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KALLELSE/underrättelse till sammanträde

Ledamot som är förhindrad att delta
inkallar ersättare att tjänstgöra

Plats och tid Sammanträdesrum Högholmen, kommunhuset, Henån, 2020-11-24, klockan 10:00
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Roger Hansson (S)
Anders Arnell (M)
Michael Relfsson (FO)
Rolf Sörvik (V)
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Ersättare
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)
Håkan Bengtsson (M)
Kia Nordqvist (MP)
Daniel Peterson (C)

Carina Johansson, sektorschef
Elisabeth Martinsson, sekreterare

Utses att justera
Justeringens plats och tid
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Antagande av nya
renhållningsområden vid insamling av
hushållsavfall
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Antagande av nya renhållningsområden vid insamling av hushållsavfall, KS/2020:1410
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. att anta nya renhållningsområden för hushållsavfall, enligt bilagor 1-8, att gälla från och
med 2022-01-01.
2. att inom renhållningsområden skall hämtning av matavfall vara obligatoriskt
3. att dispens från hämtning av matavfall kan sökas och erhållas inom renhållningsområde
vid användande av Orust kommun godkänt kompostkärl
Sammanfattning av ärendet
Inför upphandlingen av ny entreprenör för insamling av hushållsavfall har det framkommit
önskemål att förändra både omfattning och konstruktion av abonnemangsformer för
avfallshämtning. Under jan-april 2020 har de politiska grupperingarna lämnat synpunkter och
förvaltningen har utifrån de politiska direktivet arbetat fram en ny abonnemangskonstruktion. Det
politiska direktivet innebär bland annat att:
•

att hämtning av matavfall (brunt kärl) blir obligatoriskt inom renhållningsområde (se
kartbilagor 1-8)

•

att dispens för hämtning av matavfall (hemkompostering) inom renhållningsområde kan
ges efter ansökan och prövning

•

att renhållningsområden skall omfatta de mer tätbebyggda delarna av kommunens
samhällen

Utredning
Förvaltningens analys av antalet hemkomposterings-abonnemang som finns idag (de som idag
endast har grön tunna) inom renhållningsområde(se kartbilagor 1-8) bedöms preliminärt till ca 947
st.
Förvaltningen utgår i sin bedömning ifrån att de som idag endast har ett kärl för restavfall
kommer huvudsakligen att vilja behålla samma abonnemangsform fortsättningsvis varvid dessa
kommer att söka dispens under 2021.
Bedömning
Den grundläggande skyldigheten för kommunen är att säkerställa att hushållsavfall
borttransporteras när det behövs av miljö- och hälsoskyddsskäl (j fr 15 kap. 20 § 2 st. 1 p
Miljöbalken). Kommunen avgör hur denna skyldighet ska verkställas, där krav kan ställas på
fastighetsinnehavaren avseende borttransportera så länge som hämtningsplatsen ligger inom
rimligt avstånd från fastigheten.
15 kap. 20 § Varje kommun ansvarar för att hushållsavfall inom kommunen återvinns eller
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bortskaffas.
Kommunen ska transportera bort avfallet från den fastighet där avfallet finns, om
1. borttransport behövs för att tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som
enskilda intressen, eller
2. fastighetsinnehavaren begär att kommunen ska transportera bort avfallet och det inte är
oskäligt med hänsyn till omständigheterna.
Ett grundkrav är dock att borttransporten ska anpassas utifrån behoven hos olika slag
av bebyggelse (j fr 15 kap. 23 § Miljöbalken). Detta innebär dock i sig endast att t ex
permanentboende har ett åretruntbehov av borttransport, medan det för
fritidshusområden kan regleras ordinarie hämtning under en angiven hämtningssäsong.
15 kap. 23 § När kommunen planerar och beslutar hur den ska ta sitt ansvar enligt 20 § eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av 22 § ska kommunen ta hänsyn till fastighetsinnehavarnas
förmåga att själva hantera avfall på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till skyddet för människors
hälsa och miljön och de behov som finns för olika slag av bebyggelse
Med stöd av 75 § avfallsförordningen (2011:927) ges kommunen mandat att meddela
närmare föreskrifter om hanteringen av hushållsavfall. Det finns inte några formkrav
avseende att en flora av varianter avseende borttransport från fastigheten ska erbjudas
av kommunen. Detta innebär att det knappast finns några formella hinder mot att
fastställa ett normalintervall avseende borttransport av hushållsavfall från
fritidsfastigheter i kommunen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-17
Kartbilaga 1, Renhållningsområde Edshultshall ver 2020-10-23
Kartbilaga 2, Renhållningsområde Ellös ver 2020-10-23
Kartbilaga 3, Renhållningsområde Henån ver 2020-10-23
Kartbilaga 4, Renhållningsområde Hälleviksstrand ver 2020-10-23
Kartbilaga 5, Renhållningsområde Mollösund ver 2020-10-23
Kartbilaga 6, Renhållningsområde Stocken ver 2020-11-16
Kartbilaga 7, Renhållningsområde Svanesund ver 2020-10-23
Kartbilaga 8, Renhållningsområde Varekil ver 2020-10-23
Beslutet skickas till
Chef affärsdrivande verksamhet
Miljö- och renhållningsingenjör
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