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Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden
Plats och tid

Kallingesalen kl. 10.00

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Magnus Pettersson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen Stadshuset, 2018-09-26 (omedelbart justerat)

Underskrifter

§ 216
(omedelbart justerad)

Sekreterare

Paragraf

Åsa Rosenius

Ordförande

Knut Svensson

Justerare

Magnus Pettersson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-09-26

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-27

Datum då anslaget tas ner

2018-10-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset i ca 1 år, därefter i arkivet.

Underskrift

Åsa Rosenius
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Knut Svensson (C), Ordförande
Magnus Persson (M), 1:e vice ordförande
Magnus Pettersson (S) 2:e vice ordförande
Hillevi Andersson (C)
Ola Robertsson (S)
Berth-Anders Svensson (RP)
Ulrik Lindqvist (S)
Mikael Carlén (MP)
Bengt Johansson (SD)
Margareta Yngvesson (S)
Gunnar Ferm (S)

Tjänstgörande ersättare

Johan Grönblad (SD) tjänstgör för Sandra Bergkvist (SD)
Curt Piculell (M) tjänstgör för Lars Saager (M)

Övriga närvarande
Ersättare

Willy Persson (KD)
Christer Svantesson (S)
Mathias Ronnestad (SD)
Pär Dover (S)

Tjänstemän

Anders Karlsson, förvaltningschef
Leif Abrahamsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Jens Andersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Peter Robertsson, t f stadsarkitekt
Åsa Rosenius, nämndsekreterare
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§ 216

Dnr 2018-000161 4230

Ny renhållningsordning - remissyttrande
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Leif Abrahamsson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2018-06-11 att remittera ”Förslag
till ny renhållningsordning” till samtliga nämnder och bolag i kommunen.
Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 augusti 2018.
Miljö- och byggnadsnämnden har fått förlängd svarstid till 30 september.
Bedömning
Det nya förslaget innebär ändringar gällande hämtningsintervall etc. med
anledning av införandet av det nya fyrfackssystemet.
Det nya förslaget innebär också att ansökan om uppehåll i hämtning av
hushållsavfall kommer att göras till miljö- och byggnadsnämnden. Idag
hanterar Miljöteknik ärende gällande uppehåll. För ansökan om uppehåll bör
avgift tas ut.
I nuvarande renhållningsordning samt i förslaget till ny renhållningsordning
finns inte slam från BDT- vatten omnämnt. Det saknas också information om
eget omhändertagande av slam.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar meddela följande synpunkter på
förslaget på ny renhållningsordning.
De föreslagna ändringarna är markerade med rött.
2 § punkt 9
Med små avloppsanläggningar avses sluten avloppstank, slamavskiljare med
anslutet wc, slamavskiljare med anslutet BDT-vatten, fosforfälla,
minireningsverk eller annan motsvarande anläggning som ger upphov till
hushållsavfall.
28 e § Tömning av slam från små avloppsanläggningar:
Slam från slamavskiljare med anslutet WC hämtas enligt särskild turlista
minst en gång per år från permanentbostäder eller enligt tillstånd från miljöoch byggnadsnämnden.
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Slam från slamavskiljare med anslutet BDT-vatten hämtas minst en gång per
år från permanentbostäder eller enligt tillstånd från miljö- och
byggnadsnämnden.
Slam från slamavskiljare med anslutet WC hämtas enligt särskild turlista
minst en gång vartannat år från fritidsbostäder eller enligt tillstånd från
miljö- och byggnadsnämnden.
Slam från slamavskiljare med anslutet BDT-vatten hämtas minst en gång
vartannat år från fritidsbostäder eller enligt tillstånd från miljö- och
byggnadsnämnden.
Slam från minireningsverk hämtas enligt tillstånd från miljö- och
byggnadsnämnden eller tillverkarens anvisning. Detta sker på beställning
hos renhållaren.
Slutna tankar töms vid behov. Detta sker på beställning hos renhållaren.
Extra tömning av slamavskiljare utförs efter särskild beställning.
Det saknas information om eget omhändertagande av slam från små
avloppsanläggningar (artikel 38 i den gamla renhållningsordningen).
Slam från små avloppsanläggningar
38 § Eget omhändertagande av slam från små avloppsanläggningar på
fastigheten får efter ansökan hos miljö- och byggnadsnämnden ske om det
kan ske på ett sätt som är godtagbart ur miljö- och hälsoskyddspunkt.
Sorteringsbilaga
Punkt 9. Slam. Ändras till samma information/text som i 28 e §
Övrigt
I dag finns möjlighet till att få sällantömning det vill säga tömning av
fyrfacken var 8:e vecka istället för var 4:e vecka. Detta kräver att kunden får
en dispens från hämtning av det komposterbara avfallet från Miljö- och
byggnadsförvaltningen, då 8 veckor är för långt tid att förvara avfallet i det
egna kärlet.
Det finns idag också möjlighet att få en reducerad avgift på det ordinarie
abonnemanget om dispens för hämtning av det komposterbara avfallet
erhålls. Ur ett miljöperspektiv är inte längre hemkompostering det bästa.
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Riksdagens antagna nationella miljömål säger att matavfall i första hand ska
samlas in och rötas till biogas och biogödsel. Då det inte heller finns någon
funktionell anledning som vid sällantömning, kan det diskuteras varför
denna möjlighet ska finnas kvar.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Knut Svensson (C) samt ledamöterna BerthAnders Svensson (RP), Magnus Persson (M), Ola Robertsson (S), Margareta
Yngvesson (S) och tjänstgörande ersättare Curt Piculell (M) samt ersättarna
Willy Persson (KD), Christer Arvidsson (S) och Pär Dover (S).
Yrkanden
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Underlag
Förslag till ny renhållningsordning för Ronneby kommun.
Nu gällande renhållningsordning för Ronneby kommun.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar meddela följande synpunkter på
förslaget på ny renhållningsordning (de föreslagna ändringarna är markerade
med rött):
2 § punkt 9
Med små avloppsanläggningar avses sluten avloppstank, slamavskiljare med
anslutet wc, slamavskiljare med anslutet BDT-vatten, fosforfälla,
minireningsverk eller annan motsvarande anläggning som ger upphov till
hushållsavfall.
28 e § Tömning av slam från små avloppsanläggningar:
Slam från slamavskiljare med anslutet WC hämtas enligt särskild turlista
minst en gång per år från permanentbostäder eller enligt tillstånd från miljöoch byggnadsnämnden.
Slam från slamavskiljare med anslutet BDT-vatten hämtas minst en gång per
år från permanentbostäder eller enligt tillstånd från miljö- och
byggnadsnämnden.
Slam från slamavskiljare med anslutet WC hämtas enligt särskild turlista
minst en gång vartannat år från fritidsbostäder eller enligt tillstånd från
miljö- och byggnadsnämnden.
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Slam från slamavskiljare med anslutet BDT-vatten hämtas minst en gång
vartannat år från fritidsbostäder eller enligt tillstånd från miljö- och
byggnadsnämnden.
Slam från minireningsverk hämtas enligt tillstånd från miljö- och
byggnadsnämnden eller tillverkarens anvisning. Detta sker på beställning
hos renhållaren.
Slutna tankar töms vid behov. Detta sker på beställning hos renhållaren.
Extra tömning av slamavskiljare utförs efter särskild beställning.
Det saknas information om eget omhändertagande av slam från små
avloppsanläggningar (artikel 38 i den gamla renhållningsordningen).
Slam från små avloppsanläggningar
38 § Eget omhändertagande av slam från små avloppsanläggningar på
fastigheten får efter ansökan hos miljö- och byggnadsnämnden ske om det
kan ske på ett sätt som är godtagbart ur miljö- och hälsoskyddspunkt.
Sorteringsbilaga
Punkt 9. Slam. Ändras till samma information/text som i 28 e §
Övrigt
I dag finns möjlighet till att få sällantömning det vill säga tömning av
fyrfacken var 8:e vecka istället för var 4:e vecka. Detta kräver att kunden får
en dispens från hämtning av det komposterbara avfallet från miljö- och
byggnadsförvaltningen, då 8 veckor är för långt tid att förvara avfallet i det
egna kärlet.
Det finns idag också möjlighet att få en reducerad avgift på det ordinarie
abonnemanget om dispens för hämtning av det komposterbara avfallet
erhålls. Ur ett miljöperspektiv är inte längre hemkompostering det bästa.
Riksdagens antagna nationella miljömål säger att matavfall i första hand ska
samlas in och rötas till biogas och biogödsel. Då det inte heller finns någon
funktionell anledning som vid sällantömning, kan det diskuteras varför
denna möjlighet ska finnas kvar.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att paragrafen blir omedelbart
justerad.
________________
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Beslutet expedieras/skickas till:
Miljöteknik
Kommunstyrelsen
Akten
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