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Ärende 1

1§

MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Beslutsförslag
Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
Beslut
Beslutsförslag godkändes
Ärende 2

2§

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Beslutsförslag
Protokolljusterare väljs Merja Laaksonen och Eino Hellstén.
Beslut
Beslutsförslag godkändes
Ärende 3

3§

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

4§

EN NY AVFALLSLAG OCH ETT NYTT AVTAL FÖR NÄMNDEN
Riksdagen godkände den 11.3.2011 en ny avfallslag som skall stadfästas under våren och därmed träder den i kraft våren 2012.
Den kommunala avfallshanteringsmyndighetens uppgift har skrivits in i den nya avfallslagen för att med tanke på förverkligandet av avfallshanteringen klargöra dennes
roll vid sidan om det kommunala avfallshanteringsbolaget och den kommunala miljömyndigheten med sina övervakningsuppgifter.
Enligt 23 § i den nya avfallslagen bör medlemskommunerna i ett regionalt avfallshanteringsbolag grunda en kommunal avfallshanteringsmyndighet. I Västnyland betyder
det här i praktiken att den redan fungerande avfallsnämnden utvidgas så att även
Lojo och Karislojo hör till denna. I och med de nya medlemmarna bör avtalet gällande
den gemensamma nämnden och instruktionerna förnyas. Den nya avfallslagen ger
även upphov till ett förnyande av Västra Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsbestämmelser. För det förberedande arbetet gällande detta är det skäl att bilda en arbetsgrupp.
Bilaga 1: Den nya avfallslagen, 23 §

Beslutsförslag
Västra Nylands avfallsnämnd påbörjar förhandlingarna med Lojo och Karislojo om en
ändring av avtalet gällande nämnden i enlighet med den nya avfallslagens 23 § samt
ett förnyande av instruktionerna.
För skötandet av förberedelserna grundas en arbetsgrupp till vilken man väljer representanter från Västra Nylands avfallsnämnd, Västra Nylands avfallsnämnds värdkommun Raseborg, Lojo, Karislojo samt från Rosk´n Roll Oy Ab.
Värdkommunen Raseborg, Lojo, Karislojo och Rosk´n Roll Oy Ab nämner sina representanter till arbetsgruppen vilka sedan meddelas Västra Nylands avfallsnämnd.
Avfallsombudet påbörjar förnyandet av avfallshanteringsbestämmelserna i samarbete
med Rosk´n Roll Oy Ab.
Västra Nylands avfallsnämnd sammankallar arbetsgruppen till möte.
Diskussion
Man diskuterade om valet av avfallsnämndens representanter till arbetsgruppen.
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Ändringsförslag
Ändringförslaget godkändes.
Till avfallsnämndens representanter i arbetsgruppen valdes avfallsombudet, ordförare
Ronny Avellan (Raseborg) och ersättare Seppo Immonen (Hangö).
Avfallsombudet kontaktar Rosk´n Roll Oy Ab, Raseborg och Lojo städer och Karislojo
kommun om valet av deras representant/representanter samt om sammankallningen
till förhandlingar.
Till kännedom
Medlemskommuners kommunstyrelser
Lojo stadsstyrelse
Karislojo kommunstyrelse
Rosk´n Roll Oy Ab
Ärende 5

5§

BEHÄRSKAD HANTERING AV SLAM FRÅN BRUNNAR OCH SLUTNA SYSTEM
I DE VÄSTNYLÄNDSKA KOMMUNERNA
Enligt avfallslagen (1072/1993) klassificeras slam från brunnar och slutna system
som hushållsavfall vilket tillhör kommunens ansvar. I dagens läge finns det ingen exakt information gällande slam från glesbygden i de Västnyländska kommunerna. Det
finns inget heltäckande register över brunnarna vid fastigheterna.
I avfallshanteringsbestämmelserna har endast tömningsintervallerna fastställts, ingen
vet om dessa intervaller efterföljs i praktiken eller vart slammet transporteras. Transporten av slam sköts som en avtalsbaserad transport.
På basen av ett initiativ som Västra Nylands Vatten och Miljö r.f. den 16.3.2010 framfört i de kommunala miljömyndigheternas vägnar har Rosk´n Roll Oy Ab gjort projektplan för behärskandet av slammet från brunnar och slutna system i de Västnyländska
kommunerna.
Projektplanen har den 23.2.2011 behandlats i den s.k. kommunarbetsgruppen för
slammet från brunnar och slutna system. Kommunarbetsgruppen har för sin del godkänt projektplanen som framför att ett enhetligt system för insamling och behandling
av slam från brunnar och slutna system skall utarbetas på Rosk´n Roll Oy Ab:s verksamhetsområde. Avsikten med systemet är att gagna så många instanser som möjligt liksom miljömyndigheterna, vattenreningsverken, kunder och transportföretag.
Transportföretagen har i en tillställing den 23.3.2011 hörts i ärendet.
Med detta system vars syfte är att behärskat sköta hanteringen av slam från brunnar
och slutna system samlar man in fastigheternas brunnsuppgifter i ett kundregister
och ordnar mottagningsplatser för slammet i enlighet med avfallslagen och bestäm
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melser som givits på basen av denna samt fakturerar kunderna för slamhanteringen
och producerar nödvändiga övervakningsuppgifter för de kommunala miljömyndigheterna. Planen framför även att transporterna av slam tillsvidare skall skötas som avtalsbaserade transporter. Syftet är att systemet stegvis skall tas i bruk i kommunerna.
Rosk´n Roll Oy Ab bad kommunernas miljönämnder om utlåtanden gällande projektplanen t.o.m. den 15.4.2011.
I de utlåtanden man fick in från Västra Nylands avfallsnämnds medlemskommuner
ställde man sig positivt till projektet och att projektplanen är ett bra utgångsläge för ett
förverkligande av projektet. I utlåtandena ansågs det viktigt att avfallshanteringsbestämmelserna i Västra Nylands avfallsnämnds medlemskommuner samt i Lojo och
Karislojo är enhetliga gällande slam från brunnar och slutna system samt att man på
Rosk´n Roll Oy Ab:s verksamhetsområde tar i bruk en jämn taxa för att minimera
transportsträckorna. Det kundregister som Rosk´n Roll Oy Ab har för avfallshanteringen ansågs vara en bra grund för insamling av uppgifter och att det vore bra att registret kunde betjäna så många aktörers behov som möjligt.
I utlåtandena framkommer även att man i samband med projektet förutom reningsverksalternativet borde granska andra alternativ för ett kostnadseffektivt återvinnande
av näringsämnen endera lokalt eller centraliserat.
Samarbetsavtalen mellan slammottagningsplatserna, Rosk´n Roll Oy Ab och transportentreprenörerna ansågs viktiga. Man lyfte även fram ett enhetligare system för
tömningen av slammet vid reningsverken samt betonade att transportföretagen skall
förbinda sig att leverera de uppgifter man kommit överrens om.
Till projektplanen föreslogs dessutom att man förutom slam från brunnar och slutna
system även observerade andra typer av slam och avfall som borde identifieras redan i ett tidigt skede av projektet, och för vilka även möjliga mottagningsplatser borde
anvisas. Exempel på dessa är bl.a. kemiskt slam från minireningsverk, slampåsar
från vissa minireningsverk, massor ämnade för en effektiverad fosforavlägsning i
markbäddar, eventuella tilltäppta infiltreringsmaterial från markbäddar samt avskild
kompostmassa, urin och aska från torrklosetter.
I utlåtandena gällande projektet framgick det att det bästa resultatet med tanke på logistik och miljö uppnås genom att övergå till ett centralt konkurrensutsatt transportsystem då det gäller transporten av slam från brunnar och slutna system.
Eftersom även transporten av samhällsavfall sköts centraliserat på Västra Nylands
avfallsnämnds område skulle det vara förnuftigt med ett enhetligt system.
I och med ett i kraftträdande av den nya avfallslagen är Västra Nylands avfallsnämnd
i varje fall tvungen att förnya både avfallshanteringsbestämmelser och avfallstaxa och
då kan man, som en del av en mer omfattande reform; mycket väl i samma skede
göra beslut gällande slam från brunnar och slutna system.
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På Västra Nylands avfallsnämnds område har det centraliserade transportsystemet
för blandavfall betraktats som ett bra och fungerande system. I ett centraliserat transportsystem för slam från brunnar och slutna system skulle det kommunägda bolaget
konkurrensutsätta entreprenadområdena som optimeras med tanke på logistik vilket i
sin tur möjliggör en utjämning av slammängderna som kommer till reningsverken
samt en styrning av slammet till lämpliga mottagningsplatser. Taxan godkänns av
Västra Nylands avfallsnämnd. Uppgifterna om tömningarna fås direkt in i kundregistret för avfallshanteringen och kunden får en faktura där både tömning och behandling av slammet faktureras. I ett centraliserat transportsystem underlättas det av
myndigheterna utförda övervakningsarbetet och kommunernas miljömyndigheter har
även i sina utlåtanden tydligt framfört att man för transporten av slam från brunnar
och slutna system stöder en överflyttning till ett centraliserat system som i alla fall blir
aktuellt i och med ett avtalsbaserat mellanskede.
Om besluten gällande ett centraliserat transportsystem för slam från brunnar och
slutna system fattas först då den nya avfallslagen trätt i kraft, kan övergången till ett
centraliserat transportsystem ske tidigast år 2015 på grund av bestämmelserna om
övergångsperioder i den nya lagen. Om man på Västra Nylands avfallsnämnds område önskar övergå till ett centraliserat system före år 2015 bör beslutet gällande
transportsystemet fattas så länge den gamla avfallslagen ännu är i kraft.
Bilaga 2: Västra Nylands Vatten och Miljö rf:s inititaiv 16.3.2010
Bilaga 3: Rosk´n Roll Oy Ab:s projektplan
Bilaga 4. Transportföretagens hörande
Bilaga 5: Rosk´n Roll Oy Abs anhållan om utlåtande och kommunernas miljönämnders utlåtanden

Beslutsförslag
Västra Nylands avfallsnämnd godkänner Rosk´n Roll Oy Ab:s projektplan för en behärskad hantering av slam från brunnar och slutna system i Västra nylands avfalls
nämnds medlemskommuner. Till projektplanen är det skäl att förutom slam från
brunnar och slutna system även tillägga andra typer av slam och avfall som uppkommer vid avloppsvattenhanteringen på glesbygden samt en plan gällande ordnandet av mottagningsplatser för dessa.
Förutom kommunernas vattenreningsverk bör projektplanen med tanke på ett utnyttjande av näringsämnen och en minimering av påverkan på vattendragen observera
eventuella andra kostnadseffektiva metoder för en behandling av slam från brunnar
och slutna system.
På basen av paragraf 31 i avfallslagen besluter avfallsnämnden att slam från brunnar
och slutna system samt övrigt motsvarande avfall från Västra Nylands avfallsnämnds
medlemskommuner skall transporteras till kommunernas vattenreningsverk eller till
en mottagningsplats som kopplats till det kommunala avloppsnätet som ägs av en
kommun som har ett avtal med Rosk´n Roll Oy Ab gällande hanteringen av ifrågavarande avfall.
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Beslutet träder i kraft då den i projektplanen nämnda verksamheten startar.
Transporterna får skötas av transportföretag som registrerat sig i NTM -centralens
avfallsregister och som har en ändamålsenlig apparatur i enlighet med paragraf 49 a i
avfallslagen.
Transportföretagen är på basen av paragraf 52 i avfallslagen skyldiga att förse Västra
Nylands avfallsnämnd med nödvändiga uppgifter om tömningen av slam vid fastigheter samt om transporten av slam till kommunernas vattenreningsverk eller till en mottagningsplats som kopplats till det kommunala avloppsnätet som ägs av en kommun
som har ett avtal med Rosk´n Roll Oy Ab gällande hanteringen av ifrågavarande avfall. För att säkerställa tillgången till uppgifter undertecknas avtal mellan transportföretagen och Rosk´n Roll Oy Ab, som fungerar i Västra Nylands avfallsnämnds regi,
gällande transport och leverans av slam till behandling. Beslutet träder i kraft då den i
projektplanen nämnda verksamheten startar.
Diskussion
Man ansåg att de nuvarande tömningsintervallerna för brunnarna är bra och att det är
skäl att kvarhålla möjligheterna till tillfälliga avbrott även vid tömningarna av en brunn,
såsom vid till exempel svåra menfören eller övriga orsaker.
Menföret ansågs problematiskt, vilket borde beaktas när man implementerar projektet. Särskilt i fortsättningen, om man övergår till ett kommunalt anordnat transportsystem. De tunga slambilarna kan inte trafikera på alla små vägar.
För tillfället ansåg man att det är bra att tillsvidare fortsätta med ett avtalsbaserat
transportsystem. Det konstaterades, att trasportföretagarna kanske inte vill avstå från
sina kundregister.
Man ansåg att en eventuell transport av slam från andra kommuner till små kommuners reningsverk som ett dåligt alternativ eftersom mängderna slam vid vissa tillfällen
redan i dagens läge orsakar problem med tanke på mottagningskapaciteten. Vid vissa reningsverk är styrningen av slam förbi reningsprocessen redan nu ett problem
som man åtminstone inte borde öka. Man konstaterade att en planerad logistik i ett
centraliserat system kunde vara en lösning i fortsättningen, förutsatt att man i något
skede övergår till ett centraliserat system. I framtiden kan man även vara tvungen att
förutom reningsverken även granska andra möjliga behandlingsmetoder för slam från
brunnar och slutna system vilket även kommunernas miljönämnder framfört i sina utlåtanden.
En dubbel fakturering ansågs problematisk och möjligheten att använda Rosk´n Rolls
”en faktura -alternativ” som innefattades i projektplanen, ansågs som ett bra alternativ
med tanke på kunderna.
Man begrundade att den gråa ekonomin minskar märkbart i det nya systemet.
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Beslut

Beslutsförslag godkändes.

Till kännedom
Medlemskommuner
Rosk´n Roll Oy Ab

Ärende 6
6§

GRANSKNING AV AVFALLSTAXA
Tömningen av blandavfallskärl i Högfors har konkurrensutsatts på nytt, den nya entreprenaden startade den 1.5.2011. I och en ny entreprenad har man även kunna beakta möjligheten till användningen av djupinsamlingskärl för avfall. Rosk´n Roll Oy
Ab:s förslag till blandavfallsavgifter för djupinsamlingskärl i Högfors i enlighet med bilaga 6.
Användningen av lockförsedda ställningar för insamlingen av blandavfall har sedan år
2007, i vissa kommuner sedan år 2008 varit förbjudet på basen av paragraf 17 i avfallshanteringsbestämmelserna. De lockförsedda ställningarna uppfyller inte kraven
för en maskinell tömning av avfallskärl samt arbetsskyddet och det vore skäl att man
nu slutligen slipper användningen av dessa i avfallsnämndens medlemskommuner.
På Västra Nylands avfallsnämnds område finns det över 200 fastigheter som använder lockförsedda ställningar.
För att minska användningen av lockförsedda ställningar genom att byta dessa till kärl
som uppfyller kraven i avfallshanteringsbestämmelserna, har avfallsombudet skickat
flera tiotals uppmaningsbrev till de fastigheter som använder ställningar. I flera fall har
uppmaningsbreven fungerat, men än finns det många fastigheter som segt håller sig
med ställningar trots sopchaufförernas, avfallshanteringsbolagets och Västra Nylands
avfallsnämnds uppmaningar. De resurser som kommunernas miljömyndigheter har
räcker inte till att vakta lockförsedda ställningar utan man bör åtgärda problemet på
andra vis.
Bilaga 6. Rosk´n Roll Oy Abs förslag
Beslutsförslag
Blandavfallsavgifterna för djupinsamlingskärl i Högfors godkänns enligt Rosk´n Rolls
förslag.
De kommunvisa tömningsavgifterna (moms 0 %) för lockförsedda säckställningar justeras med en styrande höjning på en euro som även fungerar som en ekonomisk
sporre att byta till avfallskärl som uppfyller kraven i avfallshanteringsbestämmelserna.
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Ett brev med information om höjningen av avgiften skickas till de som använder lockförsedda ställningar. Höjningen träder i kraft den 1.10.2011.
Diskussion
Problemet med sopsäckställningar ansågs vara sådant, att det väl kan ingripas med
taxapolitiken. Förslaget kunde vara större. I infobrevet för kunderna borde orsakerna
nämnas.
Ändringsförslag
Blandavfallsavgifterna för djupinsamlingskärl i Högfors godkänns enligt Rosk´n Rolls
förslag. Träder i kraft den 1.6.2011.
De kommunvisa tömningsavgifterna (moms 0 %) för lockförsedda säckställningar justeras med en styrande höjning på två euro, utöver den en euro som redan tidigare
varit i bruk, som även fungerar som en ekonomisk sporre att byta till avfallskärl som
uppfyller kraven i avfallshanteringsbestämmelserna.
Ett brev med information om höjningen av avgiften skickas till de som använder lockförsedda ställningar. Höjningen träder i kraft den 1.10.2011.
Beslut
Ändringsförslaget godkändes.

Till kännedom
Medlemskommuner
Rosk´n Roll Oy Ab
Ärende 7
7§

ÄNDRINGSSÖKAN GÄLLANDE FASTIGHETENS EKOAVGIFT: VICHTIS
En egnahemshusägare i Ojakkala i Vichtis har med ett besvär som inkommit den
13.2.2011 sökt om ändring gällande en ekoavgift för en skild enrummare i ifrågavarande egnahemshus. Sökanden anser att ekoavgiften uppbärs på felaktiga grunder.
Ifrågavarande enrummare har fakturerats en ekoavgift enligt avgiftsklass EKO A2.
I avfallstaxan för Västra Nyland gäller avgiftsklass EKO A2 för fasta bostäder i bostadsbyggnader. Avgiftsklassen EKO A1 gäller för bostadsfastigheter med en bostad
och en invånare. Med andra ord gäller avgiftsklassen EKO A1 endast för sådana egnahemshus som har en bostad och en invånare. För alla övriga fastigheter och
bostäder som finns i dessa använder man avgiftsklassen EKO A2 oberoende av bostädernas invånarantal.
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Västra Nylands avfallsnämnds avfallstaxa är entydig i detta fall. Eftersom fastigheten
har två bostäder gäller avgiftsklassen EKO A2 för båda bostäder.
I flera liknande fall har invånare i parhus ansökt om en sänkt avgift. I samband med
följande justering av avfallstaxan kunde det vara skäl att överväga en användning av
begreppet småhus då det gäller egnahemshus, parhus och egnahemshus med två
våningar och två bostäder. Detta gör det möjligt att i taxan behandla småhus som en
helhet på samma sätt som egnahemshus så att en ensamboende invånare i bostad i
ett småhus skulle debiteras en ekoavgift enligt en lägre avgiftsklass och en sopterminalsavgift enligt en lägre avgiftsklass om fastigheten använder sopterminalerna.
Grunderna i avfallstaxan kommer troligen att granskas under år 2011 det finns således inga skäl att behandla ärendet skilt från en mer omfattande granskning av taxan.

Bilaga 7: Ansökan
Beslutsförslag
Avfallsavgiften har debiterats på en rättvis grund enligt avfallstaxan. Det finns inga
grunder för en ändring av avgiften.

Ändringsförslag
Avfallsavgiften har debiterats på en rättvis grund enligt avfallstaxan. Det finns inga
grunder för en ändring av avgiften. Det finns två lägenheter vid fastigheten.

Beslut
Ändringsförslaget godkändes.

Till kännedom
Sökande
Rosk´n Roll Oy Ab
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Ärende 8
8§

ÄNDRINGSSÖKAN GÄLLANDE FASTIGHETENS EKOAVGIFT: HÖGFORS
En invånare i ett hus med två bostäder har besvärat sig över sin ekoavgift för år
2010. Enligt invånarens åsikt har avgiften debiterats på felaktiga grunder. Invånaren
har debiterats en EKO A2 ekoavgift.
Enligt avfallstaxan har avgiften debiterats på rätta grunder. I samband med följande
granskning av avfallstaxan kan man överväga om det finns skäl till en ändring av avgiftsgrunderna för bostäder i småhus med en invånare.
Bilaga 8: Ansökan

Beslutsförslag
Avfallsavgiften har debiterats på en rättvis grund enligt avfallstaxan. Det finns inga
grunder för en ändring av avgiften.
.
Beslut
Beslutsförslag godkändes.
Till kännedom
Sökande
Rosk´n Roll Oy Ab

Ärende 9

9§

ÄNDRINGSSÖKAN GÄLLANDE FASTIGHETENS EKOAVGIFT: RASEBORG

En innehavare av ett småhus (användningssyfte hus med två bostäder, men bostadsantalet ett) i Raseborg har med ett besvär som inkommit den 8.12.2010 sökt
ändring gällande ekoavgifterna för fastigheten. Enligt sökanden delar och äger denne
halva huset och dottern den andra halvan. Utrymmena är delvis skilda och delvis gemensamma. I den andra halvan av bostaden bor dottern med familj. Eftersom sökanden bor ensam anser denne borde faktureras den lägre ekoavgiften EKO A1.
Enligt avfallstaxan gäller EKO A1 fastigheter med en bostad och en invånare m.a.o.
egnahemshus med en invånare. I detta fall är fastighetens användningssyfte hus med
två bostäder, men bostadsantalet är ett enligt befolkningsregistret.
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Bilaga 9: Ansökan

Beslutsförslag
Sökandens ekoavgift ändras inte. Orsaken till beslutet är det att fastän sökandens
fastighet endast delvis är delad, bor det i praktiken två hushåll i fastigheten och därför
bör man enligt nuvarande avfallstaxa debitera två EKO A2 avgifter.

Diskussion
Enligt befolkningsregistret finns det bara en bostad vid fastigheten, fastän det finns
två hushåll.

Ändringsförslag
Sökandens ekoavgift ändras till avgiftsklass EKO A 1. Den lägre ekoavgiften tillämpas
på avgiften för år 2010 och sökandens avgifter i fortsättningen.
Beslut
Ändringsförslaget godkändes.
Till kännedom
Sökande
Rosk´n Roll Oy Ab
Ärende 10

10 §

ÄNDRINGSSÖKAN GÄLLANDE AVFALLSAVGIFTEN FÖR EN FASTIGHET
SOM LIGGER PÅ EN HOLME I HANGÖ
En son till en representant för arvingarna till en fastighet på en holme i Hangö har
den 24.2.2011 ansökt on ändring av avfallsavgifterna för arvingarnas stuga. Sökanden önskar att avfallsavgifterna för stugan avskaffas i sin helhet tillsvidare
Grunderna till detta är att det inte finns någon färdled till holmen från fastlandet. Och
på grund av detta har man inte kunnat använda stugan. Tidigare (före år 1995) har
man kunnat färdas till stugan via sökandens mormors stuga. Efter mormors bortgång
har detta inte varit möjligt eftersom mormors stuga såldes. Man har via Nylands lantmäteribyrå ansökt om en officiell rätt till båtplats på fastlandet från och med år 1995.
En ny ansökningsprocess påbörjas enligt sökanden under våren 2011.
Avfallsombudet har granskat situationen med hjälp av uppgifter i kartinformationssystemet och den 3.3.2011 diskuterat per telefon med Hangö stads mättekniker Ralf
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Toivari. Hans syn på saken var den, att eftersom fastigheten för tillfället bevisligen
inte har någon s.k. båthamn, kommer ett jämkande av avfallsavgifterna på fråga.
Bilaga 10: Ansökan

Beslutsförslag
Sopterminalsavgifterna för fastigheten jämkas så att sopterminalsavgiften för år 2010
gottgörs. Åren 2011-2012 debiteras ingen sopterminalsavgift ifall situationen fortsätter oförändrad och man inte får rätt till båtplats. Ekoavgifterna ändras inte eftersom
fastigheten är i brukbart skick ej heller har man uppvisat bevis från byggnadstillsynen
på att fastigheten är obrukbar.
Diskussion
Man kan faktiskt inte veta om sökanden använder stugan, fast det inte finns en båtplats. Sökande borde förpliktas att utan dröjsmål anmäla, när en båtplats finns eller
då situationen annars förändras.

Ändringsförslag
Sopterminalsavgifterna för fastigheten jämkas så att sopterminalsavgiften för år 2010
gottgörs. Åren 2011-2012 debiteras ingen sopterminalsavgift ifall situationen fortsätter oförändrad och man inte får rätt till båtplats. Ekoavgifterna ändras inte eftersom
fastigheten är i brukbart skick ej heller har man uppvisat bevis från byggnadstillsynen
på att fastigheten är obrukbar. Sökanden förpliktas att utan dröjsmål anmäla till Västra Nylands avfallsnämnd, om en båtplats fås eller om situationen annars ändras.

Beslut
Ändringsförslaget godkändes.
Till kännedom
Sökande
Rosk´n Roll Oy Ab
Ärende 11

11 §

RÄTTELSEYRKAN FÖR BESLUTET 41§/2011 GÄLLANDE GEMENSAMT
AVFALLSKÄRL: RASEBORG
Sökanden som bor i centrum av Raseborg stad gjorde den 4.1.2011 en anmälan till
avfallsombudet om grundandet av en avfallssammanslutning. Ansökan hade skickats
som ett genmäle till ett brev av avfallsombudet där den andra sökanden uppmanades
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att ansluta sig till den kommunala avfallshanteringen eftersom det i avfallsregistret
inte fanns några uppgifter om fastighetens avfallshantering.
Avfallsombudet godkände inte sammanslutningen i sitt beslut 41 § / 2011 den
21.1.2011 på basen av paragraf 7 och 11 i avfallshanteringsbestämmelserna där det
står att ett gemensamt avfallskärl kan användas av fastigheter som ligger på högst en
kilometers köravstånd från det gemensamma kärlet. På basen av kartprogrammet är
avståndet mellan fastigheterna 1,8 km och enligt sökandena 1,5 km.
I rättelseyrkan som avfallsombudet tagit emot den 28.1.2011 hänvisar man till användningen av sunt förnuft och till möjligheten att göra ett undantag i bestämmelserna
i detta fall. Detta arrangemang med gemensamt avfallskärl har varit i kraft i sju års tid.
Bilagor 11 a, b, c: Meddelande om gemensamt avfallskärl, Beslut 41 §/2011 och rättelseyrkan.

Beslutsförslag
Beslutet 41 § /2011 hålls i kraft. Sökanden på fastigheten vid Rådmansvägen 14, är
skyldig att ansluta sin fastighet den ordnade avfallstransporten på området. Som
grunder till beslutet fungerar paragraf 11 i avfallslagen samt paragraferna 7 och 11 i
avfallshanteringsbestämmelserna. Stadgorna i avfallshanteringsbestämmelserna
gäller för alla och de behandlar alla rättvist.

Diskussion
I centrum av en stad är en och en halv kilometer ett långt avstånd. Samma regler
måste gälla alla.
Beslut
Beslutsförslag godkändes.

Till kännedom
Sökandena
Rosk´n Roll Oy AB
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Ärende 12
12 §

TILL KÄNNEDOM

Avfallsombudets tjänstemannabeslut.Bilaga 12.
Transporten av blandavfall i Vichtis har konkurrensutsatts. Anbudstävlingen verkställdes som ett öppet förfarande och den publicerades i Hilma 9.2.2011. Konkurrensutsättningen gällde transporten av blandavfallet från Vichtis mellan tiden 1.9.2011 –
31.8.2015. Entreprenadområdena var två till sitt antal. Entreprenaden på område 1
gick till Lohjan Puhtaanapito Ky och på område 2 vanns entreprenaden av Lassila &
Tikanoja Oyj. Som grund för valen fungerade det förmånligaste priset i enlighet med
anbudsförfrågan. Bilaga 13.
Transporten av bioavfall i Rosk´n Rolls området har konkurensutsatts. Anbudstävlingen verkställdes som ett öppet förfarande och den publicerades i Hilma 28.3.2011.
Konkurrensutsättningen gällde transporten av bioavfall mellan tiden 1.9.2011 –
31.8.2014. Entreprenadområdena var två till sitt antal. Lassila & Tikanoja Oyj vann
både områden. Som grund för valen fungerade det förmånligaste priset i enlighet
med anbudsförfrågan. Bilaga 14.
Högsta förvaltningsdomstolen har beslutit att förkasta beslut nr. 09/0723/5 som Helsingfors förvaltningsdomstol fattat den 9.10.2009 och återföra ärendet gällande anmärkningen på avfallsavgifterna för åren 2007 och 2008 för två fastigheter i NummisPusula till avfallsombudet för behandling. Sökanden hade besvärat sig till Västra Nylands avfallsnämnd gällande avfallsavgifterna för åren 2007 och 2008 för två uthyrda
fastigheter som denne äger. Avfallsombudet hade med beslutet 307 §/2009 förkastat
anmärkningen gällande år 2008 och lämnat obehandlat anmärkningen gällande år
2007 på grund av att den var försenad.
Sökanden besvärade sig över beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol. Förvaltningsdomstolen förkastade sökandens besvär, varpå sökanden besvärade sig till
Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen återförde ärendet och
behandlingen av avgifterna för både år 2007 och 2008 till avfallsombudet på grund av
att maksuunpano från första början förverkligats på fel grunder. Avgifterna borde debiterats av hyresgästerna. Däremot konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen i
mottsats till sökandens krav, att hyresgästerna varit skyldiga att ansluta sig till den
kommunalt ordnade avfallstransporten i ifrågavarande kommun, fastän de såsom
även sökanden nämner transporterat sitt avfall till ett avfallstransportsystem i en annan kommun.
Helsingfors förvaltningsdomstol har med beslutet nr.11/0273/5 den 31.3.2011 förkastat ett besvär över avfallsombudets beslut 414 § gällande avfallsavgifterna för sökandens andra bostad i Vichtis. Sökanden kräver en befrielse från avfallstransporten.
Rosk´n Roll Oy Ab har låtit utföra en kundbelåtenhetsförfrågan för år 2010. På förfrågan som gjordes som en telefonintervju i november 2010 svarade totalt 232 personer
av vilka majoriteten var från Vichtis och Högfors (en förfrågan görs inte alla år i alla
kommuner). Avfallshanteringsarrangemangen som en helhet fick vitsordet 4 (skalan
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1-5), tömningen av blandavfall fick vitsordet 4,3 och sopterminalerna vitsordet 3,4
(inte i Högfors). Bilaga 15.
Västra Nylands avfallsnämnd och Rosk´n Roll Oy Ab blev utmanade i samband med
Ren Finland under en dag -kampanjen. Patrik Skult från Ingå utmanade avfallsnämn
den. Syftet med kampanjen var att den 6.5.2011 i talkoanda samla in skräp från omgivningen under en dag. Avfallsombudet diskuterade kampanjen med Rosk´n Roll Oy
Ab som ansåg dagen som inspirerande och önskade att så många kommuner som
möjligt deltog. Under dagen tog inte bolaget emot blandavfall avgiftsfritt i linje med
minimeringen av avfallsmängderna. Bilaga 16.

Beslutsförslag
Antecknas till kännedom.
Diskussion
Avfallskärlen i Ingå småbåtshamn konstaterades fortgående vara fulla på sommaren.
Man funderade om det vore möjligt att sommartid ha en tätare tömningsintervall jämfört med den nuvarande tömningsintervallen.
Resultatet i kundbelåtenhetsundersökningen ansåg vara bra.
Inkoon pienvenesataman jäteastioiden todettiin olevan jatkuvasti kesäisin täynnä.
Pohdittiin, olisiko mahdollista tihentää tyhjennysväliä nykyisestä kesäaikaan.
Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia pidettiin hyvinä.

Beslut
Beslutsförslag godkändes.

Till kännedom
Rosk´n Roll Oy Ab
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Ärende 13

13 §

NÄSTA MÖTE

Beslutsförslag
Besluten gällande tidpunkterna för årets möten görs på förhand enligt följande:
14.9. klo 17.30
23.11. klo 17.30

Beslut
Beslutsförslag godkändes.

VÄSTRA NYLANDS AVFALLSNÄMND 18.5.2011

BILAGA TILL
PROTOKOLL

ÄNDRINGSSÖKANDE
Paragrafer 1,2,3,4,12 och 13
Rättelse får inte yrkas i och kommunalbesvär får inte anföras över beslut som endast gäller
beredning eller verkställighet. Kommunallagen 91§
Paragrafer 5 och 6
Rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel
direkt påverkas av beslutet samt av kommunmedlemmarna.
Ett rättelseyrkande skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Ett skriftlig rättelseyrkande skall tillställas Västra Nylands avfallsnämnd och till rättelseyrkandet
bör fogas en avskrift av beslutet som stöd för rättelseyrkandet.
Paragrafer 7,8,9,10 och 11
Ändring kan sökas hos Helsingfors förvaltningsdomstol medelst skriftligt besvär, vilket bör av
besväranden själv, genom bud, befullmäktigat ombud eller postens förmedling befordras till
Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors, senast den trettionde dagen
inom av staten tillämpad tjänstetid, räknat från den dag då detta protokoll varit framlagt till
allmänhetens granskning eller ifall beslutet rör någon enskild person från dagen för delgivningen,
dessa dagar icke medräknade. Till besväret bör bifogas detta beslut, de handlingar besväranden
önskar åberopa som stöd för besväret samt utredning om dagen, från vilken besvärstiden skall
räknas.
Avfallslagen 30 §, Kommunallagen 89 §, 91 §, 92 §, 93 §

