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Österbottens avfallsnämnd

Dnr JSTAD/1031/2021

17 §

FÖRSLAG TILL ÅR 2022 AVFALLSTAXA FÖR ÖSTERBOTTENS AVFALLSNÄMND
Österbottens avfallsnämnd 4.11.2021 § 13
Österbottens avfallsnämnd fastställer den kommunala avfallstaxan med
stöd av avfallslagens 81 § (646/2011) på förslag av Ab Ekorosk Oys: styrelse. Förslaget till avfallstaxa för år 2021 presenteras i sin helhet som bilaga 13 A. Ab Ekorosk Oys: styrelses ändringsförslag med motiveringar till
avfallsnämnden som bilagor 13 B.
Ab Ekorosk Oy:s styrelse föreslår följande ändringar till avfallstaxan:
6 § Fasta avfallsavgifter (moms. 0 %)
•
Bostadsfastighet med en lägenhet och 1-2 innevånare:
3,83 €/mån -> 5,75 €/mån
•
Bostadsfastighet med en lägenhet och 3 eller flera invånare:
5,51 €/mån -> 8,27 €/mån
•
Bostadsfastighet med minst fem lägenheter:
3,59 €/mån/lägenhet -> 5,39 €/mån/lägenhet
9 § Behandlingsavgifter för slambrunnsslam (moms. 0 %)
•
Slam från slamavskiljare: 16,69 €/m3 -> 17,53 €/m3
•
Slam från samlingsbrunnar: 4,45 €/m3 -> 4,68 €/m3
10 § Offentligrättsliga avfallsavgifter för avfall från näringsverksamhet
samt offentliga samfund (moms. 0 %)
•
Energiavfall I-klass
95 €/t -> 80 €/t
•
Energiavfall III-klass
160 €/t -> 140 €/t
•
Balplast
95 €/t -> 80 €/t
Ekorosks styrelse motiverar de föreslagna höjningarna av de fasta avfallsavgifterna för hushållen med en allmän kostnadsökning, höga kostnader
för vidarebehandling av mottaget avfall jämte den stora mängden avfall
som mottas av hushållen på återvinningsstationerna.
De föreslagna höjningar av behandlingsavgifterna för slambrunnslam är
gemensamma för Ekorosk, Österbottens Biogas och de kommunala reningsverken som tar emot slambrunnslam. De förslagna höjningarna grundar sig på ökande hanteringskostnader för slamrötningen.
De föreslagna prissänkningarna för mottagning av energiavfall och balplast från näringsverksamhet samt offentliga samfund grundar sig på en
jämkning av mottagningspriserna till en mera skälig nivå.

Förslag
Österbottens avfallsnämnd beslutar att offentliggöra avfallstaxaförslaget i
medlemskommunerna datanät under tiden 10.11.2021- 1.12.2021 för
eventuella skriftliga åsikter och utlåtanden i ärendet. Om möjlighet till inflytande i ärendet informeras också på Österbottens avfallsnämnds webbplats.
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Till medlemskommunerna och medlemskommunernas miljövårdsmyndigheter skickas skilda begäran av utlåtande. Utlåtanden bör vara inlämnade
till avfallsnämnden senast 1.12.2021.
Ärendet kan avgöras trots att åsikter eller utlåtanden inte lämnas in.
Beslut
Österbottens avfallsnämnd godkände förslaget.
Protokollet justerades för denna paragrafs del omedelbart vid mötet.

Erik Nyberg
ordförande

Marina J Björk
sekreterare

Annika Hautala
protokolljusterare
_____

Reino Korpela
protokolljusterare
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Förslag till avfallstaxa för år 2022:
Bilaga 17 A.
Ekorosk styrelses förslag ändringsförslag med motiveringar till avfallsnämnden:
Bilaga 17 B.
Österbottens avfallsnämnd beslöt 4.11.2021, 13 §, att offentliggöra avfallstaxaförslaget i medlemskommunernas datanät under tiden
10.11.2021- 1.12.2021 för eventuella skriftliga åsikter och utlåtanden i
ärendet. Om möjlighet till inflytande i ärendet informeras också på Österbottens avfallsnämnds webbplats.
Till medlemskommunerna och medlemskommunernas miljövårdsmyndigheter har sänts skilda begäran av utlåtande. Angiven tidsfrist för kommunernas utlåtanden var senast 1.12.2021.
Följande åsikter eller utlåtanden angående taxaförlaget mottagits:
Larsmo kommun, kommunstyrelsen
Pedersöre kommun, tillståndsnämnden
Karleby stad, byggnads- och miljönämnden

STADEN JAKOBSTAD
PIETARSAAREN KAUPUNKI

Protokollsutdrag

Sida 3

16.12.2021

Österbottens avfallsnämnd

I Larsmo kommunstyrelses och Pedersöre tillståndsnämnds utlåtanden förordades Ekorosk styrelses motiveringar till förslaget att höja de fasta avfallsavgifterna. I Karleby stads byggnads- och miljönämnd utlåtande efterlyses i utlåtandet starka motiveringar för höjningsförslaget av de fasta avfallsavgifterna.
Kronoby kommuns kommunstyrelse och tekniska nämnd hade beviljats
tilläggstid för givande av utlåtande. I Kronoby kommuns utlåtanden omfattas ändringsförslagen till ändringsförslagen till avfallstaxan av både kommunstyrelsen och tekniska nämnden.
Förslag
Föredragande:
Österbottens avfallsnämnd godkänner förslaget till den kommunala avfallstaxan för år 2022. Den nya avfallstaxan träder i kraft 1.1.2022.
Beslut
Österbottens avfallsnämnd:
Österbottens avfallsnämnd beslöt enligt förslaget.
Protokollet justerades för denna paragrafs del omedelbart vid mötet.
Erik Nyberg
ordförande

Marina J Björk
sekreterare

Hans Sandström
protokolljusterare

Ulpu Keränen
protokolljusterare
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AVFALLSAVGIFTSTAXA 2022
Förslag till avfallstaxa: Österbottens avfallsnämnd 4.11.2021, 13 §

1§

Avfallstaxans grunder

Enligt avfallslagens 78 § skall kommunen för den avfallshantering som kommunen ordnar ta
ut en avfallsavgift som täcker dess kostnader för uppgiften. Avfallsavgifterna skall täcka
samtliga kostnader som den kommunala avfallshanteringen medför (ex. mottagning och
behandlig av avfall, slutdeponering av avfall och avfallsrådgivning). Avfallsavgifterna skall
även täcka kostnaderna för den kommunala avfallshanteringsmyndighetens verksamhet.
Grunderna för avfallsavgifterna stadgas i avfallslagen. Österbottens avfallsnämnd fastställer
de kommunala avfallsavgifterna med stöd av avfallslagens 81 §. Avfallsavgiften skall
motsvara den servicegrad som kommunen tillhandahåller och i den utsträckning det är
möjligt uppmuntra till minskning av avfallets mängd och skadlighet och till en
avfallshantering som följer prioritetsordningen.
2§

Tillämpningsområden

Denna avfallstaxa är i kraft i medlemskommunerna för Österbottens avfallsnämnd.
Medlemskommunerna är följande: städerna Jakobstad, Karleby, Kauhava, Nykarleby samt i
kommunerna Evijärvi, Kaustby, Kronoby, Larsmo, Pedersöre och Vetil.
Medlemskommunerna är samtidigt ägarkommuner till det kommunala
avfallshanteringsbolaget Ab Ekorosk Oy.
Avfallsavgifterna i denna taxa tillämpas för avfall som hör under den kommunala
skyldigheten att ordna avfallshanering enligt avfallslagens 32 § samt för avfall som hör under
kommunens skyldighet att ordna i andra hand enligt avfallslagens 33 § (10 §).
3 § Påförande av avfallsavgifter
Avfallsavgifterna bestäms och påförs enligt en betalningslängd som Österbottens
avfallsnämnd godkänt. Avfallsavgifterna betalas till Ab Ekorosk Oy som sköter om
faktureringen av avfallsavgifterna för Österbottens avfallsnämnds räkning.
4 § Skyldighet att betala avfallsavgifter
Enligt avfallslagens 80 § är fastighetsinnehavare eller annan avfallsinnehavare för vars del
kommunen ordnar avfallshantering skyldig att betala kommunal avfallsavgift.
Avfallsnämnden kan med stöd av avfallslagens 81 § nedsätta avfallsavgiften, ifall avgiften i
avfallstaxan anses vara oskälig hög.
Den betalningsskyldige har rätt med stöd av avfallslagens 82 § att framställa en anmärkning
av avfallsavgift till avfallsnämnden inom 14 dagar från mottagande av avfallsfakturan. Enligt
samma lags 83 § bör fakturan betalas trots överklagan.
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Ifall avgiften nedsätts p.g.a. överklagan betalas den överskjutande delen tillbaka.
5 § Utformningen av avfallsavgifterna
Avfallsavgiften består av två delar:
1. En del som grundar sig på antalet personer eller antalet lägenheter (s.k.
avfallsavgiftens fasta del).
2. En del som grundar sig på avfallets mängd (s.k. avfallsavgiftens rörliga del).
Med avgiften som grundar sig på antalet personer, etc. täcks kostnaderna för insamlingen,
transporten och behandlingen av återvinnbart avfall vid områdesvisa insamlingspunkter.
Med avgiften täcks också övriga kostnader som nämns i avfallslagens 78 §.
Med den fasta avfallsavgiften täcks även Österbottens avfallsnämnds verksamhet.
Med avgiften som grundar sig på avfallsmängden täcks behandlingskostnaden för de
avfallstyper som insamlas vid bostadsfastigheter eller som separat insamlas för sortering och
behandling.
Kostnader som uppstår i samband med ordnande av avfallshanteringen kan ingå i bägge
avgifterna.
6§

Fasta avfallsavgifter

De fasta avfallsavgifterna grundar sig på antalet personer, antalet lägenheter eller
fastigheter. De fasta avfallsavgifterna uppbärs enligt följande:
1. Bostadsfastighet med en lägenhet och 1-2 innevånare:
5,75 €/månad
2. Bostadsfastighet med en lägenhet och 3 eller flera innevånare:
8,27 €/månad
3. Bostadsfastighet med 2 - 4 lägenheter uppbärs avgift för varje lägenhet
enligt punkterna 1 och 2.
4. Bostadsfastighet med minst fem lägenheter uppbärs avgift för varje
lägenhet:
5,39 €/månad
5. För fritidsbostäder anslutna till avfallstransport
enligt avtal vilkas avfallsinnehavare betalar fast avfallsbehandlingsavgift för
ordinarie bostad enligt i Ekorosk-området gällande taxa:
0 €/år
6. För fritidsbostäder anslutna till avfallstransport
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enligt avtal vilkas avfallsinnehavare inte betalar fast avfallsbehandlingsavgift
för ordinarie bostad enligt i Ekorosk-området gällande taxa:
15,48 €/år
Som grund för botadsfastigheternas personantal används uppgifter från
Befolkningsregistercentralen. Fastighetsinnehavare är skyldig att meddela Ab Ekorosk Oy om
eventuella felaktigheter eller förändrade omständigheter.
7§

Hushållens behandlingsavgifter

Av avfallsinnehavaren uppbärs en avfallsavgift baserad på avfallets volym eller sopkärlets
tömninsfrekvens enligt följande

1. Egnahemshus och parhus med separata eller flerfacks sopkärl för sorterat biooch energiavfall:
Bioavfall
0,30 €/tömning
Energiavfall 4,98 €/m3
2. Bostadsbolag med separata eller flerfacks sopkärl för sorterat bio- och
energiavfall enligt insamlingskälens volym:
4,98 €/m3

I enskilda fall där avfallsproducenten inte trots uppmaning och efter hörande
sorterar sitt avfall enligt avfallshanteringsbestämmelserna kan Österbottens
avfallsnämnd med ett enskilt beslut höja avgiften i 7 § till en nivå som
motsvarar kostnaderna för separatinsamling av osorterat avfall. Den förhöjda
avgiften debiteras så länge som separatinsamlingen fortgår på grund av
osorterat avfall, dock minst i tre månader räknat från införande av
separatinsamlingen.

8§

Fritidsboendets behandlingsavgifter

Fritidsbostad ansluten till den kommunalt ordnade och av Ekorosk verkställda
avfallstransporten under tiden maj-september enligt fastställd servicenivå:
Servicenivå 1
24,11 €/år
Servicenivå 2
20,08 €/år
Servicenivå 3
16,05 €/år
Fritidsbostad ansluten till den kommunalt ordnade och av Ekorosk verkställda
avfallstransporten under hela kalenderåret enligt fastställd servicenivå:
Servicenivå 1
57,86 €/år
Servicenivå 2
48,19 €/år
Servicenivå 3
38,52 €/år

Österbottens avfallsnämnd 16.12.2021
Bilaga 17 A

Sevicenivå 1: Områdesinsamlingskärlen är utplacerade på fritidsbostadens närområde längs
med den enskild väg som leder till fritidsbostaden eller i småbåtshamnen där
avfallsinnehavaren har sin båtplats.
Servicenivå 2: Områdesinsamlingskärlen är utplacerade längs med den huvudsakliga led som
används till fritidsbostaden, men inte på fritidsbostadens närområde eller längs med den
enskild väg som leder till fritidsbostaden eller i småbåtshamnen där avfallsinnehavaren har
sin båtplats.
Servicenivå 3: Områdesinsamlingskärlen är inte utplacerade på fritidsbostadens närområde
eller längs med den huvudsakliga led som används till fritidsbostaden eller i småbåtshamnen
där avfallsinnehavaren har sin båtplats.
En fritidsbostad kan borttas från betalningslängden om fritidsbostadsinnehavaren uppvisar
Österbottens avfallsnämnd ett myndighetsutlåtande om att fritidsbostaden är oanvändbar
och att ingen annan byggnad på fastigheten används som fritidsbostad.
9§

Behandlingsvgifter för slambrunnsslam.
1. Slam från slamavskiljare:
17,53 €/m3
2. Slam från samlingsbrunnar:
4,68 €/m3

10 §

Offentligrättsliga avfallsavgifter för avfall från näringsverksamhet samt offentliga
samfund

1. Deponiavfall, kommunalt
2. Deponiavfall, byggnads
3. Deponiavfall, industri
4. Deponiavfall
5. Glasfiber
6. Osorterat avfall
7. Aska
8. Bioavfall I-klass
9. Bioavfall II-klass
10. Energiavfall I-klass
11. Energiavfall I-klass
12. Energiavfall II-klass
13. Energiavfall III-klass
14. Balplast
15. Asbest
16. Riskavfall

180,00 €/t
180,00 €/t
180,00 €/t
33,00 €/m3
180,00 €/t
225,00 €/t
180,00 €/t
115,00 €/t
155,00 €/t
80,00 €/t
26,00 €/m3
120,00 €/t
140,00 €/t
80,00 €/t
195,00 €/t
195,00 €/t
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17. Riskavfall
18. Avfall från internationell trafik
19. Gips
20. Gips
21. Överskottsjord inneh. stubbar e.d.
22. Överskottsjord utan stubbar e.d.
23. Betong < 1x1x1 m
24. Betong > 1x1x1 m eller element
25. Tegel
26. Asfalt
27. Förorenad jord
28. Lindrigt förorenad jord
29. Ris och löv
30. Stubbar
31. Returträ
32. Rivningsträ
33. Impregnerat trä
34. Impregnerat trä
35. Glas, planglas
36. Glas
37. Oljeblandad jord 0,01-0,19 %
38. Oljeblandad jord 0,2-1,99 %
39. Oljeblandad jord > 2 %
40. Oljigt slam
41. Slam från avskiljningsbrunn
42. Vatten från sandavskiljningsbrunn
43. Oljigt vatten
44. Oljigt avfall (fast form)
45. Kylar- och bromsvätska
46. Lösningsmedel (halogenfria)
47. Mål-, lim, färgmassa-avfall
48. Läkemedelsavfall
49. Kvicksilverhaltigt avfall
50. Lysrör
51. Riskavfall
52. Bekämpningsmedel
53. Syror
54. Alkaliskt avfall
55. Batterier
56. Ackumulatorer
57. Brännolja
58. Fotograferingskemikalier
59. Tvätt- och rengöringsmedel
60. Aerosol
61. Tung brännolja
62. Laboratoriekemikalier
63. Organiskt avfall

36,00 €/ m3
195,00 €/t
120,00 €/t
40,00 €/ m3
63,00 €/t
3,00 €/t
20,00 €/t
25,00 €/t
20,00 €/t
25,00 €/t
69,00 €/t
42,50 €/t
15,00 €/t
35,00 €/t
10,00 €/t
35,00 €/t
300,00 €/t
77,00 €/ m3
180,00 €/t
33,00 €/ m3
42,50 €/t
54 €/t
84,00 €/t
115,00 €/t
50,00 €/t
25,00 €/t
115,00 €/t
0,61 €/kg
0,65 €/kg
0,62 €/kg
1,21 €/kg
2,04 €/kg
28,72 €/kg
0,00 €/kg
2,11 €/kg
2,17 €/kg
0,90 €/kg
1,99 €/kg
2,87 €/kg
0,11 €/kg
0,38 €/kg
0,48 €/kg
1,26 €/kg
1,33 €/kg
0,61 €/kg
5,64 €/kg
1,21 €/kg
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64. Lösningsmedel (halogenhaltiga)
65. Tryckfärgsavfall
66. Skärvätska
67. CFC-ämnen i tryckkärl
68. PCB-avfall
69. Sorterbart farligt avfall
70. Jodhaltigt avfall
71. Oljigt avfall – Vattenhalt 10-30 %
72. Oljigt avfall – Vattenhalt 30-60 %
73. Oljigt avfall – Vattenhalt > 60 %
74. Emulsioner
75. Sorteringsavgift
76. Omlastningstillägg
77. Fel sorterat avfall, minst 1 ton
78. Kärlhyra för farligt avfall 140-600 l
79. Hyra för ackumulatorlåda
80. Pilsvatten
81. Destruktion av 200 l tunna
82. Brännolja/Vatten

11 §

1,16 €/kg
1,33 €/kg
0,38 €/kg
5,86 €/kg
2,17 €/kg
2,17 €/kg
7,31 €/kg
0,27 €/kg
0,30 €/kg
0,34 €/kg
0,38 €/kg
21,00 €/st
30,00 €/t
150,00 €/t
00,00 €/st
10,50 €/st
0,08 €/kg
26,25 €/st
380,00 €/t

Övrigt

Avgifterna i taxan är utan mervärdesskatt. Vid fakturering tilläggs 24% mervärdesskatt.
Ifall att mervärdesskattesatsen ändras genom lagändring eller beslut av ansvarig myndighet,
kan avgifterna korrigeras enligt motsvarande utan ett särskilt beslut av Österbottens
avfallsnämnd.
12 §

Ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft 1.1.2022.
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