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1.Inledning
Denna renhållningsplan ersätter planen från 02.12.2008
Enligt renhållningslagens 8 § 2 mom. skall kommunen göra upp en
renhållningsplan för organiserandet och utvecklandet av
renhållningsverksamheten i kommunen.
Planen skall antas av kommunfullmäktige och fastställas av
landskapsregeringen.

2.Allmänt
Brändö kommun består av 10 större öar med fast bosättning samt ett tusental
obebodda holmar och skär med en del fritidsbebyggelse. Befolkningstalet är 474
personer per den 31.12.2014. Bostadshushåll finns 226 st. (inkluderar cirka 60
hyreslägenheter, bostäder) och fritidshus totalt 390 st., varav ca 60 är
uthyrningsstugor, hotell och vandrarhem.
Näringsverksamheten utgörs av några större företag sam flere (runt 50) små enoch tvåpersoners företag. Kommunens största företag är en fiskodling med cirka
15-20 anställda. Övriga företag verkar inom byggsektorn, handel, bank och
turism (kost och logi) samt ett stort antal serviceproducenter. Kommunen arbetar
för att på sikt få flere företagare inom djurhushållning, växthushållning,
livsmedel och turism.
Kommunens deponering av hushållsavfall har upphört och Korsö f.d.
soptipp har sluttäckts år 2013.
De av myndigheten ÅMHM bestämda vattenproven tas av grund-, yt- och
lakvatten från deponin i Korsö.
Mängden avfall i Brändö varierar beroende på årstiderna eftersom det finns
många fritidshus och turister. Innebär att avfallsmängden är som störst perioden
juni-augusti. Antalet turister tenderar att öka med åren.

3. Brändö kommuns avfallshantering
Byggnadstekniska nämnden i Brändö fungerar som renhållningsmyndighet i
kommunen.
Avfall som uppkommer inom kommunen källsorteras av hushållen och avgiften
varierar beroende på hushållets storlek. Fritidshusen betalar fast avgift
oberoende av storlek eftersom hushållens storlek, i personer, varierar och
därmed är svåra att fastställa.
Bioavfall hemkomposteras i regel av hushållen.
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Företag ordnar sina transporter själva med lov av kommunen såvida inget annat
är överenskommet med kommunen.
Inom kommunen finns 10 återvinningsstationer i Asterholma, Lappo,
Torsholma, Baggholma, Brändö by, Björnholma ,Korsö , Fiskö, Åva och Jurmo
samt en återvinningscentral i Korsö.
Vid stationerna sorteras glas, papper, kartong, aluminiumburkar, småmetall,
hårdplast och ett mindre kärl för småbatterier och lampor i separata kärl. Vid
alla stationer finns också containers för restsopor. Stationerna är öppna för
allmänheten och obevakade. I Jurmo och Lappo finns mindre låsta skåp för
farligt avfall. Ansvarig person på platsen öppnar skåpen vid behov.
Skåpen töms kontinuerligt av återvinningscentralens entreprenör.
Vid återvinningscentralen i Korsö, bemannad under öppethållningstiderna en
dag i månaden i regel, tas emot stora restsopor, trämaterial, impregnerat trä,
elektronik, däck, ackumulatorer, stora plastföremål, glasfiber och metall.
För kompostering av kvistar, stubbar, gräs och lagring av sten finns ett gammalt
nedlagt bergstag i Brändö by.
Slaktrester från fiskindustrin tillvaratas av företagen och blir i regel biobränsle.
Farligt avfall samlas i godkänd container, som hyrs av Sita och är avsedd för
farligt avfall. För en del avfall uppbärs avgift vid återvinningscentralen.

Målet med hanteringen är att uppnå en hållbar resurshushållning och att
uppmuntra till återvinning, kompostering samt miljö- och hälsosäker hantering
av avfallet. På återvinningscentralen i Korsö skall framöver byggas en hall där
användbara föremål m.m. kan recirkuleras.

Kommunen strävar hela tiden till att minska avfallsmängden och att öka
sorteringen samt att minimera kostnaderna för hanteringen av avfallet varav
transporterna utgör en betydande del.
Kostnaderna för avfallshanteringen uppbärs genom avgifter av dem som
producerar avfallet. Målsättningen är en 100 % ig kostnadstäckning.
Kommunfullmäktige fastställer avfallstaxorna.
Informationen om avfallshanteringen i kommunen sker genom Brändö info som
utkommer månatligen.
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4. Avfallsstatistik
Under 2014 mottogs och borttransporterades från Korsö återvinningscentral
samt från stationerna totalt:
108 ton restsopor som balas i Toppå /Åbo och därefter vidare till förbränning.
30 ton metallskrot
18 ton glas
2 ton trämaterial
4 ton elektronik
250 m³ kartong

55 m³ papper
96 m³ plast
Farligt avfall:
816 kg målfärg
82 kg spillolja
155 kg småbatterier
180 kg vatten/olja
1850 kg ackumulatorer
180 kg asbest
Från privata företag transporterades direkt 30 ton restsopor till Toppå/Åbo där
soporna balas för förbränning.

5. Samarbetsfrågor
Brändö kommun samarbetar med Kumlinge kommun om gemensam uppkörning
och transport av avfall. Som entreprenör fungerar för tillfället Miro Ab, som kör
rundor med bil försedd med komprimator för restavfallet. Miro transporterar
också övrigt avfall (sorterat i fraktioner) .
Från Korsö återvinningscentral transporteras fraktionerna i stora containers.
Beroende på fraktion/avfall är en del containers täckta.
Avfallet körs i samarbete med TSJ/Åbonejdens avfallshantering till Åbo/Topå.
Till Toppå avfallshanteringscentral förs de flesta fraktionerna förutom
metallskrot och ackumulatorer som förs till Kuusakoski Ab. Farligt avfall
transporteras vidare till Riihimäki för destruktion. Skrotbilar återvinns hos
Jägerströms skrot i Saltvik.
Brändö kommun följer med utvecklingen av renhållningsverksamheten i andra
kommuner och ställer sig i princip positiv till mellankommunalt samarbete.
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6. Sammanfattning
Det är viktigt i skärgårdsförhållanden att satsa på en kontinuerlig och god
planering av avfallsserviceverksamheten. Målet är att på bästa möjliga sätt
betjäna kommunens invånare och att avfallet omhändertas på ett miljövänligt
och ekologiskt sätt.
Det kan konstateras att avsaknaden av betydande tillverkningsindustri inom
kommunen innebär att det är svårt att utforma en EU-anpassad och samtidigt
ekonomiskt hållbar avfallshantering m.m.
Brändö kommun ställer sig positiv till ökad materialåtervinning och
energiutvinning inom Åland som alternativ till borttransport av avfall från
landskapet. Vad gäller transporterna dock med beaktande av kostnaderna som
för Brändös del kan vara lägre till fastlandet.
Brändö kommun .. …../…… 2015
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