Ansökan

Befrielse från avfallshantering
(grundavgift)

Enligt 36 § Föreskrifter om
hantering av avfall under
kommunalt ansvar

Ansökan skickas till: miljokontoret@hudiksvall.se
Eller till adressen:

Kontakter med kommunen i detta ärende:
Telefon: 0650-190 00
E-post: miljokontoret@hudiksvall.se

Norrhälsinge Miljökontor
824 80 Hudiksvall

Fastighet som ansökan gäller
Fastighetsbeteckning

Permanent boende

Fritidshus

Annat:

Sökande
Fastighetsägare/sökande

Telefon, dagtid

Postadress (dit beslutet ska skickas)

Postnummer och postort

E-postadress

Accepterar du/ni kommunikation via e-post?

Ja

Nej

Information inför ansökan
Avgiften för kommunens hantering av avfall delas upp i två delar. En grundavgift och en
avgift för hämtning av kärlavfall. Ansökan om befrielse delas därför också upp i två delar.
Ansökan om befrielse från kärlavfall och slam görs på annan blankett.
Enligt 36 § kan fastighetsinnehavare som kan påvisa att avfall under kommunalt ansvar inte
uppstår befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande
och återvinning. Beslut gäller i max tio år. Beviljande kräver även att särskilda skäl föreligger
enligt 31 §.
Användning
Huset står helt övergivet och tittas inte till alls.
Huset tittas till, ange gånger per år:_________
Skäl för ansökan om befrielse från grundavgiften

Hur många år kommer dessa förutsättningar att gälla? _________________

Rev 2022-08-31

Bifoga bilder eller annan dokumentation som styrker att huset är helt övergivet eller som
styrker att det finns övriga särskilda skäl för befrielse.
Datum

Underskrift

____________________________________

__________________________________________

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Hudiksvalls kommun hanterar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och kompletterande dataskyddsregler. Besök gärna
www.hudiksvall.se/personuppgifter för att läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter.

Information
Norrhälsinge miljökontor kan komma att göra tillsynsbesök på fastigheten inför beslut.
Grundavgiften

Grundavgiften finansierar kommunens kostnad för farliga avfall, grovavfall,
Återvinningscentraler, information och administration. Det är upp till sökande att visa att inget
behov finns för kommunens renhållningstjänster.
Rättspraxis

När Norrhälsingslands miljö- och räddningnämnd ska fatta beslut ska rättspraxis inom området
följas. Enligt rättspraxis (avgörande av domar) är det ytterst svårt att bli befriad från
grundavgiften. I praxis resonerar man så att det inte går att utesluta att sökande även vid enbart
tillsynsbesök bestämmer sig för att utföra underhållsåtgärder på fastigheten för att hindra ett
spontant förfall eller för att höja standarden och då kommer det att uppkomma avfall vare sig
man vill eller inte. Skulle sökande befrias från grundavgift skulle inte möjlighet finnas att köra
detta avfall till återvinningscentral eftersom det bland annat är detta som bekostas genom
grundavgiften.
Tanken bakom detta restriktiva synsätt är att även om ett hus inte används som boende kan något
hända med huset som gör att reparationer är oundvikligt för att inte huset helt ska förfalla. Vid
reparationer uppkommer avfall som kommunen har ansvar att ta omhand.
Hur länge gäller befrielsen?

Beslutet gäller i max tio år, sedan kommer fastighetsägaren automatiskt att debiteras avgift.

