Felles retningslinjer for fritak for
renovasjon i Hallingdal og
Krødsherad

Vedtak i sak 64/13 den 31.10.2013, Hol kommunestyret
Felles retningslinjer for fritak i kommunene i Hallingdal og Krødsherad kommune
Hjemmel om fritak ligg i §5 andre ledd i forskrifta for Forskrift for avfallsbehandling for Hol kommune
i sak 95/12. Vedtatt av kommunestyret i Hol kommune i sak 64/13 . Vedtak fatta etter disse
retningslinjene er enkeltvedtak og kan påklages ihht. klagereglene i Forvaltningslova.
Generelt gjeld at det skal betalast gebyr for buenheter som er definert i § 2 i forskrifta og etter disse
retningslinjer. Når boenhet på eiendommen/Matrikkelenhet har rom for hvile (sengeplasser) og
mulighet for matstell (kjøkken/selvhushold) blir den regnet som boenhet.
Boliger
Kommunen kan gi fritak for følgende:
a)

Eget bruk

For boliger som har leilighet/ hybler for utleie, men vil gå over til nytte hele huset til eget bruk, kan en
søke kommunen om fritak fra renovasjonsordninga og gebyrplikta for boliger som tidligere ble leid ut.
b)

Ikke i bruk/ fraflytta

For boenhet/ bolig abonnenten kan dokumentere å ikke ha vært i bruk i minimum 6 måneder, kan en
søke kommunen om fritak fra renovasjonsordninga/gebyrplikta. Forutsetningen er normalt at boenheten
ikke er beboelig eller ikke er i bruk på grunn av langvarig opphold på institusjon eller den er
midlertidig fraflyttet.
Dette kan bl.a. innebære (ikke uttømmende liste):





at den byggetekniske tilstanden er svært dårlig
at vesentlige installasjoner som varmekilde/ildsted/strøm er kopla fra
langtidsopphold på aldersheim.
at boligen ikke er i bruk i en lengre periode

Dette skal kunne dokumenteres.
Eier av boligen plikter å melde fra til kommunen om boenheten bli tatt i bruk i fritaksperioden, og
fritaksgrunn dermed opphører.
Oppsamlingsenheten (dunk eller stativ) for restavfall blir ikke tømt av renovatør i fritaksperioden selv
om den ikke er fjernet av abonnent.
c)

Hjemmekompostering

For husstander som hjemme komposterer alt matavfall / organisk materiale gis en reduksjon i
avfallsgebyret under følgende forutsetninger:
 Minst en person i husstanden skal ha gjennomgått komposteringskurs i regi av Hallingdal
Renovasjon IKS.
 Det skal brukes en isolert og lukket type kompostbinge som er godkjent av Hallingdal
Renovasjon IKS.
 Det skal inngås skriftlig avtale med kommunen der en forplikter seg til å kompostere alt
matavfall/ organisk avfall hele året, at det gis tilgang for kommunen til å ta stikkprøver.
 Den enkelt må selv ta kontakt med kommunen for å iverksette ordningen.

Vedtak i sak 64/13 den 31.10.2013, Hol kommunestyret
Hytter, støler og fritidsboliger
Generelt gjelder at det skal betales renovasjonsgebyr for hytter, støler og fritidsboliger som definert i §
2 i forskriften. Kommunen kan gi fritak for følgende:
a)

Ubeboelig

Når hytte, støl eller annen fritidsbolig kan dokumenteres å være i så dårlig forfatning at det ikke er
beboelig. Dette kan bl.a. innebære (ikke uttømmende liste):



at den bygningstekniske tilstanden er svært dårlig
at vesentlige installasjoner som varmekilde/ildsted/strøm er kopla fra

Ved behandling av søknad kan kommunen kreve dokumentasjon.
Generelt om fritak
•
•
•
•
•

Som hovedregel gjelder fritaket for renovasjonsgebyret fra tidspunkt for vedtaket og minimum
6 måneder med maksimal tidsavgrensning på 12 måneder.
Det kan i særskilte tilfelle gis fritak for en lengre periode enn 12 måneder, opptil 36 måneder.
Det er ikke mulig å få fritak/reduksjon for sesongbasert eller liten bruk av boligen. Enten det er
en boligenhet i bruk, eller ikke.
Søker må, før fritaksperioden går ut, gi skriftlig melding til kommunen dersom situasjonen er
uendra og en ønsker forlenging av fritaket. Blir ikke slik melding gitt, må en fakturere gebyr fra
neste periode (1. januar og 1. juli kvart år).
Eventuelt fritak skal være knytt til eiendommen og kan ikke gis av sosiale eller økonomiske
grunner knytt til abonnent.

