PROTOKOLL
Mötesdatum 1.2.2012
Tid och plats: 1.2.2012 kl 17.00 – 18.30 Munkabacken 51, Lojo
På plats:
x Ronny Avellan ordf.
Jarmo Kuosa vice ordf.
Seppo Immonen
x Merja Laaksonen
x Eino Hellstén
Jarna Kaskenpalo
x Hannele Monthén

Patrik Öhman
x Monica Paavilainen kl 17.20 – 18.30
x Kari Nöjd
Janne Laakkonen
Anna-Liisa Riekkinen
x Sakari Kaskenpalo
Liisa Marimo

Raseborg
Vichtis
Hangö
Sjundeå
Högfors
Ingå
Nummi-Pusula

x Satu Ojala, beredare, föredragande, sekreterare, protokollförare
x Marko Printz servicechef Rosk´n Roll Oy Ab, sakkunnig, ärende 4, kl 17.15 – 17.50
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PROTOKOLL
Mötesdatum 1.2.2012

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 Eino Hellstén och Merja Laaksonen.

Ärende 3

3§

GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Beslutsförslag
Föredragningslistan godkänns.
Beslut
Föredragningslistan godkänndes med förändringen att de ärenden som tillkännages
av Rosk´n Roll Oy Ab behandlas efter ärendet nr 4.

PROTOKOLL
Mötesdatum 1.2.2012

Ärende 4

4§

AVGIFTEN FÖR DJUPINSAMLING AV BIOAVFALL

21.9.2011:

Tömningen av bioavfallskärlen har konkurrensutsatts på nytt, den nya entreprenaden startade den 1.9.2011 Tömningen av djupinsamlingskärl har beak-tats i
den nya entreprenaden. Djupinsamlingskärlen vägs i samband med tömningen.
Rosk´n Roll Oy Ab:s förslag gällande tömningsavgifterna finns i bilaga 1. Den föreslagna avgiften för tömningen av ett djupinsamlingskärl (0,38 – 1,3 m3) uppgår till
38,08 €/tömning och behandlingsavgiften till 85,267 €/ton. Den föreslagen avgift för
onödig tömning är 18,42 €/tömning. I samband med faktureringen tilläggs en mervärdesskatt (23 %) till de föreslagna avgifterna.
Beslutsförslag
Avfallsavgifterna för djupinsamlingen av bioavfall godkänns enligt förslaget.

Sakari Kaskenpalo önskade noggrannare uppgifter om grunderna till de före-slagna
avgifterna. I diskussionen konstaterades det att det finns behov för en tilläggsutredning till följande möte. Man ville dock inte skjuta upp ikraftträdan-det av avgifterna eftersom entreprenaden redan börjat.
Beslut
Avgifterna för djupinsamlingen av bioavfall godkändes enligt förslaget. Mer information om grunderna till avgifterna bes till följande möte.

1.2.2012:

Vid föregående möte beslöts att man ber om tilläggsutredningar gällande grunderna
för avgifterna för djupinsamling. Rosk´n Rolls servicechef Marko Printz presenterar
på mötet hur avfallsavgifterna bildas.
Beslutsförslag
Utredningen över hur avgifterna för djupinsamlingskarlen bildas antecknas till kännedom.

Beslut
Utredningen över hur avgifterna för djupinsamlingskarlen bildas antecknades till kännedom.

PROTOKOLL
Mötesdatum 1.2.2012
Ärende 5
5§

INSAMLING AV FÖRPACKNINGSAVFALL
Enligt § 46 i den nya avfallslagen ska producenten ordna avfallshanteringen för de
produkter som han släpper ut på marknaden och stå för kostnaderna för den. Också
förpackningsavfall omfattas av producentansvaret. Enligt § 49 ska producenten ordna
mottagningsplatser för kasserade produkter så att produkterna kostnadsfritt och utan
svårighet kan lämnas till en sådan mottagningsplats. Med producent avses den som
förpackar produkter och importörer av förpackade produkter. Producenterna representeras av producentsammanslutningar.
I lagen konstateras också (47 § 3:e mom.) att kommunen som en del av den avfallsservice kommunen arrangerar kan komplettera transporten och mottagningen av
kasserade produkter till de delar som producenten inte har arrangerat detta. Kompletteringen skulle innebära att kommunen ordnar fastighetsvis insamling av förpackningsavfall i de fall då producenten inte arrangerar det på fastigheten. Kommunen
ska leverera det förpackningsavfall som insamlas på det här sättet till den avfallshantering som producenten har arrangerat. Bestämmelser om insamling av förpackningsavfall fastighetsvis skulle ges i avfallshanteringsbestämmelserna. Insamling av
förpackningsavfall fastighetsvis skulle kunna gälla t.ex. de största bostasaktiebolagen. I praktiken skulle de avfallsslag som samlas in vid fastigheterna vara glas, metall
och kartong.
En övergångstid till fullt producentansvar pågår till 1.5.2014. Före det samlas förpackningsavfall på nuvarande sätt vid regionala ekopunkter som upprätthålls av
kommunen eller vid separata insamlingsplatser som producenterna upprätthåller.
Avfallsombudet har sänt en förfrågan till Förpackningsbranschens Miljöregister (PYR)
gällande producenternas vilja att arrangera fastighetsvis insamling av förpackningsavfall i västra Nyland. Verkställande direktören vid PYR har vidarebefordrat förfrågan
till sju producentsammanslutningar inom förpackningsbranschen. Inget svar har inkommit vid tiden för den här föredragningen.
Beslutsförslag
Kommunen kompletterar den insamling av förpackningsavfall som producenterna arrangerar, om den insamling som producenterna arrangerar inte t. ex gällande servicenivån anses vara tillräcklig.
En eventuell kompletterande insamling utreds då man har fått information av producenterna om vilken omfattningen av den insamling är som de arrangerar. Komplettering av den insamling av förpackningsavfall som producenterna arrangerar behandlas
senast vid förnyandet av avfallshanteringsbestämmelserna.
Beslut
Beslutförslaget godkändes enhetligt.
Till kännedom
Rosk´n Roll Oy Ab

PROTOKOLL
Mötesdatum 1.2.2012
Ärende 6
6§

TAXA FÖR INSAMLING OCH TRANSPORT AV AVFALL SOM KOMMUNEN I
ANDRA HAND ANSVARAR FÖR
Enligt avfallslagen 33 § som träder i kraft 1.5.2012, ska kommunen ordna hanteringen av annat avfall än det som avses i 32 §, om avfallsinnehavaren 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 avfallshanteringssystem. Om det är fråga om en avfallshanteringstjänst som behövs kontinuerligt och
regelbundet, ska kommunen ingå avtal med avfallsinnehavaren. Avtalet får gälla
högst tre år i sänder.
Enligt Kommunförbundets anvisningar ska man utgå ifrån den bedömning den part
som ber om tjänsten gör om huruvida det finns annat utbud av tjänster och om priset
på tjänsten är rimligt. Avfallsbolaget ska utgående från de uppgifter som den som ber
om tjänsten ger utreda om det finns ett utbud av tjänster och om förutsättningarna för
ansvar i andra hand fylls. Inget myndighetsbeslut skulle behövas i andra fall än de
där avfallsbolaget avslår begäran om service. I dessa fall ska den som ber om tjänsten ha en möjlighet att föra ärendet till myndighetsbehandling och få ett beslut med
besvärsanvisning i ärendet.
Eftersom skyldigheten träder i kraft då avfallslagen ändras 1.5.2012, ska det då finnas en ikraftvarande taxa för insamling och transport av detta avfall. I taxan slår man
fast betalningsgrunderna för insamling och transport av avfall. Det är viktigt att den
avgift som uppbärs verkligen täcker alla kostnader så att man inte behöver subventionera verksamheten med avfallsavgifterna som uppbärs av de fastigheter som i
första hand hör till kommunens ansvar.
Tillvägagångssättet för hur man arrangerar insamling och transport av det avfall som
kommunen i andra hand ansvarar för kunde vara följande:
Den som behöver servicen lämnar en förfrågan om service och en förklaring till servicebehovet till Rosk´n Roll Oy Ab. Om förutsättningarna för kommunens ansvar i
andra hand uppfylls erbjuder Rosk´n Roll den sökande avfallsservice enligt taxan
som Västra Nylands avfallsnämnd har godkänt och gör vid behov upp ett skriftligt avtal med den sökande. Avgifterna enligt taxan debiterar avfallsombudet enligt § 15 i
avfallsnämndens delegeringsbeslut 29.11.2006.
Om Rosk´n Roll Oy Ab anser att det finns avfallsservice att tillgå på rimliga villkor och
således att villkoren för att kommunen i andra hand skulle vara ansvarig inte fylls, ska
Rosk´n Roll Oy Ab till Västra Nylands avfallsnämnd lämna den skriftliga anmodan
som den som har ansökt om avfallsservice lämnat. Avfallsnämnden tar ett beslut i
frågan. Beslutet ges till kännedom både åt den som lämnat ansökan och till Rosk´n
Roll Oy Ab. Besvär över beslutet görs till förvaltningsdomstolen.

PROTOKOLL
Mötesdatum 1.2.2012
Ärende 6

Beslutsförslag
Avfallsnämnden godkänner det föreslagna förfaringssättet för arrangerande av insamling av avfall som kommunen i andra hand ansvarar för.
Avfallsnämnden besluter att taxan för insamling och transport av avfall som kommunen i andra hand ansvarar för är:
Enligt § 33 i avfallslagen fastställs avfallsavgifterna för avfallsservice som ordnas på
grund av kommunens skyldighet att ordna avfallshantering i andra hand i ifrågavarande kommun enligt den ikraftvarande kommunala avgiften för avfallstransport. Den
som innehar avfall som kommunen är skyldig att ordna avfallshantering för i andra
hand ska stå för åtminstone alla de kostnader som uppstår då servicen produceras.
Avgiften enligt taxan kan antingen sänkas eller höjas med 30 % utgående från kostnaderna som uppstår. Faktorer som kan påverka kostnaderna är t.ex.:
• avfallsmängden
• avfallets beskaffenhet
• transportsträcka
• om avfallet till sin beskaffenhet lämpar sig för behandling i kommunens avfallshanteringssystem
• andra faktorer som kan variera från fall till fall
Då en avfallshanteringstjänst behövs kontinuerligt och regelbundet, ingår bolaget ett
skriftligt avtal med avfallsinnehavaren. Avtalet får gälla högst tre (3) år i sänder.
Taxan träder i kraft 1.5.2012.

Beslut
Beslutföreslaget godkändes enhetligt.

Till Kännedom
Rosk´n Roll Oy Ab
Medlemkommunerna i avfallsnämnden

PROTOKOLL
Mötesdatum 1.2.2012
Ärende 7
7 § TILL KÄNNEDOM
Tjänsteinnehavarens beslut som avfallsombudet givit, bilaga 1
Helsingfors förvaltningsdomstol 22.9.2011: Beslut om besvär gällande avfallsavgift.
I besväret har man ansökt om befrielse från avfallsavgiften eftersom stugan enligt
besväret har använts som förråd och inget avfall har uppstått. Avfallsombudet har avslagit ansökan om befrielse eftersom inget sådant dokument har uppvisats som
skulle bevisa att byggnaden är i dåligt skick eller att användningsändamålet har ändrats. Förvaltningsdomstolen har avslagit besväret mot avfallsombudets beslut.
Helsingfors förvaltningsdomstol 14.10.2011. Beslut om besvär över ordnad avfallstransport. Den som lämnat besväret har ansökt om att tömningsintervallet för avfallskärlet ska vara 8 veckor. Avfallsombudet har avslagit ansökan eftersom det enligt
ansökan bildas mera avfall än vad avfallsnämnden i § 25 i sitt beslut av 17.8.2010
har satt som villkor. Ingen utredning har gjorts om att bilda en avfallssammanslutning.
Förvaltningsdomstolen har avslagit besväret mot avfallsombudets beslut.
Rosk´n Roll Oy Ab 19.1.2012: Raportti 1/2012 Länsi-Uudenmaan jätelautakunnalle
ajankohtaisista asioista, bilaga 2
Rosk´n Roll Oy Ab: Insamling och transport av blandavfall i Ingå och Sjundeå kommuner, beslutsprotokoll 18.1.2012. Entreprenaden för avfallstransport i Ingå och
Sjundeå har konkurrensutsatts och företaget Grönfors Training Oy från Ingå har tilldelats entreprenaden. Bilaga 3
Rosk´n Roll Oy Ab:s rapport 19.1.2012: Asiakastyytyväisyystutkimus 2011. Bilaga 4
Beslutförslag
Antecknas till kännedom.

Dessutom berättade Satu Ojala om följande erbjudanden om utbildning och föreslog
att hon tar del i en grundkurs för offentlig upphandling.
Finnish Consulting Group Oy: Jätelalan koulutuksia; Uusi jätelaki 7.3.12, Jätehuollon
valvonta 8.3.12, Helsinki
PTCservices Oy: Julkisten hankintojen peruskurssi 13. – 14.3.12, Helsinki
Beslut
Antecknas till kännedom och godkänns att avfallsombudet deltar i kursen julkisten
hankintojen peruskurssi 13.3 – 14.3.12.

PROTOKOLL
Mötesdatum 1.2.2012

Ärende 8
8§

MÖTESTIDTABELL FÖR AVFALLSNÄMNDEN ÅR 2012
Avfallsnämnden borde sammanträda ytterligare 3-4 gånger under år 2012 beroende
på vilka ärenden som kommer upp till behandling.
Beslutsförslag
Mötet beslutar om följande datum för möten under år 2012:
28.3., 6.6., 3.10., 12.12.

Det föreslogs att mötesdatumen skulle vara den 21.3. och den 30.5. Höstens mötesdatum bestäms senare.
Beslut
För avfallsnämndens möte i vår 2012 reserveras den 21.3. och den 30.5. Höstens
mötesdatum bestäms senare.

Till kännedom
Rosk´n Roll Oy Ab

VÄSTRA NYLANDS AVFALLSNÄMND 1.2.2012

BILAGA TILL PROTOKOLL

ÄNDRINGSSÖKANDE
Paragrafer 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Rättelse får inte yrkas i och kommunalbesvär får inte anföras över beslut som endast gäller
beredning eller verkställighet.
Kommunallagen 91§
Paragraf 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.
Avfallslagen 30 §, Kommunallagen 89 §, 91 §, 92 §, 93 §

