Informasjon til eiere av hytte-/fritidseiendom
i Melhus kommune

Navn
Adresse
Postnr-/sted

Miljøriktig innsamling av hytteavfall
Melhus kommune har vedtatt å innføre hytterenovasjon i hele kommunen. Dette
gjelder alle fritidsboliger og hus som benyttes som fritidsbolig. Alle som mottar
denne informasjonen står registrert som eier av en fritidsbolig og omfattes
derved av ordningen.
Det vil i løpet av høsten 2017 bli utplassert containere for restavfall, på de steder som er
avmerket på kartet på neste side. Alle hytteeiere som omfattes av ordningen har lik tilgang til
alle containere.
Våre gjenvinningsstasjoner på Varmbo, Lundamo og Støren, kan også benyttes på lik linje med
de fastboende. Her kan du levere avfall som ikke inngår i restavfall, slik som farlig avfall,
elektronisk avfall, møbler, hvitevarer o.l.
Det vil ikke bli fakturert for hytterenovasjon for 2017. Gebyr for hytterenovasjon blir fakturert
fra og med 1.1.2018. Prisliste for 2018 vil bli publisert på www.envina.no etter ferdig
behandling i Melhus kommunestyre.

Ofte stilte spørsmål
Spørsmål: Jeg benytter hytta veldig sjelden. Kan jeg bli
fritatt?
Svar: Ordningen differensierer ikke etter bruk. Det er
bygningen som er pålagt gebyr, ikke eieren.

Spørsmål: Kan ei seter bli fritatt?
Svar: Ja, forutsatt at setra bare brukes i forbindelse
med aktiv setring. Altså i næringssammenheng.

Spørsmål: Kan jeg som har bolig i samme kommune
som fritidsboligen, slippe gebyr?
Svar: Det er ifølge en avgjørelse hos fylkesmannen, ikke
anledning til å gjøre forskjell på innenbygds- og
utenbygdsboende.

Spørsmål: Jeg har flere fritidseiendommer, får jeg
betale bare for den ene?
Svar: Nei, dessverre. Gebyret følger hver enkelt
bygning.

.
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ORDNINGEN
Alle hytterenovasjons-punkter vil ha en container for brennbart restavfall, en for glass- og
metallemballasje samt dunk for panteflasker i regi av Røde Kors. Restavfall gjenvinnes til energi
ved Statkraft Varme på Tiller, og glass-/metallemballasjen går til materialgjenvinning.
Plassering av hyttecontainere:
Nr
1.1
2.1
2.2
2.3
2.4

3.1
3.2
3.3

Stedsnavn/ Plassering
Øysand, Gamle Kongeveg
Kvål, Bennavegen,
Trehjørningen skistadion
Korsvegen, ved Coop
Gåsbakken, ved Coop
Hovin,
Nærmere stedsangivelse
publiseres på www.envina.no
når plassering er avklart
Ler, P-plass ved Coop
Lundadalen, innenfor bom på
Lundadalsvegen
Gylland, ved avkjøringen fra
E6 til Gylland

HAR VI RIKTIGE OPPLYSNINGER OM DIN EIENDOM?
De er registrert med fritidsabonnement i vårt kunderegister med følgende opplysninger:
Avtalenummer

Gårdsnr

Eiendomsnavn

Bruksnr

Bruksnavn

Festenr

Seksj.nr

Bygningsnr

Vi ber om tilbakemelding innen 01.12.2017
Fritaksgrunner: Eksempelvis bygninger i fysisk forfall og bygninger som benyttes til lager, omfattes ikke av den
tvungne renovasjonsordningen. Dette står nærmere beskrevet i «Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu
og Midtre Gauldal kommuner» § 5 om avgiftsplikt.
Fritak fra renovasjonsavgiften må det søkes om. Søknadsskjema ligger på www.envina.no. Skjema kan sendes
elektronisk, men ved behov for dokumentasjon med bilder, må e-post eller vanlig brevpost benyttes.
Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag § 7 Fritidsbebyggelse
Husholdningsavfall fra fritidsbebyggelse skal sorteres i den utstrekning kommunen bestemmer.
Som fritidsbebyggelse regnes også permanent lovlig oppsatt campingvogn, jf. § 3 og § 5. Kommunen skal med utgangspunkt i
reguleringsbestemmelsene og i samarbeid med grunneier, bestemme hvor mange campingvogner som kommer inn under
ordningen. Campingvogn plassert på lagerplass blir ikke regnet som permanent oppstilt den tiden den står på lager, og det kan
dokumenteres at den ikke er i bruk.
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