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Ärende
e1
13 §

MÖTET
TS LAGLIG
GHET OCH BESLUTFÖ
ÖRHET
Mötet konstateras
k
allat och beslutfört.
vara lagligtt sammanka
Beslut::
k
es vara lage
enligt samm
mankallat oc
ch beslutförrt
Mötet konstaterade
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Ärende
e2
14 §

VAL AV
V PROTOK
KOLLJUSTE
ERARE
g:
Förslag
Protoko
olljusterarna
a väljs.
Beslut::
Till prottokolljustera
are valdes M
Merja Laaks
sonen och Antero
A
Honkkasalo
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Ärende
e3
15 §

SYSTEMET FÖR TRANSPOR
T
RT AV SLA
AM FRÅN SLAMAVSK
S
KILJAR- OC
CH SLUTNA
A SLAMBRUNN
NAR PÅ VÄ
ÄSTRA NYL
LANDS AVFALLSNÄM
MNDS OMR
RÅDE, ÄRE
ENDE SOM
M REMITTERAT
TS AV HELS
SINGFORS
S FÖRVALT
TNINGSDOMSTOL
Avfallsn
nämnden fa
attade vid sittt möte den
n 14.11.2013
3 § 34, medd rösterna 5-3,
5 beslutet
att fortssätta system
met där fastiighetsinneh
havaren ordnar avfallstrransporten av slam frå
ån
slamavsskiljar- och slutna slam
mbrunnar oc
ch att ärendet tas upp ttill ny behan
ndling såvid
da
det fram
mgår att avfallslagens sstadganden
n inte uppfylls. Bilaga 1 , protokolls
sutdrag § 34
4
ur proto
okollet, som
m förts vid m
mötet den 14
4.11.2013.
Patrik Skult
S
överkla
agade avfalllsnämnden
ns beslut till Helsingforss förvaltning
gsdomstol
och krävde att beslutet bör up
pphävas och
h remitteras
s till Västra Nylands av
vfallsnämnd
för ny behandling.
b
Helsing
gfors förvaltn
ningsdomsttol har i sitt beslut 2.5.2
2014 14/03334/5, diarienummer
08069/1
13/5142 bes
slutat att förrvaltningsdo
omstolen up
pphäver Väästra Nyland
ds avfallsnämndss beslut och
h remitterar ärendet till Västra Nyla
ands avfallssnämnd för ny behandling.
Enligt fö
örvaltningsd
domstolens slutsats bö
ör ett beslut, som baserrar sig på avfallslagens
a
s
§ 149 mom
m
4, fatta
as enligt villkkoren, som nämns i § 37 mom. 1 i samma la
ag. Västra NyN
lands avvfallsnämnd
d har , i mottsats till före
edraganden
ns förslag, bbeslutat att fortsätta syystemet där fastighe
etsinnehava
aren ordnarr slamtransp
porten. Förvvaltningsdomstolen kon
nstaterarr att avfallsn
nämnden in
nte har motiv
verat sitt be
eslut. I besluutet nämns inte vilka fa
aktorer occh utredning
gar har inve
erkat på bes
slutet och vilka bestäm melser man
n har efterföljt. Förvaltningsdomstolen a nser att dett inte framgå
år ur besluttet huruvida
a det har fattats i en
nlighet med villkoren i a
avfallslagen
n § 37 1. mo
om. Efterso m beslutet inte har mo
otiverats, kan man inte bedöma beslutets la
aglighet. Så
ålund bör beeslutet upph
hävas och
ärendett remitteras till ny beha
andling i näm
mnden. Bila
aga 2 Helsinngfors förva
altningsdom
mstols be
eslut.
Förteckkning över bilagor
b
i före
edragningslistan:
Bilaga § 16/1: Prottokollsutdra
ag § 34 från mötet 14.11.2013
Bilaga § 16/2: Hels
singfors förvvaltningsdomstols beslut
Förslag
g
Enligt avfallslagen
a
§ 37 är dett fortfarande
e tillåtet att fastighetsinnnehavaren ordnar avfallstran
nsporten ( tiid. avtalsba
aserad trans
sport), om den uppfylleer lagens kra
av. I avfalls-lagen § 37 förutsättts att:
sport, som o
ordats på detta sätt up
ppfyller de kkrav som sta
adgats i § 35
3
1) den trans
2 mom, dvs.
d
att avfa
allstransporrttjänster tillhandahålls allomfattan
nde och tillfö
örlitligt sam
mt på skälig a och icke-d
diskriminera
ande villkorr och att ma
an i avfallstransportten iakttar a
avfallshante
eringsföresk
krifterna ochh att avfallett förs till en
mottagnings- eller b
behandlings
splats som kommunen
k
anvisar.

4

PROTO
OKOLL
Mötesd
datum 4.9.2 014

2) att avfalls
stransporte
en främjar av
vfallshanterringens allm
männa funkttion, stöder
utvecklin
ngen av avfa
allshanteringen i region
nen och intee medför fara eller skada
för hälsan eller miljö
ön,
ngar samma
antaget bed
döms vara ppositiva, särrskilt med be3) att beslutets verknin
aktande av konsekvvenserna för hushållen och för föreetagens och
h myndighe
eternas verksamhet.
s avfallsnäm
mnds områd
de uppfylls inte de kravv som ställs i avfallslage
en
På Västtra Nylands
§ 37 mo
om. 1 punktterna 1-3 på
å det sätt so
om lagen fö
örutsätter m
med det nuva
arande av
fastighe
etsinnehava
aren ordnad
de avfallstra
ansportsyste
emet. De påå avfallsnäm
mndens område gjo
orda utredningarna pekkar även på
å detta. För att man skuulle kunna fortsätta
f
dett
gamla avtalsbaser
a
ade system
met att trans
sportera slam
m från slam
mavskiljar- och
o slutna
slambru
unnar, borde alla förutssättningar i avfallslagen
n § 37 uppfy
fyllas. Det centraliserad
de
adminisstrerandet av
a slam från
n slamavskiljar- och slu
utna slambruunnar är vik
ktigt även
med tan
nke på vatte
enskyddet.
Med ovvan nämnda
a motivering
gar besluterr avfallsnäm
mnden att övvergå till en av kommu-nen ord
dnad transport av slam från slamavskiljar- och
h slutna slaambrunnar i alla kommu
uner inom
m Västra Ny
ylands avfa
allsnämnds verksamhetsområde. A
Avfallsnämn
nden beslutter
att den gamla avta
alsbaserade
e/av fastighe
etsinnehava
aren ordnadde transportten av slam
från slamavskiljar- och slutna slambrunna
ar avslutas tidigast denn 31.5.2016
6. Man överrgår till det
d av komm
munen ordn
nade och ko
onkurrensutsatta system
met för tran
nsport av sla
am
från slamavskiljar- och slutna slambrunna
ar enligt en senare goddkänd plan.. Övergånge
en
bör docck ske före den
d 1.5.201
17. Nämnde
en besluter också att m
mottagningsplatserna fö
ör
slam frå
ån slamavsk
kiljar- och sslutna slamb
brunnar ska
all definierass i de nya avfallshantea
ringsbestämmelserna.
Verkstä
ällande: Bes
slutet verksttälls oberoe
ende av änd
dringssökninng.
Paragra
afen justera
as omedelba
art.

dling
Behand
Före ärendets behandling me
eddelade ord
dföranden att
a verksam
mhetsorgane
et skall ta
ställning
g till om me
edlem Ilkka Lähteenmä
äki är jäv då medlem Läähteenmäkii har representera
at avfallstran
nsportföreta
agarna i avffallsbolaget Rosk’n Rolll Ab:s bolag
gsstämma
där tran
nsportföreta
agarna är so
om delägare
e. Vid behandlingen avv detta ären
nde är det
meningen att man fattar beslu
ut om avfalls
stransportsy
ystemet. Deet inverkar på
p de avfalllstranspo
ortföretag so
om är små a
aktieägare i bolaget. Därför bör veerksamhetsorganet ta
ställning
g till jävighe
eten. Dessu
utom har Lähteenmäki i tidigare beehandling av ärendet
själv me
eddelat om jäv då näm
mnden beha
andlade beslutet vid sittt möte den 14.11.2013
3§
34. I nä
ämndens mö
öte 6.2.2014
4 § 5 beslöt nämnden enhälligt attt Lähteenm
mäki var jävig
att delta
a i ärendets
s behandling
g.
Ilkka Lä
ähteenmäki ville framfö
öra sitt begrrepp gälland
de hans jäviighet. Ordfö
öranden kon
nstaterad
de att enligtt lagen kan Lähteenmä
äki inte delta
a i behandliingen gällan
nde jävighetsfrågan. Ilkka Lähte
eenmäki avlä
ägsnade sig
g från möte
esrummet föör den tid då
å jävighetsfrågan behandlade
b
es.
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Matti Jo
ohansson fö
öreslog att L
Lähteenmäk
ki borde höras gällandee jävigheten
n. Bjarne
Roth un
nderstödde förslaget.
Ordföra
anden konsttaterade attt Lähteenmä
äki inte kan höras gällaande saken och Jarmo
o
Aho und
derstödde förslaget.
f
Eftersom
m det hade gjorts två u
understödda
a förslag so
om avvek fråån föredrag
gandens för-slag, ge
enomfördes
s en omröstn
ning mellan
n dem. De som
s
understtöder medle
em Johans-sons förslag, röstar NEJ och d
de som und
derstöder orrdförandes fförslag, röstar JAA.
I omrösstningen som
m genomförrdes som en omröstnin
ng efter nam
mnupprop avgavs
a
2 NE
EJröster (B
Bjarne Roth
h och Matti Johansson) och 7 JAA
A-röster (Inggrid Träskm
man, Lahja
Stenberrg, Jarmo Aho,
A
Merja L
Laaksonen, Antero Honkasalo, Sikkke Leinikk
ki och Seija
Kannelssuo-Mäntyn
nen). Vid om
mröstningen
n vann ordfö
örandes försslag med rö
österna 7-2..
Ordföra
ande föreslo
og att Lähte
eenmäki börr konstatera
as vara jäv aatt behandla
a ärendet.
Jarmo Aho
A understödde ordfö
örandes förs
slag.
Matti Jo
ohansson fö
öreslog att n
nämnden bö
ör fatta beslut att Lähteeenmäki inte är jäv att
behand
dla ärendet. Bjarne Rotth understöd
dde förslage
et.
Eftersom
m det hade gjorts två u
understödda
a förslag, ge
enomfördess en omrösttning mellan
n
dem. De som unde
erstöder me
edlem Johanssons förs
slag, röstar NEJ och de
e som unde
erstöder ordförandes
o
s förslag, rö
östar JAA.
I omrösstningen som
m genomförrdes som en omröstnin
ng efter nam
mnupprop avgavs
a
2 NE
EJröster (B
Bjarne Roth
h och Matti Johansson) och 7 JAA
A-röster (Inggrid Träskm
man, Lahja
Stenberrg, Jarmo Aho,
A
Merja L
Laaksonen, Antero Honkasalo, Sikkke Leinikk
ki och Seija
Kannelssuo-Mäntyn
nen). Vid om
mröstningen
n vann ordfö
örandes försslag med rö
österna 7-2..
Med rössterna 7-2 bestämde
b
n
nämnden attt Lähteenmäki är jäv attt behandla
a ärendet.
Ordföra
anden öppnade diskusssionen. Und
der diskussionen föres log Antero Honkasalo
om följa
ande beslutsförslag:
sförslag: Nämnden
N
ko
onstaterar att
a under äre
endets behaandling i avfallsnämnde
en
Besluts
inte fram
mkommit så
ådana beviss och omstä
ändigheter som
s
skulle gge anlednin
ng för nämn
nden att frångå det nuvarande av fastighe
etsinnehavaren ordnadee transports
systemet.
Nämnden har pröv
vat ärendet i förhållande till avfallslagen § 37 mom.1 pun
nkterna 1-3
inklusivve villkoren i § 35 mom 2.
Nämnden beslöt endast tillåta
a att företag som bedriv
ver yrkesmäässig avfalls
stransport
och är godkända
g
i närings-, tra
rafik- och miljöcentralen
ns avfallshaanteringsreg
gister samt
förbinde
er sig att följa de avfallsshanterings
sbestämmelser som näämnden gerr får sköta
tömning
gen av slam
mavskiljare o
och slambru
unna.
Företag
gen bör i sin
n fakturering
g redovisa tömningstid
t
punkt, antaal kubikmete
er, tömningsskostnad
derna samt behandling
gskostnaderrna vid renin
ngsverket. K
Kvittot sparas av fastig
ghetsäga
aren som be
evis på att ttömningen av
a slambrun
nnarna gjorrts i enlighett med avfallshan
nteringsbesttämmelsern
na.
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dens motive
ering till be
eslutet
Nämnd
1) Enlig
gt avfallslagen § 37 ä r den av fa
astighetsinnehavaren
n ordnade avfallstrans
a
sporten fortfarande tillåten så
åvida den uppfyller la
agens kravv. I avfallsla
agen § 37
förutsä
ätts att avfa
allstranspo
orten då up
ppfyller villk
koren i 35 § 2 mom., dvs. att det
finns av
vfallstrans
sportservic
ce att tillgå på ett heltä
äckande occh tillförlitlligt sätt samt
på måtttliga och ic
cke-diskrim
minerande villkor och att man i aavfalltransporten följer
avfallsh
hanterings
sbestämme
elser och attt avfallet transporterras till ett av
a kommunen anv
visat motta
agnings- elller behand
dlingsställe
e.
Nämnden konstate
erar att det iinom nämndens områd
de finns sam
mmanlagt finns ca 30 ava
fallstran
nsport som tömmer och
h transporte
erar slam frå
ån fastighetter till komm
munernas re
eningsve
erk. Invånarrna kan välja
a mellan ettt tillräckligt stort antal lookala och nationella
n
transpo
ortföretag so
om arbetar p
på ett tillförlitligt sätt för att man m
med fog kan konstatera
a
att det finns
f
ett heltäckande n ät av aktöre
er som fastiighetsägarnna kan välja
a emellan. Det
D
innebärr att det finn
ns konkurren
ns inom hela området och att fasttighetsägarn
na kan välja
a
transpo
ortföretag på
å måttliga iccke diskriminerande villkor. Variatiionen i pris för tömning
gen förorrsakas till sttörsta delen
n av olika hö
öga behand
dlingskostnaader vid kom
mmunernass
reningsverk (variattionen är me
ellan 4-8 €/m3) beroen
nde på om kkommunen har en sepa
arat taxa
a för slam oc
ch tömning av slutna slambrunnar
s
r/avloppsvaattentankar. Nämnden
har vidttagit åtgärde
er för att sk apa större transparens
t
s i fakturerinngen inom området
o
så
att hantteringskostn
naderna vid
d reningsverrket redovis
sas separat..
Den av en privat trransportföre
etagare erbjjudna avfallstransporteen lyder und
der konsumentskyyddslagen. Det innebä
är att fastigh
hetsägarna kan vända sig till kons
sumentombu
udet ifall företagen inte leverera
ar den service som efte
erfrågas till rimliga pris
ser.
Alla akttörer som ärr godkända
a i avfallsreg
gistret föruts
sätts följa laagstiftningen
n och nämn
ndens avvfallsbestäm
mmelser sam
mt transporrtera slammet till ett avv kommunen
n anvisat mottagnings och behandlingsställle, dvs. kom
mmunala ren
ningsverk.
allstransporten främja
ar avfallsha
anteringens allmännaa funktion, stöder ut2) Avfa
vecklin
ngen av avffallshanterringen i reg
gionen och inte medfö
ör fara eller skada förr
hälsan eller miljön
I de ikra
aftvarande avfallshante
a
eringsbestä
ämmelserna
a anges riktllinjer för töm
mning av sla
am
från slamavskiljare
e och slutna
a tankar. Syftet är att slamavskiljarre töms regelbundet
et och vid b
behov oftare
e. Riktlinjern
na bör stödaas upp av rå
ådgivning och
o
minst en gång i åre
övervakkning från kommunerna
k
as sida. Oc
ckså företaget som töm
mmer system
men har en
viktig ro
oll i rådgivningen till kun
nderna.
Aktörerna får enda
ast tömma sslam och av
vloppsvatten
n i kommunnernas avfallsnät. De lo
okala ren
ningsverken
n har enligt FCG:s rapp
port 14.10.2
2013 år 201 2 mottagit 105 374 m3
3
slam occh avloppsv
vatten från sslutna avfalllsbrunnar. Mängderna
M
oförefaller rimliga och lo
giska mot
m bakgrundet att det iinom nämnd
dens områd
de finns om
mråden där över
ö
hälften
av fastig
gheterna på
å glesbygde
en är fritidsb
bostäder so
om bara anvvänds några
a veckor, ärr
utrustad
de med torrrdass och ha
ar en begrä
änsad vattenanvändninng. Möjlighe
eterna att be
ehandla hushållssla
am från slam
mavskiljare och brunna
ar på åkermaark har beg
gränsats via
a
olika be
estämmelse
er och förutssätter avfallsnämndens
s tillstånd. Innvånare och grannar är
ä
måna om
o miljön oc
ch acceptan
nsen för miljjöbrott och dumpning aav slam i terrängen på
ett olagligt sätt är mycket
m
liten
n.
Västra Nylands
N
Va
atten och Miiljö rf. har fö
ör kommune
ernas och N
NTM-centralens räkning
g
sedan 2009
2
årligen
n analysera
at fastighete
ernas rening
gssystem. D
Deras rappo
orter ger en
årlig översikt åt nämnden. Avlloppsvatten
n som leds direkt
d
ut i vaattendrag uttan rening föf
mer vara i marginell
m
utssträckning (kring en pro
ocent).
rekomm
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Nämnden konstate
erar att det n
nuvarande systemet frrämjar avfal lshanteringens allmänna
funktion
n, stöder utv
vecklingen a
av avfallsha
anteringen i regionen, ssom i hög grad
g
präglass
av fritidsbebyggels
se. Det erbju
uder en flex
xibel kundse
ervice och m
med beakta
ande av variiationern
na i behov och
o tillgäng lighet till fas
stigheterna under vinteer och somm
mar. Sammantag
get konstate
erar nämnde
en att det nu
uvarande sy
ystemet intee medför fa
ara eller ska
ada
för hälsan eller miljjön.
3) Beslutets verkn
ningar sam
mmantaget bedöms va
ara positivva, särskilt med beak-tande av
a konsekv
venserna fö
ör hushålle
en och för företagens
f
s och mynd
digheternas
s
verksam
mhet.
Kommu
unerna i Väs
stra Nyland (Hangö, Raseborg, In
ngå, Sjundeåå, Lojo, Högfors och
Vichtis) har sedan 2009 tillsam
mmans med
d NTM-centtralen finanssierat ett prrojekt inom
N
Va
atten och Miiljö rf. som kartlagt
k
fasttigheternas avloppsvatttenlösninga
ar
Västra Nylands
på glesbygden och
h erbjudit rå
åd åt fastigh
heterna för att
a förbättra systemen. Inom nämn
ndens om
mråde finns
s uppskattni ngsvis 33.0
000 fastighe
eter som är utanför avlo
oppsnätet.
Enligt uppskattning
u
gar som gjo
orts av Västra Nylands vatten och Miljö rf. år 2013
2
sköts i
ca 30 % av fastigheterna (10. 000) vatten
nförsörjninge
en med äm bar från egen brunn occh
har en mycket
m
blyg
gsam vatten
nförbrukning
g. Det är hu
uvudsaklige n fritidsbosttäder som
saknar vattenklose
ett. Grovt tag
get 40 % av
v fastighetsbeståndet hhar torrtoale
etter och en
n
enkel behandling av
a gråvatten
n.
Uppska
gheter behö
attningsvis 22.000
2
fastig
över någon form av slaamtömning. Västra Ny-lands va
atten och miljö
m som årlligen underrsöker ca 10
000 fastigheeters vatten- och avloppssyystem klassificerar dem
m i 10 olika kategorier. Det största behovet av
v tömning gäller 8% eller
e
ca 180
00 fastighete
er i glesbyg
gden som ha
ar slutna tannkar för alltt avloppsvattten. Uppskattnings
svis 80% avv tömningarna av slutna
a tankar gö rs på bestä
ällning då tanken är full
f eller håller på att bl i full. Då är det ofta brå
ådskande, oomedelbart eller inom
några dagar.
d
Det nuvarande
n
ssystemet ha
ar visat sig fungera
f
flexxibelt och sv
vara på fas-tigheterrnas behov.
Uppsam
mlingen av slam
s
och avvloppsvatten från slutna tankar skkiljer sig på ett grundläg
ggande sätt
s från ins
samlingen a
av hushållen
ns blandavfa
all. Hushålleens sophan
ntering är en
n
regelbu
unden verks
samhet på d
detaljplaneo
område, därr hushållen ställer ut sina kärl på en
e
synlig plats
p
och dim
mensionera
ar storleken på kärlen så
s att de räccker till för regelbunden
r
n
tömning
g. Tömninge
en av slama
avskiljare (s
slambrummar) och sluttna slambru
unnar (avloppstankar) är en oregelbund
den verksam
mhet med starka
s
säsonngvariatione
er i en myckket
varieran
nde glesbyg
gd med storr fritidsbeby
yggelse.
Fritidsbostädernas
s tömning skker huvudsa
akligen under juni-septtember, då vägarna är
framkom
mliga och håller lastbila
ar. Vägnam
mnen till fritid
dsfastigheteerna är i reg
gel väl utmärkta, men fastig
gheternas nu
ummerskylttar saknas ofta
o och tannkarnas placering varie
ef
het för lastbbilar är begrränsad pga.
rar från fastighet tilll fastighet. Vägarnas framkomligh
sly. Sam
mma sak gä
äller vändpla
atserna. Av
vloppsbrunn
narna/tankaarna är dess
sutom ofta väl
v
kamofle
erade i naturen. Detta iinnebär att företagarna
a i branscheen måste ha
a en betydande lokalkänned
dom för att h
hitta alla bru
unnar kunna ta sig fram
m till fastigh
heten.
Tömnin
ngsbehovet varierar me
ellan vinter och
o somma
ar i proportioon 1:3, vilke
et innebär att
a
operatö
örerna unde
er vinterhalvvåret måste kombinera verksamheeten med an
ndra sysslor,
tex. snö
öröjning elle
er underhåll av industriernas avlop
pplinjer mm . för att få ekonomi
e
i
verksam
mheten.
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Fastigheternas serrvicebehov ändras öve
er tiden eftersom fastighheterna utv
vecklar systemen för att möta
a nya krav ffrån lagstiftningen. Nya
a system m
med frystoale
etter och lukktfria torrttoaletter tas
s kontinuerl ig i bruk. Sy
ystemen är kompliceraade och kräv
ver service
och und
derhåll utöv
ver tömning.. Företagen
n som tömm
mer slamavsskiljare och brunnar skö
öter ocksså underhållsarbeten, vvilket kräver mångsidig
gt kunnandee och långsiktiga kundrrelationerr.
Det är iffrågasatt om
m byte till ettt centralise
erat system skulle ledaa till mer eko
onomiskt rationella körningar.
k
Vägarnas
V
skkick innebä
är att tömnin
ngsbilen i reegel inte kan
n var utrusta
ad
med stö
örre tank än
n 14 kubikm
meter. Efters
som alla enttreprenörernna redan med
m nuvarande system
s
sträv
var till att få
å fulla lass så
s ryms det inte mer slaam i en full slamtank än
ä i
dagsläg
get. Tvärtom
m skulle ett regelbunde
et tömningss
system ledaa till tömning
g av halvtomma tankar, vilket skulle led
da till mera köror och högre
h
kostnaader.
ala entreprenörerna bisstår också kommunern
k
as vattenveerk vid läcka
age och töm
mDe loka
ning vid
d reparation
ner av vatten
n- och avlop
ppsnätet. Detta
D
sker i ssnitt en gån
ng i veckan.
Ifall upp
phandlingen
n skulle leda
a till att de lokala entreprenörernaa blir utslagn
na, skulle
kommunerna förlorra en viktig närservice och bereds
skap för krisssituationer. Nämnden
anser att
a det nuvarrande syste
emet erbjuder ett relativ
vt god bereddskapen attt tömma avlopp vid
d längre elav
vbrott och a
andra krislä
ägen.
Samma
antaget konstaterar näm
mnden, att det nuvaran
nde system
met anses va
ara ändamålsenligt för hush
hållen, förettagen och myndigheter
m
rna. Alla kom
mmuner so
om gett utlå-tande åt
å nämnden förordar de
et nuvarande systemet.
Honkassalos förslag
g understöd
ddes av ersä
ättaren Ingrrid Träskmaan, ersättare
e Merja
Laaksonen, medlem Bjarne R
Roth, medlem Lahja Ste
enberg sam
mt medlem Matti
M
Johansson.
Eftersom det hade
e gjorts ett u
understött fö
örslag, som avvek från föredragan
ndens försla
ag,
genomffördes en omröstning. De, som un
nderstöder föredragand
f
dens förslag
g, röstar JA
A
och de, som underrstöder Hon
nkasalos förrslag, röstarr NEJ.
Vid omrröstningen som
s
genom
mfördes som
m en omrösttning efter nnamnupprop
p, avgavs 7
NEJ-rösster (Bjarne
e Roth, Ingriid Träskman, Lahja Ste
enberg, Maatti Johansson, Merja
Laaksonen, Antero
o Honkasalo
o och Sikke
e Leinikki) och 2 JA-rösster (Jarmo Aho, Seija
nen). Vid om
mröstningen
n vann medlem Honkassalos försla
ag med rösKannelssuo-Mäntyn
terna 7--2.
Beslut::
Avfallsn
nämnden be
eslöt om äre
endet enligtt Antero Honkasalos beeslutsförsla
ag.
Ordföra
ande Seija Kannelsuo-M
K
Mäntynen och
o Jarmo Aho
A inlämnaade sin avvikande åsikkt.
Avvikan
nde åsikten finns som b
bilaga till prrotokollet.
Föredra
aganden inlämnade sin
n avvikande
e åsikt i ären
ndet.
Nämnden granskade paragraffen omedelbart.
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Ärende
e4
16 §

REDOG
GÖRELSE TILL
T
HÖGS
STA FÖRVA
ALTNINGSDOMSTOL
LEN GÄLLA
ANDE LÄHT
TEENMÄKIS BESVÄR

ning: Raseborgs stadssjurist Leila Andersin, leila.anders in(at)raasep
pori.fi,
Beredn
avfallsombud Ch
hristine Perjala, roskara
aati@roskaaraati.fi
Föredra
agning:
avfallso
ombud Christine Perjala 0206 901 45

Högsta förvaltningsdomstolen
n ber om en
n redogörels
se av Västraa Nylands avfallsnämn
a
nd
med an
nledning av Ilkka Lähte
eenmäkis be
esvär till hög
gsta förvaltnningsdomsttolen.
Ilkka Lä
ähteenmäki har besvärrat sig till hö
ögsta förvalttningsdomsstolen över Helsingforss
förvaltn
ningsdomsto
ols utslag 14
4/0386/5 sa
amt ansökt om att verkkställandet av
a avfallsnämnde
ens beslut av
a den 23.5
5.2014 § 25 skall avbry
ytas.
Avfallsn
nämnden be
eslöt den 12
2.6.2013 § 25 med rös
sterna 6-3 aatt på Lojo stads
s
områd
de
övergå till en av ko
ommunen o
ordnad avfalllstransport. Detta besllut gäller em
mellertid inte
e
stadsde
elarna Sammatti, Saukkkola, Pusulla och Nummis, där enn kommunallt ordnad avvfallstran
nsport funge
erar sedan tidigare. Nä
ämnden bes
slöt också aatt den gamla, av fastig
ghetsinnehavaren ordnade
o
avfa
fallstransporten avsluta
as den 2.10 .2016. Man
n övergår
fr.o.m. den
d 3.10.20
016 till ett avv kommune
en ordnat oc
ch konkurreensutsatt av
vfallstranspo
ortsystem.
I sitt beslut av den 4.7.2013 § 30 beslöt avfallsnämn
a
nden (med rrösterna 7-2
2 och 1 tom
m
röst), i samband
s
med
m godkän nandet av föregående
f
mötets prootokoll, att medlem
m
Ilkka
a
Lähteen
nmäki är jäv
vig på det ssätt som avs
ses i förvaltningslagen § 28.1 punkt 7, efterso
om
han vid avfallsbola
agets bolagssstämma ha
ade fungera
at som repreesentant oc
ch ombud fö
ör
sådana
a avfallstransportföretag
g, som är minoritetsde
m
lägare. Efteer en omrös
stning gällan
nde
jävighetten godkändes protoko
ollet från mö
ötet den 12.6.2013 enhhälligt med den ändring
gen
att en sats
s
på sidan 14 ändrad
des till form
men: Medlem
mmarna Maatti Johansson och Ilkka
a
Lähteen
nmäki avläg
gsnade sig ffrån mötet.
Med de
et överklaga
ade beslutett avlägsnad
de Helsingfo
ors förvaltninngsdomstol den till av-fallsnäm
mndens bes
slut av den 4
4.7.2013 § 30 bifogade
e felaktiga aanvisningen
n för ändring
gssökning
g och samtid
digt upphävvde domstolen ifrågava
arande besl ut. Förvaltn
ningsdomsto
olen
avfärda
ade Lähteen
nmäkis besvvär över beslutet av de
en 12.6.201 3 § 25.

Besvärr
nmäki anse
er i sitt besvä
a förvaltning
gsdomstoleen att avfalls
snämndenss
Lähteen
är till högsta
beslut av
a den 12.6
6.2013 § 25 har tillkomm
mit i felaktig
g ordning, eeftersom en ledamot i
nämnde
en hade förrhindrats attt delta i ären
ndets behan
ndling utan att hans jäv
vighet hade
e
avgjortss. Dessutom
m hade leda
amoten hota
ats och han hade tvinggats avlägsn
na sig från möm
tet. Man
n borde ock
kså ha hört Lähteenmä
äki angåend
de jävet. Efte
tersom beha
andlingen av
a
jävet ha
ade inletts, borde nämn
nden ha avg
gjort jävighe
etsfrågan, ttrots att Läh
hteenmäki hade
h
avlägsn
nat sig från mötet.
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Lähteen
nmäki ber att
a högsta fö
örvaltningsd
domstolen dessutom
d
beeordrar att verkställand
v
det
av näm
mndens beslut av den 1 2.6.2013 § 25 avbryts tills dess attt besvärsärendet har ava
gjorts.

snämndens
s svar
Avfalls
Avfallsn
nämnden hä
änvisar till d
det som sag
gts vid förva
altningsdom
mstolsbehan
ndlingen sam
mt
till det överklagade
ö
e avgörande
et från Hels
singfors förv
valtningsdom
mstol jämte motiveringar.
Nämnden vill dess
sutom underrstryka att Lähteenmäk
L
ki inte har hhotats, han har
h inte heller
tvingatss avlägsna sig
s från möttet. Ordföra
anden medd
delade Lähtteenmäki attt han, på de
et
sätt som
m lagstiftnin
ngen förutsä
ätter, bör av
vlägsna sig under den ttid som han
ns jävighet beb
handlass. Det var Lähteenmäkkis eget beslut att avläg
gsna sig hellt från möte
et. Eftersom
Lähteen
nmäki hade
e meddelat a
att han tänk
ker avlägsna sig från m
mötet, var ha
an inte läng
gre
mötesd
deltagare vid
d behandlin
ngen efter pausen och således fannns det inge
en orsak attt
avgöra hans jäv vid behandlin
ngen av äre
endet.
Vad betträffar hörandet, konsta
aterar nämnden att det i lagstiftninngen inte sttadgas om hörande vid
v behandling av jäv. T
Tvärtom, ha
ade Lähteen
nmäki enligtt förvaltning
gslagen § 27
7
inte rättt att delta i behandlinge
b
en av sitt jäv och inte närvara
n
då ddet behandlades.
Nämnden anser attt Lähteenm
mäkis besvä
är och således också krravet att avbryta verkställandet, är ogrundade och att d
de med den
n motivering
gen bör avs lås.
Förteckkning över bilagor
b
enlig
gt föredragningslistan:
Bilaga § 17/1: högs
sta förvaltniingsdomsto
olens begära
an om redoogörelse
Förslag
g:
Nämnden besluterr att avge de
et ovan före
eslagna som
m sin redogöörelse till hö
ögsta förvaltningsdo
omstolen.
afen justera
as omedelba
art.
Paragra

Behand
dling:
Ordföra
anden konsttaterade attt verksamhe
etsorganet skulle
s
ta stäällning till om
m medlem IlI
kka Läh
hteenmäki var
v jävig, eft
ftersom Läh
hteenmäki är
ä vederbörl ig i ärendett. Lähteenm
mäki
avlägsn
nade sig från mötesrum
mmet för de
en tid då jävighetsfrågaan behandla
ades.
Nämnden beslöt enhälligt att Ilkka Lähtee
enmäki var jävig att deelta i ärende
ets behandling.
Beslut::
Beslutssförslaget go
odkänndes enhälligt. Avfallsnämn
A
den justeraade paragra
afen omedelbart.
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Ärende
e5
17 §

TILL KÄ
ÄNNEDOM
M

Avfallso
ombudets tjänsteinne
ehavarbes
slut § 188- 304.
Rosk’n Roll Oy Ab 15.8.2014:: Rapport 3//2014 för Vä
ästra Nylannds avfallsnä
ämnd om
ärenden
n som är ak
ktuella
Förteckkning över bilagor
b
enlig
gt föredragningslistan:
sk’n Roll Oyy Ab:s rappo
ort 3/2014
Bilaga § 18/1: Ros
g:
Förslag
Avfallsn
nämnden be
esluter att lå
åta bli att an
nvända sin rätt att ta övver tjänstem
mannabeslu
uten.
Avfallsn
nämnden an
ntecknar de
e övriga ärendena till kä
ännedom.
Beslut::
Avfallsn
nämnden be
eslöt att inte
e utnyttja sin rätt att åte
erkalla mynndighetsbesluten. De
andra ärendena
ä
tecknades tilll kännedom
m
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BILAGA TILL PROTOKOLL

ÄNDRINGSSÖKANDE
Paragrafer 13, 14, 16 och 17
Rättelse får inte yrkas i och kommunalbesvär får inte anföras över beslut som endast gäller
beredning eller verkställighet.
Kommunallagen 91 §
Paragraf 15
Kommunalbesvär
Ändring till detta beslut ansöks hos Helsingfors förvaltningsdomstol med ett skriftligt besvär.
Besvärshandlingarna inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol, adress. Bangårdsvägen
9, 00520 Helsingfors under den tjänstetid som staten följer, senast den trettionde dagen från
delfåendet , så att delfåendedagen inte räknas till besvärstiden.
Besvärshandlingarna kan inlämnas personligen, per bud, genom ett befullmäktigat ombud
eller per post.
Till besväret bör man bifoga detta beslut, de handlingar som den klagande vill vädja till samt
en utredning över det datum från vilket besvärstiden räknas.

Jätelautakunnan äänestyslista
Liite 1
§ 15 Johanssonin ehdotus vastaan puheenjohtajan ehdotus koskien Lähteenmäen
kuulemista esteellisyysasiassa.
JAA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bjarne Roth
Ingrid Träskman
Lahja Stenberg
Jarmo Aho
Matti Johansson
Merja Laaksonen
Antero Honkasalo
Sikke Leinikki
Seija Kannelsuo-Mäntynen
YHTEENSÄ

EI
x

TYHJÄ

YHTEENSÄ

0

9

x
x
x
x
x
x
x
x
7

2

Jätelautakunnan äänestyslista § 15
§ 15 Johanssonin ehdotus vastaan puheenjohtajan ehdotus koskien
Lähteenmäen esteellisyyttä.
JAA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bjarne Roth
Ingrid Träskman
Lahja Stenberg
Jarmo Aho
Matti Johansson
Merja Laaksonen
Antero Honkasalo
Sikke Leinikki
Seija Kannelsuo-Mäntynen
YHTEENSÄ

EI
x

TYHJÄ

YHTEENSÄ

0

9

x
x
x
x
x
x
x
x
7

2

Liite 2

Jätelautakunnan äänestyslista § 15
§ 15 Honkasalon muutosesitys vastaan esittelijän päätösesitys

JAA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bjarne Roth
Ingrid Träskman
Lahja Stenberg
Jarmo Aho
Matti Johansson
Merja Laaksonen
Antero Honkasalo
Sikke Leinikki
Seija Kannelsuo-Mäntynen
YHTEENSÄ

EI
x
x
x

Liite 3

TYHJÄ

YHTEENSÄ

0

9

x
x
x
x
x
x
2
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Puheenjohtaja Seija Kannelsuo-Mäntynen ja jäsen Jarmo Aho jättivät pöytäkirjaan
eriävän mielipiteensä seuraavin perusteluin:
Julkisen vallankäytön tulee perustua lakiin. Selvitysten mukaan mitkään jätelain 37 §
mukaiset edellytykset kiinteistökohtaiseen jätehuoltoon eivät täyty.
Lisäksi alueella toimii rekisteröimättömiä yrittäjiä. Kuljetusyrittäjät eivät ole toimittaneet jätelain 39 §:n mukaisia tietoja jätehuoltoviranomaiselle mikä oleellisesti vaikeuttaa valvonta- ja seurantatyötä.
Sako- ja umpikaivolietteiden keskitetty hallinta on tärkeää vesiensuojelun takia. Nykyisessä kiinteistön haltijan järjestämässä sopimusperusteisessa kuljetusjärjestelmässä ei ole varmuutta siitä, ovatko kaivot asianmukaisessa kunnossa, tyhjennetäänkö ne jätehuoltomääräysten vaatimusten mukaisesti ja toteutuuko lietteiden
lain mukainen käsittely.
FCG:n 14.10.2013 selvityksen mukaan jätelaissa säädetyt edellytykset kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamiselle eivät täyty nykyisellään.
Jätelain 37 § 1 momentin 1 kohdan edellytyksen ei voida todeta täyttyvän. Jätelautakunnan on mahdotonta todeta, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja
luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin, kun se ei ole saanut kuljetusyrityksiltä riittäviä yksilöityjä tietoja. Kattavan viranomaisrekisterin ylläpito on nykyjärjestelmässä aikaa vievää ellei jopa mahdotonta. Nykyjärjestelmässä ei myöskään
voida näyttää toteen, että järjestelmä on tasapuolinen ja kattava kaikilla alueilla.
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristön antamien tietojen mukaan kaivojen tyhjennys
tapahtuu nykyisin pitkälti asiakkaiden muistin ja tiedon varassa. Osalla asiakkaista ei
ole lainkaan yhteyttä lietetyhjentäjään. Usein asukkaat eivät ole tietoisia kaivojen
tyhjennystarpeesta, erityisesti harmaiden jätevesien käsittelyjärjestelmien osalta.
Nykyisessä järjestelmässä tyhjennysurakoitsija ei välttämättä osaa tai suostu tyhjentämään kaivoa sillä tavoin kun olisi tarpeen. Kattavasta ja luotettavasta palvelusta ei
näin ollen ole takeita.
Päätöksessä mainittu kuluttajasuojalaki ei takaa kohtuullisia hintoja koska palvelujen
kohtuullisuutta arvioi yleinen tuomioistuin kuten muissakin asioissa, joissa kohtuullisuutta voidaan arvioida. Esivaiheessa voi tietysti tehdä valituksen kuluttajariitalautakuntaan, mutta sehän on vain suositusratkaisu, jota elinkeinonharjoittajan ei tarvitse
noudattaa. Käräjäoikeus siis harkitsee sen, onko hinta kohtuullinen vai ei
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö Haja-asutuksen jätevedet Tilannekatsaus 2013
todetaan. Kaiken kaikkiaan alueella on käytössä erittäin laaja skaala erityyppisiä
järjestelmiä.
Valtaosa (85 %) saostussäiliöllisistä kohteista täyttää lainsäädännön vaatimuksen vähintään kerran vuodessa tapahtuvasta lietetyhjennyksestä. Alueella voimassa olevien
jätehuoltomääräysten mukaista, vähintään kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaa lietetyhjennystä, noudattaa alle puolet (44 %) saostussäiliöllisistä kohteista. Harmaiden
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jätevesien käsittelyn osalta tilanne on heikompi: jopa joka kolmas jättää lainsäädännön ja joka kolmas jätehuoltomääräysten minimimäärän täyttämättä. Umpisäiliöitä
tyhjennetään ilmeisesti tarpeen mukaan. Lietetyhjennykset säilynevät osana jätevesien käsittelyä myös jatkossa ja niiden merkitys järjestelmän toimivuudessa korostuu
edistyneempien jätevesijärjestelmien yleistyessä. Näin ollen lietetyhjennysten sekä
muun huollon toteutumiseen on syytä jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.
Länsi-Uudellamaalla on sako- ja umpikaivolietehuollon kannalta vaikeasti hoidettavia
alueita, esimerkiksi saaristoa. Siitä, saavatko nämä alueet palvelua, ei ole käytettävissä tietoja. Laskujen maksaminen ei aina tapahdu edellytetyllä tavalla. Siitä ei kuitenkaan ole tietoa, miten hyvin tieto hankalasti maksavista asiakkaista siirtyy muille
yrittäjille ja vaikeuttaako se palvelun saantia.
Koska Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan toimialueen kunnilla ei ole ollut kattavaa
seurantajärjestelmää, täyttä varmuutta tasapuolisesta palvelujen saatavuudesta nykytilanteessa ei voida saada. Palvelujen tarjonnan saatavuuden seurannan voidaan
arvioida tehostuvan kuljetusrekisterin kehittämisen tuloksena.
Jätelaki 37 § mom 2.
Nykyisen kiinteistön haltijan järjestämän kuljetusjärjestelmän ei voida sanoa edistävän jätehuollon toimivuutta. Tämänhetkistä sako- ja umpikaivojätteiden kuljetusjärjestelmää ei koordinoida niin, että kuntalaisella olisi mahdollisuus tilata sako- ja umpikaivojätteiden tyhjennys yhdeltä taholta. Järjestelmän aukot ja puutteet ovat vaarana ja haittana ihmisten terveydelle sekä Länsi-Uudenmaan alueen ympäristölle ja
ennen kaikkea alueen vesistölle.
Huonosti hoidetut vesihuoltojärjestelmät aiheuttavat ympäristöhaittoja. Kunnan järjestämä kuljetus varmistaa lietekaivojen säännöllisen tyhjentämisen, mikä pienentää
niiden aiheuttamaa ympäristöriskiä. Myös kuljetukset voidaan järjestää tehokkaammin, mikä vähentää päästöjä ilmaan.
Jätelautakunta selvitti keväällä 2013 ELY-keskukselta seudulla toimivien sako- ja umpikaivolietettä kuljettavien yritysten jätehuoltorekisteriin hyväksymistilannetta. Jätelautakunnan saamien tietojen perusteella osalla yrittäjistä ei ole päätöstä hyväksymisestä jätehuoltorekisteriin.
Kokonaisarvio kiinteistön haltijan järjestämälle kuljetukselle asetettujen vaatimusten
täyttymisestä Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan toimialueella
Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan toimialueen kunnilla ei ole ollut systemaattisesti
kerättyä rekisteriä kiinteistöistä, joilla on sako- tai umpikaivolietekaivo joten ei ole
tietoa vaatimusten täyttymisestä. Kunnalliseen järjestelmään siirryttäessä tämä epäkohta poistuu.
Jätelaki 37 § mom. 3.
Tämänhetkistä sako- ja umpikaivojätteiden kuljetusjärjestelmää ei koordinoida yhdestä tahosta jolloin järjestelmä on kotitalouksien näkökulmasta haasteellinen käsittää. Viranomaisen valvonta on haasteellista kun keskitettyä tietoa ei ole saatavilla.
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Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan toimialueen kunnissa ei ole systemaattisesti
koottua ja ylläpidettyä rekisteriä viemäriverkoston ulkopuolella olevista kiinteistöistä.
Nykyinen järjestelmä ei anna mahdollisuutta systemaattiseen valvontaan, mikä lisää
ympäristöön kohdistuvia riskejä. Länsi-Uudenmaan ympäristöviranomaiset ovat toivoneet kunnallista järjestelmää valvonnan ja seurannan helpottamiseksi.

