
 

 

ÖSTERMARK KOMMUN  PROTOKOLL 
Sydösterbottens avfallsnämnd 

nr.     1/2015 
sida    1 
 

 
Sammanträdestid 

 

Onsdag 18.2.2015 kl. 18.30 – 19.50 
 
Sammanträdesplats 

 
Otto Syrens hus, sammanträdesrummet Tähti  

 
Närvarande ledamöter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga närvarande 
             
 
 
 
 

 
Tapani Laitamäki, Östermark ordförande 
Tero Kilpiö, Kauhajoki viceordförande 
Jukka Pitkäranta, Storå medlem 
Pentti Pihlajaviita, Bötom  ”      
Jukka Salo, Kaskö  ”        
Hans Ingvesgård, Kristinestad  ”           
Esko Liukku, Kurikka (Jurva)  ”            
John Berg, Närpes  ”    , frånvarande   
 
 
Markku Salonen  kommuningenjör, föredragande 
Marja-Leena Mäki  protokollförare 
Merja Rosendal  Oy Botniarosk Ab:s verkställande  
   direktör, § 1, kl. 18.35 – 19.10 

 
Lagenlighet och beslutförhet 

 

Ärenden 

Protokolljusterare 

 

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och 
beslutfört. 

§ 1 - 6. 

Till protokolljusterare valdes Jukka Salo och Pentti Pihlajaviita. 

Underskrift och bestyrkande 
 
 
 
 
Protokollets justering 
 
 

 
 
Tapani Laitamäki                             Marja-Leena Mäki 
ordförande                                        protokollförare 
                   
Protokollet har justerats och konstaterats överensstämma med mötet. 
 
Östermark 25.2.2015 
 
Jukka Salo    Pentti Pihlajaviita   
  

Protokollet har framlagts till 
påseende 
 
 

Östermark 2.3.2015           Översatt av: 
 
Marja-Leena Mäki, byråsekr.   Katarina Kuusisto, översättare 
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Protokollsjustering:  Nämnd    St Stge                       Verkställande av beslut: 
 
 
 

 
INFORMATION OCH DISKUSSION OM AKTUELLA ÄRENDEN 
 
AvfallsN 1 § Till sammanträdet hade kallats Oy Botniarosk Ab:s verkställande direktör Merja 

Rosendal för att berätta om aktuella ärenden och svara på eventuella frågor. 
 

Avfallsnämnden fick information om bl.a. Oy Botniarosk Ab:s verksam-
het/resultat 2014, projekt som planeras under år 2015, avfallsnämndens uppgifter 
samt de förpliktelser som förpackningsförordningen fört med sig. 

 
King.  Förslag: Avfallsnämnden antecknar informationen till kännedom. 
 
  Beslut: Förslaget godkändes. 
    

Merja Rosendal avlägsnade sig från sammanträdet efter behandlingen av detta 
ärende kl. 19.10. 
________ 
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Protokollsjustering:  Nämnd    St Stge                       Verkställande av beslut: 
 
 
 

DEBITERINGSLÄNGD FÖR EKOAVGIFTER 2015, stadigvarande bostäder 
 
AvfallsN  2 § Oy Botniarosk Ab:s kontor har sammanställt debiteringslängden för ekoavgiften 

2015 för stadigvarande bostäder. 
  
 Debiteringslängden presenteras för nämnden på sammanträdet. 
 
King. Förslag: Avfallsnämnden godkänner debiteringslängden. 
 
 Nämnden konstaterar att ändring i detta beslut inte kan sökas genom besvär, men i 

avfallslagen 82 § mom. 2 stadgas att: Den avgiftsskyldige har rätt att framställa 
anmärkning hos den kommunala avfallshanteringsmyndigheten inom 14 dagar 
från det att avfallsfakturan togs emot.  Myndigheten ska fatta ett beslut med an-
ledning av anmärkningen och sända en ny avfallsfaktura till den avgiftsskyldige, 
om avgiften ändras. 

   
 Beslut: Förslaget godkändes. 
 _______ 
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Protokollsjustering:  Nämnd    St Stge                       Verkställande av beslut: 
 
 
 

  
DEBITERINGSLÄNGD FÖR ANDRA AVGIFTER ÄN EKOAVGIFTER 
 
AvfallsN 3 § I enlighet med avfallslagen ska avgifter som uppbärs för avfallshantering som 

kommunen ansvarar för och för avfallshantering som kommunen ansvarar för i 
andra hand (33 §) basera sig på en av avfallsnämnden godkänd avfallstaxa.  
I taxan ingår alla avgifter (såsom ekoavgifterna) och därför ska debiteringsläng-
derna för räkningarna också godkännas av avfallsnämnden. Eftersom nämnden 
sammanträder relativt sällan är avsikten att föra debiteringslängderna för behand-
lingsavgifterna till nämndens varje sammanträde för godkännande i efterskott.  

 
Debiteringslängderna för tiden 5.2.2014 – 13.2.2015 presenteras för nämnden vid 
sammanträdet.     
 

King.  Förslag: Avfallsnämnden godkänner debiteringslängderna. 
 

Beslut:  Förslaget godkändes. 
 
__________ 
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Protokollsjustering:  Nämnd    St Stge   Verkställande av beslut: 

ANMÄRKNINGAR GÄLLANDE EKOAVGIFT FÖR FRITIDSBOSTÄDER 2014 

AvfallsN 4 § Följande personer har lämnat in anmärkning till avfallsnämnden angående ekoav-
giften för fritidsbostäder 2014.  

Kauhajoki 
 Kauhajoki
 Kristinestad
 Kristinestad

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX Jurva (Kurikka) 

I anmärkningarna konstateras bl.a. att fritidsbostaden används mycket sällan eller 
inte alls och att om avfall uppstår sätts det i den stadigvarande bostadens avfalls-
kärl. 
Anmärkningarna bifogas föredragningslistan. 

Ekoavgiften uppbärs för att täcka s.k. gemensamma kostnader för hanteringen av 
bl.a. farligt avfall och nyttoavfall samt rådgivning. För insamling av farligt avfall 
och nyttoavfall har bolaget byggt ekopunkter och återvinningsstationer som alla 
hushåll och fritidsbostäder får och bör använda. Därför kan inte kostnaderna för 
byggande och underhåll av ekopunkterna och återvinningsstationerna samt trans-
porten och behandlingen av farliga avfall och nyttoavfall riktas till någon viss 
grupp utan alla måste delta i kostnaderna. 

Ekoavgiften för fritidsbostäder är 14,00 euro/bostad/år. De som bor inom Oy Bot-
niarosk Ab:s område betalar 11,00 euro/fritidsbostad/år, eftersom behovet att t.ex. 
informera om sortering mm. åt ortsborna är mindre. På priserna tillkommer vid 
tidpunkten gällande mervärdesskatt. 

Fritidsbostädernas användningsgrad varierar. Det är dock orimligt att utreda hur 
mycket varje fritidsbostad används och fastställa ekoavgiften på basen av detta. 
Enligt avfallslagen 79 § kan också fastighetens användningsändamål användas 
som grund för avgiften, om avfallets mängd eller beskaffenhet svårligen kan utre-
das på ett tillförlitligt sätt.   

Ekoavgiften för fritidsbostäder ska betalas av alla fritidsbostadsägare eftersom 
tjänsterna är tillgängliga för alla. Ekoavgift för fritidsbostäder uppbärs av alla fas-
tigheter som befolkningsregistercentralen antecknat som fritidsbostäder. 

King.  Förslag: Avfallsnämnden anser att det inte finns grunder för att bevilja befrielse 
från den fastställda ekoavgiften för fritidsbostad. Nämnden avslår anmärkningar-
na. 

Beslut: Förslaget godkändes efter diskussion. 
_______ 
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Protokollsjustering:  Nämnd    St Stge                       Verkställande av beslut: 
 
 
 

 
LÄGESRAPPORT ANGÅENDE AVFALLSTRANSPORTREGISTRET, den kontorsanställdas arbetsförhål-
lande 
 
AvfallsN 19 § Uppbyggandet av ett avfallstransportregister i enlighet med avfallslagen har fram- 
1.10.2014 skridit. Tömningsuppgifterna för det första kvartalet 2014 (1.1–31.3.2014) har 

matats in i registret. 
 
 Kommuningenjören föredrar ärendet på sammanträdet. 
 
King. Förslag: Avfallsnämnden antecknar lägesrapporten till kännedom. 
 
 Kommuningenjören berättade om avfallstransportregistrets nuläge och konstatera-

de att arbetet i stor utsträckning består av utredningar som gäller fastighetsägarna 
och andra oklarheter. Arbetsavtalet för den kontorsanställda som anställts för upp-
byggandet av registret upphör 7.11.2014 och behovet att fortsätta arbetsförhållan-
det klarnar under innevarande månad.  

   
Beslut: Förslaget godkändes. 

 
Dessutom beviljade avfallsnämnden föredraganden fullmakt att förlänga den kon-
torsanställdas arbetsförhållande med 1-3 månader enligt behov. Efter detta bör det 
ha klarnat hur registret upprätthålls i fortsättningen. 
_______ 

 
AvfallsN 5 § 
18.2.2015 Eftersom arbetet med avfallstransportregistrets programvara och rapporteringsdel 

är på hälft har kommuningenjören förlängt arbetsförhållandet för den kontorsan-
ställda fram till 31.3.2015. 

 
King.  Förslag: Avfallsnämnden antecknar ärendet till kännedom. 
 

Kommuningenjören presenterade en lägesrapport om arbetet i anslutning till av-
fallstransportregistret och gav som exempel rapporteringen av tömningsintervallet 
för avfallskärlen vid en del objekt. 

 
  Beslut: Avfallsnämnden antecknade lägesrapporten till kännedom. 
  ________ 
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Protokollsjustering:  Nämnd    St Stge                       Verkställande av beslut: 
 
 
 

UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN AVFALLSNÄMNDERNAS FÖRHANDLINGSDAGAR 
 
AvfallsN 6 § I samband med avfallsnämndernas förhandlingsdagar 12 – 13.11.2014 i Tammer-

fors fick deltagarna bl.a. följande föreläsningsmaterial: 
- Kunnan kokousmenettely (kommunens mötesförfarande) (jurist Marko Nur-

mikolu) 
- Kunnan jätehuollon toimijoiden roolit ja tehtävät (Kommunens avfallshanter-

ingsaktörer, roller och uppgifter) (specialsakkunnig Tuulia Innala). 
 
Materialet bifogas föredragningslistan. 

 
King.  Förslag: Avfallsnämnden antecknar det utdelade materialet till kännedom. 
 
  Beslut: Förslaget godkändes. 
  __________ 
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