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Renhållning och avfall

Så fnanserias de viktiga tjänsterna vatten, avlopp och renhållning
Vatten, avlopp och renhållning är centrala frågor för alla i en kommun. Dessa tjänster fnansieras av avgifter och
inte skatter i samtliga Sveriges kommuner. När du använder tjänsterna vatten, avlopp och renhållning så betalar
du avgift oavsett om du är skriven i kommunen eller inte.

Återvinningscentral och insamling av hushållens farliga avfall utgör en allt större del av en kommuns avfallsbudget. Det innebär att avgifterna ses över regelbundet för att möta dessa kostnader som ökar beroende på
nya skatter och ökade miljökrav. Det avfall du skapar, både som invånare och företagare, har du ansvar för
att lämna in så det kan tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Kommunen har ansvar för insamling, hantering
och behandling av det som kallas kommunalt avfall. Avfall med producentansvar innebär att den som tillverkar något ansvarar för att återvinningsbart material samlas in och återvinns. Du kan läsa mer om producentansvar och kommunalt avfall på sidan 5 och sidan 7.
Vi bygger för framtiden vilket bland annat innebär två större investeringar, en utbyggnad av vatten- och
avloppsnätet över hela kommunen samt även en modernisering av Månsemyrs återvinningscentral.
Investeringar som gör att vi nu och i framtiden för att erbjuda god service och vara en hållbar kommun.
Henrik Lindh, kommundirektör

Kommunfullmäktige sammanträder
Kommunfullmäktige sammanträder digitalt den 17 juni. Mötet är öppet för

Sammanträden

allmänheten, men vi uppmanar dig att följa sammanträdet via Webb-TV istäl-

Öppna för allmänheten. Tid,

let. Enbart presidiet är på plats i kommunhuset.

plats och kallelse publiceras på

Mötet sänds direkt via Webb-TV, du kan även se det i efterhand. För att
begränsa spridning av covid-19 uppmanar vi dig att följa myndigheternas
råd att stanna hemma om du känner minsta symptom, tänka på handhygien och på att hålla avstånd för att minimera risken för smittspridning.

Kommunfullmäktige
17 juni

Några punkter på dagordningen
• Uppföljning och helårsprognos april 2021
• Beslut om tillbyggnad av
befintlig sjöbod med mera,
Tofta 2:31

• Svar på E-förslag, Orustförslag
Tid och plats
17 juni, klockan 18:00
Sammanträdesrum Årholmen
Kommunhuset, Henån

www.orust.se

Kommunstyrelsen
30 juni
Miljö- och byggnadsnämnden
17 juni

Invasiva främmande arter
Bekämpar du en invasiv art på egen fastighet kan du lämna växtdelarna på återvinningscentralen.

Växtdelarna ska då vara omsorgsfullt förpackade i slutna plastpåsar. Var noga med att inte sprida växtdelar,
rötter eller frön under transporten. Kontakta personalen på plats så guidar de dig rätt.
Arter som inte naturligt förekommer i svensk natur och som samtidigt konkurrerar ut inhemska arter på olika
sätt kallas invasiva främmande arter. Du kan läsa mer på www.orust.se eller beställa en broschyr i vår växel.

Vill du få våra nyheter till din e-post
Vi erbjuder fera olika typer av prenumerationer. Du hittar alla på länken Självservice - Prenumerera på första
sidan på www.orust.se. Vi fnns även på Facebook, Instagram, LinkedIn och Youtube.
Orustkommunikén ges ut av Orust kommun
e-post: kommun@orust.se
Telefon 0304-33 40 00
www.orust.se

Månsemyrs återvinningscentral ÅVC
På återvinningscentralen kan du som har ett hushåll eller företag i kommunen lämna sorterat grovavfall och farligt avfall.

Hushåll med abonnemang för
kommunalt avfall har femton
fria besök per år på Månsemyr.
Företag betalar enligt en särskild
taxa. Grovavfall är allt som är för
stort för att hantera som kommunalt avfall. Farligt avfall är
sådant som kan skada miljön.

Öppettider

Har du saker som du inte längre
behöver men tror att någon
annan kan få nytta av så kan
du lämna det i någon av de
återbrukscontainrar som fnns
på Månsemyr. Läs mer om vad
som ingår i kommunalt avfall på
sidan 7.

Måndag till onsdag
klockan 07:00 - 16:00.
Torsdag, klockan 07:00 - 19:00.
Fredag, klockan 07:00 - 16:00.
Lördag, klockan 08:00 - 12:00.
Söndag och helgdagar är det
stängt.

Månsemyrs återviningscentral moderniseras
Vi satsar på Månsemyrs återvinningscentral för att möta framtidens krav på avfallssortering i fyra steg och vår plan
är att alla steg ska vara klara 2024. Att bygga om Månsemyrs återvinningscentral till en modern anläggning är en del
i kommunens mål att minska vår klimatpåverkan och att ha en bra och hälsofrämjande arbetsmiljö.

I maj 2020 invigdes den nya
vägen och den nya vågen som är
en del i utvecklingen. Vägen har
nu två fler som delar upp tunga
transporter och besökare redan
vid infarten till anläggningen.

Den nya tydligare infarten för
tunga transporter gör det enkelt
att köra rätt för de företag
som lämnar och hämtar avfall
Info-platser

Farligt avfall

Återvinningsstation

Deponi

Garagelängan

Containers eller motsvarande utrymme för
avlämning av farligt
avfall. Byggs in som en
sammanhängande
byggnad med färgkodade fronter. Byggs över
med ett genomsiktligt
plasttak som även ger
regnskydd över körbanan.

på anläggningen. Det både
förbättrar säkerheten för våra
besökare och arbetsmiljön för
våra medarbetare.

vågen krävde en liten omväg.
För att ytterligare underlätta
för våra besökare kommer vi
att fortsätta att utveckla och
modernisera anläggningen.
Nästa steg är en ny ramp där
du kör upp med din bil och
slänger grovsopor i container.
Det beräknas vara klart under
2022.

I samband med att den nya vägen byggdes inrättades även en
fullskalig våg. Den nya vågen är
24 meter och kan väga en hel
lastbil med släp och är en del
av den nya vägen. Den tidigare

kling

yr

Skärmtak

över containrar för ris,
trä och wellpapp.
Skärmtaket förlängs ut
över körbanan och
ersätts lämpligen med
motsvarande genomsiktligt plasttak som över
gareagelängan. På sikt
kan hela ytan för deponi
komma att byggas in.

Uppsamlings- och
sorteringsyta

Tung trafik

Info-plats deponi

Info-plats tung trafik
Vitvaruåtervinning

Rondell

Den öppna ytan omgärdas
av containers för förvaring
av elektronik.

Bommar

För registrering och
utfart deponi

Våg

Bom

En ny våg införs längs
infart för tunga fordon
i anslutning till en
infoplats (byggnad).

Info-plats kontor

Info-plats entré

En växande eller utbytbar skulptur
av återvunnet material reser sig ur
en välvd yta med marktäckande
växter. Skulpturen belyses underifrån.

För begränsning av trafik.

ÅVS
P-platser

Kontor

Befintlig byggnad byggs om
eller till med syfte att öka
överblicken över anläggningen.
Byggnaden som helhet kan
byggas upp av containrar som
modifieras utifrån behov. Den
kan då byggas på med en
våning vilket ger överblick och
möjlighet att uppföra uteplats.

Nytt läge för ÅVS som separerar
denna del från området för farligt
avfall och deponi.
Ett läge för ÅVS utanför bommen
är dock att föredra om detta på
sikt är möjligt.

Maskinhall
Tvätthall

Befintlig byggnad för tvätt
byggs till med maskinhall.
Befintligt skärmtak nyttjas.
Sammanhängande byggnad
för maskin-/tvätthall byggs
även samman med kontor och
personalutrymmen för ökad
tillgänglighet.

itektur
arkverk
stad

i HOVENÄSET

AB

Hovenäsvägen 32
456 42 Hovenäset
tel: 0523 32200
e-post: ronnie@arkverk.se

Plan
skala 1:1000

En ideskiss som visar våra planer för den fortsatta utveckling enav Månsemyrs återvinningscentral för att möta framtidens krav.
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Kundtjänst

Hämtningsschema

Extrasäck

Vatten, avlopp och renhållning
Telefon 0304-33 40 01
e-post: samhallsutveckling@
orust.se

I vår e-tjänst VA och renhållning -

Du kan lämna extrasäck i samband

Mina sidor på www.orust.se fnns

med ordinarie tömning.

ditt personliga hämtningsschema.

Ibland kanske du behöver lämna
mer än vanligt, till exempel om
det är fer i ditt hushåll över
sommaren. Då kan du köpa
till extrasäck som hämtas vid
ordinarie tömning.

Ditt personliga hämtningsschema för din fastighet kan du
hämta på vår webbplats. Du
loggar in med BankID eller
kundnummer. Verksamheter loggar
in med kundnummer och
organisationsnummer.

Det är Remondis AB som hämtar ditt avfall och vi som svarar
på dina frågor. Kontakta oss
när du vill ändra ditt abonnemang eller beställa extra service.
Hämtning av den röda miljöboxen sker tre gånger per år, du
måste ringa kundtjänst och be
om hämtning innan.

Om du vill få ditt hämtningsschema med post eller e-post
kontaktar du kundtjänst.

Extrasäck kompost
100 kronor per säck
Extrasäck restprodukt
135 kronor per säck

Obligatoriskt avfallsabonnemang för kommunalt avfall
Det är obligatoriskt att ha ett avfallsabonnemang när du har ett hushåll eller verksamhet med hushållsavfall.
Det ingår en grön tunna för restprodukter, en brun tunna för matavfall och en röd miljöbox till farligt avfall.

Grön tunna, brännbart

kundtjänst minst en vecka i förväg. Du ska bifoga en innehållsdeklaration och du har ansvar
för att innehållet är väl förpackat
så att det inte läcker. På återvinningscentralen sorteras det
för hand och skickas sedan till
rätt återvinnings- eller destruktionsanläggning.

Den gröna tunnan är till för
avfall som inte kan återvinnas.
Avfallet ska vara brännbart
eftersom inne-hållet i gröna
tunnan ger värme och el. Saker
som keramik och porslin sorteras
som grovsopor. På öar utan fast
landförbindelse har du säck
istället för grön tunna, tänk på
att inte fylla din säck över
strecket eller över 15 kilo.

Brun tunna, matafall
central eller få din röda miljöbox
hämtad. Boxen hämtas vecka
15, 27 och 42 om du ringer

Röd box, farligt avfall
Du kan lämna farligt avfall gratis på Månsemyrs återvinnings-

En brun tunna för matavfall
ingår i grundabonnemanget.
Matavfall lägger du i de bruna
papperspåsar som följer med.

Renhållningsavgift för permanent-, delårsboende och verksamheter 2021
Taxa för säck och kärl upp till 660 liter inklusive grundavgift 517 kronor.

Antal tömningar

Abonnemang
BAS

Restprodukt 0-7,5 meter för kärl , 0- 5 m meter för säck

Kompost
140 l

Restprodukt

Säck/kärl
125/140 l

Kärl 190 l

Kärl 240 l

Kärl 370 l

Kärl 700 l

26

13

2 700 kr

3 064 kr

3 367 kr

4 051 kr

6 181 kr

13

1 900 kr

2 361 kr

2 528 kr

3 301 kr

5 212 kr

BAS med hemkompost
Varannan vecka

35

26

5 240 kr

5 835 kr

6 292 kr

7 525 kr

12 551 kr

Varannan vecka
delårsboende

22

13

3 300 kr

3 846 kr

4 105 kr

4 816 kr

8 310 kr

Varje vecka

52

52

7 800 kr

7 655 kr

9 965 kr

13 582 kr

22 292 kr
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Det här går renhållningens budget till
Renhållningen fnansieras helt av den avgift som du betalar. Avgiften du betalar går till renhållningsentreprenören som
hämtar ditt hushållsavfall och kostnaden för att bränna dina restprodukter och ditt matavfall. Avgiften ska även täcka
kostnad för hantering av farligt avfall, kundtjänst och driften av Månsemyrs återvinningscentral.

Hämtning hos hushåll
Remondis AB är vår entreprenör
som hämtar kommunalt avfall
alla hos hushåll med abonnemang. Remondis AB transporterar även insamlat farligt
avfall till en anläggning som kan
ta hand om det av fallet.
Behandlingskostnader
Allt avfall som samlas in måste
tas omhand på rätt sätt och
innebär en behandlingsavgift.
Till exempel är kostnaden för
att behandla matavfallet 1 008
kronor per ton inklusive moms.
Månsemyrs Återvinningcentral
I driftkostnaderna för Månsemyr ingår löner för personal,
kostnader för maskiner och
underhåll av anläggningen.
Kundtjänst, IT-system och
administration
Här ingår kostnader för plane-

Så här fördelas din
abonnemangsavgift
Standardabonnemang BAS med
140 L kärl.

• Hämtningskostnader, 1 665
kronor inklusive moms.
• Behandlingkostnad, 415
kronor inklusive moms.
• Återvinningscentral, 450
kronor inklusive moms.
• Kundtjänst, administration,
systemstöd, 82 kronor
inklusive moms.
• Fossila transporter, 88 kronor
inklusive moms.

ring, budget och ekonomiuppföljning, miljöredovisningar,
framtagande av avfallsplaner,
föreskrifter och taxor. Det ingår
även information, kundenkäter
och utredningar.
Upphandlingar och investeringar samt projektplanering

och projektstyrning samt avskrivningar, räntekostnader,
skatter, försäkringar,
tillsynsavgifter finns också här.
Fossila transporter
Kostnader för att entreprenören
ska framföra sina fordon på ett
fossilfritt drivmedel.

Kommunalt avfall kommer från hushållen
Du är skyldig att lämna ditt kommunala avfall (hushållsavfall) så att det
kan tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

Vi har ansvar för att du som
kommuninvånare kan göra dig
av med ditt kommunala avfall
(hushållsavfall). Du ska sortera
ut allt ditt matavfall för kompostering. För återvinning ansvarar
den producent som har tillverkat
produkten, det är ett producentansvar, läs mer på sidan 7.
Kommunalt avfall defnieras i 15
kap. 3 § miljöbalken. Kommunalt avfall är avfall från hushåll
och sådant avfall från andra

källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från
hushåll.
Kommunalt avfall är inte
• avfall från tillverkning
• avfall från jord- och skogsbruk
• avfall från fske
• avfall från septiktankar, avloppsnät och avloppsrening
• bygg- och rivningsavfall och
uttjänta bilar
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Hemkompostering
Ungefär hälften av det du slänger kan komposteras. Att kompostera kan vara riktigt roligt. Resultat blir ett suveränt material för jordförbättring. Och det allra bästa är att du har tillverkat det själv.

Om du vill hemkompostera
måste du ansöka om dispens för
det hos Miljö och byggnadsnämnden. Du kan välja mellan
varmkompostering och bokashikompostering
Du använder blanketten
Ansökan om kompostering av
hushållsavfall som fnns på vår
webbplats.
En avgift tas ut för handläggning av din ansökan om hemkompostering.

Varmkompostering
Du ska ha en kompostbehållare
som skyddar mot skadedjur.
Den måste ha både lock och
botten med lufthål. Lufthålen
får inte vara större än 5 millimeter.
För att hålla igång komposteringsprocessen under vintern
ska kompostbehållaren vara
värmeisolerad. Välj en passande
storlek på din kompostbehållare.
Beräkna 75-100 liter per person.

Bokashi, kompostering
Väljer du bokashi ska du redovisa hur matavfallet tas om hand
över vintern. Det kan vara en
isolerad varmkompost. Annars behövs en skadedjurssäker
behållare och en plats att förvara
matavfallet fram till sommaren.
Kontroll och inventering av
hemkompost
Inom beslutade renhållningsområden i tätort kommer vi göra
kontroll och inventering hos dig
som har dispens för hemkompostering.

Goda råd för kompostering av hushållets matavfall
För att få en bra kompostprocess behövs bland annat en god luftomsättning och temperatur, att fukthalten
är lagom, balans mellan kolrikt och kväverikt material och att rätt kompostströ används. När komposten
får syre till sitt material hjälper syret mikroorganismerna att bryta ned matavfallet som läggs i behållaren.

Ju mer du engagerar dig med att
fnfördela och röra om desto fnare och bättre kompost får du.
Sätta fart på komposten
• Läs igenom fabrikantens
anvisningar.
• Lägg grovt material i botten,
småkvistar, ris och liknande.
• Fyll på med kväverikt material så som stallgödsel, löv
eller ett tunt lager gräsklipp.
Hönsgödsel eller hästgödsel
sätter bra fart på nedbrytningsprocessen.
• Börja därefter att fylla på
nedbrytbart material.
Tips för att få ett bra resultat
• Ha en mindre hink som du
tömmer i komposten, helst
varje dag. Med en stor hink,
inne kan du få problem med
lukt och jäsning.
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• Finfördela köksavfallet för att
finare kompostmaterial och
snabbare nedbrytning.
• Täck över avfallet med
exempelvis torv, sågspån eller
jord blandat med krosskalk
efter varje påfyllning, så
undviker du luktproblem och
flugor.
• Det bästa är att ha en liten
hacka, kratta eller luckringsstav intill behållaren. Vid varje
påfyllning blandar
du ner det du lägger dit.
Nedbrytningen går mycket
snabbare.
• Försök hela tiden att ha
komposten lagom fuktig. Den
ska kännas som en urkramad
tvättsvamp. En varmkompostbehållare ska normalt inte
behövas vattnas.
• Håll rent ifrån avfallsspill runt
kompostbehållaren så håller

du ovälkomna skadedjur
borta.
• Blir komposten för blöt tillsätter du torv eller spån.
• Luktar den illa tillsätter du ett
tjockare lager torv eller spån.
Rör om i komposten så att
den luftas.
• Du kan också kalka, för att
höja pH-värdet (lågt pH =
surt) som då neutraliserar
illaluktande syror.

Tömning av slam från enskilt avlopp
Vi får många frågor om varför slamtömningen kostar som den gör. Din slamtömning finansieras helt av den avgift som du
betalar. Kraven i den nya upphandlingen samt den generella prishöjningen i samhället har gjort att det som entrepre-nören
nu tar för en tömning har stigit från det förra avtalet och motsvarar nu den faktiska kostnaden för tömningen.

Taxan har under tidigare avtal
varit mycket fördelaktig om
man jämför med närliggande
kommuner, nu ligger Orust
kommuns priser i nivå med
grannkommunernas. I den nya

upphandlingen har även en
allmän kvalitetshöjning gjorts.
Dessutom har vi satsat på
digitalisering och miljö genom
bland annat krav på fossilfritt
bränsle.

Prislista aviserad slamtömning inklusive moms
BDT, septictank, sluten tank med konventionell slamsugningsbil för
Orust samt öar med bro eller bilfärja (heltömning)
0-1 m3

1 323 kronor

1-2 m3

1 752 kronor

2-3 m3

2 181 kronor

3-4 m3

2 610 kronor

4-5 m3

2 998 kronor

5-6 m3

3 468 kronor

6-7 m3

3 938 kronor

7-8 m3

4 408 kronor

8-9 m3

4 879 kronor

9-10 m3

5 349 kronor

Tillägg för transport med traktor,
2 750 kronor.
Tillägg beställd extra tömning
inom 4 arbetsdagar med konventionell slamsugningsbil eller bil
med mekanisk avvattning, 919
kronor.
Tillägg akut tömning inom
24 timmar med konventionell
slamsugningsbil eller bil med mekanisk avvattning, 2 625 kronor

Aviserad tömning
En aviserad tömning är den
obligatoriska tömningen du
måste göra. Det du betalar för är
fördelat på fyra poster.
Ett exempel på hur kostnaden
för en aviserad tömning av en
slamtank på 3 kubikmeter är
fördelad.
1. Entreprenörens pris, 1 000
kronor inklusive moms.
2. Behandlingsavgift, reningsverk, 983 kronor inklusive
moms.
3. Kundtjänst/administration/
systemstöd, 99 kronor inklusive moms.
4. Fossila transporter, 99 kronor
inklusive moms.

Renhållningen behöver din hjälp

Producentansvar

Renhållningsbilen behöver fri höjd på 4 meter och fri bredd på 4,5 meter året

I Sverige är det producentansvar

om. När det är snö och halka är det extra viktigt att hjälpa renhållningen att

för fera olika avfallskategorier.

kunna komma fram. Tänk på att det även behövs utrymme att vända bilen.

Av dessa är det returpapper,
förpackningar, elektriskt och
elektroniskt avfall samt batterier
hushållsavfall. Producenterna
ansvarar även för att samla in
och ta hand om uttjänta produkter.

För att hämtningen ska fungera
så bra som möjligt så behövs en
det en god arbetsmiljö. Se till så
träd, sly och grenar inte hindrar
framkomligheten, det behövs fri
höjd på 4 meter och fri bredd på
4,5 meter.
När vintern slår till på riktigt
är det extra viktig att kör- och
gångvägar till avfallsbehållare,
tankar och brunnar snöröjs och
sandas.
Om vägen fram till avfallskärlen,
slamtank och slamavskiljare inte
är säker och framkomlig hämtas
avfallet vid nästa datum för tömning.

Slamavskiljare, minireningsverk
eller sluten tank ska vara lätt
åtkomlig för både tömning och
inspektion. Locket bör vara lätt
att lyfta och skottat från snö.
Om bilen inte kan komma närmare än 15 meter till slambehållaren kostar det extra för varje
meter slang som chaufören
måste dra ut. Det gäller även
slambåten på öarna.
Varje slamtank och slamavskiljare får sin position bestämd
med GPS. På så vis slipper
chaufören leta efter den ibland
undanskymda platsen. Samtidigt registreras tömningen med
datum och klockslag.

Producenterna har ett system
med cirka 5 800 obemannade återvinningsstationer för
förpackningar och returpapper
i landet. Insamling av el-avfall
från hushållen sker främst på
kommunernas bemannande
återvinningscentraler.
Läs mer om hur du källsorterar
på www.sopor.nu.
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Låt oss hålla fettet borta från våra avlopp
Visste du att matfett som hälls i avlopp stelnar och bildar proppar och att lukten av fett drar till sig råttor.
Belastningen på reningsverk minskar om du återvinner fettet istället. Du skonar även ditt eget avlopp.

Ledningsnätet är dimensionerat
för att ta emot det avloppsvatten som normalt kommer från
hushåll. Fastighetsägare får
därför inte släppa ut fett i större
mängder.

Blir det stopp i röret är det både
kostsamt och tidskrävande att
åtgärda. Enklast är att vi alla gör
rätt från början.
Vi delar ut Miljötratten så
hushåll har möjlighet att kostnadsfritt lämna matfett och matolja för återvinning. Du hämtar
Miljötratten på Månsemyr eller
i kommunhusets reception. Den
är utan kostnad.
Med Miljötratten tar du på ett
enkelt sätt hand om överblivet
matfett. Det fett som blir kvar i
stekpannan torkar du upp med
hushållspapper innan den diskas. Papperet slänger du i matavfallspåsen eller i brännbart.

Har du en verksamhet som
hanterar eller tillverkar livsmedel
måste du ha en fettavskiljare.
Inte ens verksamheter med enbart diskning klarar gränsen.
Kontakta Kundtjänst för vatten,
avlopp och renhållning, telefon
0304-33 40 01, för mer information om fettavskiljare.

Vi bygger ut vatten och avlopp
Utbyggnaden sker i etapper. Just nu bygger vi på västra Orust. Samtidigt
kopplar vi in nya områden, vilket är mycket efterlängtat. Både Kungsviken
och Råssön har kopplats in i det kommunala VA-nätet under 2021.

Arbetet på västra Orust påbörjades sommaren 2020 och
beräknas vara klart 2025. Då
fnns det en ny vatten- och
avloppsledning från Ellös till
Mollösund. Reningsverken i
Hälleviksstrand, Barrevik och
Mollösund har ersätts med Ellös
avloppsreningsverk och de gamla
reningsverken är pumpstationer.
Den nya vattenledningen ska
trygga vattenleveranser och ge
ökad kapacitet för hela västra
sidan av Orust.
Samtidigt som de nya ledningarna grävs ner passar vi på att
underhålla befntlig ledning
som ligger utmed den nya
sträckningen. Arbetet är svårt
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eftersom befntlig vattenledning
är i mycket dåligt skick. De
grävmaskiner som gör jobbet är
ibland väldigt nära den gamla
ledningen och tyvärr håller den
inte alltid för den belastningen.
Då uppstår de vattenläckor som
vi sett så ofta sedan sommaren
2020. Vi vill passa på att be om
ursäkt för de vattenläckorna.
Men trots allt besvär som du
som kund får stå ut med så
kommer det att bli bättre i framtiden. Den nya ledningen har en
beräknad livslängd av 100 år och
vi ser verkligen fram emot när
den är i full funktion och det
gamla är utbytt.

När fett hamnar i ledningsnätet
sjunker temperaturen på fettet. Det gör att fettet stelnar i
ledningarna, fastnar på väggarna
i avloppsledningarna och orsakar
stopp. Stopp i ledningsnätet
kan leda till källaröversvämningar eller orsaka att orenat
avloppsvatten hamnar i sjöar
och vattendrag. Höga halter
av fett i ledningsnätet gör även
att reningen av avloppsvatten i
reningsverk fungerar sämre.

Lantbruksplast
Genom SvepRetur erbjuds Sveriges
lantbrukare, odlare och hästägare
att lämna sin plast för återvinning.

I samarbete med LRF tar SwepRetur emot lantbruksplast för
återvinning på Månsemyrs återvinningscentral två gånger om
året. Insamlingen brukar vara i
maj och oktober. Om du följer
Lantbrukets plaståtervinning
steg för steg är det utan kostnad
för dig. Det är viktigt att varje
sort läggs för sig, det räcker att
en slarvar med sorteringen för
att plasten inte ska kunna återvinnas på bästa sätt.
Läs om Lantbrukets plaståtervinning steg för steg på www.
swepretur.se eller på Kretslopp
& Recycling i Sverige
www.krsab.nu. Du kan även
ringa Kretslopp & Recycling
i Sverige 0380-660729 eller
kontakta din leverantör som
hjälper dig.

Kontaktfamilj och kontaktperson sökes
Just nu söker vi efter dig som har möjlighet att hjälpa en eller flera barn eller ungdomar som kontaktfamilj eller
kontaktperson.

Uppdragen kan se olika ut, eftersom alla barn är olika och har
olika behov. Det gemensamma
för barnen och ungdomarna är
att de behöver någon som framförallt har tid att lyssna, men
också att de behöver ett större
nätverk för att kunna fortsätta
utvecklas på ett bra sätt.
Om du vill veta mer om hur
det är att vara kontaktperson är
du välkommen att höra av dig
till vår familjehemssekreterare
Linda Odengard, e-post: linda.
odengard@orust.se.
Kontaktfamilj
I ett uppdrag som kontaktfamilj,
kan det handla om ett barn eller
ungdom som har behov av stöd
och ombyte i miljön. Ibland
är det en förälder som behöver
avlastningen.
Barnet bor vanligtvis hos kontaktfamiljen ungefär en helg i

månaden, eller varannan helg,
beroende på hur behovet ser ut.
Kontaktperson
I ett uppdrag som kontaktperson, kan det handla om att
uppmuntra barnet till sociala
kontakter, att testa på olika
fritidsaktiviteter, eller att ta en
fka tillsammans. Kontaktpersonen är någon som barnet eller
ungdomen kan uppleva nya
saker med och som kan visa på
en alternativ tillvaro.

Som kontaktperson träfar du
barnet eller ungdomen ungefär
en gång i veckan.
Utredning
Den som vill bli kontaktperson
eller kontaktfamilj och samtidigt
vara ett stöd för ett barn eller
ungdom, kommer att genomgå
en utredning. Utredningen
består av utredningssamtal,
inhämtande av referenser samt
kontroll av olika register.

Livräddningsutrustning
Räddningstjänsten uppmanar dig som har kaj, hamn eller annan plats nära vattnet där det är vanligt att
människor befinner sig, att utrusta den med livräddningsutrustning.

Där det fnns behov av utrustning för vattenlivräddning bör
det alltid fnnas en livboj. Fasta
kajstegar eller trappor bör fnnas
om det är svårt att komma upp
ur vattnet på annat sätt.
Utrustningen bör fnnas väl synlig och nära vattnet. I tätorter
och i hamnar bör utrustning för
vattenlivräddning placeras med
högst 200 meters mellanrum.
På badplatser bör utrustningar
placeras med högst 100 meters

av den enskildes skyldigheter i
Lagen om skydd mot olyckor,
såvida det inte fnns bryggor,
badstegar, omklädningsrum eller
liknande. Det fnns inget som
hindrar att utrustning sätts upp
även på sådana platser.
mellanrum. Fasta kajstegar bör
placeras med högst 50 meters
mellanrum.
Platser som naturliga badplatser
och naturhamnar omfattas inte

Om du är engagerad i en båtklubb, har en kaj eller bor nära
vatten kan du få råd och rekommendationer kring livräddningsutrustning på webbplatsen
www.dinsakerhet.se.
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Återvinningsstationerna ägs av förpackningsindustrin
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) vill återvinna dina förpackningar och tidningar. Totalt återvinns cirka 964 800 ton förpackningar och tidningar varje år, vilket innebär närmare 100 kilo per person.

Låt dina förpackningar och tidningar få nytt liv. Papper kan återvinnas upp till sju gånger utan att kvaliteten
försämras. Glasfaskor, konservburkar och kaviartuber kan faktiskt återvinnas hur många gånger som helst. Tänk
så fantastiskt att gamla förpackningar och tidningar kan användas igen och igen och igen och igen. Och igen!

Tailor Made Responsibility TMR, Pick-Up Service hämtar dina förpackningar
TMR erbjuder privatpersoner i hela Sverige att få förpackningar av papper, plast och metall hämtade hemma vid dörren.

Tjänsten är kostnadsfri och gäller för den som bor där det fnns en fast landförbindelse. Om du intresserad av
att få dina förpackningar hämtade hemma eller vill veta mer om tjänsten kontaktar du TMR. www.tmr.se

Det fnns elva FTI återvinningsstationer på Orust
En grön punkt visar var du hittar Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) Återvinningsstationer ÅVS.
En röd punkt visar Månsemyrs återvinningscentral, där fnns även en återvinningsstation.
Ellös, vid infarten till Närvärmeverket
Henån, vid Bråtenvägen (vid panncentralen)
Henån, Timmerhult
Hälleviksstrand, vid reningsverket (enbart glas, kartong och
tidningar)
Mollösund, vid infarten Lerviksvägen
Månsemyrs Återvinningscentral
Stillingsön, vid affären
Stocken, vid busshållplatsen
Svanesund, Ängås
Tvets skola, vid staketet
Varekil, vid reningsverket

Du som privatperson kan kostnadsfritt lämna pappersförpackningar, wellpapp, glasburkar, glasfaskor, plastförpackningar, metallförpackningar och tidningar på Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) Återvinningsstationer dygnet runt. När du köper saker med förpackningar i Sverige så betalar du för denna service.

Kontakta FTI om återvinningsstationen behöver städas
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI ) sköter insamling och återvinning av förpackningar och tidningar
på uppdrag av producenten. Om det är skräpigt på återvinningstationen så anmäler du det på Förpackningsoch Tidningsinsamlingens (FTI) webbplats www.ftiab.se eller till deras kundtjänst, telefon 0200-88 03 11.
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Så här sorterar du ditt hushållsavfall
Genom att du sorterar i brännbart, matrester, farligt avfall, grovsopor samt tidningar och förpackningar kan ditt avfall
återvinnas bäst. Att sortera rätt är en fin insats eftersom de olika avfallen behöver olika metoder för att återvinnas effektivt.

Restprodukter lägger du i gröna tunnan

I gröna tunnan* lägger du det som blir över när allt annat sorterats ut. Det
ska vara brännbart eftersom det går till förbränning. Det kan vara dammsugarpåsar, blöjor, kuvert, snören, presentsnören, vykort, bakplåtspapper,
tandborstar, diskborstar och pappersdukar. Saker som keramik, porslin
och glas som inte är förpackningar, sorterar du som grovavfall. Fullständig
sorteringsguide fnns på www.sopor.nu

Matavfall lägger du i bruna tunnan

En grön och en brun tunna ingår i
hushållets grundabonnemang. På öar
utan fast landförbindelse ersätts tunnorna med säckar. Den röda miljöboxen ingår också i grundabonnemanget.

Matrester som frukt, grönt, bröd, kött, fsk, äggskal, kafe- och tesump samlar du i komposterbara bruna papperspåsar som ingår i abonnemanget. Låt blött avfall rinna av i vasken innan du lägger det i påsen. Byt påse
ofta och stäng den ordentligt innan du lägger i den bruna tunnan*.

Farligt avfall läggs i den röda miljöboxen eller lämnas på Månsemyrs ÅVC
Farligt avfall är bland annat oljor, lösningsmedel, färgrester, lim, impregneringsmedel, propplösare och
kvicksilvertermometrar. Även lågenergilampor, glödlampor, lysrör och alla batterier. Nästan allt som har sladd
eller kan läcka är farligt avfall. Är du osäker lägg den i miljöboxen. Det är bäst om innehållet är kvar i sin
ursprungsförpackning, då är lätt att identifera. Inga batterier ska hamna på deponi eller förbrännas. Det är en
risk för utsläpp av till exempel kadmium, kvicksilver, bly och svavelsyra. När små batterier är inbyggda, exempelvis i leksaker, lägger du hela saken i miljöboxen eller i anvisad behållare på återvinningscentralen.
Boxen hämtas vecka 15, 27 och 42 om du ringer kundtjänst telefon 0304-33 44 01 minst en vecka i förväg.
Du bifogar en innehållsdeklaration och innehållet ska vara väl förpackat så att det inte läcker eller kan skada
den som ska hantera boxen.

Grovavfall lämnas på Månsemyrs återvinningscentral
Saker som krukor, porslin, möbler, leksaker, stekpannor, skrymmande saker av trä, metall
eller plast lämnar hushåll på Månsemyrs återvinningscentral. I ditt hushållsabonemang
ingår 15 fria besök per år på Månsemyr återvinningscentral.
Har du saker som du inte längre behöver men tror att någon annan kan få nytta av
så kan du lämna det i någon av de två återbrukscontainrar som fnns på Månsemyr.
Secondhandbutiken Andra chansen är för lite mindre saker som skänks och Orust
Återbruk samlar in byggmaterial, cyklar och mycket annat som kan få ett nytt liv.

Förpackningar och tidningar är ett producentansvar
Torra förpackningar av kartong, papper, plast, metall och glas samt tidningar lämnar du gratis på en av FTI´s
återvinningsstationer. Du betalar pant för den tjänsten när du köper en förpackning eller en tidning. Du hittar
närmaste återvinningsstation på www.ftiab.se/173.html
Återvinningsstationerna ägs och drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI. På www.fti.se kan du läsa mer
om återvinning. Producentansvar är ett styrmedel som Regeringen använder för att uppnå miljömål. Tanken är att det
ska motivera producenterna att ta fram förpackningar som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller
miljöfarliga ämnen. TMR erbjuder en kostnadsfri tjänst, Pick Up service, i samarbete med producenterna. För lite
större ferbostadshus och verksamheter erbjuder vår entreprenör Remondis alternativ för insamling av förpackningar.
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Avfall och ett hållbart samhälle
Hela Sverige arbetar för ett långsiktigt och hållbart samhälle. Målsättningen är att minimera, återanvända, återvinna
eller i sista hand deponera avfall på ett sätt som gör att råvaror och material används så länge som det är möjligt.

Det mesta går att återvinna eller omvandla till energi genom förbränning. När du sorterar ditt avfall vinner alla.
Mängd elektronik och batterier som återvunnits 2020
Fraktion

Vikt kilo

Kilo per invånare

Materialåtervunnet kilo

Energiåtervunnet kilo

Batterier

4649

0,3

3 351

463

153205

10,1

127 712

17098

58750

3,9

49 374

7696

2179

0,1

372

1750

Elektronik
Kylskåp och frysar
Ljuskällor
Lysrör
Vitvaror
Övriga tjänster KF

2130

0,1

364

1710

72504

4,8

60 244

11245

2400

0,2

2 103

198

Kilo förpackningar och tidningar som lämnats av hushåll i FTI:s återvinningsstationer 2020
Kommun

Glas

Papper

Plast

Metall

Tidningar

36,17

19,83

13,24

2,87

21,57

Sverige

22,6

16,9

8,7

1,8

13,6

Tjörn

23,71

23,4

10,32

2,65

25,04

Orust

Turistinformation och hemester
Sommaren 2021 är året då vi semestrar på hemmaplan. Det finns så mycket att upptäcka i Sverige och på västkusten.

Besöksguide för Orust finns på www.vastsverige.com/sodrabohuslan. Där hittar du tips om äta, bo och
göra samt platser att besöka i vårt område under hela året.

Turistinformation finns i Henån
Du kan besöka eller kontakta Turisinformationen i Kulturhuset Kajutan, Henån.
Telefon 0304-79 93 40, e-post: turistinfo@orust.se

Orust kommun 473 80 HENÅN
Kommunhuset, Åvägen 2-6 telefon 0304-33 40 00
kommun@orust.se www.orust.se

