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INNFøRING AV RENOVASJON FOR FRITIDSBOLIGER

Måsøy kommune vedtok imøte 13. juni 2013 sak 39113 følgende:

Kommunestyrel ber admínístrssjonen íverksette endr¡nger i "Forskrifter om ¡nnsømling av

aufall mm." med henbtíkk på ínnførìng av tvungen renovasjon í de områder som Íremgår av

ut r e dn in g. E n dr e d e fo r s k r íft e r fo r ut s elte s iv er k s atl fr a 1. i øn u ar 2 0 1 4

Rådmannen skal nå fremme en sak til Teknisk komite og kommunestyret hvor forskriftene vil bli
foreslått endret, hvor virkningene av kommunestyrets vedtak bli tatt inn. "Forskrifter om

innsamling av avfall mm" sier i $ 4 følgende:

Kommunen skal samle inn aufall og tømme slømøvskillere, prìvéter mv som omfalles av disse

forskrìftene.
Atte bolígeiendommer som ligger í kommunens renovasjonsområde omføltes av kommunens

renovasjonsordning.

Ingen andre kan uten tillatelse fra kommunen drìve innsamling, tronspoÌl eller behandling av

auføll og slam.

Alle eiendommet i kommunen inkludert nærings/ produksjonsvirksomhel, omfotles av

kommunens renovasjonsordning. For nærings- og produksjonsvirksomhet skal hver

virksomhet innenfor eiendommen belastes med minimum ett abonnement.

For bestemte eiendommer eller i bestemte områder kan kommunen opprefle særskilte

renovasjonsordninger, Når slike ordnínger er oppreltet, plikter alle å delta.

Kommunen køn etler begrunnel soknad, eller p,å eget initiativ, unnta enkelte eiendommerfra
r e n ov asj o n s o r dn in g e n.

Denne paragraf foreslås nå endret til:

Kommunen skøl samle ínn aufall og tomme slamavskillere, privéter mv som omfaltes

av disseforskríftene.

Alte botìgeíendommer og næringseiendommer som ligger i kommunens renovasions-

o mr åde o mfatte s uv k o mm un e n s r e n ov øsi o n s o r dn in g.

Måsøy kommune
Torget I
9690 HAVøYSUND

Telefon sentralbord: 78 42 40 00

Telefaks sentralbord: 78 42 40 Ol
E-post: postmottak@masoy.kommu ne.no

Bankgiro

Org. nr.

4955.05.00050

941 087 957



Ingen andre kan uten tílløtelsefra kommunen drive innsamling,lransport eller
behøndling øv husholdningsøufall og sløm.

AIle eíendommer í kommunen med helårsbolíger eller nærings- og produksjons-
vírksomhet í drdt, omfattes av kommunens rcnovasjonsordníng. For Havøysund
gjelder dette alle eiendommer. For nærings- og produksjonsvírksomhet skul hver
vírksomhet innenfor eÍendommen belastes med mìnimum etl abonnement. I tillegg
omfattes allefritidseíendommer på Måsøy og på Ingøy, samt alle med adkomsl tíl
kjorbar veí på Rolvsøy og langs FV 889 påfastlandet, av ordnìngen.

For bestemle eíendommer eller í bestemte områder køn kommanen opprette særskílte
renovasjonsordninger. Når slíke ordnìnger er opprettet, plíkter alle å delta.

Kommunen køn etter begrunnet søknad, eller på eget iniliativ, unnta enhelte
eíendommer fra renovasjonsordningen

Som det fremgår av overstående vil alle fritidseiendommer pãlngøy og på Måsøy bli omfattet av

hytterenovasjon. I tillegg kommer alle fritidseiendommer på Rolvsøy som har adkomst til veg,

samt fritidseiendommer langs FV 889, - Krokelvdalen hyttefelt og fritidsboliger i Bakfiord,
Sneford, Slotten, Latter og Lillefiord.

Før forslaget legges frem for politisk behandling legges det ut til offentlig høring i perioden frem
august 2013. Eventuelle merknader og innspill sendes Måsøy kommune, Teknisk etat,

Havøysund eller på mail til .kommune innen samme dato

ef
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