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438/2019

Lag
om ändring av avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i avfallslagen (646/2011) 33, 44 och 78 § och
fogas till lagen nya 143 a och 143 b § som följer:

33 §

Kommunal avfallshantering i andra hand

Kommunen ska ordna hanteringen av annat avfall än det som avses i 32 §, om avfalls-
innehavaren begär det på grund av bristande utbud av andra tjänster och avfallet till sin
beskaffenhet och mängd lämpar sig för transport eller behandling i kommunens avfalls-
hanteringssystem (kommunal avfallshantering i andra hand). Om det är behandling av av-
fall som efterfrågas, kan begäran för avfallsinnehavarens räkning framställas av avfall-
stransportören eller någon annan aktör som en del av den avfallshanteringstjänst denne
tillhandahåller.

Om behovet av kommunal avfallshantering i andra hand föranleds av någon annan or-
sak än oförutsebar brådska och värde på avfallshanteringen är minst 2 000 euro per år, är
förutsättningen för konstaterande av det bristande utbud av andra tjänster som avses i
1 mom. och för begäran om kommunal avfallshantering i andra hand att avfallsinnehava-
ren i den i 143 a § avsedda dataplattformen för avfall och biflöden har publicerat en an-
budsbegäran om den avfallshanteringstjänst som behövs och att en tjänst som motsvarar
anbudsbegäran inte skäligen finns att tillgå inom en av avfallsinnehavaren fastställd tid på
minst 14 dygn.

Kommunen ska ingå ett avtal med avfallsinnehavaren om i 2 mom. avsedd kommunal
avfallshantering i andra hand. Avtalet får gälla i högst tre år i sänder och parterna kan säga
upp det efter den uppsägningstid som anges i avtalet. Avtalet kan för avfallsinnehavarens
räkning ingås av en avfallstransportör eller annan aktör som avses i 1 mom. Om avtalet
ingås på något annat sätt än genom dataplattformen för avfall och biflöden, ska kommunen
lämna de väsentliga uppgifterna om avtalet till plattformen inom 14 dygn från det att av-
talet ingicks.

I fråga om det totala värdet av annan kommunal avfallshantering i andra hand än sådan
som avses i 2 mom. samt i fråga om det totala antalet avfallsinnehavare som använder den
tjänsten och i fråga om själva tjänsten ska kommunen lämna väsentliga uppgifter specifi-
cerade enligt avfallsslag och behandlingsmetod till dataplattformen för avfall och biflöden
årligen före utgången av mars månad.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska ingå i begäran om kommunal avfalls-
hantering i andra hand och i den i 2 mom. avsedda anbudsbegäran, de väsentliga uppgifter
som avses i 3 och 4 mom. samt om andra omständigheter som kan jämställas med dessa
får utfärdas genom förordning av statsrådet.
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44 §

Bokföring över avfallshanteringstjänster samt transportörens skyldighet att lämna 
uppgifter

Om kommunen eller ett bolag som avses i 43 § sköter annan avfallshantering utöver den
som kommunen enligt detta kapitel är skyldig att ordna, ska uppgifter om omsättningen
och det ekonomiska resultatet av de tillhandahållna tjänsterna specificeras i bokföringen,
och för varje räkenskapsperiod ska en separat kalkyl utarbetas över tjänsterna. Närmare
bestämmelser om de uppgifter som ska ingå i kalkylerna får utfärdas genom förordning av
statsrådet.

När de kalkyler som avses i 1 mom. utarbetas ska det som i bokföringslagen
(1336/1997) föreskrivs om bokslut iakttas i tillämpliga delar. Revisorerna ska granska kal-
kylerna som ett led i kommunens eller bolagets lagstadgade revision. Kalkylerna ska fogas
till kommunens eller bolagets bokslut. De ska offentliggöras och vara tillgängliga i ett da-
tanät.

När avfall som innehåller både sådant avfall som avses i 32 eller 33 § och annat avfall
transporteras till behandling som kommunen eller ett kommunägt bolag svarar för ska av-
fallstransportören ge mottagaren tillräckligt specificerade uppgifter om avfallets ursprung
för upprättande av den bokföring och den separata kalkyl som avses i 1 mom.

78 §

Kommunal avfallsavgift

För avfallshantering som kommunen ordnar i enlighet med denna lag ska kommunen ta
ut en avfallsavgift som täcker dess kostnader för uppgiften. Avgiften för bortskaffande av
avfall ska täcka åtminstone de kostnader som avses i 21 §. Kommunen kan ta ut avfalls-
avgift också för att täcka kostnaderna för avfallsrådgivning som kommunen är ansvarig
för att ordna enligt 93 § 1 mom., för förande av det register som det föreskrivs om i 143 §
och för övriga motsvarande uppgifter med anknytning till ordnande av avfallshanteringen.

Avfallsavgiften ska motsvara den servicenivå som kommunen tillhandahåller och i den
utsträckning det är möjligt uppmuntra till minskning av avfallets mängd och skadlighet
och till avfallshantering som följer prioriteringsordningen.

Avfallsavgiften för sådan kommunal avfallshantering i andra hand som avses i 33 § får
inte underskrida den avfallsavgift som tas ut för sådan hantering av avfall av motsvarande
typ och beskaffenhet som ordnas med stöd av 32 §.

Den del av avfallsavgiften som täcker kostnaderna för avfallsrådgivning, registerföring
och övriga motsvarande uppgifter med anknytning till ordnande av avfallshanteringen en-
ligt 1 mom. kan tas ut i form av en separat grundavgift. Med grundavgiften kan täckas ock-
så kommunens kostnader för inrättande och underhåll av områdesvisa mottagningsplatser
för farligt avfall och annat avfall.

Avfallsavgiften får inbringa högst en skälig avkastning på kapitalet.

143 a §

Dataplattformen för avfall och biflöden

För den kommunala avfallshantering i andra hand som avses i 33 § finns en dataplatt-
form för avfall och biflöden. Plattformen används för konstaterande av det bristande utbud
av andra tjänster som förutsätts för kommunal avfallshantering i andra hand, för hantering
och behandling av uppgifter om avfallshanteringstjänsten samt för uppföljning av och till-
syn över tjänsten. Den kan även användas för annan handel med avfall och biflöden.

Motiva Oy förvaltar dataplattformen för avfall och biflöden och svarar i samarbete med
miljöministeriet för utvecklingen av plattformens innehåll och funktion. Motiva Oy är
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även den personuppgiftsansvarige som avses i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personupp-
gifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning).

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på anställda vid Motiva Oy
när de sköter uppgifter som avses i 2 mom. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i
skadeståndslagen.

143 b §

Rätt att få uppgifter ur dataplattformen för avfall och biflöden

Den kommunala avfallshanteringsmyndigheten, de tillsynsmyndigheter som avses i
24 § och Konkurrens- och konsumentverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att av-
giftsfritt ur dataplattformen för avfall och biflöden få de väsentliga uppgifter som avses i
33 § 3 och 4 mom. och andra uppgifter som anknyter till den kommunala avfallshantering-
en i andra hand och som är nödvändiga för skötseln av deras i lag föreskrivna uppgifter.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
Denna lags 33 § 2 och 3 mom. börjar tillämpas på sådana upphandlande enheter som

avses i 5 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) när det gått ett
år från ikraftträdandet av denna lag.

Ett avtal mellan kommunen och en avfallsinnehavare om ordnande av avfallshantering
i andra hand som har ingåtts enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av den-
na lag gäller till utgången av avtalsperioden och på avtalet tillämpas de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 29 mars 2019

Republikens President

 Sauli Niinistö

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen
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