opartisk utredning, och AFRY Finland OY ansvarar för genomförandet av utredningsarbetet.

Målet med utredningen är att utreda hushållens och slamtransportföretagens ställning samt
myndigheternas och kommunernas verksamhet vid anordnandet av slamtransporter inom Vasaregionens
avfallsnämndsområde.

Verksamhetsområde

1. Vilket verksamhetsområde tillhör ert transportföretag när det gäller slamtransport?

Lagring och behandling

2. Har företaget en mellanlagringstation för slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar som de
själv eller någon annan driver?

3. På vilka grunder väljer ni ett reningsverk dit slammet transporteras?
4. Vilket reningsverk använder ni huvudsakligen för slambehandling?
5. Genomför ni själva slambehandling och på vilket sätt, till exempel kalkstabilisering eller

åkerspridning?
6. När har ni fått behandlingstillstånd?

Transportutrustning

7. Har företaget egen transportutrustning? Vilken utrustning, till exempel slamsugningsbil eller
traktorutrustning?

8. Hur stor inverkan har slamtransporten på företagets ekonomi? (Till exempel procentandel av
företagets omsättning.

9. När investerade företaget senast i slamtransportutrustning? Har ni planerat nya investeringar?

Transportplanering

10. Hur beställer man en tömning av brunn från er, till exempel per telefon, enligt överenskommelse
på förhand?

11. Kan transporterna kombineras? Vilka faktorer påverkar kombinerade transporter och i vilken grad?
12. Har det funnits årliga skillnader i antalet brunnar som töms och deras placering?
13. Är kunden vanligtvis på plats under tömningen, och kräver vissa kunder att få vara på plats?
14. Kontrolleras brunnens skick, och får kunden feedback om brunnen?
15. Krävs det särskilda arrangemang för svårtillgängliga områden?
16. Töms vissa kunders brunnar mer sällan än en gång om året?

Fakturering



17. Vilken faktureringsmetod använder företaget? (Har tömningen ett fast pris, eller beror priset på
mängder, transportsträckor o.d.?)

18. Vad är det genomsnittliga, lägsta och högsta priset för transport?
19. Hur faktureras kunden, kontantbetalning eller faktura?
20. Har det varit svårt att få betalt från fastigheter? Har man vidtagit indrivningsåtgärder?
21. Har företaget ett eget kundregister? Vad innehåller registret?
22. Har företaget transportdokumentation för slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar? Vilka

uppgifter innehåller de?

Övrigt

23. Vilka typiska problem kan uppstå vid tömning av slamavskiljare och samlingsbrunnar, slampåsar
eller latriner?

24. Har myndigheterna gett instruktioner om slamhantering till verksamheten?
25. Har reningsverket som mottar slam gett instruktioner för verksamheten om exempelvis

transporttider? Finns det några problem med fastigheter?
26. Hur har branschen utvecklats under transportföretagets verksamhetstid (har konkurrensen ökat

eller minskat)?
27. Vilken är transportverksamhetens största miljöpåverkan?
28. Ordet är fritt. Har ni några önskemål eller förslag avseende slamtransportsystemet?



            Bilaga 4

UTREDNING AV SLAMTRANSPORTSYSTEMETS FUNKTION

Frågeformulär till myndigheterna

Vasaregionens avfallsnämnd utreder hur slamtransportsystemet fungerar inom verksamhetsområdet. Det
här är en opartisk utredning, och AFRY Finland OY ansvarar för genomförandet av utredningsarbetet.

Målet med utredningen är att utreda hushållens och slamtransportföretagens ställning samt
myndigheternas och kommunernas verksamhet vid anordnandet av slamtransporter inom Vasaregionens
avfallsnämndsområde.

FRÅGOR TILL DE KOMMUNALA MYNDIGHETERNA

1. Har avfallsnämnden i kommunen fattat några särskilda beslut, utöver avtalsreglerad
avfallstransport, om slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar i kommunen?

2. Hur väl känner ni till vilka transportföretag i kommunen som bedriver verksamhet inom transport
av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar?

3. Har kommunen ett eget register över fastigheter som kräver tömning?

4. Täcker transporttjänsten alla områden i kommunen?

5. Enligt lag ska slamavskiljare och samlingsbrunnar tömmas en gång om året. Tror du att de personer
som äger brunnarna är medvetna om denna skyldighet? Finns det misstanke om att det inom
kommunens område finns fastigheter som tömmer brunnarna själva i till exempel terrängen i
stället för genom en laglig procedur?

6. Har det framkommit några problem med mottagningen av slam på reningsverken, till exempel
under vissa årstider?

7. Vilka är de typiska problemen i ärendena kring slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar? Finns
det några problem som är kopplade till brunnsägare eller transportföretag?

8. Anser ni att transportsystemet för slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar inom kommunen
är tillräckligt omfattande och tillgängligt? Tillhandahålls tjänsten enligt icke-diskriminerande villkor
och till rimliga priser, oberoende av plats och beställare?

9. Finns det behov av information eller rådgivning inom kommunen? Vilken typ av information eller
rådgivning?

10. Har det inkommit anmälningar om transportföretagens verksamhet?



11.  Har det inkommit anmälningar om reningsverkens verksamhet?

12. Ordet är fritt. Har ni några önskemål eller förslag avseende transportsystemet för slam från
slamavskiljare och samlingsbrunnar eller det här utredningsarbetet?

FRÅGOR TILL DEN REGIONALA MILJÖANSVARIGA MYNDIGHETEN

13. Vilka möjligheter har myndigheten att följa och övervaka genomförandet av slamtransporter?

14. Hur skulle de kunna förbättras?

15. Finns alla företag som bedriver den här verksamheten i NTM:s register?

16. Finns det årliga skillnader i antalet transportföretag?

17. Enligt lag ska slamavskiljare och samlingsbrunnar tömmas en gång om året. Har det kommit några
anmälningar om platser där det inte har tömts?

18. Har man vetskap om att slam skulle ha hamnat på otillåtna platser?

19. Har det framkommit några problem med/anmälningar om mottagningen av slam på reningsverken?

20. Har det inkommit anmälningar om transportföretagens verksamhet?

21. Finns det behov av information eller rådgivning inom regionen? Vilken typ av information eller
rådgivning?

22. Vilket system anser ni vara bäst för er del, ett system anordnat av kommunen eller
fastighetsinnehavaren?

23. Ordet är fritt. Har ni några önskemål eller förslag avseende transportsystemet för slam från
slamavskiljare och samlingsbrunnar eller det här utredningsarbetet?



            Bilaga 5

UTREDNING AV SLAMTRANSPORTSYSTEMETS FUNKTION

Frågeformulär till avloppsreningsverk och slammottagare

Vasaregionens avfallsnämnd utreder hur slamtransportsystemet fungerar inom verksamhetsområdet. Det
här är en opartisk utredning, och AFRY Finland OY ansvarar för genomförandet av utredningsarbetet.

Målet med utredningen är att utreda hushållens och slamtransportföretagens ställning samt
myndigheternas och kommunernas verksamhet vid anordnandet av slamtransporter inom Vasaregionens
avfallsnämndsområde.

1. Har ert reningsverk tillräckligt med kapacitet för att ta emot all slam från slamavskiljare och
samlingsbrunnar? Finns det kapacitet över?

2. Påverkar årstiden mottagningskapaciteten? Påverkar årstiden på annat sätt mottagningen av slam
från slamavskiljare och samlingsbrunnar? Är de mottagna slammängderna högre vid vissa perioder?

3. Hur mycket slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar har reningsverket tagit emot per år? Hur
stora mängder mottogs 2012?

4. Vilka transportföretag transporterar slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar till
reningsverket? Från vilka kommuner kommer slammet från?

5. Vilka faktureringsmetoder använder reningsverket? Hur mäts eller beräknas mängden slam?

6. Gör man en tydlig åtskillnad på slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar? Har de olika priser?
Vilka priser har de?

7. Har reningsverket ett register över slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar? Vilka uppgifter
finns i registret?

8. Hur hanteras slammet från slamavskiljare och samlingsbrunnar på reningsverket? Var avlastas
slammet? Lagras slammet? Hur behandlas slammet och i vilken reningsfas hamnar slammet på
reningsverket?

9. Hur har den avtalsbaserade avfallstransporten av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar
fungerat? Har det funnits några problem med slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar?

10. Ordet är fritt. Har ni några önskemål eller förslag avseende transportsystemet för slam från
slamavskiljare och samlingsbrunnar? Några kommentarer?
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Erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola, puh. 040 487 9l94,marjo.maki-krekola(at)vaasa.fi
Kuntatekniikan johtaja Markku Litmanen, puh.06 325 4216, markku.litmanen(at)vaasa.fi
Toimistoinsinööri Antti Ruokonen, puh. 040 838 4226, antti.ruokonen(at)vaasa.fi

Liite Lietekuljetusjärjestelmäselvitys

Vaasan seudun jätelautakunta on vuonna 2015 teettåinyt Turun ammattikorkeakoululla
selvityksen jätelautakunnan alueen lietekuljetusjärjestelmästä jätelain (6461201l) 159 $:n
mukaisesti. Selvityksessä on tarkasteltu täyttä¿ikö kä¡össä oleva kiinteistön haltijan jär-
j estämä ku lj etusj ärj estelmä j äte lain vaatimukset :

1) päätöksen kohteena olevalla alueella on tarjolla jätteen kuljetuspalveluja luotettavasti

sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin (Jätelaki 35 $)

2) jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon

alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraataihaittaa terveydelle taiympäristölle (Jâ-

telaki 37 $)

3) päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena ottaen erityisesti huomioon vaiku-
tukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan (Jätelaki 37

$)

Jätelautakunta voi tehdä päätöksen vanhan kuljetusjärjestelmän k¿iytön jatkamisesta varn
jos kaikki edellä mainitut ehdot täyttyvät,

Selvityksestä ilmenee, että saatavilla olevan puutteellisen tiedon puitteissa vain ensim-

mäinen lain ede I lyttämi stä ehdoista tdyltyy varaukse I la :

1) Kaikissa kunnissa on saatavilla lietteen kuljetuspalvelua. Kotitalouksille tehdyn kyse-

lyn tulosten perusteella kuntalaiset olivat tyytyvâisiä saamaansa tyhjennyspalveluun
j a nykyi stä kulj etusj ärj estel m?iä pidetään to imiv ana. Tyhj ennyspalvel uj en h i nnat

vaihtelivat kunnittain, halvimman ja kalleimman kuljetuspalvelun kertamaksun hinta-
ero oli noin 40 € (66 %).

2) Vaikutuksia jätehuollon yleiseen toimivuuteen on vaikea arvioida. Selvitykseen ei ol-
lut saatavissa tietoa nykyisistä lietevirroista, eikä tällöin pystytä selvittämään ohjau-
tuuko lietettä käsittelypaikkojen ulkopuolelle. Ilman asianmukaista käsittelyä lietteet

saattavat aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle ja ympäristölle'

3) Kyselyn vastausten perusteella voidaan todeta alueen asukkaiden olevan tyytyväisiä
saamaansa lietekuljetuspalveluun, ja lisäksi nykyistä kuljetusjärjestelmää pidetään

toimivana.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



Vaasan kaupunki - Vasa stad
Kaupunginhallitus

Kokouspäivämäärä

02.05.2016
Sivu 42

Yritykset pitivät nykyistä kiinteistön haltijan järjestämää kuljetusjärjestelmää toimivana.
Uhkana mahdollisessa kuljetusjärjestelmämuutoksessa nähtiin palvelutason heikkenemi-
nen ja kustannusten nousçminen asiakkaille ja yrityksille. Yli puolet kyselyyn vastanneis-

ta yrityksistä ilmoitti, että mahdollinen kuljetusjärjestelmämuutos heikentäisi yrityksen

toimintaedellytyks iä,

Kuntien vastauksista voidaan päätellä, että valvonta on nykyisessä järjestelmässä haas-

teellista. Yhdelläkään kunnalla ei ole tietoja tai rekisteriä alueella sijaitsevista viemäriver-
koston ulkopuolella sijaitsevista kiinteistöistä. Kaikki alueella toimivat lietekuljetusyri-
tykset eivät ole Etelä-pohjanmaan ELY:n jätehuoltorekisterissä ja lisäksi kuljetusyritysten
asiakasrekistereiden ylläpidossa on ilmennyt epätarkkuutta.

Vaasan seudun jätelautakunnan alueen lietevirtoja voidaan tarkastella ja valvoa lietekulje-
tusyritysten kattavan asiakasrekisterin avulla, Valvontaa voidaan suorittaa vain jos tiedot
nykytilanteesta ovat riittavat ja ajan tasalla.

Vaasan kaupungin lausunto

Vaasan kaupunki katsoo, että Vaasan seudun jätelautakunnan lietekuljetusjärjestelmäsel-
vitys antaa selkeän kuvan lietekuljetuksen nykytilasta jätelautakunnan toimialueella. Vie-
märiverkoston ulkopuolella on Vaasassa noin 2200 kiinteistöä, joista I 000 on Vaasassa ja
1200 Vähässäkyrössä. Vaasan kaupunkikatsoo, etteijätelain 35 $ ja 37 $ mukaisten edel-
lytysten voida katsoa toteutuvan kiinteistön haltijan järjestämässä lietteen kuljetusjärjes-
telmän puitteissa.

Vaasan kaupunki toteaa edelleen, että kuntalaisten halu pitäy'tyä paikallisessa palveluntar-
joajassa on perustelua. Yhtälailla palveluntarjoajien huoli palvelutason sailyttämistä ja
elinkeinonsa turvaamisesta erilaisen kuljetusjärjestelmän osana ovat myös aiheellisia.

Nykytilanne, jossa palveluntarjoajat eivät noudata jätelain mukaisia velvoitteita, eikä vr-
ranomainen kykene varmistamaan että jätteenkuljetus toimii lain mukaan, vaarantamatta
terveyttä tai ympäristöä, on joka tapauksessa kestämätön. Kuljetusjärjestehnä nykyisel-
lään ei siis voi palvella kuntalaisia tehokkaasti, turvallisestija tasapuolisesti,

Vaasan kaupunki katsoo, että tehdyn selvityksen perusteella kunnan järjestämä lietteen-
kuljetus on toimivin vaihtoehto. Lietekuljetusjärjestelmän mahdollinen muutos on syytä
toteuttaa siten, että yritysten toimintaedellytysten turvaaminen huomioidaan.

Teknisen toimen johtaja MJ

Kaupunginhallitus antaaYaasan Seudun jätelautakunnalle yllä olevan lausunnon.

Päätös Mauri Ollila esitti Harri Moision kannattamana, että lausunnon kaksi viimeistä kappaletta
poistetaan ja niiden tilalle tulee lause "Nykytilannetta ei ole syytä muuttaa, vaan kuntalai-
set saavat edelleen tilata lietteen kuljetuksen haluamaltaan yritykseltä tarpeen mukaan",

Ollilan esitys hyväksyttiin yksimielisesti

Markku Järvelä ilmoitti eriävän mielipiteensä päätökseen.

Pöytäkirjan tarkastaj ien nimikrrjaimet



STORMOSSEN

Vaasan seud un jätelautakunta

c/o Vaasan kaupunki

PL3

65101 VAASA

Lausunto
ASIA: Lietekuljetuspäätös Vaasan seudun jätelautakunnan toiminta-alueella

Ab Stormossen Oy
Stormossenintre / Stormossvagen 56, 66530 Korvulahtr / Kvevlax

Vaasan seudun jätelautakunta on 29.3.2016 tekemällään päätöksellä asettanut lietekuljetus-
päätösasian sekä teettämänsä lietekuljetusselvityksen nähtäville 8.4.-13.5.2016 välisenä aikana
ja antaa niille, joita päätös suoranaisesti koskee mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä asiassa.

Lietekuljetusjärjestelmäselvitys valmistui toukokuussa 2015 ja se on mielestämme tehty jätelain

edellyttämässä laajuudessa. Selvityksessä todetaan toiminta-alueella vallitseva tilanne, joka

vastaa myös meidän käsitystä asiasta.

Jätelain mukaan sako- ja umpikaivolietteet ovat yhdyskuntajätettä. Ne ovat siten kunnan
järjestämisvastuulla, joten olisi luontevaa siirtää vastuu lietekuljetusten järjestämisestä

kunnalliselle jäteyhtiölle, mikä on käytäntö enenevissä määrin myös muualla Suomessa. Tällä

mm. varmistetaan että sako- ja umpikaivot tyhjennetään jätehuoltomääräysten mukaisesti, että
lietteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn ja että valvonta helpottuu.

Tiedot kiinteistöjen sako- ja umpikaivoista ja niiden sijainti kiinteistöllä voidaan toteuttaa
käyttämällä hyväksi nykyistä ekomaksurekisteriämme integroidulla karttapalvelulla. dlemassa

olevat kiinteistötiedot voidaan suhteellisen helposti täydentää tiedoilla sako- ja umpikaivoista.

Mustasaari 2.5.2016

AB STORMOSSEN OY

Leif Åkers
Toimitusjohtaja

010 320 7600 Vaihde /Váxel
O1O 320 7601. Fax

Y-tunnus / FO-nr O586634-8
Alvrek / Moms reg.

Kotiparkka. Mustasaari

Hemort Korsholm
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Vasa regionens avfallsnäm nd

c/o Vasa stad

PB3

6s1_01 VASA

Utlåtande
ÄRfruOf : Slamtransportbeslut på Vasaregionens avfallsnämnds verksamhetsområde

KD

Vasaregionens avfallsnämnd beslöt på sitt möte 29.3.2016 att sätta ut slamtransportbeslut-
ärendet inklusive slamavfallstransportutredningen till påseenden mellan tiden 8.4.-13.5.20L6
och ge möjlighet för de som direkt påverkas av beslutet att säga sin åsikt i ärendet.

Slamavfallstransportutredningen färdigställdes i maj 2015 och enligt vår mening är den
genomförd i den utsträckning som avfallslagen förutsätter. I utredningen konstateras rådande
läge på verksamhetsområdet, vilket motsvarar även vår uppfattning i ärendet.

Enligt avfallslagen är slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar kommunalt avfall. Kommunen
ansvarar därmed för ordnandet av slamhanteringen, varför det ter sig naturligt att överföra
ansvaret för slamtransporterna på det kommunala avfallsbolaget, vilket är fallet i allt ökande
grad även på andra håll i Finland. Bl.a. kan man säkerställa att slambrunnarna töms i enlighet
med avfallsbestämmelserna, att slammet förs till sakenlig behandling och att övervakningen
underlättas.

Uppgifterna om fastigheternas slambrunnar och deras läge på fastigheterna kan förverkligas
genom användningen av våft nuvarande ekoavgiftsregister och med en integrerad karta.
Befintliga fastighetsuppgifter kan relativt lätt kompletteras med uppgifter om slambrunnar.

Korsholm 2.5.201.6

AB STORMOSSEN OY-a-4
Leif Âkers
Verkstä lla nde direktör

Ab Stormossen Oy
Stormossenint¡e / Stormossvagen 56. 66530 Korvulaht¡ / Kvevlax

010 320 7600 Vaihde /Vaxel

010 320 760L Fax

Y-tur¡nus / FO-nr: 0586634-8
Alvrek / Moms. reg.

Kotipaikka; Mustasaari

Hemort Korsholm
ffi







 
 

 

VÖRÅ KOMMUN 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 
Sammanträdesdatum 
09.05.2016 

1 (2) 

 

Utdragets riktighet intygar 
 
 
 
Carina Nyqvist, kanslichef 
 

Dnr:  KST 53/2016 
§ 120 MILJÖÄRENDEN, Vasaregionens avfallsnämnds beslut om slamtransport, utlåtande 
 

KST 09.05.2016, § 120 
TN 21.04.2016, § 48 
 
VA-chefens beredning: 
Vasa regionens avfallsnämnd begär utlåtande om avfallstransportsystem. Enligt 
samarbetsavtalet skall kommunerna inom verksamhetsområdet beredas tillfälle 
att ge utlåtande ifall övergång från ett avfallstransportsystem till ett annat över-
vägs. 
Vasa regionens avfallsnämnd har gjort bedömningen att i nuläget uppfylls inte av-
fallslagen när det gäller slamsituationen, och anser därmed att fastighetsvis avfall-
stransport ersätts med kommunalt ordnad avfallstransport, för slam som uppstår 
utanför det kommunala avloppsnätet. 
Slamtransportörer inom Vörå kommun är Ab Nordqvist-Trans Oy och Öb Storlunds 
Transport samt Oy Slamson Ab som inte fanns med på avfallsnämndens listning av 
företag.  
Samarbetet med nuvarande transportörer har fungerat bra, leveranserna har hål-
lits på jämn nivå. Vid driftstörningar har mottagningsmängderna till reningsverken 
styrts i samförstånd med transportörerna tack vare fungerande kommunikation, 
detta är viktigt eftersom Vörå kommuns avloppsreningsverk har begränsad kapa-
citet för mottagning av slam. 
 
TEKNISKA CHEFENS FÖRSLAG: 
TN föreslår för Kst att nuvarande transportsystem (avfallstransport som fastighets-
innehavaren själv ordnar) skall fortsätta under förutsättning att avfallslagens 37 § 
uppfylls. 
 

TN § 48 BESLUT: 
Beslut enligt förslag. 
___ 
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen stöder tekniska nämndens beredning och utlåtande och fram-
håller att nuvarande transportsystem (avfallstransport som fastighetsinnehavaren 
själv ordnar) ska fortsätta under förutsättning att avfallslagens 37 § uppfylls. 
 

KST § 120 BESLUT: 
Gustav Backman föreslår att kommunen går in för ett kommunalt upphandlat 
transportsystem. Förslaget fick inget understöd. 
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Utdragets riktighet intygar 
 
 
 
Carina Nyqvist, kanslichef 
 

 
Beslut i enlighet med kommundirektörens förslag. 
___ 
Gustav Backman anmälde avvikande åsikt till protokollet, eftersom beslutet inte 
följer nya avfallslagens krav. 
___ 

 



Vv, ärftä¡i 9.5.2016 1 (5)

Vaasan seudun jätelautakunta
Vaasan kaupunki
Vaasanpuistikko 10, PL 3, 65101 Vaasa
keskuski rj aamo@vaasa. fi

Vaasan seudun jätelautakunnan kuututus 7.4.2016

i,li

LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJ;iN¡ESTELMÄSTÄ

Vaasan seudun jätetautakunta (jätjempänä: jätelautakunta) on titannut selvi-
tyksen sako- ja umpikaivolietteen kutjetusjärjestelmästä tautakunnan kuntien,
eti lsokyrön, Korsnäsin, Maatahden, Mustasaaren, Vaasan ja Vöyrin atueitta. Tu-
run ammattikorkeakoulun laatimassa setvityksessä on tarkastettu nykyisen kiin-
teistön hattijan järjestämän jätteenkuljetuksen edettytyksiä. (Lietekutjetusjär-
jestelmäselvitys Vaasan seudun jätetautakunta 201 5)

Selvityksessä tarkastellaan, voidaanko lautakuntaan kuuluvissa kunnissa säityt-
tää kiinteistökohtainen ja asukkaiden vatintaan perustuva kutjetusmuoto, vai
edettyttääkö voimassa oleva jätetaki (646/2011), että jätelautakunnan toimi-
atueetta tutee sii rtyä kunnan j ärjestämään j ätteenkutj etusj ärj estetmään.

Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry katsoo atueeltisia yrityksiä edustavana orga-
nisaationa vetvoltisuudekseen esittää asiasta, jotta kunnissa ja jätelautakun-
nassa toimivat kuntapäättäjät saisivat riittävää selvitystä voimassa olevan lain-
säädännön sisättöstä.

Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät, Raastuvankatu 12 - 14 D, 65100 Vaasa
hippi.hovi@vrittaiat.fi, www.yrittajat.filrannikko-pohjanmaan-yrittajat
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Ku ljetusjärjestelmän vali nta Vaasan seudu n jätelautaku n nan alueella

Kunnan vastuulta olevien sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetus on mah-
dotlista järjestää kahdella vaihtoehtoisetla tavatla. Joko kunnan järjestämänä
jätteenkutjetuksena (36 S) tai kiinteistön hattijan järjestämänä jätteenkutje-
tuksena (37 S).

Jätetain 37 5:n mukaan kunta voi päättää, että kiinteistöittäinen jätteenkutje-
tus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön hattija sopii
siitä jätteen kutjettajan kanssa (kiinteistön hattijan järjestämä jätteenkutje-
tus), jos:

1) ntän jtirjestetty jötteenkuljetus töyttöti jötelain 35 5:n 2 momentisso sriri-
detyt edellytykset [kiinteistöittiiinen jtitteenkuljetus on jörjestömistavasta
riippumatta jörjestettävö niin, ettö torjolla on jätteen kuljetuspalveluja kat-
tavasti ja luotettovasti sekö kohtuullisin ja syrjimtittömin ehdoinl;

2) jätteenkuljetus edistäö jötehuollon yleistö toimivuutta kunnassa, tukee jti-
tehuollon alueellista kehittämistÌi eikö aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle
tai ympöristölle;

3) päötöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen eri-
tyisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viran-
omaisten toimintaan.

Kutjetusjärjestelmää koskevassa päätöksessä tutee yksi töidysti tarkastetla kaik-
kia edettä mainittuja vaatimuksia. Eduskunta on jätetain hyväksyessään koros-
tanut j ätteenkutjetusj ärj estetmien tähtökohtaista samanarvoisuutta, edettytys-
ten yhtätäisyyttä ja siten kilpaituneutratiteettia (Ympäristövaliokunnan mie-
tintö 2312010 vp).

Kuljetuspalvetujen kattavuus ja luotettavuus sekä kohtuulliset ja syrjimättömät ehdot

Jätelautakunnan alueeIta käytössä oteva kiinteistön hattijan mattiin perustuva
kutjetusjärjestelmä on toimiva, luotettava ja kattava. Asiakkaatla on vapaus
vatita hatuamansa kutjetusyritys, mikä lisää tervettä kitpaitua sekä edistää
asiakastähtöisyyttä ja innovatiivisuutta. Nykyjärjestetmässä pysymättä tuetaan
paikattisten pk-yritysten toimintamahdollisuuksia, työttistämistä ja kunnan ve-
rotutojen kertymistä. Palveluita on tarjolla kohtuultisin ja syrjimättömin eh-
doin.

Sako- ja umpikaivotietteiden kuljetuspatveluita on jätelautakunnan alueetta
kattavasti saatavilla. Atueelta toimivat ainakin seuraavat sako- ja umpikaivo-
lietteiden kuljetuspatveluja tarjoavat yritykset: Ab Nordqvist-Trans Oy, Ab
Stamson Oy, Antti Uusitalo, Eerola-Yhtiöt Oy, Fogde Jan-Erik, Håkan Hjerpe
Oyl Pohjanmaan Viemäripatvelu Oy, Häggviks Transport, Juha Waismaa, Karhu
Heikki, Kb Easy Wash S-E Herrgård Ky, Kb Röjdahts Åkeri Ky, Lassita & Tikanoja
Oyj, Oy Retex Ab, Oy Rune Bergström Ab, Pohjanmaan Hyötyjätekutjetus Oy,
Storsveds Sopservice Kb, Suez Suomi Oy, Vatkama Hannu ja Öppet botag Stor-
lunds Transport. Näiden lisäksi sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksissä toi-
mii myös pienempiä toimijoita.

Lisäksi on huomioitava, ettei jätteenkuljetusyrityksittä edellytetä jäte-laissa
yhtätäisi ä asi akashi ntoj a. Ki tpai tulai nsäädäntö edettyttää, että jokai nen yritys
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tekee toimintaansa koskevat päätökset itsenäisesti. Yritys voi hinnoitella pat-
velunsa eri asiakkaitte, asiakasryhmitte tai eri atueitle toisistaan poikkeavasti,
jos siihen on perusteltu syy.r Hintaratkaisuihin tiittyy oteettisesti objektiivinen
arvio palvelun laaj uudesta, käyntikerroista j a kutjetusmatkoista.

Kiinteistön hattijan valintaan perustuva malti mahdotlistaa sen, että asukkaat
voivat titata sako- ja umpikaivotietteen tyhjennyksen ja kutjetuksen sopivim-
maksi katsomaltaan patvetuntarjoajatta toisin kuin kunnan järjestämässä kutje-
tusmaltissa. Myös jätetain esitöissä todetaan, että "sopimusperusteisen jät-
teenkutjetuksen etuna voidaan pitää keskitettyä järjestetmää parempaa mah-
dottisuutta asiakas-lähtöisten kutjetuspatvelujen tuottamiseen." (HE 19912010
vp, s. 40).

Jätehuollon yleinen toimivuus kunnassa sekä vaarattomuus ja haitattomuus terveydelle sekä ym-
päristölle

Lakisääteiset ympäristövaatimukset ovat samat kutjetusjärjestelmästä riippu-
matta. Yritysten tutee toimia lain edettyttämäl[ä tavalla jätehuottomääräysten
mukaisesti riippumatta siitä, kumpaa kutjetusjärjestelmää aluee[[a noudate-
taan. Myöskään kiinteistöjen ja asukkaiden velvottisuuteen luovuttaa kunnatle
kuuluva sako- ja umpikaivotietejäte ei riipu siitä, mikä kutjetusjärjestetmä
kunnassa on valittu.

Vi ranomaisen on tehokkaatta ja asianmukaise[[a vatvonnatla huolehdittava
siitä, että jätteen kutjetustoiminta täyttää kaikissa otosuhteissa lainsäädännön
asettamat vaatimukset ja vatvottava, että jätteenkuljetus on turvatlista ympä-
ristön ja terveyden kannatta. Viranomaisen oman toiminnan puutteista ei voida
tehdä johtopäätöstä jommankumman kutjetusjärjestelmän paremmuudesta.
Mikäti jätteen kutjettamisesta aiheutuu lain ja muiden säädösten vastaisesti
haittoja ympäristötle, tai terveydelte, nämä ongetmat ja lainvastaisuudet eivät
ole riippuvaisia käytettävästä kutjetusjärjestelmästä, vaan viranomaisen va[-
vonnasta. Myös kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätteen kuljetuksen
hoitaa yritys.

Jätelain vaatimukset koskevat kaikkia yrityksiä riippumatta siitä, mitä kutje-
tusjärjestelmää kunnassa käytetään. Jätehuottoviranomaiselte tutee antaa ku[-
jetustavasta riippumatta tietoja muun muassa kiinteistöistä, joilta jätettä on
noudettu, jäteastioiden tyhjennyskerroista, kiinteistöittä kerätyn jätteen mää-
rästä ja toimituspaikasta. Mikäti tietojen saamisessa on esiintynyt viivästyksiä,
tulee viranomaisen tehostaa valvontatoimenpiteitä ja tiedottaa yrityksiä tästä
vetvoitteesta.

Vaikutukset yrityksiin, toimialan kilpailuun, kuntien kustannuksiin, kotitalouksien asemaan sekä
vi ranomaisten toi mi ntaan

Nykyjärjestelmässä pysymättä tuetaan paika[[isten pk-yritysten toiminta-mah-
dotlisuuksia, työttistämistä ja verotutojen kertymistä. Patveluita on tarjotta jä-
telautakunnan atueetta kohtuuttisin ja syrjimättömin ehdoin.

1 Myös Ympäristöministeriön jätetakioppaassa on painotettu, että kutjetusyrityksittä ei edellytetä yhtätäisiä asiakas-
hintoja. Ympäristöhaltinnon ohjeita 5 /2015.
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Sen sijaan kunnan järjestämään jätteenkutjetukseen perustuva malti saattaa
johtaa markkinoiden sutkeutumiseen jopa useiksi vuosiksi kitpaitutuksen jät-
keen. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen maIti tarkoittaa yrityksitte sitä,
että kitpaitutuksen voittanut taho saa toimia atueetla yksinoikeudetta koko so-
pimuskauden ajan. Sen sijaan asukkaiden valintaan perustuvassa maltissa kai-
ki[[a lain mukaisesti toimivilla yrityksittä on mahdottisuus tarjota patvetuitaan
alueen asukkai[te, mikä on omiaan edistämään myös markkinoiden tervettä
toi mi ntaa j a pienten kuljetusyritysten keski näistä ki lpai lua alueella.

Kunnan maltin mukaiset kitpaitutukset suosivat suuria yrityksiä, mikä johtaa eri
tutkimusten mukaan yritysten lukumäärän vähenemiseen, pitkättä aikavätittä
kilpaitun loppumiseen ja sitä kautta kunnitte aiheutuvien kustannusten nou-
suun. On setvää, etteivät kitpaitutuksen hävinneet pienet paikatliset kutjetus-
yritykset eivät voi odottaa useita vuosia seuraavaa kitpailutusta jäteautot toi-
mettomana, vaan voivat joutua Iuopumaan yritystoiminnastaan korvaavan toi-
minnan puuttuessa. Kun tarjontaa on vähän, voivat jätjette jääneet yritykset
nostaa hintojaan. Lisäksi kunnan järjestämään jätteenkutjetukseen siirtyminen
voi hävittää kuljetuskapasiteettia atueetta, mistä saattaa aiheutua ongelmia
kriisitilanteiden hoidossa tai suurten tapahtumien yhteydessä.

Kiinteistön hattijan maltiin perustuvaa sako- ja umpikaivolietteiden kutjetusta
on harjoitettu jätetautakunnan toiminta-alueelta jo vuosikymmeniä. Kuljetus-
yritykset tarjoavat haja-asutusalueitla sako- ja umpikaivolietteiden kutjetus-
palvetuiden ohella myös useita muita palveluita, kuten auraus- ja kutjetuspat-
veluita sekä huolehtivat teiden kunnostamisesta. Kiinteistön hattijan matliin
perustuvan kutjetusjärjestelmän säilyminen takaisi myös näiden palvetuiden
tarjonnan erityisesti haja-asutusatueiden tukena, parantaen ja pitäen yttä
asukkaiden mukavuus- ja turvallisuustasoa.

Viranomaisvaikutusten osatta viittaamme jo edettä lausuttuun. Lisäksi tote-
amme, että koska jätteen ammattimaisen kutjettajan on ilmoittauduttava jä-
tehuottorekisteriin, ja jätetain mukaan kutjetusyrityksittä on raportointivelvol-
lisuus jätehuoltoviranomaisitle, viranomaisen oman toiminnan puutteista ei
voida tehdä johtopäätöstä jommankumman kutjetusjärjestelmän paremmuu-
desta. Jätelain vaatimukset koskevat kaikkia yrityksiä riippumatta siitä, mitä
kutjetusjärjestelmää kunnassa käytetään, ja siten myös viranomaisen vatvonta-
velvotlisuus on kuljetusjärjestelmästä riippumaton.
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Käsityksemme mukaan jätetautakunnan atueetta käytössä oteva sako- ja umpi-
kaivolietteitä koskeva kiinteistön hattijan järjestämään jätteenkutjetukseen
perustuva nykyjärjestetmä täyttää jätetain mukaiset reunaehdot. Nykyjärjes-
tetmä on toimiva, asiakaslähtöinen, pk-yritysten kilpailua, elinvoimaisuutta ja
markkinaehtoisuutta tisäävä sekä jätetain mukaisesti toteutettu. Se myös tu-
kee kokonaispalvetuiden tarjontaa jätetautakunnan atueelta, erityisesti haja-
asutusalueiden tarpeet huomioon ottaen.

[sitämme, että jätetautakunnan atueet[a pysyttäisiin nykyisessä järjestet-
mässä, eli ettã jätteenkuljetus toteutetaan jatkossakin kiinteistön hattijan jär-
jestämänä. Kunnalliseen malliin siirtymisessä otisi useita uhkatekijöitä, kuten
kitpaitun väheneminen ja vääristyminen, hintojen nousu ja heikentynyt asia-
kaspalvetu.

Kunnioittavasti

Rannikko-Pohjanma Yrittäjät ry

tt n ohtaja
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Toimitusjohtaja
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Vaasan seudun jätelautakunta on pyytänyt lausuntoa päätöksestään
29.3.2016 S 14, joka koskee lietekuljetusten järjestämistä lautakunnan toi-
minta-alueella.

Uusi jätelaki (64612011) tuli voimaan 1.5.2012. Jätteenkuljetuksen (mukaan
lukien sako- ja umpikaivoliete) vaihtoehtoja ovat jätelain mukaan kunnan jär-
jestämä ja kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Jätehuoltoviran-
omaisen on jätelain mukaan tarkastettava jätteiden kuljetusjärjestelmä, mi-
käli käytössä on kiinteistön halt'rjan järjestämä jätteenkuljetus.

Vaasan seudun jätelautakunta on päättänyt laatia selvityksen yhdyskuntajä-
tehuollon piiriin kuuluvista lietteistä yhteistyössä Oy Stormossen Ab:n kans-
sa. Saatujen tarjousten perusteella lautakunta päätti kokouksessaan
20.1.2015 valita Turun ammattikorkeakoulun lieteselvityksen tekijäksi. Selvi-
tyksen perusteella voidaan todeta, että Vaasan seudun jätelautakunnan
alueella on epätietoisuutta järjestelmään kuuluvien kiinteistojen määristä,
kaivojen todellisista tyhjennysväleistä ja -määristä. Selvityksen tulosten pe-
rusteella ei voida olla täysin varmoja, että kaikki alueella syntyvä liete pää-
tyy asian m u kaiseen käsittelyyn. Ku n nat vastas ivat selvityksen yhteydessä
kyselyyn, jonka vastauksista voidaan päätellä, että valvonta on nykyisessä
järjestelmässä haasteellista. Yhdelläkään kunnalla ei ole tietoja tai rekisteriä
alueella sijaitsevista viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevista kiinteistöistä.
Kaikki alueella toimivat lietekuljetusyritykset eivät ole Etelä-Pohjanmaan ely-
keskuksen jätehuoltorekisterissä, ja lisäksi kuljetusyritysten asiakasrekiste-
reiden ylläpidossa on ilmennyt epätarkkuutta.

Vaasan seudun jätelautakunta toteaa päätöksessään 29.3.2016 $ 14, että
jätelain 37. $:n mukaan nykyinen kuljetusjärjestelmä voijatkua ainoastaan,
jos voidaan todeta, että nykyinen järjestelmä toimii. Vaasan seudun jätelau-
takunnan tällä hetkellä tiedossa olevan lietetilanteen perusteella voidaan to-
deta, että jätelain 37. $ ei täyty, ja siten kuljetusjärjestelmä tulee vaihtaa
kiinteistökohtaisesta jätteenkuljetuksesta kunnallisesti järjestettyyn jätteen-
kuljetukseen kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolella syntyvän lietteen
osalta.
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Jätelautakunta antaa asukkaille, kunnille ja niille, joita päätös suoranaisesti
koskee, mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä as¡assa pitämällä asian sekä
lietekuljetusselvityksen nähtävillä kuntien ilmoitustauluilla 8.4.-13.5.2016.
Kun asia on ollut nähtävillä, kaikki lausunnot kootaan ja asia käsitellään jä-
tela utaku n nassa, joka päättää jätteenku ljetu ksista.

Kuten lietekuljetusjärjestelmäselvityksessä todetaan, tiedot ja rekisteri vie-
märiverkoston ulkopuolella sijaitsevista kiinteistöistä ovat puutteellisia ja
valvonta on nykyisessä järjestelmässä erittäin haasteellista rajallisten re-
surssien vuoksi. Selvityksestä ilmenee myös, että nykytilanteessa oletukse-
na on, etteivät kaikki urakoitsijoiden kaivojen tyhjennykset ole valmiiksi reiti-
tettyjä, vaan kaivoja käydään tyhjentämässä tarvittaessa asiakkaan tilauk-
sesta. Reittien kokonaiskilometrimäärät saataisiin pieniksija kuljetuksista
syntyvät ympäristöpäästöt mataliksi, kun reiteillä tyhjennettäisiin mahdolli-
simman monen kiinteistön kaivot kerralla.

Teknisen johtajan Ben Antellin ehdotus:
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta yhtyy Vaasan seudun jätelautakunnan
päätökseen 29.3.2016 S 14.

Lautaku nta toteaa, että I ieteku ljetusten pa rem pi yhteensovittam i nen on
eduksi ympäristölle ja valvonnalle.

Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös :

Yhdyskuntarakentamisen lautakunta päätti antaa lausuntonaan, että kiin-
teistönomistajien tulee jatkossakin saada vapaasti valita lietteen kuljettaja
sillä edellytyksellä, että kuljettaja täyttää jäteviranomaisen asettamat rapor-
tointivaatimukset ja että jätelain 37. $:n määräykset täyttyvät.
Ehdotuksen teki Henrik lngo, ja yhdyskuntarakentamisen lautakunta hyväk-
syi ehdotuksen yksimielisesti.

Kunnanjohtaja Rurik Ahlbergin ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon Vaasan seudun jätelau-
takunnan päätöksestä29.3.2016 S 14, joka koskee lietekuljetusten jä[es-
tämistä jätelautakunnan toiminta-alueella:

Ku n nan hal I itus katsoo, että kiinteistönom istaj ien tu lee jatkossakin saada
vapaasti valita lietteen kuljettaja sillä edellytyksellä, että kuljettaja täyttää jä-
teviranomaisen asettamat raportointivaatimukset ja että jätelain 37. $:n
määräykset täyttyvät.

Ku nnan hall ituksen päätös :

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:
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Vaasan seudun jätelautakunnan pöytäkirja 29.3.2016
Lieteku ljetusjärjestelmäselvitys

Otteen oikeaksi todistaa:
Mustasaaressa 1 1 .5.2016
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Gunilla Mörk-Backma
Toimistosihteeri Q'
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Lisätietoja antaa
Kunnallistekniikan päällikkö Jens-Patrik Revahl
Puh. 06 327 7193
iens-patrik. revah l@mustasaari.fi
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Vasaregionens avfallsnämnd har begärt utlåtande om avfallsnämndens be-
slut 29.3.2016 S 14 gällande ordnandet av slamtransport på avfallsnämn-
dens verksamhetsom råde.

Den nya avfallslagen (64612011) trädde i kraft 1 maj 2012. Alternativen för
avfallstransport, inbegripet slam från slamavskiljare och slutna brunnar, är
enligt avfallslagen kommunalt anordnad avfallstransport och avfallstransport
som fastighetsinnehavaren ordnar. Avfallshanteringsmyndigheten ska enligt
avfallslagen se över systemet för avfallstransport om det i kommunen till-
lämpas ett system där fastighetsinnehavaren själv ordnar avfallstransporten.

Vasaregionens avfallsnämnd har beslutat göra en utredning om det slam
som hör till samhällsavfallshanteringen i samarbete med Oy Stormossen
Ab. På basen av inkomna offerter på utredningen beslöt avfallsnämnden på
sitt möte 20.1.2015 välja Turun AMK att utföra slamutredningen. På basen
av utredningen kan konstateras att i området för Vasaregionens avfalls-
nämnd råder ovetskap om hur många fastigheter som hör till systemet, hur
ofta brunnarna töms i verkligheten och hur många brunnar som töms. Uti-
från resultaten av utredningen kan man inte vara helt säker på att allt slam
som uppstår i regionen behandlas på behörigt sätt. Vad gäller kommuner-
nas svar på enkäten som besvarats i samband med utredningen, kan man
dra slutsatsen att tillsynen är utmanande i det nuvarande systemet. lnte en
enda kommun har uppgifter om eller ett register över fastigheter som är be-
lägna utanför avloppsnätet. Alla slamtransportforetag som bedriver verk-
samhet i området finns inte antecknade i avfallshanteringsregistret for NTM-
centralen i Södra Österbotten och dessutom har det uppdagats brister gäl-
la nde u pp rätth ål landet av tra nsportföretagens ku nd reg ister.

Vasaregionens avfallsnämnd konstaterar i sitt beslut 29.3.2016 $ 14, att en-
ligt avfallslagens $ 37 kan det nuvarande transportsystemet enbart fortsätta
om det kan konstateras att det nuvarande systemet fungerar. På basen av
de uppgifter som Vasaregionens avfallsnämnd har om slamsituationen i nu-
läget, kan konstateras att avfallslagens $ 37 inte uppfylls och därmed bör
transportsystemet bytas från fastighetsvis avfallstransport till kommunalt
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ordnad avfallstransport, för slam som uppstår utanför kommunala avlopps-
nät.

Avfallsnämnden ger möjlighet for invånarna, kommunerna och de som di-
rekt påverkas av beslutet att säga sin åsikt genom att lägga ut ärendet in-
klusive utredningen till påseende på kommunernas anslagstavlor under ti-
den 8.4-13.5.2016. Efter att ärendet varit till påseende samlas alla utlåtan-
den och ärendet tas upp i avfallsnämnden, som fattar beslut gällande slam-
avfallstransportsystem.

Liksom det i utredningen av slamtransportsystem konstateras, är uppgifter-
na om och registret över fastigheter som är belägna utanför avloppsnätet
bristfälliga samt tillsynen mycket utmanande i nuvarande system p.g.a. be-
gränsade resurser. I utredningen framkommer även att det i nuläget är van-
ligt att entreprenörerna inte har färdiga rutter för alla slambrunnstömningar,
utan brunnarna töms vid behov på kundens beställning. Om man tömde så
många fastigheters brunnar som mojligt under samma rutt är det möjligt att
minska det totala kilometerantalet för rutterna samt orsaka mindre miljöut-
släpp.

Teknisk direktör Ben Antell förslag:
Sam häl lsbyg g nadsnäm nden omfatta r Vasa reg ionens avfallsnäm nds besl ut
29.3.2016 S 14.

Nämnden konstaterar att en bättre samordning av slamtransporterna är till
fördel med tanke på miljöaspekter och tillsyn.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut:
Nämnden beslutade ge som sitt utlåtande att fastighetsägarna även i fort-
sättningen fritt ska få välja slamtransportör under förutsättning att transpor-
tören uppfyller de rapporteringskrav som ställs av avfallsmyndigheten och
att bestämmelserna i avfallslagens 37 $ uppfylls.
Förslaget gavs av ledamot Henrik lngo och omfattades enhälligt av sam-
hällsbygg nadsnäm nden.

Kommundirektör Rurik Ahlbergs förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att avge utlåtande om Vasaregionens avfalls-
nämnds beslut 29.3.2016 S 14 gällande ordnandet av slamtransport på av-
fal lsnäm ndens verksam hetsom råde en I igt följande:

Kommunstyrelsen anser att fastighetsägarna även i fortsättningen fritt ska få
välja slamtransportör under förutsättning att transportören uppfyller de rap-
porteringskrav som ställs av avfallsmyndigheten och att bestämmelserna i

avfallslagens 37 $ uppfylls.



KORSHOLMS KOMMUN
MUSTASAAREN KUNTA

PROTOKOLLSUTDRAG

Organ

Kommunstyrelsen
Datum

10.5.2016
Sida

3

Kommu nstyrelsens besl ut:
Förslaget godkändes.

Bilageförteckning:
Vasa reg ionens avfa I lsn ämnd protokol I 29.3.20 1 6
Utred ning av slamtransportsystem

Utdragets riktighet intygar
Korsholm 11.5.2016

('^t/.^ ti.r'lt-''b
Gunilla Mörk-Backman
Byråsekreterare

Ytterligare information i ärendet fås av
Kommunalteknisk chef Jens-Patrik Revahl
Tfn 06 327 7193
iens-patri k. revah l@korshol m.fi
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Mielipide lietekuljetuspäätökseen  

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry edustaa noin kuuttakymmentä jätehuollon osaamista ja 

palveluita tarjoavaa yritystä, joiden toimintaan viranomaisten kuljetusjärjestelmäpäätökset vaikuttavat. 

Osa YTP:n jäsenyrityksistä toimii Vaasan seudun jätelautakunnan alueella.  

Jätelain 35 ja 37 §:ssä säädettyjen kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen edellytysten 

perusteella kunnan jätehuoltoviranomaisen on tehtävä päätös siitä, jatketaanko sako- ja 

umpikaivolietteiden jätteenkuljetuksia kiinteistön haltijan järjestämänä vai siirrytäänkö kunnan 

järjestämään ja kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen. YTP esittää, että päätöksentekoon kuuluvissa 

kunnissa Vaasan seudun jätelautakunnan toimialueella tulisi säilyttää sako- ja umpikaivolietteiden 

kuljetuksessa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus alla mainituin perustein. 

 

Jätelain vaatimusten täyttyminen alueella 

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestämistavasta riippumatta järjestettävä niin, että tarjolla on 

jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.  

 

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa Vaasan seudun jätelautakunnan toimialueella 

palveluita tarjoaa valtakunnallisestikin vertailtuna runsas määrä yrityksiä: Turun 

Ammattikorkeakoulun laatimassa selvityksessä oli mukana 23 yritystä. Kuntakohtaisesti 

palvelua on tarjolla kaikissa kunnissa useammalta kuin yhdeltä yritykseltä, Mustasaaressa 

toimii jopa seitsemän palvelua tuottavaa yritystä. Selvityksessä todetaankin, että Vaasan 

seudun jätelautakunnan toiminta-alueen kaikissa kunnissa on tarjolla lietteen tyhjennys- ja 

kuljetuspalveluita.   

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa on kyse kiinteistön haltijan ja 

kuljetusyrityksen välisestä yksityisoikeudellisesta sopimuksesta. Ympäristöministeriön 

Jätelakioppaassa yhdyskuntajätehuoltoa ohjaavista säännöksistä painotetaankin erityisesti, 

että yrityksiltä ei edellytetä eikä voi edellyttää yhtäläisiä asiakashintoja. Kaikissa 

jätelautakunnan toimialueen kunnissa toimii enemmän kuin yksi palveluja tuottava yritys, 

jolloin voidaan katsoa, että kilpailu pitää asiakkaiden hinnat kohtuullisina. Kuluttaja- ja 

kilpailuvirasto on myös ottanut kantaa, että edes vain yhden yrityksen toiminta alueella ei 

ole ongelmallista kohtuullisuuden kannalta, kunhan yritys ei käytä määräävää markkina-

asemaa väärin. 

Tehty selvitys arvioi kuntakohtaisesti tyhjennyksen keskimääräisiä hintoja tehtyjen 

haastattelujen perusteella. Hintaeroihin vaikuttavat erityisesti etäisyydet ja kulloinkin 

tyhjennettävän lietteen määrä. Lietteen käsittely ja siitä aiheutuvat maksut eivät ole 

Vaasan seudun jätelautakunta 

keskuskirjaamo@vaasa.fi 

 

mailto:keskuskirjaamo@vaasa.fi
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kuitenkaan jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökseen liittyvä tekijä. Selvityksessä tuodaan myös 

esille, että kotitaloudet painottavat urakoitsijan valinnassa enemmän palvelun laatua kuin 

hintaa. Pyydämmekin jätelautakuntaa ottamaan huomioon kuntalaisten valinnanvapauden 

merkityksen.  

 

Jätteenkuljetuksen tulee edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukea jätehuollon alueellista 

kehittämistä eikä saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.  

 

Kiinteistön haltijan järjestelmässä jätteenkuljetuksessa kaivot tyhjennetään tilausten ja 

täyttöasteen mukaan, kuitenkin jätehuoltomääräysten mukaisesti. Iso osa olemassa olevaa 

tietoa häviää, jos asiakassuhteet katkaistaan siirtämällä kuljetukset kunnan järjestämäksi. 

Pahimmillaan kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtyminen hävittää 

jätevesilietteiden kuljetuskapasiteettia alueelta, mikä aiheuttaa ongelmia kriisitilanteiden 

hoidossa, kuten jätevedenpuhdistamon ja jätevesiputkiston ongelmatilanteissa, tulvissa sekä 

suurten tapahtumien yhteydessä. Myös välillinen vaikutus vaihtolavakuljetuksiin ja yrityksille 

tarjottaviin palveluihin voi olla merkittävä. Selvityksessä ei riittävästi huomioida kiinteistön 

haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen kokonaisuutena myönteistä vaikutusta 

elinkeinotoimintaan sekä jätehuollon kokonaisuuteen.  

Jätteiden kuljettaminen hoituu vaatimukset täyttävästi molemmissa kuljetusjärjestelmissä, 

koska lakisääteiset ympäristövaatimukset eri toiminnoille ovat samat kuljetusjärjestelmästä 

riippumatta. Ympäristövaikutuksia arvioitaessa tulee myös huomioida, että keskitetty 

kilpailutus ei johda merkittäviin ympäristöpäästöjen vähentymiseen. Jätteenkuljetuksen 

osuus raskaan liikenteen suoritteesta on vain 0,62 %, ja keskitetty kilpailutus vähentää koko 

raskaan liikenteen suoritetta yhden jätejakeen kuljetuksessa ainoastaan 0,09 %. Lisäksi 

jätteen käsittelyn elinkaaressa kuljetusvaiheen ympäristövaikutukset on todettu vähäisiksi 

useissa tutkimuksissa.  

Selvityksessä tuodaan esille huoli kuljetusten lainmukaisuudesta, jätehuoltomääräysten 

noudattamisesta sekä valvonnan toteutuksesta. Huoli perustuu laskennalliseen arvioon 

syntyvän lietteen määrästä, ja toisaalta tiedossa olevaan puhdistamojen vastaanottamiin 

lietemääriin. Laskelmassa on monta avointa tai epäselvää asiaa ja mahdollisesti virheellisiin 

olettamuksiin perustuvaa tulkintaa, jonka vuoksi sitä ei voida pitää pohjana päätöksenteolle. 

Esimerkiksi tehtyjä ilmoituksia jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä ei ole arvioitu. Jos 

ilmoituksia ei ole, tulisi viranomaisen tehostaa tiedotusta jätehuoltomääräysten mukaisen 

ilmoitusvelvollisuuden antamisesta. Muuta näyttöä tai epäilystä kuin selvityksen 

laskennallista, liian suoraviivaista oletusta lietteen päätymisestä muualle kuin lain sallimiin 

vastaanottopaikkoihin ei ole olemassa alueella.  
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Päätöksen vaikutukset tulee olla kokonaisuutena myönteiset ottaen erityisesti huomioon vaikutukset 

kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.  

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kotitalouksilla on mahdollisuus valita 

mieleisensä kuljetusyritys. Päivystys toimii laajan asiakaspohjan sekä yrityksille jo 

tarjottavien palvelujen avulla 24 tuntia/vrk. Nykyisessä järjestelmässä asiakas maksaa vain 

todellisesta tilauksesta.  

Kuljetusjärjestelmän vaihdos voi myös vähentää alueen omien kuljettajien työpaikkoja, jos 

urakan voittaa jokin alueen ulkopuolinen yritys. Yritysten ja työntekijöiden verotulot 

vahvistavat alueen taloutta. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja siihen liittyvät 

kilpailutuskaudet lisäävät taloudellista epävarmuutta kuljettajien keskuudessa, mikä johtaa 

yritystoiminnan lopettamiseen ja vaikeuttaa ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta alalle.  

Jätelain 143 §:n mukainen jätteenkuljetusrekisteri turvaa viranomaisille tasavertaisen 

valvontamahdollisuuden molemmissa kuljetusjärjestelmissä. Mikäli tietojen keräämisessä tai 

muissa valvontaan liittyvissä asioissa on ollut ongelmia, tulee yrityksiä, ja joissakin 

tapauksissa jätteen tuottajia, kohdennetusti tiedottaa heille kuuluvista velvoitteista.  

Selvityksen mukaan jätelautakunnan toimialueella ei ole tarkkaa tietoa viemäriverkoston 

ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen ja kotitalouksen määrästä.  Kunnan järjestämässä 

jätteenkuljetuksessa kilpailutuksen, ja kuljetusjärjestelmästä riippumatta valvonnan 

edellytys, on rekisteri viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevista kiinteistöistä ja niiden 

jätevesijärjestelmästä. Rekisteri tulisi valmistella erillisenä kuljetusjärjestelmäpäätöksestä. 

 

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on paras vaihtoehto 

Suora asiakkaan ja yrittäjän välinen sopimus mahdollistaa parhaiten pitkäaikaiset asiakassuhteet ja luo 

parhaat edellytykset tehokkaalle jätehuoltojärjestelmälle. Kunnan tehtävä on mahdollistaa asukkaille 

hyvin toimivat ja laadukkaat jätehuoltopalvelut sekä taata hyvät toimintaedellytykset alueen yrityksille. 

YTP katsoo, että Vaasan seudun jätelautakunnan toimialueella Isokyrön, Korsnäsin, Maalahden, 

Mustasaaren, Vaasan ja Vöyrin kunnissa jätelain 35 ja 37 §:n edellyttämät perustelut kiinteistön haltijan 

järjestämälle jätteenkuljetukselle täyttyvät.  

 

Kunnioittavasti 

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry  

 

Tatu Rauhamäki 
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Vaasan seudun jätelautakunta 
Vaasan kaupunki 
PL 3
65101 VAASA 

Asia: Lausunto sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä

Jätteenkuljetuksessa toimivien kuljettajien työehtosopimuksen solmii 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ja Autoliikenteen 
työnantajaliitto ry, ALT. Alan työntekijät ovat järjestäytyneitä AKT:hen 
ja heihin sovelletaan Ympäristöhuoltoalan kuljetusyritysten 
työntekijöiden liitettä (Kuorma-autoalan työehtosopimus).

Koska Vaasan seudun jätelautakunta pyytää nyt lausuntoja sako- ja 
umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä, haluamme 
ammattiliittomme kantana tuoda esille seikkoja, jotka puoltavat 
kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusjärjestelmää.

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä (entinen 
sopimusperusteinen järjestelmä) toimii hyvin, edistää investointeja ja
lisää työllisyyttä. Järjestelmä myös turvaa pitkäaikaiset, pysyvät 
työsuhteet, toisin kuin hankintalain mukainen määräaikainen 
kilpailuttaminen. Yrittäjille järjestelmä takaa turvalliset investoinnit ja 
tehokkaan toiminnan sekä kannustaa pitkäaikaiseen jätehuollon 
kehittämiseen
 
Myös asiakkaan kannalta järjestelmä on suositeltavin, sillä siinä 
säilytetään maksavan asiakkaan mahdollisuus vaikuttaa palvelun 
laatuun, hintaan ja siihen, keneltä palvelu ostetaan. Asukkaat eli 
jätehuollon maksajat voivat vapaasti ja aidosti kilpailuttaa 
jätehuoltonsa ja tehdä sopimuksen haluamansa kuljetusfirman 
kanssa, jolloin markkinat pysyvät avoimina eri yrityksille ja yksityisille
ratkaisuille.
Myös hinnat pysyvät tutkitusti kohtuullisina ja palvelu on 
monipuolista ja joustavaa; järjestelmä on luotu toimimaan myös 
muutospaineen alla

Jotta jätteiden kierrätys- ja hyötykäyttölaitoksiin voidaan investoida, 
tulee kaikkien jätteiden olla vapaasti hyödynnettävissä. Jätteen 
kuljetusten siirtäminen kunnan järjestämäksi johtaa kilpailun 
vääristymiseen ja synnyttää alueelle täydellisen monopoliaseman 
kunnallisille 
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jäteyhtiöille, jotka hallitsevat samanaikaisesti jätteenkuljetusta, 
käsittelyä sekä hyödyntämistä. Tämä lisää myös 
hallintokustannuksia.
 
Lukuisissa tutkimuksissa on todettu, että kuljetusjärjestelmien välillä 
ei ole merkittäviä eroja kustannuksissa eikä ympäristövaikutuksissa. 
Muun muassa autokanta ei vähene, vaikka siirryttäisiin kunnan 
järjestämän jätehuoltoon

Henkilöstön kannalta kunnan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän
edellyttämä kilpailutus johtaisi työpaikkojen menetyksiin ja loisi 
suurta epävarmuutta alalle. Kokemuksemme mukaan 
kilpailutuksessa hintaetu tulee useimmiten työntekijöiden työehtojen 
heikentymisellä. Kilpailutuksen seurauksena on myös todennäköistä,
että henkilöstön vaihtuvuus lisääntyy merkittävästi samalla, kun 
koulutustaso kärsii ja tätä kautta ammattitaito heikkenee. Tämän 
seurauksena on todellisena vaarana myös työtapaturmien 
lisääntyminen.

Kilpailutuksen seuraukset ovat tuhoisia myös yrittäjien yleiseen 
halukkuuteen ja kykyyn investoida. Muutos leikkaisi merkittävästi 
toimivien jätteenkuljetusyritysten elinmahdollisuuksia. Yritysten 
kiinnostus ja taloudelliset edellytykset myös jätehuollon teknologian 
kehittämiseen loppuvat.

Edellä mainittuihin seikkoihin viitaten pidämme kiinteistön haltijan 
järjestämää jätteenkuljetusjärjestelmää kokonaisvaikutuksiltaan 
kaikkien osapuolien kannalta parhaimpana ja suosittelemme sitä 
kunnille.

Kunnioittavasti 

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

Marko Piirainen Arto Sorvali
puheenjohtaja 1.varapuheenjohtaja
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Kha\|25.4.2016,61 S

Vaasanseudun jätelautakunta on toimittanut teettämänsä lietekuljetusselvityksen jä-

senkuntiin yleisesti nähtäväksi ajalla 8.4.20 1 6 - 1 3. 5. 20 1 6. Lautakunnan päätöksen

mukaan myös kuntien tulisi antaa lausuntonsa selvityksestä tuona aikana. Selvityk-
sen tarkoituksena on arvioida täyttääkö nykyinen kiinteistönhaltijan järjestämä sako-
ja umpikaivolietteen jätteenkuljetus jätelain vaatimat edellytykset vai onko peruste-

lua siirtyä tältä osin kunnan (Vaasanseudun jätelautakunta) järjestämään jätteenkul-
jetukseen.

Turun ammattikorkeakoulun tekemä lietekuljetusjärjestelmäselvitys on liitteenä. Sel-

vitys esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Eino Toivola, puh. (06) 470 1111,
etunim i.sukunimi@isokyro.fi.

KJ:N
EHDOTUS Kunnanhallitus päättää, että

- selvitys merkitään tässä vaiheessa tiedoksi

- lausunto selvityksestä annetaan kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa

Ehdotus hyväksyttiin.PAATÖS

Khall 12.5.2016, 65 S

Jätekuljetusjärjestelmästä päättää jätelautakunta omalla toimialueellaan. Jos kun-

nassa on voimassa sopimusperusteinen (kiinteistön haltijan järjestämä) jätteen kul-
jetusjärjestelmä, jätelautakunta voi harkita sen jatkamista vain, jos seuraavat edelly-

tykset täyttyvät:

1. alueella on tarjolla jätteen kuljetuspalveluja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syr-
jimättömin hinnoin fiätelaki 35 S).

2. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuol-

lon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympä-

ristölle fiätelaki 37 $)
3. päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena ottaen erityisesti huomioon

vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan

fiätelaki 37 $)

Jätelain mukaista kuljetusjärjestelmää arvioitaessa on huomioitava mm. seuraavaa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

tt4
Otteen oikeaksi todistaa
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EHDOTUS: Kunnanhallitus antaa asiassa seuraavan lausunnon

Kokouspäivämäärä
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Kunnallisen jätelautakunnan toimivaltaan ei kuulu yritystoiminnassa syntyvä
liete tai muu jäte, jonka kuljetuksesta ja käsittelystä yritykset päättävät edel-
leen itse.
Jätehuollon kustannuksista selvästi suurin osa muodostuu jätteiden kuljetuk-
sesta kii nteistöi ltä jätteenkäsittelylaitokseen ja vastaanottopisteisiin, jonka

vuoksi sen tehokkuudesta tulee huolehtia
Nykyinen järjestelmä ei tuota sellaista tietoa, jonka perusteella voitaisiin seura-
ta järjestelmän toimivuutta ja sitä täyttääkö se jätelain määräykset esimerkiksi
tyhjennyskertojen määrästä ja, että sakokaivolietteet käsitellään asianmukai-
sesti. llmeistä kuitenkin on, että jätelain määräykset eivät tällä hetkellä täyty.

Kuljetusjärjestelmä voi olla tehokas vain, jos reitit suunnitellaan etukäteen eikä
ristiin ajamista tapahdu.
Sopimusperusteisessa järjestelmässä ei voida samanaikaisesti sekä optimoi-
da kuljetusreittejä että luoda kuljetusyritysten kesken todellista kilpailutilannet-
ta, elleivät kaikki reitillä olevat kiinteistöt kilpailuta reittiä yhdessä. Tällaista ei

liene sopimusperusteisen järjestelmän puitteissa j uurikaan tapahtunut.

Liikenteen påästöt ja kustannukset alenevat kuljetusmatkojen ja kuljetusaiko-
jen lyhentyessä
Kuljetuskustannusten pienentyessä, myös kiinteistöille aiheutuvat jätehuollon

kustannukset pienenevät.
Sopimusperusteisessa jårjestelmässä jätteenkuljetusmaksu perustunee kiin-

teistön etäisyyteen jätteen vastaanottopisteeseen ja siihen, onko kuljetuksista

syntynyt kilpailua.
Kiinteistöjen jäteastia tyhjennetään pääsääntöisesti 26 kertaa vuodessa ja lie-

tekaivot kerran vuodessa. Toisaalta lietevaunuun ei mahdu kerrallaan kovin

monen kiinteistön lietteitä, jonka vuoksi reitityksellä ei ole niin suurta merkitys-

tä kuin kiinteistöiltä kerättävän poltettavan ja biojätteen reitityksellä ja kilpailut-

tamisella.

Kuljetusyrityksiä edustava Suomen Kuljetus- ja Logistiikka SKAL ry on toimittanut
kuntaan kannanottonsa kuljetusjärjestelm àstä 15.4.2016 ja se jaetaan kunnanhalli-

tukselle esityslistan oheismateriaalina. SKAL vastustaa siirtymistä sopimuspohjai-
sesta järjestelmästä kunnan jårjestämään.

Sivu

85

lsonkyrön kunnan alueella sopii parhaiten sako- ja umpikaivolietteen kuljetuk-

seen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. lsonkyrön kunnan alueella

asiakkaat ovat olleet palveluun tyytyväisiä.

Lietekuljetusjärjestelmässä havaituista puutteista huolimatta lsonkyrön kunta pi-

tää kiireellisempänä muun jåtehuollon siÍrtämistä mahdollisimman nopeasti so-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

ftr
Otteen oikeaksi todistaa
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pimusperusteisesta kunnan järjestämään, koska sen toteutuksen tehokkuudella
on huomattavasti suurempi taloudellinen merkitys alueen asukkail le.

Jätteiden kuljetusjärjestelmä tulee valita ennen kaikkea asukkaiden nåkökul-
masta, koska kaikkijätehuollon kustannukset tulevat heidän maksettavakseen

Jätelautakunnan tulee huolehtia siitä, että kuljetusyritykset toimittavat tarvittavat
tiedot jåteviranomaiselle siten, että jätelain määräykset täyttyvät.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
tsouy¡a/:2-t..€.

r%
Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa ha-

kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Pykälät:65,66

Oikaisuvaatim usoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu taijonka oikeuieen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on

toimitettava lsonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänå ennen kunnan-
viraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöy-

täkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei

muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
lsonkyrön kunnanhallitus
Pohjankyröntie 1 36, 61 500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi

Oikaisuvaatim u ksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- sê, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista påätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisva-

litusta, koska päätös koskee vain valmistelua taitäytäntöönpanoa:

Pykälät: 62, 63, 64,67

Koska påätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 $:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,

seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet

PykäläÍ 65, 66

((

Otteen oikeaksi todistaa
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Vaasan seudun jätelautakunta
keskuskirjaamo@vaasa.fi

MIELIPIDE JÄTEVESILIETTEIDEN KULJETUKSEN 
JÄRJESTÄMISESTÄ 

SUEZ  Suomi  Oy  edustaa  yhtä  Vaasan  alueella  jätehuolto-  ja  lokapalveluita  tarjoavista
jätehuoltoyrityksistä.  Olemme  monipuolinen  palveluntoimittaja  ja  vakaa  julkisen  sektorin
palvelutoimittaja.  Viranomaisten  päätöksellä  lietteiden  kuljetuksesta  on  vaikutusta
yrityksemme toimintaan Vaasan alueella. 

Vaasan  seudun  jätelautakunta  tekee  päätöksen,  jatketaanko  sako-  ja  umpikaivolietteiden
jätteenkuljetuksia  kiinteistön haltijan  järjestämänä vai  siirrytäänkö kunnan järjestämään ja
kilpailuttamaan  jätteenkuljetukseen.  SUEZ  Suomi  Oy  esittää,  että  sako-  ja
umpikaivolietteiden  jätteenkuljetuksia  jatketaan  kiinteistön  haltijan  järjestämänä  Vaasan
seudun  jätelautakunnan  toimialueella,  päätöksentekoon  liittyvissä   Isokyrön,  Korsnäsin,
Maalahden,  Mustasaaren,  Vaasan  ja  Vöyrin  kunnissa,  perustuen  jätelain  (35  §  ja  37  §)
vaatimusten  täyttymiseen.  Kiinteistön  haltijan  järjestämä  jätteenkuljetus  on  kaikin  puolin
toimiva ratkaisu sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksessä, järjestelmä on toiminut alueella
hyvin  ja  alueen  asiakkaat  ovat  olleet  palveluun  tyytyväisiä.  Alla  on  esitetty  perusteet
lausuntoon. 

Jätelain vaatimusten täyttyminen alueella  

Jätelaki (646/2011) 35 § 
Kiinteistökohtainen jätteenkuljetus on järjestämistavasta riippumatta järjestettävä niin,  että
tarjolla  on  jätteen  kuljetuspalveluja  kattavasti  ja  luotettavasti  sekä  kohtuullisin  ja
syrjimättömin ehdoin

Sako-  ja  umpikaivolietteiden  kuljetuksessa  Vaasan  seudun  jätelautakunnan
toimialueella palveluita tarjoaa valtakunnallisestikin vertailtuna runsas määrä yrityksiä:
Turun Ammattikorkeakoulun  laatiman selvityksen  mukaan  23 kpl.  Kuntakohtaisesti
lietteen  tyhjennys-  ja  kuljetuspalvelua  on  tarjolla  kaikissa  Vaasan  seudun
jätelautakunnan  alueen  kunnissa  useammalta  kuin  yhdeltä  yritykseltä,  mikä  pitää
palveluiden  hinnat  kohtuullisina,  sekä  tarjonnan  kattavana,  luotettavana  ja
laadukkaana.  Jätehuoltoyhtiön  mahdollinen  kilpailutus  supistaisi  tarjontaa  alueella,
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jolloin kattavuus, luotettavuus ja laatu kärsisivät. Kilpailun katoaminen alueelta myös
nostaisi hintoja.

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa on kyse kiinteistön haltijan ja
kuljetusyrityksen välisestä yksityisoikeudellisesta sopimuksesta. Ympäristöministeriön
Jätelakioppaassa  yhdyskuntajätehuoltoa  ohjaavista  säännöksistä  painotetaankin
erityisesti,  että  yrityksiltä  ei  edellytetä  eikä  voi  edellyttää  yhtäläisiä  asiakashintoja.
Kaikissa jätelautakunnan toimialueen kunnissa toimii  enemmän kuin yksi  palveluja
tuottava yritys, mikä pitää palveluiden hinnat kohtuullisina. Kuluttaja- ja kilpailuvirasto
on  myös  ottanut  kantaa,  että  edes  vain  yhden  yrityksen  toiminta  alueella  ei  ole
ongelmallista kohtuullisuuden kannalta, kunhan yritys ei käytä määräävää markkina-
asemaa väärin.

Turun Ammattikorkeakoulun toteuttama selvitys arvioi kuntakohtaisesti tyhjennyksen
keskimääräisiä  hintoja  tehtyjen  haastattelujen  perusteella.  Hintaeroihin  vaikuttavat
erityisesti etäisyydet ja kulloinkin tyhjennettävän lietteen määrä. Lietteen käsittely ja
siitä  aiheutuvat  maksut  eivät  ole  kuitenkaan  jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökseen
liittyvä  tekijä.  Selvityksessä  tuodaan  myös  esille,  että  kotitaloudet  painottavat
urakoitsijan  valinnassa  enemmän  palvelun  laatua  kuin  hintaa.  Pyydämmekin
jätelautakuntaa ottamaan huomioon kuntalaisten valinnanvapauden merkityksen.

Jätelaki (646/2011) 37 § 
Jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista
kehittämistä eikä saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle

Kiinteistön haltijan järjestelmässä jätteenkuljetuksessa säiliöt tyhjennetään tilausten ja
täyttöasteen mukaan, kuitenkin jätehuoltomääräysten mukaisesti. Tällöin asiakas voi
joustavasti  huomioida  vuodenaikojen  vaikutukset  sekä  jätevesijärjestelmän
käyttöpiikit  erityisesti  umpisäiliöiden  tyhjennyksiä  tilatessaan.  Iso  osa  olemassa
olevaa tietoa häviää,  jos asiakassuhteet  katkaistaan siirtämällä  kuljetukset  kunnan
järjestämäksi. 

Pahimmillaan  kunnan  järjestämään  jätteenkuljetukseen  siirtyminen  hävittää
jätevesilietteiden  kuljetuskapasiteettia  alueelta,  mikä  aiheuttaa  ongelmia
kriisitilanteiden  hoidossa,  kuten  jätevedenpuhdistamon  ja  jätevesiputkiston
ongelmatilanteissa, tulvissa sekä suurten tapahtumien yhteydessä. Kiinteistön haltijan
järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetusyritykselle ei tule kerralla isoja asiakkaiden
vaihdoksia,  joista  voi  seurata  haasteita  kuljetusten  toimivuuteen.  Myös  välillinen
vaikutus vaihtolavakuljetuksiin ja yrityksille tarjottaviin palveluihin voi olla merkittävä.
Tehdyssä  selvityksessä  ei  ole  riittävästi  huomioitu  kiinteistön  haltijan  järjestämän
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jätteenkuljetuksen  myönteistä  vaikutusta  alueen  elinkeinotoiminnan  kehittymiseen
(muun  muassa  alan  uusien  innovaatioiden  mahdollistaminen)  sekä  jätehuoltoon
kokonaisuutena.  

Lietteiden  kuljetus  täyttää  lain  vaatimukset  molemmissa  kuljetusjärjestelmissä,
kiinteistön  haltijan  järjestämässä  sekä  kunnallisessa,  sillä  lakisääteiset
ympäristövaatimukset  eri  toiminnoille ovat samat kuljetusjärjestelmästä riippumatta.
Ympäristövaikutuksia arvioitaessa tulee kuitenkin huomioida, että keskitetty kilpailutus
ei  johda merkittäviin  ympäristöpäästöjen vähentymiseen.  Jätteenkuljetuksen  osuus
raskaan liikenteen suoritteesta on vain 0,62 %, ja keskitetty kilpailutus vähentää koko
raskaan  liikenteen  suoritetta  yhden  jätejakeen  kuljetuksessa  ainoastaan  0,09  %.
Lisäksi  jätteen  käsittelyn  elinkaaressa  kuljetusvaiheen  ympäristövaikutukset  on
todettu vähäisiksi useissa tutkimuksissa. 

Jätelaki (646/2011) 37 § 
Päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon
vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. 

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kotitalouksilla on mahdollisuus
valita  mieleisensä kuljetusyritys.  Jos  palvelu  ei  toimi  halutulla  tavalla,  asiakas  voi
vaihtaa  toiseen  yritykseen.  Tämä  myös  osaltaan  pitää  palvelun  laadun  hyvänä.
Päivystys toimii laajan asiakaspohjan sekä yrityksille jo tarjottavien palvelujen avulla
24 tuntia/vrk. Nykyisessä järjestelmässä asiakas maksaa vain todellisesta tilauksesta,
eikä ns. hukkanoutomaksuja, kuten kunnallisessa mallissa. 

Kuljetusjärjestelmän  vaihdos  voi  myös  vähentää  alueen  omien  kuljettajien
työpaikkoja,  jos  urakan  voittaa  jokin  alueen  ulkopuolinen  yritys.  Yritysten  ja
työntekijöiden verotulot vahvistavat alueen taloutta. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus
ja  siihen  liittyvät  kilpailutuskaudet  lisäävät  taloudellista  epävarmuutta  kuljettajien
keskuudessa,  mikä  johtaa  yritystoiminnan  lopettamiseen  ja  vaikeuttaa
ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta alalle. 

Viranomaisvalvonnan osalta laki turvaa samanlaisen valvonnan kuljetusjärjestelmästä
riippumatta. Jätteenkuljetusrekisteriä koskevat tiedot tulee antaa viranomaiselle myös
kiinteistön  haltijan  järjestämässä  jätteenkuljetuksessa.  Jätteenkuljetusrekisterin
hoitaminen  ja  ylläpito  ovat  tärkeitä  jätehuoltoviranomaisen  tehtäviä.
Jätehuoltoviranomaisen  tehtävänä  on  valvoa  jätteenkuljetusrekisterin  avulla
kiinteistöjen  mukanaoloa  jätehuollossa.  Jätteenkuljetusyritykset  ilmoittavat
jätteenkuljetusrekisteriin jätehuollon piirissä olevat kiinteistöt, jäteastian/säiliön koon
ja  tyhjennysvälin  jätejakeittain.  Tämä  koskee  myös  lietteiden  kuljetusta.  Uuden
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jätelain  mukaan  sako-  ja  umpikaivolietteitä  kuljetettaessa  tulee  täyttää  myös
siirtoasiakirja.

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on paras vaihtoehto 

Suora  asiakkaan  ja  yrittäjän  välinen  sopimus  mahdollistaa  parhaiten  pitkäaikaiset
asiakassuhteet  ja luo parhaat  edellytykset  tehokkaalle jätehuoltojärjestelmälle.  Kunnan,  ja
tässä tapauksessa myös jätelautakunnan, tehtävä on mahdollistaa asukkaille hyvin toimivat
ja  laadukkaat  jätehuoltopalvelut  sekä  taata  hyvät  toimintaedellytykset  alueen  yrityksille.
SUEZ Suomi Oy katsoo, että Vaasan seudun jätelautakunnan toimialueella jätelain 35 ja 37
§:n  edellyttämät  perustelut  kiinteistön  haltijan  järjestämälle  jätteenkuljetukselle  täyttyvät
nykyisellään.

Yhteistyöterveisin,

SUEZ Suomi Oy

Anu Oksanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja ympäristö
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KST $ 96

Dnr: TEKN25/2016

TEKNISKA VIiSENDET, UTLÄ.TANDE SLAMAVFALLSTRANSPORTSY-
STEM, VASA REGIONENS AVFALLSNÄMND

Ref. Tekniska nämnden $ 37 \9.4.2016

Turun ammattikorkeakoulu har gjort en slamavfallstransportutredning på uppdrag av
Vasaregionens avfallsnämnd (som bilaga).

Det sammanlagda antalet hushåll utanfür kommunala avloppsnätet uppgår till ca.

12.000 hushåll på verksamhetsområdet. Enligt utredningens rapport uppskattas att ca.

20 Yo av allt slam från hushållpå området blir oinsamlat, hamnar utanftir verksam-
hetsområdet, sprids på åkrar eller hamnar på övriga sätt på villovägar.

Det exakta antalet tömningar, eller hushåll som tömde sina brunnar 2014har inte
kunnat Ës eftersom vissa avfallstransportörsftiretag inte lämnar på begäran uppgifter
åt avfallshanteringsmyndigheten. Detta gör att nuvarande transportsystem försvårar
myndi gheternas arb ete.

Dessutom finns det ett antal fi)retag som saknar tillstånd att transportera slam. Det är

fastighetsinnehavaren ansvar att arlita en slamavfallstransportforetagare som har till-
stånd att transportera slam. Samtliga ftiretagare som har tillstånd att transportera slam

finns listade på avfallshanteringsbolagets hemsida. Av de 12.000 hushållen som finns
utanfor kommunala avloppsnätet på verksamhetsområdet, fick avfallsnämnden töm-
ningsinformation gällande 4033 hushåll for verksamhetsåret 2015.

Slambrunnar skall enligt Statsrådets ñrordning om behandling av hushållsvatten i
områden utanfrir avloppsnätet och de kommunala avloppsbehandlingsbestämmelser-
na tömmas minst en gång per år.

Enligt avfallslagens $ 37 kan det nuvarande transportsystemet enbart fortsätta om det

kan konstateras att det nuvarande systemet fungerar.

Enligt de uppgifter som Vasaregionens avfallsnämnd har om slamsituationen i nulä-
get uppfyller inte avfallslagen $ 37 och därmed kan eventuellt transportsystemet by-
tas från fastighetsvis transport till kommunalt ordnad avfallstransport for slam som

uppstår utanfür det kommunala avloppssystemet

Vasaregionens avfallsnämnd ger kommunerna och de som påverkas direkt av beslu-
tet att säga sin åsikt i ärendet senast 13.5.2016. Efter att ärendet varit till påseende,

samlas alla utlåtanden och ärendet tas upp till behandling och beslut fattas gällande

sl amavfall stransportsystem.

Kungörelse, Vasa regionens avfallsnämnds protokoll och utredningen i bilaga.

Beredning: Ulf Granås, ulf.granas@korsnas.fi , tel. 06-3479130
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Tekn.chefens förslag:

TN $ 37 Beslut:

Kd:s förslag:

Tekniska nämnden ft)reslår fiir kommunstyrelsen att foljande utlåtande ges:
- Vasa regionens avfallsnämnd kunde informera tydligare fastighetsägarens

ansvar kring tömningsintervaller och de register som måste finnas enligt avfalls-
lagen.

- På avfallsbolagets hemsida kunde det framkomma vilka slamavfallstrans-
portörer som hushållen kan anlita.

- Att övergå till kommunalt ordnad avfallstransport kan inte garantera att inte
slam hamnar utanftir verksamhetsområdet, sprids på åkrar eller hamnar på övriga
sätt på villovägar, eftersom fastighetsägaren kan beställa tömning av annan än av
den kommunalt ordnade avfallstransportören.

- Att övergå till kommunalt ordnad avfallstransport, kan leda till att de
mindre avfallstransportforetagarna inte kan konkurrera med de större, och det kan
leda till att dessa får avsluta sin verksamhet. På sikt kan det leda till kostnadshöj-
ningar ftir hushållen.

- Eftersom ett flertal slamavfallstransportforetagare inlämnar uppgifter borde
dessa inte "straffas" för de ftiretag som inte inlämnar uppgifter.

Godkändes enhälligt, med tillägget att avfallsnämnden kunde informera fastighetsä-
gare via brev, tidningar t.ex. Korsnäs nytt, vilka slamavfallstransportörer som hushål-
len kan anlita. Korsnäs kommun accepterar inte en övergång till kommunalt ordnad
avfallstransport eftersom det leder till ytterligare byråkratisering av verksamheten.

Bilagor: Bilaga 1, Begäran om utlåtande

Kommunstyrelsen avger foljande utlåtande på rapporten:
- Vasa regionens avfallsnämnd kunde informera tydligare fastighetsägarens

ansvar kring tömningsintervaller och de register som måste finnas enligt avfalls-
lagen.

- På avfallsbolagets hemsida kunde det framkomma vilka slamavfallstrans-
portörer som hushållen kan anlita.

- Att övergå till kommunalt ordnad avfallstransport kan inte garantera att inte
slam hamnar utanftir verksamhetsområdet, sprids på åkrar eller hamnar på övriga
sätt på villovägar, eftersom fastighetsägaren kan beställa tömning av annan än av
den kommunalt ordnade avfallstransportören.

- Att övergå till kommunalt ordnad avfallstransport, kan leda till att de
mindre avfallstransportloretagarna inte kan konkurrera med de större, och det kan
leda till att dessa fär avsluta sin verksamhet. På sikt kan det leda till kostnadshöj-
ningar for hushållen.

- Eftersom ett flertal slamavfallstransportfloretagare inlämnar uppgifter borde
dessa inte "straffas" für de foretag som inte inlämnar uppgifter.
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att avfallsnämnden kunde informera fastighetsägare via brev, tidningar t.ex.
Korsnäs nytt, vilka slamavfallstransportörer som hushållen kan anlita,

Korsnäs kommun accepterar inte en övergång till kommunalt ordnad avfall-
stransport eftersom det leder till ytterligare byråkratisering av verksamheten.

KST S 96/2016 Beslut:
Godkändes.

Utdragets riktighet intygar

Korsnäs den 03.05.2016
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Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdestd 06.09.2021kl.18:30 – 21:40

Sammanträdesplats Kommungårdens sessionssal

Närvarande medlemmar Personliga ersätare
x
x
x
x
x
x
x

Kronqvist Anna-Lena, ordförande
Bjurbäck Jens, I vice ordförande
Åkersten Amanda, II vice ordförande
Bernas Sven-Erik
Holmqvist Katarina
Häggdahl Mikael
Mannfolk Lars-Erik

Nordmyr Mikael KA
Vesterback Tommy
Eklund Rosita
Holmblad Lars Erik
Östling Tina
Holm-Rosbäck Johan
Honkanen Annica

Närvarande övriga
x
x

x
-
x
x

Ribacka Camilla, fullmäktges ordförande
Wester-Bergman Katarina, fullm. I vice ordf.,på 
distans från § 191,kl:18.50
Mits-Björkblom Sofia, fullm. II vice ordf.
Björkqvist Niclas, fullm. III vice ordf.
Båssar Christna, kommundirektör och föredragande
Westerdahl Caroline, ekonomichef

Paragrafer 184 - 223

Underskrifter

Anna-Lena Kronqvist
Ordförande

Christna Båssar
Sekreterare

Protokolljustering

Jens Bjurbäck
Protokolljusterare
Korsnäs 06.09.2021

Amanda Åkersten
Protokolljusterare
Korsnäs 06.09.2021

Protokollet framlagt tll 
påseende

Intygar

Korsnäs   13.09.2021

Christna Båssar, kommundirektör
Utdragets riktghet 
bestyrker

Korsnäs ____/____20____

Christna Båssar, kommundirektör

KST 8/2021 Sida

PROTOKOLLSUTDRAG
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FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutfrhet

Kd:s ffrslag:

Sammanträdet torde konstateras vara lagligen sammankallat och med hänsyn tll 
antalet ledamöter beslutsfört.

KST § 184/2021 Beslut:
Godkändes.
--------

§ 184

06.09.2021

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Organ

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG
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KORSNAS/313/11.00.00/2021

MILJÖ, Slamtransportsystem på verksamhetsområdet, Vasaregionens 
avfallsnämnd, Korsnäs kommuns utlåtande

Vasaregionens avfallsnämnd har beställt en ny avfallstransportutredning som har 
färdigställts i juni 2021. Avfallsnämnden har beslutat at säta samtligt 
utredningsmaterial tll påseende och ger möjlighet för invånarna, kommunerna och 
de som direkt påverkas av beslutet at säga sin åsikt i ärendet.

Enligt avfallsnämndens samarbetsavtal skall kommunerna inom 
verksamhetsområdet beredas tllfälle at ge utlåtande ifall övergång från et 
avfallstransportsystem tll et annat övervägs.

Slamtransportsystem på verksamhetsområdet är tll påseende under tden 
7.7.2021-10.9.2021. Utlåtanden ska inlämnas senast 10.9.2021 kl. 16.00.

Bilagor:
Bilaga 1, Sammanställning
Bilaga 2, Utredning av slamavfallstransporter
Bilaga 3, Kungörelse

Beredning: Ulf Granås, ulf.granas(at)korsnas.f, tel. 050 5910 056 

Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen at följande utlåtande ges tll 
utredning av slamtransportsystemet inom Vasaregionens avfallsnämndsområde 
AFRY Finland Oy 2021. 

Korsnäs kommun anser at nuvarande transportsystem bör fortsäta och enligt 
sammanfatningen och slutsatser i rapporten framkommer bl.a.g

- Omfatningen av de transportjänster som erbjuds kan vara tllräckliga, då det 
fnns minst två eller fer leverantörer av transportjänster inom alla kommuner. 
Icke-diskrimineringen anses uppfylld i det avseendet at det fnns tllgängliga 
transportjänster för alla som behöver. aan kunde inte utfrån utredningen 
konstatera at den nuvarande av fastghetsinnehavaren anordnade transporten 
av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar medförde någon direkt skada 
för hälsan efersom det inte fanns några konkreta bevis för deta. Ur 

§ 221

06.09.2021

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Organ

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG
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miljösynpunkt bör dock den nuvarande slamtransporten förbätras, efersom 
alla fastgheter inte tömmer sina slambrunnar minst en gång om året

- Alla transportöretag utom et företag föredrog det nuvarande 
transportsystemet som anordnas av fastghetsinnehavaren efersom det är 
fexibelt, främjar lokalkännedom, möjliggör en lägre kostnadsstruktur, erbjuder 
kunderna valfrihet samt säkerställer tllhandahållandet av tjänsterna på både 
fnska och svenska

- Det nuvarande systemet erbjuder tllräckligt med tjänster som en stor del av 
kunderna är nöjda med

- Det nuvarande systemet erbjuder även bra arbetstllfällen för små företag, och 
prisvärda tjänster fnns tllgängliga om kunderna vet hur man letar efer dem

Enligt myndigheterna främjar inte det nuvarande transportsystemet fullt ut de 
villkor som fastställts i avfallslagen, efersom myndigheterna inte får fullständig 
informaton om slamhämtning och antalet brunnstömningar per fastghet. Et sät 
at minska bristerna som framkommit i utredningen är at övergå tll et 
centraliserat slamtransportsystem, men man kan även minska bristerna i det 
nuvarande systemet genom at exempelvis öka resurserna för tllsynen.

TN § 83/2021 Beslut:
Godkändes enhälligt.
---------

Kd:s förslag:
Kommunstyrelsen godkänner utlåtandet i enlighet med tekniska nämndens förslag.

KST § 221/2021 Beslut:
Godkändes.
---------

06.09.2021

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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Sida

PROTOKOLLSUTDRAG

Utdragets riktighet intygar

Korsnäs den 14.09.2021 Protokollförare
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ANVISNINGAR FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING

OMPRÖVNING
Myndighet tii viiken begäran om omprövning kan framstäiias samt td för yrkande av omprövning

Den som är missnöjd med nedan nämnda besiut, kan skrifiigen begära omprövning. Ändring i besiutet 
får inte sökas genom besvär hos domstoi.
Myndighet hos viiken omprövning yrkas är:

Korsnäs kommun/ Kommunstyrelsen
Strandvägen 4323
66200  KORSNÄS

Paragrafer: 188 – 215, 220

Registraturens kontaktnnormatonn
Korsnäs kommun
Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs
e-postadress:  info@korsnas.f
Faxnummer: 06-3479 190
Teiefonnummer:  06-3479 111
Hemsida:  www.korsnas.f 
Registraturen är öppen måndag – fredag ki. 8.00 – 16.00 förutom under sommarmånaderna juni, juii och
august då öppetderna är måndag – fredag ki. 8.00 – 15.00.
Undantag från öppethåiiningstderna kan förekomma under juiheiger och semesterstängningar och om 
dessa kungörs skiit på kommunens hemsida.

Begäran om omprövning kan framstäiias av den som besiutet avser eiier vars rät, skyidighet eiier fördei 
direkt påverkas av besiutet (part), och av kommunmediemmar.

Begäran om omprövning ska göras inom 14 dagar från deifåendet av besiutet. Begäran om omprövning 
ska iämnas in tii Korsnäs kommuns registratur senast under tdsfristens sista dag innan registraturen 
stänger.

En part anses ha fåt ta dei av besiutet sju dagar efer at brevet sändes, om inte något annat visas. Vid 
eiektronisk deigivning anses parten ha fåt dei av besiutet den tredje dagen efer at meddeiandet 
sändes, om inte annat visas.

En kommunmedlem anses ha fåt dei av et besiut sju dagar efer det at protokoiiet fanns tiigängiigt i 
det aiimänna datanätet på Korsnäs kommuns hemsida www.korsnas.f 

Dagen för deifåendet räknas inte med i tdsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagenför 
omprövningsbegäran infaiier på en heigdag, sjäivständighetsdagen, första maj, juiafon, 
midsommarafon eiier en heigfri iördag, får omprövning begäras den första vardagen därefer.

06.09.2021

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Organ

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG
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Omprövningsbegärans form och innehåii
Av omprövningsyrkandet skaii framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skaii undertecknas 
av den som framstäiier det.
Begäran om omprövning ska anföras skrifiigt. Eiektroniska dokument uppfyiier kravet på skrifiig form.
I begäran om omprövning ska anges:
1. Det besiut i viiken omprövning begärs
2. Hurudan omprövning som begärs
3. På viika grunder omprövning begärs
4. Namn, hemkommun, postadress och teiefonnummer för den som begär omprövning
5. Om omprövningsbesiutet får deiges som et eiektroniskt meddeiande ska också e-postadressen 
uppges

Omprövningsbegäran ska undertecknas av den som framstäiier den. Et eiektroniskt dokument behöver 
inte kompieteras med en underskrif om dokumentet innehåiier uppgifer om avsändare och om det 
inte fnns aniedning at betvivia dokumentets autentcitet och integritet.

Protokoii
Protokoiisutdrag och biiagor som gäiier besiutet kan begäras hos Korsnäs kommuns registratur.

BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstd
I nedan nämnda besiut kan ändring sökas genom kommunaibesvär. Ändring i et besiut med aniedning 
av omprövning kan sökas endast av den, som framstäiide begäran om omprövning av det ursprungiiga 
besiutet. Om det ursprungiiga besiutet har ändrats med aniedning av omprövning, kan ändring i besiutet
sökas genom kommunaibesvär också av den som besiutet avser eiier vars rät, skyidighet eiier fördei 
direkt påverkas av besiutet, part, eiier av en kommunmediem.

Besvär över besiutet under § xx anförs som kommunaibesvär tii

Vasa nörvaltningsdomstol
Korsholmsesplanaden 43
PB 204
65101 VASA
E-postadress: vaasa.hao@oikeus.f
Faxnummer: 029 56 42760
Teiefonnummer: 029 56 42611

Besvärstden är 30 dagar och räknas från det besiutet deigivits eniigt Kom  o 139-140.

Besvär kan anföras även via förvaitnings- och speciaidomstoiarnas e-tjänst på adressen 
htps://asioint2.oikeus.f/haiiintotuomioistuimet#/sv

Kommunaibesvär ska anföras inom 30 dagar från deifåendet av besiutet.
En part anses ha fåt dei av besiutet sju dagar efer at brevet sändes, om inte något annat visas. Vid 
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vaniig eiektronisk deigivning anses parten ha fåt dei av besiutet den tredje dagen efer at meddeiandet
sändes, om inte något annat visas.
En kommunmediem anses ha fåt dei av besiutet sju dagar efer det at protokoiiet fanns tiigängiigt i 
det aiimänna datanätet.
Dagen för deifåendet räknas inte med i besvärstden. Om den sista dagen för at anföra besvär infaiier 
på en heigdag, sjäivständighetsdagen, första maj, juiafon, midsommarafon eiier en heigfri iördag, får 
besvär anföras den första vardagen därefer.

Besvärsgrunder
Kommunaibesvär får anföras på den grunden at:
- Besiutet har tiikommit i oriktgt ordning
- Den myndighet som fatat besiutet har överskridit sina befogenheter, eiier
- Besiutet annars strider mot iag.
Den som anför besvär ska presentera besvärsgrunderna innan besvärstden iöper ut.

Besvärens form och innehåii
Besvären ska anföras skrifiigt. Också eiektroniska dokument uppfyiier kraven på skrifiig form.
I besvären ska föijande anges:
- Det besiut i viiket ändring söks (det överkiagade besiutet)
- Tiii viika deiar ändring söks i besiutet och viika ändringar som yrkas (yrkandena)
- Grunderna för yrkandena
- Vad besvärsräten grundar sig på om det överkiagade besiutet inte avser ändringssökanden sjäiv.
I besväret ska dessutom ändringssökandes namn och kontaktuppgifer uppges. Om taian förs av 
ändringssökandes iagiiga företrädare eiier ombud, ska också den personens kontaktuppgifer uppges. 
Om kontaktuppgiferna ändras medan besvären är anhängiga, ska de nya uppgiferna meddeias 
förvaitningsdomstoien utan dröjsmåi.
I besvären ska också uppges postadress och eventueii annan adress tii viken handiingar som hänför sig 
tii rätegången kan sändas (postadress). Om ändringssökanden har uppget fera postadresser, kan 
förvaitningsdomstoien väija tii viiken av dem den skickar handiingar som hänför sig tii rätegången. 
När den som begärt omprövning anför besvär över det besiut som fatats med aniedning av begäran om 
omprövning, får han eiier hon iägga fram nya grunder för sina yrkanden. Nya yrkanden får framstäiias 
endast om de grundar sig på förändrade förhåiianden eiier på omständigheter som ändringssökanden 
fåt kännedom om efer det at tdsfristen för begäran om omprövning gåt ut.

Tiii besväret ska föijande fogas:
- Det överkiagade besiutet med besvärsanvisning,
- Utredning om när ändringssökanden har fåt dei av besiutet, eiier annan utredning om när 

besvärstden börjat iöpa,
- De handiingar som ändringssökande önskar åberopa som stöd för sina yrkanden, om inte dessa 

redan tdigare har iämnats tii myndigheten.

Avgif
Hos den som inieder et ärende som gäiier ändringssökande tas det ut en rätegångsavgif i eniighet 
med iagen om domstoisavgifer (1455/2015), för närvarande är rätegångsavgifen 260 euro.

06.09.2021

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Organ

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG

 7



KORSNÄS KOMMUN

Protokoii
Protokoiisutdrag och biiagor som gäiier besiutet kan begäras hos Korsnäs kommuns registratur i eniighet
med uppgiferna ovan.

FÖRVALTNINGSBESVÄR
I föijande besiut kan ändring sökas genom förvaitningsbesvär:
Paragrafer:  xx – xx
Enligt speciallagstiningn ________

Besvär över deta besiut får anföras av den som besiutet avser eiier vars rät, skyidighet eiier fördei 
direkt påverkas av besiutet samt av den som har besvärsrät eniigt särskiida bestämmeiser i iag (Tex. 
Markanvändnings- och byggiagen (132/1999), Sociaivårdsiagen (1301/2014)). En myndighet får även 
anföra besvär över besiutet om överkiagandet är behöviigt med aniedning av det aiimänna intresse som 
myndigheten ska bevaka.

Då det gäiier besvärets innehåii, form och tdpunkt för inom viiken td besvär ska anföras så gäiier 
samma anvisning som för kommunaibesvär ovan.

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på
Efersom nedan nämnda besiut endast gäiier beredning eiier verkstäiiighet, kan eniigt 136 o 
kommunaiiagen omprövning inte framstäiias, ej heiier kommunaibesvär anföras över besiuten: 
Paragrafer: 184-187, 216-219, 221-223
Grund för besvärsförbud: 136 o i kommunaiiagen.

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda besiut, efersom en skrifiig begäran om omprövning eniigt 
134 o 1 mom. kommunaiiagen kan framstäiias över besiuten:
Paragrafer: 188-215, 220
Grund för besvärsförbud: 134 o 1 mom. i kommunaiiagen.

Ändring får inte sökas i deta besiut om tjänsteinnehavaren eiier tjänsteinnehavarföreningen har rät at 
anhängiggöra ärendet vid arbetsdomstoien. Ärenden som gäiier toikningen av et tjänstekoiiektvavtai 
avgörs av arbetsdomstoien (50 o 2 mom i iagen om kommunaia tjänsteinnehavare):
Paragrafer: xx-xx

Delgivning                          
- Protokoiiet har gjorts tiigängiigt i det aiimänna datanätet 13.09.2021
- Besiutet har deigets parten genom brev som avsändes      __ / __     2021
- Besiutet har deigets parten genom et e-postmeddeiande som avsändes____ / ____ 2021
- Besiutet har iämnats tii parten. Korsnäs       /      2021 _____________________________

Tilläggsuppgiiern
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SKAL Ympäristöyritykset ry     
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  Vaasan seudun jätelautakunta 
  Vaasan kaupunki  
  Vaasanpuistikko 10, PL 3, 65101 VAASA  
  keskuskirjaamo@vaasa.fi 

 

 
 
 
Lausunnon antaminen sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä 

 
SKAL Ympäristöyritykset ry esittää, parhaiten sako- ja umpikaivolietteiden 
kuljetukseen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltijan 
järjestämä jätteenkuljetus on toimivin erityisesti sako- ja umpikaivolietteiden 
tyhjennyksessä. Järjestelmä on toiminut alueella hyvin ja asiakkaat ovat olleet 
palveluun tyytyväisiä. 
 
Toisena vaihtoehtona olevaa kunnan järjestämää jätteenkuljetusta on harjoitettu 
Suomessa sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksessä vain viidellätoista 
paikkakunnalla. Näillä alueilla on esiintynyt suuria ongelmia ja asiakkaat ovat olleet 
kankeaan järjestelmään tyytymättömiä. 

 
Eri tahojen lausunnoilla tulee olla päätöksenteossa tärkeä merkitys. Lopullisen 
päätöksen asiassa tekee jätehuoltoviranomaisena toimiva Vaasan seudun 
jätelautakunta lausuntojen perusteella.        

 
 
Asianosaisuus 
 

SKAL Ympäristöyritykset ry edustaa yksityisiä jätehuoltoyrityksiä. Liiton jäsenyrityksiä 
toimii myös Vaasan seudun jätelautakunnan alueella. SKAL edustaa asiassa alueen 
toimijoita, ja sen mielipide tulee ottaa huomioon.  
 
Hallintolain 41 §:n mukaan esillä olevassa asiassa tulee antaa 
vaikuttamismahdollisuus, jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden 
kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin. Viranomaisen 
tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn 
lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. 
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Jätelain vaatimukset valmistelulle 
 

15.7.2021 voimaan tulleen jätelain 646/2011 § 37 [Kiinteistön haltijan järjestämä 
jätteenkuljetus] asettaa vaatimukset sille, mitä seikkoja tulee tarkastella silloin, kun 
jätteenkuljetusjärjestelmästä päätetään. Vaatimukset ovat seuraavat: 
 

Kunta voi päättää, että 32 §:n 1 momentissa tarkoitetussa toiminnassa 
syntyvän sekalaisen yhdyskuntajätteen ja 2 momentin 1 kohdassa 
tarkoitetun saostus- ja umpisäiliölietteen kiinteistöittäinen kuljetus 
järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija sopii 
siitä jätteen kuljettajan kanssa, jos: 
 
1) näin järjestetty jätteenkuljetus täyttää 35 §:n 2 momentissa säädetyt 
edellytykset; 
 
2) jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, 
tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristölle; 
 
3) päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi 
ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä 
yritysten ja viranomaisten toimintaan. 
 
Jos kunta päättää siirtyä kiinteistön haltijan järjestämästä 
jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, 
päätöksessä on määrättävä kiinteistön haltijan järjestämän 
jätteenkuljetuksen lakkaamisajankohdasta, joka voi olla aikaisintaan 
kolmen vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä. Kunta voi kuitenkin 
päättää aikaisemmasta lakkaamisajankohdasta alueella, jolla 
jätteenkuljetuspalvelua ei ole tarjolla tai sen saatavuus on merkittävästi 
heikentynyt ja tästä voi seurata roskaantumista taikka haittaa tai 
vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 
 
Kunnan on seurattava ja valvottava 1 momentissa tarkoitetun 
päätöksen täytäntöönpanoa ja sen edellytysten täyttymistä sekä 
tarvittaessa käsiteltävä jätteenkuljetusta koskeva asia uudelleen. 

 
SKAL Ympäristöyritykset korostaa, että kuljetusjärjestelmää koskevassa päätöksessä 
tulee yksilöidysti tarkastella kaikkia edellä mainittuja vaatimuksia.  

 
 
Jätelain vaatimusten täyttyminen alueella 
 

1. Ensimmäisenä edellytyksenä on jätelaissa (37§ ja 35 §) todettu seuraavasti: 
”Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestämistavasta riippumatta 
järjestettävä niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja 
luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.” 
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Vaasan seudun jätelautakunnan alueella toimivat ainakin seuraavat 
kuljetusyritykset: Ab Nordqvist-Trans Oy, Ab Slamson Oy, Antti Uusitalo, 
Eerola-Yhtiöt Oy, Fogde Jan-Erik, Håkan Hjerpe Oy/ Pohjanmaan 
Viemäripalvelu Oy, Häggviks Transport, Juha Waismaa, Karhu Heikki, Kb Easy 
Wash  S-E Herrgård Ky, Kb Röjdahls Åkeri Ky, Lassila & Tikanoja Oyj, Oy  
Retex Ab, Oy Rune Bergström Ab, Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy, 
Storsveds Sopservice Kb, Suez Suomi Oy, Valkama Hannu ja Öppet bolag 
Storlunds Transport. 
 
Näiden lisäksi sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksissä toimii alueella 
pienempiä toimijoita lähinnä jätelain ja jätehuoltomääräysten sallimien 
omien tai muiden lähellä sijaitsevien kiinteistöjen asumislietteiden 
kuljetuksessa ja omatoimisessa käsittelyssä lannoitetarkoitukseen. Niiden ei 
tarvitse olla rekisteröitynyt jätehuoltorekisteriin, koska kyse maatalouden 
harjoittamisesta eikä ammattimaisesta jätteen kuljettamisesta. 

 
Yritysten tarjonta on alueella runsasta ja niiden välillä on aitoa kilpailua, mikä 
pitää asiakkaiden hinnat kohtuullisina. Tarjonta on tällä hetkellä kattavaa ja 
luotettavaa. Jätteen kuljetuspalveluita on tarjolla kohtuullisin ja 
syrjimättömin ehdoin.  Jätehuoltoyhtiön mahdollinen kilpailutus supistaisi 
tarjontaa alueella, jolloin kattavuus ja luotettavuus kärsivät. Kilpailun 
katoaminen alueelta voi myös nostaa hintoja. 

 
2. Toisena edellytyksenä jätelaissa (37 §) kiinteistön haltijan järjestämälle 

jätteenkuljetukselle on seuraava: ”Jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä 
toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta 
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.”  Kiinteistön haltijan 
järjestämää jätteenkuljetusta tukevat seuraavat seikat: 

 

• Kiinteistön haltijan järjestelmässä jätteenkuljetuksessa ei tule 
kerralla isoja asiakkaiden vaihdoksia kuljetusyritykselle, joista aina  
seuraa suuri ongelma kuljetusten toimivuuden kannalta.  

• Sako- ja umpikaivoja tyhjennetään kiinteistön haltijan järjestämässä  
jätteenkuljetuksessa tilausten ja täyttöasteen mukaan.  
Jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa ne tyhjennetään kalenterin mukaan  
tietyllä viikolla, jolloin käydään tyhjentämässä puolityhjiä kaivoja ja  
toisilla kiinteistöillä kaivot ovat liian täynnä.  

• Sako- ja umpikaivojen tyhjennys saattaa jäteyhtiön kilpailutuksessa  
tulla epäsopivana aikana, esimerkiksi talvella, kun tie ei ole auki. On  
tarpeen tunnistaa, että pakkasilla tyhjätty säiliö saattaa jäätyä ja se  
menettää toimintakuntonsa. 

• Jäteyhtiön kilpailutus hävittää ylimääräisen kuljetuskapasiteetin  
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alueelta. Se tuottaa ongelmia kriisitilanteiden hoidossa, kuten esimerkiksi 
jätevedenpuhdistamon ja jätevesiputkiston ongelmatilanteissa, tulvissa  
sekä suurten tapahtumien yhteydessä. 

• Jätteiden kuljettaminen hoituu vaatimukset täyttävästi molemmissa  
kuljetusjärjestelmissä. Kiinteistön haltijan järjestämästä mallista ei  
aiheudu enempää haittaa ja vaaraa ympäristölle ja terveydelle kuin  
kunnan kilpailuttamasta kuljetuksesta, koska lakisääteiset  
ympäristövaatimukset eri toiminnoille täytyy olla samat  
kuljetusjärjestelmästä riippumatta. 
 
 

 
3. Kolmantena edellytyksenä jätelaissa (37 §) kiinteistön haltijan järjestämälle 

jätteenkuljetukselle on seuraava: ”Päätöksen vaikutukset arvioidaan 
kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset 
kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.” 
Kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta tukevat seuraavat seikat: 

 

• Kotitalouksilla on mahdollisuus valita mieleisensä kuljetusyritys. Jos 
palvelu ei yrityksellä toimi halutulla tavalla, asiakas voi vaihtaa toiseen 
yritykseen. 
 

• Päivystys toimii 24 tuntia/vrk. Tämä on tärkeä asia erityisesti lietteiden 
kuljetuksessa. Jätehuoltoyhtiön kilpailuttamassa kuljetuksessa toimii vain 
normaali asiakaspalvelu, yleensä ma-pe klo 8-16. 

 

• Lietteiden tyhjennyksessä maksetaan vain todellisesta tilauksesta. Jos 
asiakas ei jäteyhtiön kilpailuttamassa kuljetuksessa voi ottaa vastaan 
tyhjennystä esitettynä aikana, asiakas joutuu maksamaan 
hukkanoutomaksun. 

 

• Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kehittää alueen 
elinkeinotoimintaa ja mahdollistaa uudet innovaatiot alalle. 

 

•  Jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa markkinat keskittyvät voimakkaasti ja 
paljon kuljetusyrityksiä on joutunut lopettamaan toimintansa. Urakka-
alueiden pilkkominen pieniksi ei estä tätä kehitystä.  

 

• Jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa paikkakunnan kuljettajat menettävät 
usein työpaikkansa, sillä jos urakan voittaa jokin alueen ulkopuolinen 
yritys, autot tulevat silloin isolta keskusvarikolta, ei omalta 
paikkakunnalta. 



     

 

5 (9) 

9.9.2021 

 

SKAL Ympäristöyritykset ry                ymparistoyritykset@skal.fi 

Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki 

       

            

 

• Kuljettajien työsuhteet muuttuvat jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa 
pätkätöiksi, mikä vaikeuttaa ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta. 
Työntekijöiden ja yritysten verotulot vahvistavat alueen taloutta. 

 

• Jätelain mukainen jätteenkuljetusrekisteri turvaa viranomaisille 
tasavertaisen valvonnan molemmissa kuljetusjärjestelmissä. 

 

• Jätelain mukaan jätteenkuljetusyritysten tulee hakea toiminnalleen lupaa 
ELY-keskukselta jätehuoltorekisteriin liittymisellä. Tähän liittyvät myös 
vakuusmaksuvelvoitteet. Uudet velvoitteet koskevat molempia 
kuljetusjärjestelmiä. Myös ympäristöluvat ja ympäristövalvonnan 
velvoitteet koskevat samalla tavalla molempia kuljetusjärjestelmiä. 
 
 

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on paras vaihtoehto 
 

SKAL Ympäristöyritysten saamien tietojen mukaan kiinteistön haltijan järjestämä 
jätteenkuljetus on paras ja toimivin vaihtoehto alueella. Se toimii hyvin, ja asiakkaat 
ovat palveluun tyytyväisiä. Yksityiskohtaiset perustelut ovat seuraavat: 
 

1. Jäteyhtiön järjestämä kilpailutus ei alenna asukkaiden kustannuksia. 
Sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksessä kuljetusten kilpailutus  
keskitetysti ei johda asukkaiden maksamien hintojen laskuun.  
Kokonaishinnat usein kohoavat, koska tyhjennykset tapahtuvat  
automaattisen aikataulun mukaan, eikä asiakkaiden tilausten perustella  
kaivojen täytyttyä. Asiakkaat joutuvat myös maksamaan  
jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa tarpeettomia hukkanoutomaksuja, jos  
he eivät pysty vastaanottamaan tyhjennystä esitettynä ajankohtana. 
 
Kuljetusjärjestelmän muutos ja urakoitsijoiden vaihdokset kilpailutusten  
välillä ovat saaneet aikaan ongelmia jätehuollon toimivuudessa, kun  
uudet kuljetusyritykset eivät ole löytäneet kaikkia kohteita. 
Keskitetty kilpailuttaminen estää kotitalouksia hankkimasta haluamansa  
laadun mukaista jätteenkuljetusta. Keskistetyssä kilpailutuksessa  
asukkaat tai muutkaan kunnan vastuulla oleva toimijat eivät voi enää  
valita toista kuljetusyritystä, jos palvelu ei toisella pelaa. Asukas on siis  
pakotettu tyytymään jätehuoltoyhtiön hänelle valitsemaan palvelun  
laatuun. 
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2. Keskitetty kilpailutus ei johda ympäristöpäästöjen vähentymiseen.  
Kahden jätteenkuljetusjärjestelmän välillä kuljetuksesta 
aiheutuvienpäästöjen erot ovat erittäin pienet. Kiinteistön haltijan 
järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetusyritykset ovat suunnitelleet 
tehokkaat kuljetusreitit. Yrityksille hukka-ajo on suoraan pois yrityksen 
tuotosta, eikä sellaiseen ole yksityisillä yrityksillä varaa.  
 
Sako- ja umpikaivolietteiden kunnallisessa kilpailutuksessa on säännöllisen 
tyhjennysrytmin vuoksi käyty imemässä puolityhjiä kaivoja. Toisilla 
asiakkailla kaivot ovat olleet liian täynnä, koska kaivoja on alettu tyhjentää 
kalenterin mukaan eikä täyttöasteen ja tilausten perusteella.  
 
Erityisesti umpikaivojen tyhjennys tulee tapahtua hyvin nopeasti säiliön 
hälytysjärjestelmän hälytyksen jälkeen. Jos tyhjennystä ei saada nopeasti, 
järjestelmä tukkeutuu ja jätettä purkautuu huoneistoon tai pahimmassa 
tapauksessa valuu ympäristöön. Nopea tyhjennys voidaan turvata vain 
yritysten ympärivuorokautisella hälytyspalvelulla.  
 
Toisaalta jätehuoltoyhtiön kilpailutuksen seurauksena ylimääräinen 
kuljetuskaluston kapasiteetti häviää alueelta. Tällä on negatiivinen vaikutus 
kriisitilanteiden hoidossa, esim. jätevedenpuhdistamon ja jätevesiputkiston 
ongelmatilanteissa, tulvissa sekä suurten tapahtumien yhteydessä. 
Jätehuoltoyhtiön kilpailutuksen seurauksena näihin ongelmatilanteisiin ei 
saa enää nopeasti kuljetuskalustoa, joka johtaa suuriin päästöihin luontoon 
esim. pumppuvaurioissa jätevedenpuhdistamolla tai jätevesiputkiston 
repeydyttyä. Näitä ongelmatilanteita tapahtuu kohtalaisen usein ja 
äkkiarvaamatta. 
 

 
3. Keskitetyllä kilpailutuksella on erittäin kielteiset yritysvaikutukset. 

Kunnallinen kilpailutus voi olla erittäin haitallista jätteenkuljetusalan 
yritystoiminnalle.  Jos jokin yritys häviää kilpailutuksessa, se menettää 
mahdollisuuden yritystoiminnan harjoittamiseen. Mikään yritys ei voi 
odottaa 3-5 vuotta toimettomana kunnes seuraava kilpailutus tehdään. Jos 
paikallinen yritys häviää kilpailun, myös paikkakunnan kuljettajat voivat 
menettää työpaikkansa. Kunta menettää verotuloina sekä paikallisen 
yrityksen verot että työntekijöiden verot. 

 
Kokemuksemme perusteella voidaan osoittaa, että kunnan kilpailutus johtaa 
kilpailun keskittymiseen ja tarjonnan pienenemiseen. Kilpailu kilpailulta yhä 
pienempi määrä yrityksiä on tarjoamassa palveluita.  
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Julkiseen kilpailutukseen osallistuminen on monelle pienemmälle yritykselle 
hyvin haastavaa. Se myös vähentää julkiseen kilpailutukseen osallistumista. 
 
Yritysten osalta jätteenkuljetusjärjestelmän muuttaminen johtaa pätkätöihin, 
jolloin yrityksen toiminnan kehittäminen estyy. Pahimmillaan yritys joutuu 
lopettamaan toimintansa ja sanomaan irti pitkäaikaisissa työsuhteissa olleen 
henkilöstönsä. Julkisista hankinnoista johtuva määräaikaisuus tuo 
määräaikaisuuden myös henkilöstöön ja lisää laajasti taloudellista 
epävarmuutta.  
 
Kunnan kilpailuttamisesta johtuva julkinen hankinta määräaikaisena 
toimintana aiheuttaa haittaa sekä asukkaille että alan yrityksille. Julkiset 
hankinnat eivät tässä tapauksessa edistä kilpailua, vaan ne lamauttavat jo 
toimivien markkinoiden toiminnan.  
 
Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen malli antaa pysyvyyden 
sopimusympäristöön ja mahdollistaa aidon asiakas-yritys -rajapinnan, mikä 
auttaa palveluiden ja keräysteknologioiden innovoinnissa ja käyttöönotossa. 
 

4. Vaikutukset viranomaisten toimintaan.  
Viranomaisvalvonnan osalta laki turvaa samanlaisen valvonnan 
kuljetusjärjestelmästä riippumatta. Jätteenkuljetusrekisteriä koskevat tiedot 
tulee antaa viranomaiselle myös kiinteistön haltijan järjestämässä 
jätteenkuljetuksessa. Jätteenkuljetusrekisterin hoitaminen ja ylläpito ovat 
tärkeitä jätehuoltoviranomaisen tehtäviä. Jätehuoltoviranomaisen tehtävänä 
on valvoa jätteenkuljetusrekisterin avulla kiinteistöjen mukanaoloa 
jätehuollossa. Jätteenkuljetusyritykset ilmoittavat jätteenkuljetusrekisteriin 
jätehuollon piirissä olevat kiinteistöt, jäteastian koon ja tyhjennysvälin 
jätejakeittain. Tämä koskee myös lietteiden kuljetusta. Jätelain mukaan sako- 
ja umpikaivolietteitä kuljetettaessa tulee täyttää myös siirtoasiakirja.  
 
Jätelain mukaan jätteenkuljetusyritysten tulee puolestaan hakea 
toiminnalleen lupaa ELY-keskukselta jätehuoltorekisteriin liittymiseen ja 
siihen liittyvät myös vakuusmaksuvelvoitteet. Vanhassa laissa toimintaan 
riitti ilmoitus ELY-keskukseen. Uudet velvoitteet koskevat molempia 
kuljetusjärjestelmiä. Myös ympäristöluvat ja ympäristövalvonnan velvoitteet 
koskevat molempia kuljetusjärjestelmiä. Ei ole kuljetusjärjestelmän vika, jos 
jätehuollon valvontaviranomainen ei toimi. Olemme sekä vuoden 2011 että 
2021 jätelain muutosten yhteydessä korostaneet, että jätehuollon 
valvonnalle on turvattava riittävät resurssit. 
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Turun ammattikorkeakoulun selvitys ja AFRY Finland Oy:n selvitys 

Jätteenkuljetusjärjestelmän päättämisen tukena on käytetty vuonna 2015 tehtyä Turun 
ammattikorkeakoulun selvitystä. Esittelijän on vuodesta 2016 lähtien todennut 
lautakunnalle esittelytekstissään seuraavasti: ”Vaasan seudun jätelautakunnan tällä 
hetkellä tiedossa olevan lietetilanteen perusteella voidaan todeta, että jätelain § 37 ei 
täyty, ja siten kuljetusjärjestelmä tulee vaihtaa kiinteistökohtaisesta jätekuljetuksesta 
kunnallisesti järjestettyyn jätekuljetukseen kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolella 
syntyvän lietteen osalta.”  
 
Tällaista johtopäätöstä ei ole todettu Turun ammattikorkeakoulun selvityksessä, eikä 
myöskään vuonna 2021 valmistuneessa AFRY Finland Oy:n selvityksessä. Päätelmä on 
tullut esittelijän oman pohdinnan tuloksena. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. 
Tässä loppupäätelmässä jätelain ehtojen täyttymisestä on harjoitettu asenteellista lain 
tulkintaa. 
 
Turun ammattikorkeakoulun laatima lietekuljetusjärjestelmäselvitys (2015) ei 
puoltanut sitä näkemystä, että lietteitä olisi toimitettu laittomiin paikkoihin. Myöskään 
AFRY Finland Oy:n selvitys (2021) ei tukenut väitettä. AFRY:n raportissa todetaan, että 
” Selvityksen perusteella nykyisen käytössä olevan kiinteistön haltijan järjestämän 
sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen ei voitu todeta aiheuttavan suoranaista 
terveydellistä haittaa sen perusteella, että konkreettista näyttöä siitä ei ilmennyt.”  
Turun ammattikorkeakoulun selvityksessä sako- ja umpikaivolietteiden määrät 
perustuivat arvioon ja puhdistamoille toimitettu lietemäärä jopa ylitti arvioidun 
lietekertymämäärän. Yritysten osuus oli määrästä arviolta poistettu, jolloin tulos saatiin 
näyttämään siltä, että pieni osa lietteestä ei tulisi käsittelylaitoksille. Yritysten osuus 
lietteestä on arvioitu liika korkeaksi (20 %), koska yritykset ovat lähes poikkeuksetta 
viemäriverkoston piirissä. Jos yritysten osuus lasketaan olevan 8,2 %, niin silloin 
lietemääräarviot tulevat tasapainoon.  
 
Nämä kaikki tutkimuksen tulokset perustuvat arvioihin, joiden tulosta ei voida pitää 
täysin varmana. Kiinteistörekisterissä ovat mukana kaikenlaiset ja kaikenkuntoiset 
kiinteistöt. Osa laskennassa mukana olevista kiinteistöistä on käyttämättömiä ja 
huonokuntoisia kiinteistöjä. Lisäksi luvuissa ei ole huomioitu maatalouden harjoittajien 
laillista omatoimista lietteiden käsittelyä. Tämän perusteella ei voi tehdä näin 
radikaaleja johtopäätöksiä, jotta nykyinen kuljetusjärjestelmä ei toimisi. Päinvastoin 
voidaan näistä luvuista todeta, että lietteet toimitetaan pääsääntöisesti 
asianmukaiseen käsittelyyn. Jos epäasiallista käsittelyä olisi alueella, niin se varmasti 
näkyisi ympäristössä. Tällaisia havaintoja ei ole ollut. Lisäksi on huomioitava, että jos 
jonkun kiinteistön jätevesikaivoissa on ongelmia, niin se on jätevesiasetukseen liittyviä 
asioita, ei jätteenkuljetusjärjestelmään liittyviä asioita. 
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AFRY Finland Oy selvityksessä kiinnitetään huomiota viranomaisten resursseihin, mutta 
samalla selvityksessä todetaan ” Nykyinen järjestelmä tarjoaa riittävästi palveluja, 
joihin suuri osa asiakkaista on tyytyväisiä. Nykyinen järjestelmä myös tarjoaa hyvin 
työtilaisuuksia pienyrityksille ja kohtuuhintaista palvelua on saatavilla, jos asiakkaat 
osaavat sitä etsiä.” 

 
 
Yhteenveto 

 
SKAL Ympäristöyritykset ry katsoo, että Vaasan seudun jätelautakunnan alueella ei 
ole esitetty sellaisia jätelain 37 §:n edellyttämiä perusteluja, jotka estäisivät sako- ja 
umpikaivolietteiden kuljetuksessa kiinteistön haltijan järjestämän 
jätteenkuljetusjärjestelmän valintaa. Alueella on tarjolla yksityisiä jätteen 
kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin 
ehdoin.  
 
SKAL Ympäristöyritykset ry:n mielestä suora asiakkaan ja yrittäjän välinen sopimus 
mahdollistaa parhaiten pitkäaikaiset asiakassuhteet ja luo parhaat edellytykset 
tehokkaalle jätehuoltojärjestelmälle. Kunnan, ja tässä tapauksessa myös 
jätelautakunnan tehtävänä, on mahdollistaa asukkaille hyvin toimivat ja laadukkaat 
jätehuoltopalvelut sekä taata hyvät toimintaedellytykset alueen yrityksille. 

 
Kunnioittavasti 

 
SKAL Ympäristöyritykset ry 

 
 
 

Matti Tulla          Lasse Kontiola 
puheenjohtaja         toiminnanjohtaja 
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Vaasan seudun jätelautakunnan päätökset jätteenkuljetusten 
järjestämisestä

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusten järjestäminen

Vaasan seudun jätelautakunta on tehnyt 7.6.2016 §20 päätöksen 
saostus- ja umpikaivolitteiden kuljetuksen järjestämisestä 
toimialueellaan kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. 
Päätöksestä on valitettu ja Vaasan hallinto-oikeus kumosi 27.3.2020 
antamallaan päätöksellä nro 20/0098/2 Dnro 00945/16/2299 edellä 
mainitun Vaasan seudun jätelautakunnan päätöksen. Hallinto-oikeus 
on katsonut, ettei jätelain 37§:ssä tarkoitetut edellytykset 
kiinteistön haltijan järjestämälle jätehuollolle toteudu ja 
jätelautakunnan päätös on ollut lainvastainen. Tuolloin 
päätöksenteossa on ollut käytettävissä Turun Ammattikorkeakoulun 
tekemä selvitys vuodelta 2015.

Vaasan seudun jätelautakunta on teettänyt uuden selvityksen 
lietekuljetusten järjestämisestä jätelautakunnan alueella ja Afry Finland 
Oy:n selvitys on valmistunut 2021. Selvityksen mukaan jätelain kaikki 
vaatimukset kiinteistön haltijan järjestelmälle jätteenkuljetukselle 
eivät toteudu. Vaasan seudun jätelautakunta on 22.3.2022 
pitämässään kokouksessa käsitellyt lietekuljetusten järjestämistä 
Vaasan seudun jätelautakunnan alueella. Päätösehdotus 22.3.2022 
järjestetyssä lautakunnan kokouksessa on ollut, että lietekuljetuksissa 
siirrytään kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen. Jätelautakunta on 
kuitenkin yksimielisesti päätynyt palauttamaan asian 
uudelleenvalmisteltavaksi, koska lautakunta katsoi olevan tarpeen 
odottaa oikeuden päätöstä kuivan jätteen kuljetusjärjestelmää 
koskevassa asiassa.

Sekalaisen yhdyskuntajätteen/poltettavan jätteen kuljetusten 
järjestäminen

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on 10.2.2017 antanut kehotuksen 
Vaasan seudun jätelautakunnalle ryhtyä toimenpiteisiin ja päättämään 
jätteenkuljetusten järjestämisestä toimialueellaan jätelain mukaisesti. 
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Vaasan seudun jätelautakunnan 11.9.2018 §17 tekemästä päätöksestä 
on valitettu ja Vaasan hallinto-oikeus antoi asiasta päätöksensä 
27.3.2020 No 20/0099/2 Dno 01339/18/2299, jolla se kumosi 
lautakunnan päätöksen menettelyvirheen takia. Vaasan seudun 
jätelautakunta on 18.1.2022 päättänyt, että sekalaisen 
yhdyskuntajätteen kuljetukset järjestetään kiinteistön haltijan 
järjestämänä jätteenkuljetuksena. Päätöksestä on valitettu Vaasan 
hallinto-oikeuteen.

KEHOTUS

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että tilanne sekalaisen 
yhdyskuntajätteen ja asumisessa syntyvien lietteiden 
jätekuljetusten järjestämisen osalta on Vaasan seudun 
jätelautakunnan alueella laiton.

Päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä olisi pitänyt tehdä jätelain 
(646/2011) mukaan 1.5.2013 mennessä. Lisäksi kunnan, jossa 
jätteenkuljetus on järjestetty jätelain voimaantullessa 
sopimusperusteisena jätteenkuljetuksena, on tullut järjestää 
jätteenkuljetus jätelain 36 § tai 37 § mukaisesti viiden vuoden kuluessa 
lain voimaantulosta.

1) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-
keskus) kehottaa jätelain alueellisena valvontaviranomaisena 
Vaasan seudun jätelautakuntaa tekemään valituskelpoisen 
päätöksen valittavasta sako- ja umpikaivolietteiden 
kuljetusjärjestelmästä ilman tarpeetonta viivytystä.

ELY-keskus muistuttaa Vaasan seudun jätelautakuntaa Vaasan 
hallinto-oikeuden päätöksestä 27.3.2020, nro 20/0098/2. 
Jätelautakunnan tilaama uusi selvitys ei ELY-keskuksen käsityksen 
mukaan ole muuttanut tilannetta. ELY-keskus katsoo, että Vaasan 
seudun jätelautakunnalla on ollut käytettävissään riittävät selvitykset ja 
tiedot päätöksenteon perusteeksi päätettäessä alueen lietteen 
jätteenkuljetusjärjestelmästä 22.3.2022. Hallituksen esityksessä 
40/2021 todetaan, että ”… kiinteän yhdyskuntajätteen ja saostus- ja 
umpisäiliölietteen kuljetusta koskevat sääntelyratkaisut on erotettu 
toisistaan. … Lietteen kuljetus myös vaatii erilaisen kuljetuskaluston 
eikä se ole yhdistettävissä kiinteän jätteen kuljetusjärjestelyihin…”. Näin 
ollen ELY-keskuksen käsityksen mukaan päätöksen tekemisessä ei ole 
tarvetta odottaa Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisua kuivan jätteen 
kuljetusjärjestelmää koskevasta asiasta.  Asia tulee voida ratkaista nyt 
käytössä olevilla tiedoilla.

2) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-
keskus) kehottaa jätelain alueellisena valvontaviranomaisena 
Vaasan seudun jätelautakuntaa jatkamaan tarvittavia toimenpiteitä 
sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetusjärjestelmää koskevassa 
asiassa.
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ELY-keskus muistuttaa jätelautakuntaa, että jätelain muutoksen 
(714/2021) voimaantulosäännösten mukaan kunnan järjestämään 
jätekuljetukseen on siirryttävä biojätteen osalta 1.7.2023-1.7.2024 ja 
muiden kiinteiden yhdyskuntajätteiden osalta tulee siirtyä kunnan 
järjestämään jätekuljetukseen 1.7.2023 lähtien. 

Hallituksen esityksessä HE 40/2021 jätelain muuttamisesta tuodaan 
esille, että "hajanainen vastuunjako kunnan ja kiinteistön haltijan 
järjestämässä jätteenkuljetuksessa vaikeuttaa kokonaisvaltaisen ja 
tehokkaan keräysjärjestelmän suunnittelua ja jätedirektiiveissä 
asetettujen yhdyskuntajätteiden kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvittavien ohjauskeinojen toteuttamista. … Kunnan jätehuollon 
suunnittelun ja kehittämisen vaikeutuminen sekä 
kuljetusjärjestelmäpäätöksiin liittyvien valitusprosessien aiheuttamat 
sääntelykustannukset ovat saatujen kokemusten perusteella 
kaksoisjärjestelmän väistämättömiä ja pysyviä ominaisuuksia. 
Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien 
ohjauskeinojen ja jätteen erilliskeräyksen tehokas toteuttaminen 
vaikeutuu huomattavasti, jos jätteenkuljetuksen kaksoisjärjestelmään 
liittyviä ongelmia ei ratkaista. Kuljetusjärjestelmän valintaan liittyvien 
selvitysten tekemisen, muun päätöksentekoon liittyvän valmistelun 
ja päätöstä seuraaviin valitusprosesseihin osallistumisen sijasta 
kunnassa tulisi voida keskittyä jätehuollon kehittämiseen."

ELY-keskus katsoo, että edellä esitetyt asiat huomioiden Vaasan 
seudun jätelautakunnalla on käytössään riittävät tiedot tehdä jätteen 
kuljetusten järjestämisestä kokonaisvaltainen ratkaisu, jossa otetaan 
huomioon jätelain edellytysten lisäksi jätehuollon kehittämisen 
tavoitteet, kierrätystavoitteiden saavuttaminen ja ilmastonmuutoksen 
hillintään liittyvät tavoitteet.

Ympäristönsuojelupäällikkö Päivi Kentala

Ryhmäpäällikkö Päivi Karttunen
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Vaasan kaupunki – Vasa stad

ANVISNING OM ANSÖKAN OM ÄNDRING

1. FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING

I fråga om beslut 21, 22, 23 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 (§ 23) 15.6.2022, 22.6.2022.

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 (§ 23) 15.6.2022, per e-post/brev 22.6.2022.

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

Inlämnande av 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 24, 25 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 22.6.2022.

Om inte annat påvisas, anses en part ha fått del av beslutet den sjunde (7) dagen från det att det brev som innehåller beslutet
som är föremål för besvär har lämnats till posten för vidarebefordran. När normal elektronisk delgivning används, anses en 
part ha fått del av beslutet den tredje (3) dagen efter att meddelandet sändes. Beslutet har sänts part för kännedom per e-
post/brev 22.6.2022.

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

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

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

Grunder för besvären
Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

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

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

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

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

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

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

som en kontaktuppgift.

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

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

myndigheten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

myndigheten.

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

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

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

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

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

5.1. ANVISNING OM UPPHANDLINGSRÄTTELSE

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

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

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

Delfående

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

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

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

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

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

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

Leveransadress
Upphandlingsrättelseyrkan ska lämnas in till den upphandlande enheten.

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

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

5.2 BESVÄRSANVISNING (till marknadsdomstolen)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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