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Riktlinjer till "Föreskrifter om avfallshantering för Överkaiix kommun antagna av kommunfullmäktige 2013-09-30

Vid prövning av dispens från gällande taxor:
Huset används inte
Genom renhållningsavgiftens uppdelning i grundavgift och en självreglerande
hämtningsavgift saloiar frågan om i vilken utsträckning den klagande vistas på fastigheten
betydelse för bedömningen av om avgiftsbefrielse för grandavgiften ska beviljas.
Hämtningsavgift betalas bara när tjänsten utnyttjas. När det gäller befrielse från grundavgiften
krävs att byggnaden på fastigheten är obeboelig (förfallen). Även om el- och vattenanslutning
saknas kan en fastighet användas för boende.
Betalar redan för ett fritidshus/åretruntboende i kommunen
Även om den mängd avfall som uppstår vid en fastighet anses liten, så omfattas den ändå
oftast av kommunens renhållningsmonopol och ska omhändertas av kommunen. Förutom
matavfall och lilaiande hushållsavfall, uppstår i regel förr eller senare även avfall som hänger
ihop med själva driften och underhållet av fastigheten såsom kasserade möbler och kylskåp,
färgrester och lösningsmedel m.m. som också det ska omhändertas av kommunen. Två hus
ger mer avfall. Kommunen har rätt att ta ut grundavgift för att bekosta återvinningscentraler,
transporter och behandling av sådant avfall. Fastighetsägarna har att visa att de inte tar
tjänsterna i anspråk eller objektivt sett saknar behov av dem.
Nyttjar inte miljöcentralen
Förutom matavfall och lilaiande hushållsavfall, uppstår i regel förr eller senare även avfall
som hänger ihop med själva driften och underhållet av byggnaden såsom kasserade möbler
och kylskåp, färgrester och lösningsmedel m.m. som också det ska omhändertas av
kommunen. Kommunen har rätt att ta ut grundavgift för att bekosta återvinningscentraler,
transporter och behandling av sådant avfall. Fastighetsägarna har att visa att de inte tar
tjänsterna i anspråk eller objektivt sett saknar behov av dem.
När det gäller befrielse från grundavgiften krävs att byggnaden på fastigheten är obeboelig
(förfallen). Även om el- och vattenanslutning saknas kan en fastighet användas för boende.
Utredningen i övrigt måste visa att fastigheten är i ett sådant skick att fastigheten kan
likställas med en förfallen fastighet. Den klagandes anmälan om att fastigheten är obeboelig
kan därför inte leda till att han befrias från skyldigheten att betala renhållningsavgift.

Två hus på samma fastighet (gäststuga)
En fastighet omfattas av renhållningsskyldighet om den är bebyggd med ett bostadshus, eller
om en verksamhet bedrivs där det uppkommer hushållsavfall.
Exempel på fall som normalt inte omfattas av renhållningsskyldighet och för vilket ingen
grundavgift ska tas ut är: Förråd, jaktkoja, skogskoja, lada, stall, mindre sovstuga av typ
friggeboda, bagarstuga samt hus som är förfallna och inte är beboeliga i befintligt skick.

Två hus eller fler på samma fastighet (fritidshus - permanentbostäder)
Förutom matavfall och lilaiande hushållsavfall, uppstår i regel förr eller senare även avfall
som hänger ihop med själva driften och underhållet av byggnaden såsom kasserade möbler
och kylskåp, färgrester och lösningsmedel m.m. som också det ska omhändertas av
kommunen. Två hus producerar i allmänhet mer avfall än ett. Kommunen har rätt att ta ut
grundavgift för varje byggnad på fastigheten som används som fritids- eller permanentbostad
för att bekosta återvinningscentraler, transporter och behandling av sådant avfall.
Fastighetsägarna har att visa att de inte tar tjänsterna i anspråk eller objektivt sett saknar
behov av dem.
Om det på samma fastighet finns flera bostadshus som ägs och disponeras av samma ägare tas
grundavgift ut för en byggnad, peiinanentbostad eller fritidsbostad, i enlighet med riktlinjerna
för "Två hus på samma fastighet (gäststuga)".
Om det på samma fastighet finns flera bostadshus som ägs och disponeras av olika ägare ska
grundavgift tas ut för varje byggnad som används som fiitids- och/eller permanentbostad. Det
är fastighetsinnehavarens eller på motsvarande sätt nyttj anderättsinnehavarens skyldighet att
anmäla innehav av fritids- eller permanentbostad.

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-30 att:
-

att anta riktlinjer till "Föreskrifter om avfallshantering för Överkaiix kommun"

-

att fastighetsägare som bestrider faktura avseende grundavgift för fritidshus med
hänvisning till ovanstående skäl ska meddelas att fordran kvarstår. Ny sista
betalningsdag sätts.

-

med beslutet skickas information om möjlighet till överklagan och den administrativa
avgift om minst 716 l a som tas ut av Bygg- och miljönämnden oavsett ärendets
utgång.

