Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för samhällsutveckling

1

2020-11-24

Plats och tid

Centrumhuset, Henån, sammanträdesrum Högholmen, 2020-11-24,
klockan 10:00-10:10

Beslutande

Ulla Buhr (S)
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), tjänstgörande ersättare
Anders Arnell (M)
Michael Relfsson (FO)
Rolf Sörvik (V)

Övriga deltagare
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Utses att justera

Anders Arnell (M) och Rolf Sörvik (V)

Justeringens
plats och tid

Kommunförvaltningen, Henån
Tisdag 24 november 2020

Sekreterare

……………………………………………….
Elisabeth Martinsson

Ordförande

……………………………………………….
Anders Arnell(M)

Justerare

……………………………………………….
Rolf Sörvik (V)

Paragraf

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Datum för anslags
nedtagande
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Elisabeth Martinsson
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§ 141
Antagande av nya renhållningsområden
vid insamling av hushållsavfall

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-11-24

KS/2020:1410

Utskottets för samhällsutveckling beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. anta nya renhållningsområden för hushållsavfall, enligt bilagor 1-8, att gälla från och med
2022-01-01.
2. inom renhållningsområden skall hämtning av matavfall vara obligatoriskt
3. dispens från hämtning av matavfall kan sökas och erhållas inom renhållningsområde vid
användande av Orust kommun godkänt kompostkärl
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16
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
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Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. anta nya renhållningsområden för hushållsavfall, enligt bilagor 1-8, att gälla från och med
2022-01-01.
2. inom renhållningsområden skall hämtning av matavfall vara obligatoriskt
3. dispens från hämtning av matavfall kan sökas och erhållas inom renhållningsområde vid
användande av Orust kommun godkänt kompostkärl
Beslutsgång
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Chef affärsdrivande verksamhet
Miljö- och renhållningsingenjör

