
Miljöministeriets rekommendation till upphandlande enheter om använd-
ningen av Materialtorget och Hilma från och med den 1 januari 2021  

Den ändring av 33 § (438/2019) i avfallslagen som trädde i kraft vid ingången av 2020 förpliktar avfallsinne-
havaren att i fråga om den avfallshanteringstjänst som behövs göra en anbudsbegäran i den dataplattform 
för avfall och biflöden som avses i lagens 143 a § (Materialtorget) innan begäran om kommunal avfallshan-
tering i andra hand framställs. Materialtorget ska användas för att utreda utbudet av privata tjänster, om 
värdet på den kommunala avfallshantering som begärs är minst 2 000 euro per år och det inte är fråga om 
ett servicebehov som föranleds av oförutsebar brådska.  

Skyldigheten att använda Materialtorget gäller från och med den 1 januari 2021 också sådana avfallsinne-
havare som är upphandlande enheter enligt upphandlingslagen (1397/2016) och försörjningslagen 
(1398/2016).1 Enligt upphandlingslagen ska all upphandling av avfallshanteringstjänster vars värde överstiger 
60 000 euro konkurrensutsättas och upphandlingsannonsen ska publiceras i Hilma-tjänsten. 

Regeringen bereder som bäst ett omfattande avfallslagstiftningspaket, i samband med vilket det föreslås att 
33 § i avfallslagen ändras så att de upphandlande enheterna kan påvisa det bristande utbudet av andra tjäns-
ter också i Hilma-tjänsten. Målet är att göra användningen av Materialtorget och Hilma smidigare. Proposit-
ionen fick ett brett stöd under remissförfarandet. Regeringens proposition om avfallslagstiftningspaketet har 
dock fördröjts och ändringen av avfallslagen beräknas träda i kraft sommaren 2021. 

Den fördröjda lagberedningen leder från ingången av 2021 till en situation där ett ordagrant iakttagande av 
lagstiftningen i många fall skulle leda till att den upphandlande enheten vid anskaffningen av avfallshante-
ringstjänster borde publicera en begäran på Materialtorget och dessutom göra en upphandlingsannons i 
Hilma-tjänsten. Detta skulle medföra en onödig administrativ börda för de upphandlande enheterna och 
oklarhet vid tillämpningen av förfarandena enligt avfallslagen och upphandlingslagen.  

För att undvika oklarheter och överlappande förfaranden rekommenderar miljöministeriet att man från in-
gången av 2021 agerar i enlighet med målen för den föreslagna lagändringen. Miljöministeriet anser att en 
upphandlingsannons som gjorts i Hilma-tjänsten är tillräcklig för att på ett transparent sätt kunna påvisa det 
bristande utbud av andra tjänster som är en förutsättning för begäran om kommunal avfallshantering i andra 
hand, och är således förenlig med syftet med 33 § i avfallslagen. 

Rekommendation om förfarandena från ingången av 2021: 

1. Den upphandlande enheten gör en upphandlingsannons i Hilma i enlighet med upphandlingslagen. 
Om det inte utifrån annonsen kommer in lämpliga anbud, kan den upphandlande enheten övergå till 
Materialtorget för att begära kommunal avfallshantering i andra hand. Upphandlingsannonsen som 
gjorts i Hilma och den offentliga utvärdering av anbud som den upphandlande enheten gjort påvisar 
det bristande utbudet av andra tjänster, och då behöver man inte längre göra en anbudsbegäran om 
avfallshantering på Materialtorget. 

2. Den upphandlande enheten registrerar sig på Materialtorget och begär kommunal avfallshantering 
i andra hand av den kommun eller kommunala avfallsanläggning som enheten väljer. Begäran görs 

                                                             
1 I den övergångsbestämmelse som hör till ändringen 29.3.2019/438 i avfallslagen nämns inte särskilt de upphand-
lande enheter som avses i försörjningslagen (1398/2016), men lagstiftarens avsikt har varit att övergångsbestämmel-
sen ska omfatta alla upphandlande enheter oberoende av vilka särskilda bestämmelser som tillämpas på dem. I den 
ändring av 33 § i avfallslagen som görs i samband med avfallslagstiftningspaketet kommer de upphandlande enhet-
erna inom försörjningssektorerna att nämnas separat. 



elektroniskt via Materialtorget och den ska motsvara det servicebehov som beskrivs i upphandlings-
annonsen. Begäran ska innehålla uppgifter om vad som i Hilma-tjänsten påvisats i fråga om utbudet 
av andra tjänster samt de uppgifter som avses i 36 a § 1 mom. i avfallsförordningen, av vilka en liten 
del hämtas från Hilma via ett elektroniskt gränssnitt. Samtidigt kontrolleras det att den upphand-
lande enheten har gjort en upphandlingsannons i Hilma och att tidsfristen för lämnande av anbud 
har gått ut.  

3. Kommunen eller den kommunala avfallsanläggningen behandlar begäran och ordnar avfallshante-
ringen, förutsatt att begäran motsvarar upphandlingsannonsen i Hilma och avfallet till sin beskaffen-
het och mängd lämpar sig för transport eller behandling i kommunens avfallshanteringssystem. Ett 
avtal om tjänsten ingås på Materialtorget eller utanför det för högst tre år. 

Vid sådan upphandling av avfallshanteringstjänster enligt 33 § i avfallslagen vars värde understiger 60 000 
euro, och således inte omfattas av upphandlingslagen, kan den upphandlande enheten välja om den utreder 
det bristande utbudet av andra tjänster via Materialtorget eller Hilma. När det uppskattade värdet av upp-
handlingen överstiger 60 000 euro kan den upphandlande enheten, utöver det obligatoriska förfarandet i 
Hilma, om den så önskar göra en anbudsbegäran också på Materialtorget, men då ska enheten se till att 
förfarandena samordnas tidsmässigt och koordineras så att Materialtorgets anbudsbegäran publiceras efter 
publiceringen av upphandlingsannonsen i Hilma och så att anbuden enligt begäran ska lämnas på det sätt 
som anges i upphandlingsannonsen.   

Förfarandet i enlighet med rekommendationen kräver en ändring av Materialtorgets tekniska plattform så 
att den upphandlande enheten direkt kan begära kommunal avfallshantering i andra hand utan att göra en 
anbudsbegäran på Materialtorget. Rekommendationen tillämpas från ingången av 2021 så snart den tekniska 
ändringen har genomförts. Miljöministeriet samt Motiva Oy, som ansvarar för att driva Materialtorget, för-
söker säkerställa att lösningen är tillgänglig så snart som möjligt i januari. Information om tidpunkten ges på 
Materialtorgets förstasida. Om en teknisk lösning inte är i bruk den 1 januari 2021, kan den upphandlande 
enheten till en början påvisa det bristande utbudet av andra tjänster genom en upphandlingsannons i Hilma 
och framställa begäran om service i andra hand, med behövliga motiveringar, till kommunen eller kommu-
nens avfallshanteringsbolag i skriftlig form. I sådana fall ska kommunen registrera uppgifterna på Material-
torget i enlighet med 33 § 4 mom. 

Ytterligare information:  

Materialtorgets rådgivning: materiaalitori@motiva.fi, telefon (09) 6122 5080 (tisdagar kl. 9–11 och torsdagar 
kl. 13–15). 

Miljöministeriet: Jenni Lehtonen, specialsakkunnig (+358 295 250 066, jenni.lehtonen@ym.fi) och Jussi 
Kauppila, regeringssekreterare (+358 295 250 085, jussi.kauppila@ym.fi) 
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