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Inledning
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4§ miljöbalken.
Avgifterna avser den planering, insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som
utförs inom kommunens försorg. Gällande bestämmelser om kommunens avfallshantering återfinns
i Miljöbalken samt i Orust kommuns lokala föreskrift om avfallshantering.

1.1 Abonnemang
För hämtning av restavfall och matavfall gäller följande abonnemang och områdesindelning. De
områden som avses i Mollösund, Edshultshall, Barrevik, Hälleviksstrand och Stocken framgår av
översiktskartan tillhörande föreskrift om avfallshantering. Hämtning görs enligt särskild
tömningslista.
Å:

Helårshus - hushåll som inte hemkomposterar. (Undantas gör: helårshus på öar utan bro/färjeförbindelse samt Malön, Flatön, kustsamhällena i Mollösund, Edshultshall, Barrevik,
Hälleviksstrand och Stocken). Matavfall hämtas varannan vecka (26 ggr/år). Restprodukt
hämtas en gång var fjärde vecka (13 ggr/år).

HK:

Helårs, - fritidshus och uthyrningsstugor med hushåll som hemkomposterar. Restprodukt
hämtas en gång var fjärde vecka (13 ggr/år).

ÅT:

Helårshus (årsboende med tätare tömningsintervall). Helårshus för vilket veckohämtning
begärts sommartid samt årsboende på Gullholmen, Härmanö, Käringön, Malön, Flatön,
Mollösund, Edshultshall, Barrevik, Hälleviksstrand och Stocken. Abonnenter som inte
hemkomposterar är placerade i ÅT. De som är inplacerade i denna tariff får matavfall
hämtat 1 gång/vecka under v 19-37 och en gång varannan vecka under v 1-18 och 38-52
(27 ggr/år). Restprodukt hämtas en gång varannan vecka hela året 26 ggr/år).

F:

Fritids- och uthyrningshus (hushåll som inte hemkomposterar). Matavfall hämtas varje
vecka under v 18-37 samt en gång var fjärde vecka under v 1-18 och 38-52 (27 ggr/år).
Restprodukt hämtas varannan vecka under v 19-37 samt en gång var fjärde vecka under v
1-18 och 38-52 (17-18 ggr/år).

ÖC:

Öarna Valön, Råön, Tvestjärten och Mollön (hushåll som inte hemkomposterar).
Matavfall och restprodukt ska av abonnenten forslas till containers uppställda vid
närmaste hamn på Orustlandet med hämtning en gång per vecka under veckorna 1937.

ÖCK:

Öarna Valön, Råön, Tvestjärten och Mollön (hushåll som hemkomposterar).
Restprodukt ska av abonnent forslas till containers uppställda vid närmaste hamn på
Orustlandet med hämtning en gång per månad under perioden maj till och med
augusti.
En förutsättning för hämtning enligt abonnemang ÖCK är att samtliga hushåll på de
berörda öarna komposterar matavfallet (se 2.15).
Om matavfall eller annat komposterbart avfall läggs i containern kan miljö- och
byggnadsnämnden besluta om att samtliga hushåll på de berörda öarna ska inplaceras i
abonnemang ÖC.
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H:

Affärer, hotell, pensionat, restauranger, kaféer, kiosker och personalmatsalar.
Matavfall och restavfall hämtas en gång varje vecka (52 ggr/år).

I:

Campingplatser, restauranger, kiosker, gatukök och pensionat öppet endast sommartid.
Matavfall och restavfall hämtas en gång varje vecka under perioden veckorna 19-37 (19 ggr/år).

1.2 Definitioner
Helårshus är boende i småhus med en eller två hushåll. Till denna kategori räknas samtliga
fastigheter taxerade som småhus utom fastigheter för fritidsboende, se nedan.
Fritidshus nyttjas delar av året (den som äger fastigheten är då folkbokförd på annan fastighet).
Verksamheter Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell,
båtklubbar med mera som inte utgörs av boende.
Budning Beställning vid varje enskild hämtning och avgift betalas per hämtning.
Abonnemang Regelbunden hämtning med bestämt intervall.
Tomtgräns Med tomtgräns avses fastighetens tomtgräns. I de fall tomtgräns ej är belägen vid farbar
väg räknas tomtgräns till närmaste farbara väg, se föreskriftens bestämmelser om farbar väg.
I övrigt gäller samma definitioner som i föreskriften om avfallshantering för Orust kommun.

1.3 Betalningsskyldighet
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering.
Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte kunnat hämtas, på grund av att
avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat
sätt än det i abonnemanget specificerade sättet. Avgiftsskyldig ska snarast anmäla ändrade
förhållanden till Fraktkedjan Väst AB:s kundtjänst för renhållning, exempelvis vid ägarbyte.

1.4 Tilläggstjänster
Extrahämtning kan beställas av Fraktkedjan Väst AB vid tillfällen då större mängder hushållsavfall
än normalt uppstått. Hämtning görs då av extra säck vid nästa ordinarie hämtning mot ersättning.
Vid budad hämtning debiteras timavgift.
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