
 
 

            Mosjøen, 25.01.2017 

 

 

Navn / adresse 

 

 

 

Til eiere av fritidsbolig i Kommune 
 

Vi har sendt deg dette informasjonsbrevet fordi du i våre registre står oppført med en fritidseiendom i 

Vefsn med gårds og bruksnr:  Legg gnr bnr 

 

SHMIL fikk i 2013 brev fra Miljødirektoratet, tidligere kalt KLIF, hvor spørsmål angående fritidsrenovasjon 

ble besvart. Av brevet fremgår det at SHMIL ikke lengre kan ha en frivillig ordning, men må etablere en 

tvungen ordning for alle eiere av fritidsboliger. Hele brevet fra miljødirektoratet ligger vedlagt. 

Dette går også frem i forurensingsloven §30. Forurensningslovens § 30 sier at kommunen skal sørge for 

innsamling av husholdningsavfall. Ot.prp. nr. 87 (2001-2002) om forurensningsloven presiserer i kap 2.6.2 

at «Med husholdning menes alle typer boliger med privat husholdning, også boliger som ikke benyttes 

regelmessig, herunder hytter, fritidshus etc.» 

 

Fakturering for 2017 er planlagt i april.   

 

 
Samlingspunkt fritidsrenovasjon 

  



 
 

SLIK FUNGERER ORDNINGEN:  
Abonnenter skal sortere avfallet i fargede poser på samme måte som ordinært husholdningsavfall. Les om 

sorteringen her: http://shmil.no/sortering/  

 
Som eier av fritidsbolig kan du velge mellom to leveringsmåter, samlepunkt eller egen dunk. 

 

Samlingspunkter hvor eiere av fritidsboliger kan levere husholdningsavfall sortert i fargede poser 

plasseres ut i kommunene. 

- Gebyr for å benytte samlingspunkt er 1188,- inkl. mva. pr år. 

o Som standard er alle fritidsboliger lagt inn med abonnement for samlingspunkt. 

 

Egen dunk ved hytta er mulig mot en økning i gebyret til 1813,- inkl. mva. pr år. 

 Dunk for fritidsboliger er av 80 l størrelse 

 

For at dunken skal tømmes må følgende kriterier være oppfylt: 

 Fritidsboligen må ligge langs en eksisterende renovasjonsrute 

 Avstand mellom renovasjonsbilens stoppested og dunken kan være inntil 7 meter 

 Høydeforskjellen mellom standplass for dunken og stoppested for 

renovasjonsbilen skal ikke gi et stigningsforhold brattere enn 1:15 

 Dunken må kunne trilles uhindret av trapper, murkanter grøfter etc. og 

transportveien må ha så fast dekke at dunkene kan trilles uten hindringer 

 Vinterstid må det være ryddet for snø og evt. strødd med sand dersom det er behov 

for det 

 Dunk leies av SHMIL, og skader/tap må erstattes 

 

Hytteforeninger/felt med mer enn 5 hytter kan ta kontakt for informasjon om egen løsning 

dersom de ønsker dette. Dersom man har et egnet sted og stiller kontaktperson for SHMIL så 

kan foreningen etablere eget punkt. Ved slike punkt er det foreningen/feltet som tar ansvar ved eventuell 

forsøpling.  

 

Eier du flere hytter: 

Eiere av flere fritidsboliger i SHMIL sine kommuner kan søke om 50% reduksjon i pris på fritidsboligene ut 

over den første.  

 

Regler for fritak: 

Brevet fra Miljødirektoratet gir liten mulighet for å frita eiendommer fra ordningen. Utgangspunktet er at 

dersom det er mulighet til å hvile eller lage mat i boligen er det gebyrplikt. Det går frem at eier av 

fritidseiendom ikke selv kan velge om det skal betales avfallsgebyr. Derimot har ikke avfallsbesitteren 

noen plikt til å levere avfall gjennom ordningen så lenge avfallet bringes til lovlig anlegg og tas vare på i 

samsvar med forurensingsloven. Det at man har husholdningsrenovasjon gir heller ikke grunnlag for fritak.  

Følgende kriterier gir likevel grunn til fritak: 

 Jaktbu med bebygd areal (BYA) mindre enn 20 m2 NS 3940:2012.  

 Ikke i bruk pga. boligens tilstand (må dokumenteres med bilder). 

 Setre, gjeterhytter og skogshusvær, som hele eller deler av året nyttes i tilknytning til stedbunden 

næring (reindrift, jord- og skogbruk), kan etter søknad helt eller delvis gis fritak for ordningen (må 

dokumenteres med annen renovasjonsordning for næringen). Ved vurdering av slike søknader 

skal veileder T-1443 fra LMD og MD legges til grunn.  

 For fritidsboliger som ligger mer enn 2 kilometer i luftlinje fra kjørbar vei kan det søkes om 

midlertidig fritak.   

http://shmil.no/sortering/


 
 

Samlingspunkt Leirfjord 

Poser for sortering kan fås i butikk på Leland. 

 Fagervika, Angarsnes, Ulvangsøy – Ved ungdomshuset til UL Nybrot 

 Bardal –  ved tidligere Bardalsmat 

o Glass- og metallemballasje kan også kastes på dette punktet 

 Avkjørsel til Toventunnel – ved snuplass på Neshøgda 

 Kviting – ved avkjøring mot Sundøy bru 

 Leinesodden – ved nedkjørsel til småbåthavn 

 Levang – ved ungdomshuset 

 Leland – Leirfjord Gjenbruksstasjon 

 

 

Det er oppdatert oversikt over samlingspunkt på www.shmil.no/fritidsrenovasjon.  

Kart over samlingspunkt kan ses her: http://shmil.no/sortering/hvor-skal-det-kastes/  

 

Her får du poser: 

Dersom du bor i en av SHMILs eierkommuner kan du selvfølgelig bruke av de samme posene som du har 

hjemme.  Ellers kan du få poser på alle SHMIL sine gjenbruksstasjoner, på kommunens servicekontor og i 

enkelte butikker.  

 

 

For oppdatert oversikt, se www.shmil.no  

 

Kontaktinformasjon 

Epost: post@shmil.no 

Tlf: 75 11 39 50 – åpningstid fra 09:00 – 15:00 

 

Med vennlig hilsen 

Søndre Helgeland Miljøverk 

Åremma 

8664 Mosjøen 

 

http://www.shmil.no/fritidsrenovasjon
http://shmil.no/sortering/hvor-skal-det-kastes/
http://www.shmil.no/
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