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SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

BYGG 61 §/27.09.2022

Konstatera laglighet och beslutförhet
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet 
närvarande även beslutfört.

Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Camilla Johansson och Dan Nyholm.

Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
-------------
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SALTVIKS KOMMUN

SK/215/2021

REMISS: FÖRSLAG TILL NY LAGSTIFTNING OM ANPASSAD KOMMUNAL AV-
FALLSHANTERING

BYGG 62 §/27.09.2022

Landskapsregeringen (LR) ger Saltviks kommun möjlighet att lämna synpunkter på lag-
förslag om anpassad kommunal avfallshantering. Lagförslaget var på remiss under som-
maren 2021, men då förslaget har ändrats väsentligt så går förslaget ut på ny remiss-
runda.

I det nya lagförslaget finns nya bestämmelser angående organiserandet av avfallshante-
ringen. Kommunerna föreslås dela in kommunen i ett eller flera insamlingsområden. I
varje insamlingsområde ska kommunen besluta om hur avfallshanteringen ordnas, an-
tingen genom fastighetsvis avfallstransport med minst fyra fraktioner eller genom åter-
vinningsstationer.  Kommunen  kan  tillämpa  båda  insamlingsmetoder,  dock  inte  inom
samma insamlingsområde.

Där fastighetsvis avfallstransport tillämpas ska kommunen besluta om kommunen eller
fastighetsägaren ska avtala med en avfallstransportör om avfallshämtningen. LR före-
slår även att kommunen ska lämna en årlig rapport om insamlingen av avfallet till LR.
Kommunala avfallshanteringsföreskrifter föreslås bli obligatoriska medan kravet på kom-
munala avfallsplaner föreslås upphävas.

Ändringar i förslaget bedöms enligt lagberedningen medföra lättnader för kommunerna
då förslaget delvis är en anpassning till de avfallshanteringssystem som förekommer i
kommunerna idag. Kommunerna får ökad flexibilitet i val av insamlingssystem, vilket be-
döms ha positiva konsekvenser då det ökar det lokala självbestämmandet och närser-
vicen.
Förslaget väntas på sikt leda till ökad sortering, ökad cirkulär ekonomi och ett kostnads-
effektivt avfallshanteringssystem.

Synpunkterna ska vara landskapsregeringen tillhanda senast 20 oktober 2022. 

Vik. Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 
Byggnads-  och miljönämnden omfattar  nedanstående förslag till  remissutlåtande och
delger kommunstyrelsen beredningen för vidare behandling.

Remissvar:

3b § Avvikelser för avfallstransport
Förslaget verkar begränsande och tungarbetat för kommunen. Valmöjligheterna borde
inte begränsas för kommuninvånarna av myndigheterna, i detta fall kommunen. Lagen
borde inte begränsa möjligheten till parallella insamlingssystem i insamlingsområdena
för landsbygdskommunerna. Hushållens behov är enormt varierande beroende på stor-
lek och åldersgrupp. Ifall kommunen fastställer flera insamlingsområden med olika sys-
tem uppfattas det som särbehandling. Rätt till avvikelse från det insamlingssystem som

§ 62
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SALTVIKS KOMMUN

kommunen fastställer är enligt lagförslaget bland annat särskilda och giltiga hälsoskäl,
vilket är en bedömningsfråga som troligtvis inte är inom berörda tjänstemäns kompeten-
sområde.

3c § Avfallsrapport från kommunen
”Kommunen ska lämna en årlig rapport till landskapsregeringen om det avfall som in-
samlats i kommunen fördelat på de fraktioner som insamlats.”
Avser paragrafen allt  avfall  som insamlats  i kommunen eller avfall  som insamlats  av
kommunen? Kan detta åläggas avfallstransportören?

Målsättningen med de positiva konsekvenserna bedöms inte uppfyllas av lagförslaget.
Förslaget både låser kommunen och begränsar kommuninvånarna för Saltviks del. Nu-
varande system fungerar bra för både kommun och närservice.
Lagförslaget bedöms öka trycket på kommunens returdepå ifall återvinningsstationerna
dras in och transportsträckorna ökar för kommuninvånarna. Antalet återvinningsstationer
borde utökas men placeras strategiskt på transportörens upphämtningsrunda för mins-
kade bränslekostnader.

Beslut:
Byggnads- och miljönämnden omfattar förslaget och kompletterar med nedanstående
kommentarer. 
Lagförslaget medför mycket merarbete för kommunerna. Nämnden upplever att Saltvik
är för litet för fler insamlingsområden. Nämnden ifrågasätter starkt att lagförslaget be-
gränsar  möjligheten  till  parallella  insamlingssystem  i  insamlingsområdena.  Nämnden
upplever fortsättningsvis att kommunen får för liten ersättning från Proans i förhållande
till kommunens kostnader.
Nämnden kan inte se hur man motiverar förslaget att begränsa antalet insamlingsmeto-
der då nämnden de facto vet att det nuvarande systemet upplevs användarvänligt och
kostnadseffektivt. Nuvarande system motiverar den enskilda konsumenten att minska
mängden avfall.

Ärendet förs till kommunstyrelsen för vidare behandling.
-----------
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SALTVIKS KOMMUN

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommu-
nallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 62
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 61

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19§ ”Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets 
beslut i ärende som avses i 2 § eller bringa det till handläggning genom anspråk på rättelse eller så-
som förvaltningstvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra ärendet vid 
arbetsdomstolen”.  

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller
fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas: 

Byggnads- och  miljönämnden
Lillängs 14, Nääs
22320 Ödkarby

Paragrafer: 

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av be-
slutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem 
anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte fram-
läggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. 

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av
den som framställer det.
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SALTVIKS KOMMUN

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning 
av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkan-
det. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom 
kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas ge-
nom kommunalbesvär på den grunden att 
1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3. beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet är
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn

Paragrafer:

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju 
dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha 
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt på kommunens elektroniska anslagstavla.

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från 
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn

Paragrafer: 

Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från 
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.
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SALTVIKS KOMMUN

BESVÄRSANVISNING

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om 
endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och 
post-adress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia  
och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärs-
handlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. 
Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Avgift
”Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i 
lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i för-
valtningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär 
utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.
----------------------------
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