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Beslutsfattare 
 

Närvarande Stenström Martin, Raseborg ordförande  
 Boström Marianne, Högfors ledamot  
 Böckerman Ulf, Hangö ledamot  

 Kankfelt Tim, Sibbo ledamot  
 Kivirinta Jari, Ingå ledamot Frånvarande 

18.00-18.03 (3 §) 

och 19.01-19.02 (4 
§) 

 Salmenpohja Juhana, Lojo ledamot  

 Salojoki Irina, Askola ledamot Frånvarande 
19.00-19.01 (4 §) 

 Tanner Mari, Borgnäs ledamot  

 Uusitalo Juha, Vichtis ledamot  
 Ahola Riitta, Porvoo  suppleant  
 Östberg, Magnus  suppleant Frånvarande 

19.00-19.01 (4 §) 
 
Frånvarande Laine Jyri-Pekka, Borgå vice ordförande  

 Kumin Erica, Lovisa ledamot  
 Laaksonen Merja, Sjundeå ledamot  
 
Övriga 

deltagare 

Perjala Christine  föredragande  

 Ek Pamela  protokollförare  
 

 

 

Underskrifter Martin Stenström  Pamela Ek 
 
 

 ordförande protokollförare 
 

 

Behandlade ärenden 1 - 8 §:t 
 

 

Protokolljustering 
 
  _____________________  ____________________ 

  tid och plats   tid och plats 
 

 

_____________________  ____________________ 
Tim Kankfelt   Jari Kivirinta 
protokolljusterare  protokolljusterare  
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Protokollet hålls offentligt framlagt 
 

  Protokollet är framlagt till offentligt påseende vid Munka avfallscentral i 
Lojo fr.o.m. 11.5.2022.



 

Protokoll 1/2022 4 

 

 

Nylands avfallsnämnd § 1 28.04.2022 

 
Mötets laglighet och beslutförhet 
 

Nylands avfallsnämnd 28.04.2022 § 1 
 

Förslag: 

 
Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 

Beslut: 
 
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 
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Nylands avfallsnämnd § 2 28.04.2022 

 
Val av protokolljusterare 
 

Nylands avfallsnämnd 28.04.2022 § 2 
 

Förslag: 

 
Avfallsnämnden utser Tim Kankfelt och Jari Kivirinta till protokolljusterare. 
 

Beslut: 
 
Avfallsnämnden utsåg Tim Kankfelt och Jari Kivirinta till protokolljusterare. 
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Nylands avfallsnämnd § 3 28.04.2022 

 
Utfärdande av de förnyade avfallshanteringsföreskrifterna av Nylands avfallsnämnd 
 

67/60.606/2022 
 
Nylands avfallsnämnd 28.04.2022 § 3 

 
Beredning: ansvarig avfallsinspektör Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, tfn. 
020 690 145 

 
Enligt 91 § avfallslagen får kommunen utfärda för verkställigheten av av-
fallslagen behövliga allmänna föreskrifter som är påkallade av de lokala 

förhållandena och gäller kommunen eller någon del av den.  
 
I Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, 

Sibbo, Sjundeå och Vichtis är i nuläget i kraft de avfallshanteringsföreskrif-
ter som Nylands avfallsnämnd godkände 21.5.2019 och som trädde i kraft 
1.7.2019.  

 
Avfallslagstiftningen förnyades under sommaren och hösten 2021 och där-
för måste det göras ändringar i Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsfö-

reskrifter. 
 
Avfallshanteringsmyndigheten har berett ett utkast till uppdaterandet av 

Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter (bilaga 1). 
 
De största föreslagna ändringarna 

 

• Utvidgande av skyldigheten att separat insamla återvinnbara av-

fallsslag 

• Anmälan om kompostering måste göras till avfallshanteringsmyndi-

gheten senast 1.9.2022 

• Tömningsintervallet för blandavfallskärlet kan i fortsättningen vara 

fyra veckor om bioavfallet samlas separat eller komposteras 

• Ny paragraf: 8 § Kvartersvist insamlingssystem 

• Slammet från slamavskiljare, i vilka det enbart samlas gråvatten 

(tvättvatten), ska avlägsnas alltid vid behov, dock minst med två års 

intervall (för tillfället finns inget eget tömningsintervall för enbart 

slam från tvättvatten, utan det är ett år, liksom för annat slam) 

• Slutna tankar ska tömmas alltid då de blir fulla, dock minst med två 

års intervall (för tillfället bara ”då de blir fulla”) 

• Ny paragraf: 32 § Underhåll av slamavskiljare och slutna tankar och 

deras tillgänglighet 
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• Den som själv behandlar slam ska årligen meddela avfallshante-

ringsmyndigheten uppgifter om de fastigheter vars slam han eller 

hon behandlat 

Enligt utkastet träder de utvidgade skyldigheterna till separat insamling av 
återvinnbart avfall i kraft stegvis från hösten 2022 till våren 2025. Skyldi-
gheten att anmäla om kompostering träder i kraft 1.9.2022 och de andra 

ändringarna 1.5.2022. 
 
Hörande 

 
Om ändringarna i Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter har 
beretts möjlighet till inflytande samt begärts utlåtande i enlighet med 92 § 

i avfallslagen och 41 § i förvaltningslagen. Utlåtande har begärts av kom-
munerna och/eller kommunernas miljövårdsmyndigheter, Nylands närings-
, trafik- och miljöcentral samt Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab. 

Kungörelsen har funnits till påseende 15.3–13.4.2022 i avfallsnämndens 
kommuner. Kungörelsen jämte bilaga kunde också läsas på avfallshante-
ringsmyndighetens nätsidor. Under denna tid hade kommuninvånarna möj-

lighet att framföra åsikter om ändringarna i avfallshanteringsföreskrifterna. 
En kungörelseannons har även publicerats i kommunernas officiella kungö-
relsetidningar; Kirkkonummen sanomat, Etelä-Uusimaa, Länsi-Uusimaa, 

Ykkös-Lohja, Karkkilan tienoo, Karkkilalainen, Vihdin Uutiset, Luoteis-Uusi-
maa, Västra Nyland, Uusimaa, Itäväylä, Östnyland, Sipoon Sanomat, Lovii-
san Sanomat och Nya Östis.  

 
Om utkastet gavs tretton (13) utlåtanden och trettiofem (35) åsikter (bila-
gorna 2 och 3). De som gett utlåtanden (kommunernas miljövårdsmyndi-
gheter) har ansett att de i avfallshanteringsföreskrifterna föreslagna än-

dringarna behövs och att de är motiverade. 
 
På basen av utlåtandena har det gjorts ändringar i utkastet. Avfallshante-

ringsmyndigheten har svarat på utlåtandena och åsikterna (bilaga 4). Allt 
som framförts i utlåtandena kan inte beaktas i avfallshanteringsföreskrif-
terna. Avfallshanteringsföreskrifterna gäller i tolv kommuner och bland an-

nat därför måste föreskrifterna hållas på allmän nivå. Kommunerna har 
också haft motstridiga önskemål. Därmed är det endamålsenligt att det 
bestäms om en del av det som framförts i utlåtandena i kommunens egna 

miljövårdsföreksrifter. 
 
Förslag: 

 
Avfallsnämnden utfärdar bifogade Nylands avfallsnämnds avfallshante-
ringsföreskrifter (Bilaga 5). De uppdaterade avfallshanteringsföreskrifterna 

träder i kraft 1.5.2022. 
 
Avfallshanteringsföreskrifterna kan verkställas trots ändringssökande. 

 
Paragrafen justeras på mötet. 
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Behandling: 
 

Jari Kivirinta avläsnade sig från mötet för tiden 18.01-18.03.  
 
Magnus Östberg föreslog understödd av Juhana Salmenpohja ett avfalls-

nämnden inte godkänner den i utkastet till avfallshanteringsföreskrifternas 
31 § föreslagna ändringen gällande slutna tankars tömning. 
 

I omröstningen ställdes föredragandes förslag mot Magnus Östbergs förs-
lag. Omröstningen utfördes med namnupprop. 
 

Alla ledamöter (Irina Salojoki, Ulf Böckerman, Jari Kivirinta, Marianne Bo-
ström, Juhana Salmenpohja, Mari Tanner, Tim Kankfelt, Magnus Östberg, 
Juha Uusitalo, Riitta Ahola, Martin Stenström) röstade för Magnus Östbergs 

förslag. 
 
Beslut: 

 
Avfallsnämnden beslutade utfärda bifogade Nylands avfallsnämnds av-
fallshanteringsföreskrifter (Bilaga 5) ändrade enligt Magnus Östbergs 

motförslag. De uppdaterade avfallshanteringsföreskrifterna träder i kraft 
1.5.2022. 
 
Avfallshanteringsföreskrifterna kan verkställas trots ändringssökande. 

 
Paragrafen justerades på mötet. 
 

Bilagor 1 Bilaga 1 UTKAST Nylands avfallsnämnds 
avfallshanteringsföreskrifter.pdf 

 2 Liite_Bilaga 2 Lausunnot 2022.pdf 

 3 Liite_Bilaga 3 Mielipiteet 2022.pdf 
 4 Liite_Bilaga 4 Tiivistelmä lausunnoista ja mielipiteistä sekä 

vastaus niihin.pdf 

 5 Bilaga 5 Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter 
fr.o.m. 1.5.2022.pdf 

 A Äänestysluettelo § 3.pdf 
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Nylands avfallsnämnd § 4 28.04.2022 

 
Överföring av ärendet gällande inlämnandet av uppgifter om transporten av slam från 
slamavskiljare och slutna tankar till tillsynsmyndigheten 

 
26/60.606/2021, 44/60.606/2021 
 

Nylands avfallsnämnd 28.04.2022 § 4 
 

Beredning: ansvarig avfallsinspektör Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, tfn. 

020 690 145 
 
Enligt 39 § avfallslagen skulle avfallstransportören fram till 18.7.2021 årli-

gen lämna aktuella uppgifter till den kommunala avfallshanteringsmyndig-
heten om vilka fastigheters avfall har avhämtats från och om antalet sop-
kärlstömningar per fastighet och avfallstyp. Fr.o.m. 19.7.2021 ska uppgif-

terna inlämnas minst en gång i kvartalet. Transportören ska dessutom årli-
gen ge in ett enligt avfallstyp specificerat sammandrag över mängden av-
fall som samlats in på fastigheterna och över leveransplatserna. Närmare 

bestämmelser om de uppgifter som ska lämnas ges i 26 § statsrådets av-
fallsförordning (179/2012), som var i kraft till den 18.7.2021. 
 

Enligt 33 § Nylands avfallshanteringsföreskrifter ska avfallstransportören 
inlämna fastighetsvis och specificerade tömningsuppgifter över slam som 
transporterats. Uppgifterna ska inlämnas till avfallshanteringsmyndigheten 

årligen före slutet av februari följande år eller enligt en av myndigheten gi-
ven tidtabell. Uppgifterna ska inlämnas i en form som kan bearbetas elekt-
roniskt eller i den form som avfallshanteringsmyndigheterna separat med-

delar. 
 
För att få in uppgifter om slamtransporter för år 2020 skickade avfallshan-
teringsmyndigheten en första uppmaning (bilaga 6 och 7) till 20 slamtran-

sportföretagare per e-post (eller per post såvida avfallshanteringsmyndi-
gheten inte kände till en fungerande e-postadress) 3.3.2020. Sändningslis-
tan hade samlats ihop av uppgifter som fåtts från reningsverken om aktiva 

slamtransportörer. I brevet ombads företagarna skicka in följande uppgif-
ter gällande år 2020 (26 § avfallsförordningen 179/2012) i en elektroniskt 
redigertbar form: 
 

• kundens namn och adressen till den fastighet, där man tömt slambrun-

nen 

• brunnens typ och storlek 

• brunnens tömningsdatum eller antal tömningsgånger 

• den totala mängden slam som företaget under året har transporterat 

från fastigheter på Nylands avfallsnämnds område 

• mottagarna av slam samt mängden slam som under året förts till dem, 

slamsorten specificerad 
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Man bad att få uppgifterna senast 21. och 28.3.2021. Till de tretton företa-
gare som inte inlämnade de begärda uppgifterna inom utsatt tid, skickades 

en andra uppmaning (bilaga 8 och 9) per e-post (eller post såvida av-
fallshanteringsmyndigheten inte kände till en fungerande e-postadress) 23. 
och 30.3.2020. I brevet berättas att tillsynsmyndigheten med stöd av 126 

§ avfallslagen kan ålägga företagaren att uppgöra sin skyldighet samt med 
stöd av 95 § och 99 § kan upphäva godkännandet av företaget till av-
fallshanteringsregistret, vilket skulle leda till att företaget inte längre får id-

ka transport av avfall. Enligt brevet förs ärendet till behandling i Nylands 
avfallsnämnd, såvida transportuppgifterna trots uppmaningen inte inläm-
nas. Man begärde att få in uppgifterna senast 6. och 20.4.2020. 

 
Porvoon Viemäripalvelu Oy inlämnade 9.6.2021 bristfälliga uppgifter om 
företagets transporter av slam från slamavskiljare och slutna tankar. Av-

fallshanteringsmyndigheten uppmanade företaget per telefon 11.6.2021 
och 3.2.2022 att komplettera uppgiterna, men har inte fått någon komplet-
tering. 

 
Avfallshanteringsmyndigheten har inte med stöd av avfallslagen behörighet 
att ålägga bestämmelser om inlämnandet av transportuppgifterna. Med 

stöd av 126 § avfallslagen har den i 24 § avfallslagen avsedda allmänna 
tillsynsmyndigheten en sådan bestämmanderätt. Nylands närings-, trafik- 
och miljöcentral (NTM-central), som även ansvarar för det i 142 § 1 mom. 
2) punkten avfallslagen åsyftade avfallshanteringsregistret över transport-

företagare, är den allmänna  tillsynsmyndigheten i detta ärende. 
 
Förslag: 

 
Avfallsnämnden beslutar överföra ärendet gällande Porvoon Viemäripalvelu 
Oy:s inlämnande av uppgifter om transporten av slam från slamavskiljare 

och slutna tankar till behandling av tillsynsmyndigheten, dvs. Nylands nä-
rings-, trafik- och miljöcentral. 
 

Avfallsnämnden ber NTM-centralen att ålägga Porvoon Viemäripalvelu Oy 
att fullgöra sin skyldighet att inlämna de i 39 § 2 mom. avfallslagen och 26 
§ avfallsförordningen 179/2012 åsyftade uppgifterna som fattas för år 

2020:s del till avfallshanteringsmyndigheten.  
 
Behandling: 

 
Irina Salojoki och Magnus Östberg avlägsnade sig från sammanträdet för 
tiden 19.00-19.01. Jari Kivirinta avlägsnade sig från sammanträdet för 

tiden 19.01-19.02. 
 

Beslut: 

 
Avfallsnämnden beslutade överföra ärendet gällande Porvoon Viemäripal-
velu Oy:s inlämnande av uppgifter om transporten av slam från slamavskil-

jare och slutna tankar till behandling av tillsynsmyndigheten, dvs. Nylands 
närings-, trafik- och miljöcentral. 
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Avfallsnämnden ber NTM-centralen att ålägga Porvoon Viemäripalvelu Oy 
att fullgöra sin skyldighet att inlämna de i 39 § 2 mom. avfallslagen och 26 

§ avfallsförordningen 179/2012 åsyftade uppgifterna som fattas för år 
2020:s del till avfallshanteringsmyndigheten.  
 

Bilagor 6 Liite_Bilaga 6 Kehotus ensimmäinen liete 1.pdf 
 7 Liite_Bilaga 7 Kehotus ensimmäinen liete 2.pdf 
 8 Liite_Bilaga 8 Kehotus toinen liete 1.pdf 

 9 Liite_Bilaga 9 Kehotus toinen liete 2.pdf 
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Nylands avfallsnämnd § 6 13.04.2021 
Nylands avfallsnämnd § 5 28.04.2022 

 
Beviljande av undantagstillstånd för Rosk'n Roll Oy Ab:s försöksprojekt beträffande 

flerfacksinsamlingsservicen 
 
Nylands avfallsnämnd 13.04.2021 § 6 

 
Beredning: ansvarig avfallsinspektör Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, tfn. 
020 690 145 

 
Rosk'n Roll Oy Ab har för avsikt att genomföra ett försöksprojekt beträf-
fande flerfacksinsamlingsservicen. Syftet med projektet är att utreda verk-

ningarna av optimerad logistik på insamlingskostnader, -körmängd och -ut-
släpp samt på kundupplevelsen. Dessutom utreder projektet hur hög ma-
terialåtervinningsgrad det är möjligt att uppnå då flerfacksservicen ges 

som primär avfallsservice till fastigheterna på ett enhetligt småhusområde. 
 
Den projektenliga flerfacksservicen är i kundernas bruk under ett år; juni 

2021 - maj 2022. 
 
För projektet ansöker Rosk'n Roll Oy Ab om undantag från avfallshanter-

ingsföreskrifterna så att bioavfallskärlen till de bostäder som är med i pro-
jektet töms med fyra veckors mellanrum samt från avfallstaxan så att av-
giften för flerfacksservicen för de bostäder som är med i projektet bestäms 

specifikt för varje kund på basen av kundens nuvarande tömningsavgift 
(bilaga 11, enbart på finska). 
 

Enligt 21 § Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter ska töm-
ningsintervallet för bioavfallskärl som används av en eller två bostäder 
vara högst två veckor. Enligt 41 § kan avfallshanteringsmyndigheten i en-
skilda fall av särskilda skäl bevilja undantag från iakttagandet av avfalls-

hanteringsföreskrifterna. 
 
Eftersom det gäller ett tidsbundet projekt kan man anse att det är ett en-

skilt fall. Projektets syfte är att utreda hur miljöpåverkan av avfallsinsam-
lingen kan minskas samt hur materialåtervinningen kan ökas. Projektets 
syften är alltså samma som avfallslagstiftningens främsta syften, vilket kan 

anses vara ett sådant särskilt skäl som avses i 41 § i avfallshanteringsföre-
skrifterna. Dessutom kan det tilläggas att fyra veckors tömningsintervall av 
bioavfallskärlet på förhand bedömt inte medför olägenhet eller fara för mil-

jön eller hälsan. Därmed föreligger förutsättningar att med stöd av 41 § 
Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter bevilja undantag från 
iakttagandet av bestämmelsen om bioavfallskärlets tömningsintervall i 21 § 

för de bostäder som deltar i projektet. 
 
Enligt 81 § avfallslagen kan avfallsavgiften på ansökan av den avgiftsskyl-

dige eller på initiativ av myndigheten påföras så att den avviker från av-
fallstaxan eller efterskänkas om avfallsavgiften enligt avfallstaxan måste 
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anses oskäligt stor eller liten. Om avfallsavgiften påförs så att den avviker 
från avfallstaxan, ska avgiftsgrunderna vara objektiva och skäliga. 

 
Normalt är avgiften för flerfacksservicen på grund av större kostnader dy-
rare för kunden än vanlig tömning av blandavfallskärl. För de bostäder 

som deltar i detta projekt måste normal avgift för flerfacksservice anses 
vara oskäligt stor med beaktande av att kunden inte själv tagit initiativ till 
att välja denna service. Rosk’n Roll Oy Ab föreslår en kundspecifik månad-

savgift, vars grund är kundens nuvarande tömningsavgift. Avgiftsgrunden 
kan anses vara objektiv och skälig. Därtill måste projektets positiva verk-
ningar för miljön och materialåtervinningen beaktas. Därmed föreligger 

förutsättningar för att med stöd av 81 § avfallslagen påföra avfallsavgiften 
för de bostäder som deltar i projektet avvikande från avfallstaxan. 
 

Förslag: 
 
På de grunder som framförts ovan beslutar avfallsnämnden med stöd av 

41 § Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter bevilja undantag 
från 21 § så att bioavfallskärlets tömningsintervall får vara fyra veckor för 
de bostäder som deltar i försöksprojektet beträffande flerfacksinsamlings-

servicen. Vidare beslutar avfallsnämnden med stöd av 81 § avfallslagen 
påföra avfallsavgiften för de bostäder som deltar i projektet avvikande från 
avfallstaxan, så att avgiften bestäms som en månadsavgift specifikt för 
varje kund på basen av kundens nuvarande tömningsavgift. 

 
 Behandling: 
 

 Rosk'n Roll Oy Ab:s service- och utvecklingsdirektör Marko Printz deltog 
som sakkunnig 17.25-17.47. 

 

 Beslut: 
 

På de grunder som framförts ovan beslutade avfallsnämnden med stöd av 

41 § Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter bevilja undantag 
från 21 § så att bioavfallskärlets tömningsintervall får vara fyra veckor för 
de bostäder som deltar i försöksprojektet beträffande flerfacksinsamlings-

servicen. Vidare beslutade avfallsnämnden med stöd av 81 § avfallslagen 
påföra avfallsavgiften för de bostäder som deltar i projektet avvikande från 
avfallstaxan, så att avgiften bestäms som en månadsavgift specifikt för 

varje kund på basen av kundens nuvarande tömningsavgift. 
 
Nylands avfallsnämnd 28.04.2022 § 5 

 
Beredning: ansvarig avfallsinspektör Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, tfn. 
020 690 145 

 
Rosk'n Roll Oy Ab:s försöksprojekt tar slut i slutet av maj. Ett av projektets 
syften var att få användarerfarenhet av en ny typ av ventilerat bioavfalls-

kärl samt att utreda vilka verkningar fyra veckors tömningsintervall av kär-
let har. Avfallsnämnden beslutade 13.04.2021 § 6 bevilja undantag från 
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avfallshanteringsföreskrifternas 21 § så att det ventilerade bioavfallskärlets 
tömningsintervall får vara fyra veckor för de bostäder som deltar i försöks-

projektet  
 
Rosk'n Roll Oy Ab hinner dock inte få tillräckliga användarerfarenheter av 

hur fyra veckors tömningsintervall fungerar under projekttiden. Därför an-
söker Rosk'n Roll Oy Ab om undantagstillstånd från avfallshanteringsföre-
skrifternas 21 § att fortsätta försöket med fyra veckors tömningsintervall 

av det ventilerade bioavfallskärlet samt att utvidga det till alla som vill del-
ta till 31.8.2023 för få mera användarerfarenhet (bilaga 10). 
 

Avfallslagstiftningen har förnyats märkbart under det senaste året. Till följd 
av det kommer bland annat separatinsamlingen av bioavfalls att utvidgas 
de kommande åren. I de största tätorterna blir separat insamling eller 

kompostering av bioavfall obligatoriskt för alla småhus. Den bakomliggan-
de orsaken är målet och skyldigheten att höja återvinningsgraden av kom-
munalt avfall i hela Finland. För att nå målet måste separat insamlingen av 

bioavfall öka. För de bostäder, till vilka skyldigheten att separat insamla 
bioavfall utvidgas, har längden på bioavfallskärlets tömningsintervall en 
stor ekonomisk betydelse. Bland annat på grund av detta är det viktigt att 

få tilläggsinformation om hur fyra veckors tömningsintervall för det ventile-
rade bioavfallskärlet fungerar. 
 
Enligt 21 § Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter ska töm-

ningsintervallet för bioavfallskärl som används av en eller två bostäder va-
ra högst två veckor. Enligt 41 § kan avfallshanteringsmyndigheten i enskil-
da fall av särskilda skäl bevilja undantag från iakttagandet av avfallshante-

ringsföreskrifterna. 
 
Det gäller ett tidsbundet projekt som tar slut 31.8.2023. Därmed kan man 

anse att det är ett enskilt fall. Syftet med projektet är att få tilläggsinfor-
mation om fyra veckors tömningsintervall för det ventilerade bioavfallskär-
let. Bioavfallskärlets tömningsintervall har stor betydelse då skyldigheten 

till att separat insamla bioavfall utvidgas de kommande åren i enlighet med 
avfallsförordningen (978/2021). Detta kan anses vara ett sådant särskilt 
skäl som avses i avfallshanteringsföreskrifternas 41 §. På basen av erfa-

renheterna från det pågående projektet förorsakar fortsättningen och ut-
vidgandet av projektet med fyra veckors tömningsintervall för det ventile-
rade bioavfallskärlet på förhand bedömt inte olägenhet eller fara för miljön 

eller hälsan. Därmed föreligger förutsättningar att med stöd av Nylands av-
fallsnämnds avfallshanteringsföreskrifters 41 § bevilja undantag från iakt-
tagandet av bestämmelsen om bioavfallskärlets tömningsintervall i 21 § för 

de bostäder som deltar i projektet. 
 
Förslag: 

 
På de grunder som framförts ovan beslutar avfallsnämnden med stöd av 
Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifters 41 §  bevilja undantag 

från 21 § så att det ventilerade bioavfallskärlets tömningsintervall får vara 
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fyra veckor för de bostäder som deltar i Rosk'n Roll Oy Ab:s försökspro-
jekt.  

 
Beslut: 
 

På de grunder som framförts ovan beslutar avfallsnämnden med stöd av 
Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifters 41 §  bevilja undantag 
från 21 § så att det ventilerade bioavfallskärlets tömningsintervall får vara 

fyra veckor för de bostäder som deltar i Rosk'n Roll Oy Ab:s försökspro-
jekt.  
 

Bilagor 10 Liite_Bilaga 10 RRn hakemus.pdf 
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Nylands avfallsnämnd § 6 28.04.2022 

 
Beslutet av Lovisa stads byggnads- och miljönämnd för kännedom 
 

68/60.606/2022 
 
Nylands avfallsnämnd 28.04.2022 § 6 

 
Beredning: ansvarig avfallsinspektör Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, tfn. 
020 690 145 

 
Byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad beslutade 8.3.2022 § 16 före-
lägga Esperi Care Oy som huvudförpliktelse att utan fördröjelse ansluta sig 

till den avfallshantering som kommunen ordnar, dock senast före 1.4.2022 
(bilaga 11). Byggnads- och miljönämnden förenade huvudförpliktelsen 
med ett hot om löpande vite i enlighet med 129 § avfallslagen och 6 § vi-

teslagen för försummande av att iaktta huvudförpliktelsen. 
 
Huvudförpliktelsen gäller de avfall som uppkommer i servicehuset Pajun-

kissa på adressen Videvägen 2 (Lovisa) och som ska överlämnas till den 
avfallshantering som kommunen ordnar. 
 

Förslag: 
 

Antecknas för kännedom. 
 
Beslut: 

 
Antecknades för kännedom. 
 

Bilagor 11 Liite_Bilaga 11 Pöytäkirjanote_§16_tiedoksi_fi_sv.pdf 
 



 

Protokoll 1/2022 17 

 

 

Nylands avfallsnämnd § 7 28.04.2022 

 
Avfallshanteringsmyndigheten gör komposteringsinspektioner 
 

Nylands avfallsnämnd 28.04.2022 § 7 
 

Beredning: ansvarig avfallsinspektör Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, tfn. 

020 690 145 
 
Avfallshanteringsmyndigheten gör med stöd av 123 § avfallslagen kompos-

teringsinspektioner under sommarsäsongen 2022. Avfallshanteringsmyndi-
gheten gjorde förra året lyckade komposteringsinspektioner på 173 små-
husfastigheter och 25 bostadsbolagsfastigheter i avfallsnämndens östny-

ländska kommuner. Denna säsong kommer inspektionerna att göras i av-
fallsnämndens västnyländska kommuner. Fastighetsinnehavarna meddelas 
per brev 1-2 veckor i förväg. Fastighetsinnehavaren behöver inte vara på 

plats under inspektionen. 
 
Syftet är att inspektera om komposteringen sker ändamålsenligt på de fa-

tigheter som anmält att de komposterar bioavfallet och fastigheten på ba-
sen av det endera fått längre tömningsintervall för sitt blandavfallskärl eller 
inte varit tvungen att ansluta till separatinsamlingen av bioavfall. 

 
Enligt 17 § avfallsförordningen (978/2021) ska bioavfallet separatinsamlas 
i alla tätorter åtminstone på fastigheter med fem eller fler lägenheter se-

nast fr.o.m. 1.7.2022.  I tätorter med över 10 000 invånare ska bioavfallet 
separatinsamlas på varje bostadsfastighet senast från och med 19.7.2024. 
Skyldigheten tillämpas inte om bioavfallet som uppkommer på fastigheten 

komposteras i enlighet med avfallslagstiftningen och avfallshanteringsfö-
reskrifterna. 
 
Komposteringen ska ske enligt 14 § i avfallshanteringsföreskrifterna. Bio-

avfall får komposteras endast i en värmeisolerad, sluten och välventilerad 
kompostbehållare, som är oåtkomlig för skadedjur.  
 

Förslag: 
 

Antecknas för kännedom. 
 

 Beslut: 
 
 Antecknades för kännedom. 
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Nylands avfallsnämnd § 8 28.04.2022 

 
För kännedom 
 

Nylands avfallsnämnd 28.04.2022 § 8 
 

Beredning: ansvarig avfallsinspektör Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, tfn. 

020 690 145 
 
1) Statistik över avfallshanteringsmyndighetens tjänsteinnehavarbeslut 

2021 
 
Största delen av avfallshanteringsmyndighetens tjänsteinnehavarbeslut är 

beslut om förlängning av blandavfallskärlets tömningsintervall. År 2021 
gjorde avfallshanteringsmyndigheten 127 sådana beslut. Avfallshanterings-
myndigheten gjorde 27 beslut med anledning av en anmärkning om avfall-

savgiften. Dessutom gjorde avfallshanteringsmyndigheten 5 beslut om 
undantag från avfallshanteringsföreskrifterna och 19 beslut om avbrott i 
avfallshanteringen. 
 

2) Rosk'n Roll Oy Ab:s upphandlingsbeslut 

 
Rosk'n Roll Oy Ab har 16.2.2022 gjort ett upphandlingsbeslut gällande in-
samling och transport, som utförs som baklastningsarbete, av blandavfall 

som uppkommer i boende och därmed jämförbart blandavfall i Sibbo kom-
mun. Upphandlingen var inte uppdelad i entreprenadområden. Jätehuolto 
Laine Oy  vann upphandlingen (bifogat material 1-3 (enbart på finska), vi-

sas på mötet). 
 
Förslag: 
 

Antecknas för kännedom. 

 
Beslut: 
 

Antecknades för kännedom. 
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ÄNDRINGSÖKANDE 
 
Paragrafer 1-2 och 6-8 
 
Rättelse får inte yrkas i och kommunalbesvär får inte anföras över beslut som endast 
gäller beredning eller verkställighet. 
 
Kommunallagen 136 § 
 
Paragrafer 3-5 
 
Kommunalbesvär 
 
Kommunalbesvär får framställas av den som ett beslut avser eller vars rätt, 
skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet samt av kommunmedlemmarna. 
 
Ändring till detta beslut ansöks hos Helsingfors förvaltningsdomstol med ett 
skriftligt besvär. Besvärshandlingarna inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol, 
adress. Banbyggarvägen 5, 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. 
 
Avfallslagen 137 § Kommunallagen 135 §, 137 §, 138  § 
 
 
 

 


