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Ärende 1

1§

MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Beslutsförslag
Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Ärende 2
2§

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Beslutsförslag
Protokolljusterare väljs.

Beslut
Till protokolljusterare valdes Merja Laaksonen och Seppo Immonen.

Ärende 3

3§

GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Beslutsförslag
Föredragningslistan godkänns.
Beslut
Föredragningslistan godkändes.
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Ärende nr 4

4§

HÖGFORS STADS ANSLUTANDE TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSERNA – UTKAST

När Högfors stad från och med den 1.1.2010 anslöt sig till Västra Nylands avfallsnämnd blev även ett anslutande av Högfors stad till avfallsnämndens avfallshanteringsbestämmelser aktuell.
Högfors stads ikraftvarande avfallshanteringsbestämmelser (godkända i tekniska
nämnden den 29.5.2007 § 65) är, förutom några undantag, i många avseenden identiska med ikraftvarande avfallshanteringsbestämmelser (godkända i Västra Nylands
avfallsnämnd den 28.2.2007, 5 §) på avfallsnämndens område.

Beslutsförslag
Avfallsnämnden godkänner utkastet över avfallshanteringsbestämmelserna i vilka
Högfors stad lagts till. Därtill sammanslås Pojo, Karis och Ekenäs kommuner i avfallshanteringsbestämmelserna till Raseborg. Till övriga delar hålls avfallshanteringsbestämmelserna oförändrade. Både tekniska och miljönämnden i Högfors stad bes
om utlåtande gällande avfallshanteringsbestämmelserna. Utkastet framläggs till allmänhetens påseende i 30 dygn på Högfors stads anslagstavla för eventuella anmärkningar och kommentarer. Avfallshanteringsbestämmelsernas anhängiggörande
kungörs i tidningen.

Bilaga 1. Utkast över avfallshanteringsbestämmelser där Högfors stad lagts till och
Pojo, Karis och Ekenäs kommuner sammanslagits till Raseborg.
Bilaga 1.b. Ändringar i avfallshanteringsbestämmelserna i Högfors stad vs. Västra
Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsbestämmelser.

Beslut
Beslutsförslaget godkändes.

Till Kännedom
Högfors stad, tekniska och miljönämd
Raseborgs stad
Rosk´n Roll Oy Ab
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Ärende nr 5
5§

AVFALLSTAXA I HÖGFORS STAD – UTKAST
När Högfors stad från och med den 1.1.2010 anslöt sig till Västra Nylands avfallsnämnd blev en justering av Högfors stads avfallstaxa aktuell. Högfors stad tilläggs till
avfallsnämndens ikraftvarande taxa och därtill fastställs en taxatabell för Högfors.

Beslutsförslag
Avfallsnämnden godkänner utkastet över avfallstaxatabellen för Högfors stad samt
Västra Nylands avfallsnämnds taxa där Högfors tillagts. Ett utlåtande bes av Högfors
stads tekniska nämden och miljönämden gällande avfallstaxan som läggs till allmänhetens påseende (kungörs i tidningar samt på stadens anslagstavla) i 30 dygn.
Bilaga 2. Högfors stads avfallstaxatabell, utkast
Bilaga 3. Västra Nylands avfallsnämnds taxa där Högfors stad tillagts.

Beslut
Beslutsförslaget godkändes.

Till Kännedom
Högfors stad, tekniska och miljönämd
Raseborgs stad
Rosk´n Roll Oy Ab

Ärende nr 6
6§

TILL KÄNNEDOM

Avfallsombudets tjänstemannabeslut. Bilaga 4.
På grund av informationstekniska och underhållsskäl fungerar i fortsättningen roskaraati@roskaraati.fi som Västra Nylands avfallsnämnds officiella e-postadress. Adresser med personnamn såsom hanna.huttunen@roskaraati.fi samt
satu.ojala@roskaraati.fi tas ur bruk från och med den 19.2.2010. Post som säds till
adresserna roskrådet@roskrådet.fi samt roskradet@roskradet.fi styrs i fortsättningen
till adressen roskaraati@roskaraati.fi.
Lojo stads stadsfullmäktiges beslut den 10.2.2010. Stadsfullmäktige i Lojo beslöt den
10.2.2010 att avslå stadsstyrelsens förslag om att från ett avtalsbaserat avfallstransportsystem övergå till ett centralt konkurrensutsatt system. Motförslaget om ett bibehållande av det avtalsbaserade systemet vann röstningen, rösterna föll 33-17, en röstade blankt. Lojo ansluter sig inte till avfallsnämnden.
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Helsingfors förvaltningsdomstols beslut den 26.1.2010 gällande ett ändringssökande
angående avfallsavgift: Ett besvär över avfallsombudets beslut att avslå en anmärkning gällande avfallsavgifter i Ingå har tillkommit förvaltningsdomstolen. Motiveringen
för anmärkningen var att sökanden inte bor i sin bostadsfastighet i Ingå under tre till
fem månader per år och på grund av detta ansöker om nedsatt sopterminalsavgift
under fem månaders tid år 2009. Förvaltningsdomstolen förkastade besväret.

Beslutsförslag
Antecknas till kännedom

Beslut
Beslutsförslaget godkändes.

Ärende nr 7

7§

ÖVRIGA ÄRENDEN
Att vid hushåll som producerar små mängder avfall samt vid fritidsfastigheter förlänga
tömningsintervallerna till fyra veckor, garanterar inte att man i huvudsak tömmer fulla
sopkärl.
Ett e-postmeddelande den 21.1.2010 (kompletterat den 1.2.2010) gällande hushåll
samt fritidsbostäder som producerar små mängder avfall och möjligheten att vid behov annullera tömningen av sopkärl vid dessa har tagits emot av avfallsnämnden.
Avfallsnämnden har den 12.6.2008, 26 §, beslutat att för sådana hushåll som producerar små mängder avfall kan avfallsombudet enligt avfallshanteringsbestämmelsernas 35 § bevilja undantag i tömningsintervallerna som fastställts i avfallshanteringsbestämmelsernas 21 §. Tömningsintervallerna kan i dessa fall vara 6 eller 8 veckor.
De förlängda tömningsintervallerna kan endast gälla bostäder med en invånare.

Initiativ
Initiativtagaren önskar att Rosk´n Roll Oy Ab samt Västra Nylands avfallsnämnd följer
10 § i avfallslagen och på områden med besvärliga förbindelser, med få avfallsinnehavare eller en liten mängd avfall som kräver transport befriar hushåll från skyldigheten att ordna soptransporten.
Initiativtagaren önskar dessutom att fritidsfastigheter kunde annullera tömningar av
sopkärl.
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Bilaga 5. Till avfallsnämnden adresserat e-postmeddelande.

Diskussion
I avfallshanteringsbestämmelserna som är i kraft på avfallsnämndens område nämns
det i § 21 följande: ”Västra Nylands avfallsnämnd kan enligt ansökan, för en viss
tid, tillåta längre tömningsintervaller än ovan nämnda om fastigheten är oanvänd i
över en månad i ett sträck”. I ärenden som ansökan gällande tömningsintervaller
skiljer inte avfallshanteringsbestämmelserna på fasta- och fritidsbostäder utan med
benämningen ”fastighet” syftar man på bådadera. Fritidsbostäder har således samma
rätt som fasta bostäder att på giltiga grunder ansöka om ett avbrott i tömningarna av
avfallskärl.
Det är skäl att inse att ansökningar gällande tömningsintervaller kan missbrukas genom att annullera sommarens alla tömningar vid sommarstugan för att undvika avfallsavgifter. Det är omöjligt att övervaka detta.
För en ansökan om avbrott i tömningarna bör det finnas goda grunder. Avbrott som
gäller hela sommaren beviljas inte utan tunga skäl. Minst en tömning borde lämnas i
kraft och utföras.
Det vore viktigt att sporra hushåll som producerar en liten mängd avfall. I alla hushåll
produceras dock oundvikligen vissa mängder blandavfall som inte duger för återvinning, därför kan en befrielse från avfallsavgifterna inte komma på fråga. Avfallsnämndens beslut angående hushåll som producerar en liten mängd avfall den 12.6.2008,
26 §, gäller bostäder med en invånare.
Beslutet kunde övervägas, finns det eventuellt en möjlighet att tillämpa detta vid bostäder med till exempel två invånare.

Beslutsförslag
Rätten att vid Västra Nylands avfallsnämnd ansöka om förlängda tömningsintervaller
för en viss tid, då fastigheten i över en månad står oanvänd, gäller även för fritidsfastigheter. I avfallshanteringsbestämmelserna har man inte skilt på fritids- och fasta bostäder i detta ärende.
Inför nästa möte förbereder avfallsombudet ett utkast gällande sporrandet av hushåll
som producerar små mängder avfall. Som grund för utkastet används beslutet gällande tömningsintervaller 12.6.2008, 26 §.

Beslut
Beslutsförslaget godkändes.
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Till Kännedom
Initiativtagaren
Rosk´n Roll Oy Ab

Ärende nr 8

8§

NÄSTA MÖTE
Beslutsförslag
Avfallsombudet kontaktar avfallsnämndens ordförande och bestämmer en tidpunkt
för nästa möte.

Beslut
Beslutsförslaget godkändes.

