
VEDRØRENDE RENOVASJONSAVGIFT FOR  

SETERHUS, HEIMSETERHUS, JAKTHYTTER, FISKEHYTTER OG SKOGSHUSVÆR. 

Flå kommune har hatt en gjennomgang av vårt avgiftsregister. I den forbindelse er det registrert en 

god del bygg som tidligere ikke har vært i avgiftsregisteret. Det er derfor lagt inn renovasjonsavgift 

for disse byggene. 

Kommunen har i denne forbindelse mottatt henvendelser om dette og ønsker med dette skrivet å 

belyse hvilke regler som gjelder for dette. 

Dette er regulert av Forurensningsloven. I medhold av Forurensningsloven har Flå kommunestyre i 

2004 vedtatt «Forskrift om avfallsbehandling i Flå kommune». Denne forskriften er lik for alle 

Hallingdalskommunene. Det vises her til følgende utdrag av forskriften: 

 

 

 

 

 



Alle Hallingdalskommunene samt Krødsherad kommune har vedtatt felles retningslinjer for fritak fra 

renovasjonsavgift. Fra disse retningslinjene omhandler følgende punkter slike bygg: 

 

 

 

Som vist ovenfor skal i utgangspunktet alle slike bygg faktureres renovasjonsavgift, uavhengig av hvor 

mye bygget blir brukt eller ikke. Imidlertid kan det søkes fritak dersom bygget er i så dårlig forfatning 

at det er å betrakte som ubeboelig. Dette må da dokumenteres med bilder i en søknad. 

Imidlertid har kommunen etter gjennomgangen av avgiftsregisteret fått henvendelser om eldre 

skogshusvær. Noen har flere slik bygg på sin eiendom og har dermed fått flere renovasjonsavgifter. 

Flere av disse byggene er tidligere benyttet under skogsdrift på eiendommen. De er videre 

vedlikeholdt, men brukes ikke i dag. Kommunen anser det som svært positivt (kulturhistorisk 

betydning) at slike bygg blir holdt vedlike og ikke står til forfall. Kommunen ønsker heller ikke at 

innføring av renovasjonsavgift kan føre til at eier unnlater å vedlikeholde slike bygg eller vurderer å 

fjerne de. 

Av ovennevnte grunn ønsker kommunen å åpne opp for å vurdere fritak for noen slike bygg 

(skogshusvær). Dette vil da gjelde eiendommer som har flere slike bygg og at de er i slik tilstand at 

det ikke kan gis fritak etter våre retningslinjer. Vi presiserer at det da må sendes skriftlig søknad med 

følgende opplysninger: 

• Eier (navn/adresse) 

• Gnr./bnr. 

• Plassering (kartskisse) 

• Tidligere bruk 

• Nåværende bruk 

• Foto av bygget 

Videre må eier i sin søknad skrive under på at bygget IKKE benyttes i det hele tatt. Dersom slike bygg 

benyttes sporadisk (f. eks. i jakta, fiske, e.l.) kan det ikke gis fritak. Dersom det her gis uriktige 

opplysninger, gjøres oppmerksom på at kommunen i medhold av §14 kan etterfakturere for 3 år 

tilbake. 


