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Notodden kommune.
Spikkestad, 01.07.2019

Hytterenovasjon i Notodden kommune – klage på gebyr – forslag til
løsning
Bakgrunn
Vi, les Heia Hytteforening og Veilag, viser til utsendt informasjon om endrede regler
for hytterenovasjon i Notodden kommune. På vegne av 205 hytter på Meheia
hyttefelt vil vi at Notodden kommune gjøre en vurdering av om fastsatt gebyr er
rimelig også basert på at ordningen ikke skal gi kommunen overskudd.
Det foreslåtte gebyret på kr. 1 828,- pr. hytte tilsvarer et total beløp fra hyttefeltet på
kr. 374 000,-. Til sammenligning har renovasjonskostnadene for Heia Hytteforening
for 2018 vært på kr. 120 000,-. Renovasjonen har vært utført svært tilfredsstillende av
Notodden renovasjon.
Basert på det gebyret kommunen mener vi som hytteeiere skal betale, vil dette
resultere i en tredobling av våre kostnader knyttet til renovasjon.
Dette er svært urimelig!
Vi kan heller ikke se at dette kan være i trå med vedtaket om at tjenesten skal utføres
til selvkost.
Kommunens/IRMAT sitt vedtak
Notodden kommune skriver at de og IRMAT skal legge til rette for at vi skal bli kvitt
avfallet.
I informasjonsskrivet er det beskrevet forhold som er svært uklare
- Dere beskriver husholdningsavfall som kun det avfallet som får plass i en
bærepose. Definisjon for husholdningsavfall er
Husholdningsavfall: Avfall fra private husholdninger, herunder større
gjenstander som inventar og lignende
https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2018-06-13-1193
Fra kommunens hjemmeside ser vi at det er foreslått plassert containere for
restavfall, glass og papir på parkeringsplassen i Høymyrvassvegen. Vil dette være
innenfor eller utenfor bommen til hyttefeltet?
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Vi ønsker også en forklaring på hvorfor det ikke er tatt med løsning for plast? Plast er
i dag et stort miljøproblem og utgjør opp mot 50% av volumet på restavfallet.
Sorteres plast fra restavfallet ved mottakerstasjonen for restavfall?
Hvor/hvordan kan man klage
Heia Hytteforening og Veilag finner det vanskelig å finne ut hvor vi skal klage på
renovasjonsgebyret fordi
Kommunale avgifter/gebyrer er i utgangspunktet ikke enkeltvedtak, og kan
dermed ikke påklages til Fylkesmannen eller noe annet uavhengig klageorgan
Kommuneøkonomi er en egen vitenskap der man som hytteeier må ha god og
relevant regnskapskompetanse, særlig innenfor kommuneøkonomi, for å
kunne finne ut om størrelsen på kommunes avgifter er lovlige
Det finnes ikke noe uavhengig klageorgan der hytteeiere kan henvende seg for
å få klarlagt om deres kommunes beregninger er lovlige eller ikke
Dersom ordningen med renovasjonsgebyr blir gjennomført, må kommunen regne
med at mange vil kreve å slippe å betale dette gebyret (ref. § 5-2 Fritak) basert på at
de ikke er på hytta. Dette skaper mye ekstraarbeid for kommunen/IRMAT med
purringer, saksbehandling, inkassosaker osv.
Forslag til løsning
Heia Hytteforening og Veilag ved styret vil være positive til å diskutere alternative
løsninger for innkreving av renovasjonsavgift. Dette kan inkludere at vi står for
innkreving av avgiften fra medlemmene. Dette forutsetter at vi forholder oss til reelle
kostnader for renovasjon fra hyttefeltet

Vi imøteser deres svar i saken.
Med vennlig hilsen
Jon Kavli Nilsen
Leder av styret for Heia Hytteforening og Veilag
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