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Gällande avgift för återvinning som påförts fritidshusägare 
 
Nyligen har fritidshusägare i Halmstad kommun fått besked om att en fast avgift (869 kronor) för 
återvinning ska betalas. Enligt informationen från HEM ska denna avgift finansiera återvinnings-
anläggningarna. Undertecknad representerar 20 stugföreningar med ca 2 600 stugägare.  
 
Vi vill först understryka att återvinningsanläggningarna är uppskattade och används av våra 
medlemmar, i varierande grad. Det som vi vill påpeka är att det förefaller orimligt att 
fritidshusboende ska betala samma avgift som fastboende. Många stugägare tillbringar bara några 
veckor per år i sin stuga. Vissa föreningar har bara sommarvatten vilket omöjliggör vintervistelse.  
 
Vi begär därför att kommunen skyndsamt fattar beslut om en differentierad taxa. Självklart ska vi 
fritidshusägare också betala för den tjänst som återvinningsstationerna utgör, men inte i samma grad 
som fastboende. En rimlig nivå bör vara 50 procent av avgiften. Vi vill gärna föra en dialog med 
kommunledningen som fritidshusägare. Vi anser att vi starkt bidrar till kommunens utveckling 
genom att många vistas flera veckor på sommaren och köper varor och tjänster i kommunen. Det 
finns också en utveckling att allt fler överväger att året runt bosätta sig i sitt fritidshus. Vi ber därför 
om ett möte med företrädare för kommunstyrelsen. Vi är beredda att skicka en grupp företrädare med 
kort varsel.  
 
Bakgrund 
Av statistiken för 290 kommuner (avfall Sverige) kan utläsas hur taxorna är baserade. 
 
134 kommuner tillämpar olika fasta avgifter för villor, lägenheter och fritidshus 
65  kommuner tar inte ut någon fast grundavgift alls. 
61  kommuner har inte lämnat någon uppgift. 
30  kommuner tillämpar lika fasta avgifter för villor, lägenheter och fritidhus. 
 
I Hallands läns sex kommuner tillämpar tre kommuner lika fasta avgifter, Halmstad, Hylte, 
Kungsbacka. Två kommuner har skilda avgifter, Falkenberg och Varberg. En kommun, Laholm tar 
inte ut någon fast avgift. Halmstad kommun redovisar avgiften för 2011 till 575 kronor. För 2013 är 
avgiften 869 kronor. En kraftig höjning medan övriga kommuner i Halland har oförändrade avgifter 
eller enbart en marginell höjning. 
 
Med förhoppning om en god dialog och ett snabbt agerande från kommunen. 
 
 
Nedanstående föreningar genom Lennart Bodén 
 
Östra Stranden Ek för. (Snäppan, Viggen, Strandskatan)             Tyludden 
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