Ansökan

Befrielse från skyldigheten att
överlämna hushållsavfall till
kommunen

Enligt 33 § Föreskrifter om
hantering av hushållsavfall

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

Ev. Abonnentnummer

Accepterar du/ni kommunikation via e-post?
Ja

Nej

Grundavgift
Jag accepterar att en grundavgift kommer att tas ut (läs mer om grundavgift på baksidan)

Användning (vid fritidshus)
Används endast vid tillsynsbesök (att titta till huset)

Används inte alls (står övergivet)

Annat (ange nedan):

Beskriv hur huset används
T.ex. Hur ofta ni övernattar i huset och hur många gånger huset besöks per år utan övernattning.

Hushållsavfall
Uppskattningsvis hur mycket hushållsavfall uppkommer på fastigheten:

Omhändertagande av avfall
Beskriv på vilket sätt ni tänker omhänderta eventuellt uppkommet avfall, inklusive grovsopor (se även bilaga)

Övriga upplysningar

Rev 2020-08-03

T.ex hur länge ovan angivna förutsättningar kommer att gälla för huset eller om det finns övriga omständigheter som du vill framföra.

Datum
____________________________________

Underskrift
__________________________________________

Information om behandling av personuppgifter
Uppgifterna som lämnas på denna blankett kommer att registreras i Norrhälsinge miljökontors dataregister. Dessa uppgifter är
nödvändiga för vår administration av inkomna ärenden. Ytterligare information om hur uppgifterna hanteras på förvaltningen,
lämnas efter skriftlig begäran till Norrhälsinge miljökontor.

Information
Allmänt

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.
Norrhälsinge miljökontor prövar dels om befrielse kan medges för hämtning av kärlavfall och
dels om befrielse kan medges för grundavgiften (om inte sökande accepterar att grundavgiften
tas ut).
Grundavgiften

Grundavgiften finansierar kommunens kostnad för farliga avfall, grovavfall,
Återvinningscentraler, information och administration. Det är ytterst svårt att beviljas
befrielse från grundavgiften eftersom det vid användande eller tillsyn av ett hus uppkommer
t.ex. avfall vid reparationer m.m vare sig man vill eller inte. Det är upp till sökande att visa att
inget behov finns för kommunens renhållningstjänster, t.ex. nyttjande av Homons
återvinningscentral vid eventuell reparation av huset som uppkommer vid tillsyn av huset.
Kan jag få befrielse från avfallshämtning för mitt fritidshus?

Om s.k. särskilda skäl föreligger kan fritidshus bli befriade från avfallshämtning.
Vistelsetiden på fritidshuset ska då vara ytterst liten. Miljööverdomstolen har t.ex. godtagit
befrielse när vistelsen bestått av ”tillsynsbesök” vid fritidsbostäder utan några övernattningar.
En bedömning görs i varje enskilt fall om befrielse kan medges. Efter att avfallsföreskrifterna
för Nordanstigs kommun beslutades 2016 är det inte längre möjligt att få befrielse för att
transportera avfallet hem till permanentbostaden i samma socken.
Är det möjligt att få befrielse från avfallshämtning för permanentbostad?

Nej. Kommunerna har ansvar för insamling och transport av hushållsavfall. Anledningen till
att det ansvaret infördes var att man ville komma tillrätta med den tilltagande nedskräpningen.
En hel del av det avfall som uppstår i ett permanenthushåll kan varken komposteras eller på
ett miljömässigt riktigt sätt förbrännas i en konventionell vedpanna och heller inte tas omhand
på annat miljömässigt godtagbart sätt. Detta kan vara t.ex. dammsugarpåsar, diskborstar,
tandborstar, textilier och skor mm. Enligt rättspraxis (avgörande i domstolar) kan befrielse
inte ges för vanliga permanenthushåll.
Hur länge gäller befrielsen?

Beslutet gäller i max fem år, sedan kommer fastighetsägaren automatiskt att debiteras avgift.
Andra alternativ till befrielse:


Uppehåll i sophämtningen kan man få om huset inte kommer att användas. För
permanentbostad gäller att bostaden inte får användas under sammanhängande tid av
minst fyra månader. För fritidsbostad med sommarabonnemang gäller att bostaden
inte får användas under hela hämtningsperioden (v. 16 – v. 41). Kontakta
avfallsavdelningen på telnr: 0652-361 84 eller 0652-361 86.



Man kan ändra hämtningsintervall till hämtning en gång i månaden. Då ska man
kunna ta omhand matrester på ett bra sätt, t.ex. kompostering i skadedjurssäker
behållare. Kontakta avfallsavdelningen på telnr: 0652-361 84 eller 0652-361 86. Kom
också ihåg att kompostering av matavfall är anmälningspliktigt och ska anmälas till
Norrhälsinge miljökontor på särskild blankett.



Delat avfallskärl. Man kan i vissa fall dela avfallskärl med granne. Kontakta
avfallsavdelningen på telnr: 0652-361 84 eller 0652-361 86.

Bilaga till ansökan om befrielse från skyldigheten att överlämna
hushållsavfall till kommunen
I ett hus som används uppkommer mer eller mindre alltid något sorts hushållsavfall. För att
kunna få befrielse är det sökande som ska visa att man omhändertar avfallet på ett sätt som är
betryggande för människors hälsa och miljön.
Redovisa nedan hur följande avfallsslag tas omhand:
Avfallsslag
Avfall från underhåll av huset
Textilier
Bandage/Plåster
Dammsugarpåsar
Disktrasor
Diskborstar och tandborstar
Möbler (uttjänta)
Uttjänta saker av plast (ej förpackningar)
Uttjänta saker av trä
Uttjänta kläder/skor
Mattor
Pärmar
Kuvert
Matavfall

Tas omhand genom att:

Återvinningsstation (Förpackning- och tidningsinsamlingen)

Observera att det endast är tidningar och förpackningar av glas, metall, papper och plast som
ska lämnas vid återvinningsstationen. Övriga saker t.ex. diskborstar, husgeråd, kuvert och
uttjänta saker av plast m.m. har kommunen ansvar att samla in och ska läggas i soptunnan
som kärlavfall.
Eldning av avfall

Man får inte elda avfall i spis eller t.ex. vedpanna. Vid förbränning av ”brännbart”
hushållsavfall i en konventionell vedpanna bildas miljöfarliga ämnen på grund av ofullständig
förbränning. Förutom att det kan vara farligt att andas in röken så är det ofta störande för
omgivningen med illaluktande rök. För att kunna bränna hushållsavfall krävs en
förbränningsanläggning som kommer upp i betydligt högre temperaturer och har tillgång till
rökgasrening. Enligt 15 kap 5a § miljöbalken (1998:808) ska den som innehar avfall se till att
avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Därför är det inte tillåtet att
själv ta hand om sitt avfall genom att elda upp det.
Transport av avfall

Det är inte tillåtet att själv transportera hushållsavfall (förutom vissa undantag) eftersom
kommunen har ansvaret att hushållsavfall blir omhändertaget på ett korrekt sätt. Anledningen
till att kommunernas ”bortforslingsmonopol” infördes i början av 1970-talet var att man ville
komma tillrätta med den tilltagande nedskräpningen.
Kompostering av matavfall

Ska ske i skadedjurssäker behållare. Kom också ihåg att kompostering av matavfall är
anmälningspliktigt och ska anmälas till Norrhälsinge miljökontor på särskild blankett.

