Søknad om fritak for kommunale avgifter
Ferdig utfylt og underskrevet søknad med vedlegg kan leveres servicetorget eller sendes til:
Nesbyen kommune, Kommunalteknisk enhet, Rukkedalsvegen 46, 3540 NESBYEN
Enebolig
Enebolig/Leilighet: ☐ Tomannsbolig : ☐ Fritidsbolig/Støl☐
m/leilighet/hybel: ☐

NESBYEN KOMMUNE

Gårdsnr.

Bruksnr.

Søker(navn):
Postnr.:

Festenr.

Seksjonsnr.

Adresse:
Postadresse:

epost:

Tlf:

Retningslinjer gitt i medhold av forskrift for avfallsbehandling for Nes Kommune
Kommunen kan gi fritak for renovasjonsavgiften for følgende forhold:
1. Leilighet/hybel benyttes til eget bruk
Tidligere utleid enhet som eier benytter selv kan søkes på
2. Boenheter ikke i bruk/fraflyttet
a. Byggeteknisk standard er svært dårlig, ubeboelig
b. Vesentlige installasjoner er frakoblet
i. Varmekilde/ildsted
ii. Strøm
c. Langtidsopphold på helseinstitusjon
d. Bolig er ikke i bruk over lengre periode
3. Fritidsboliger/hytter/støler som er ubeboelig
Årsak må kunne dokumenteres.

Eier plikter å varsle kommunen om boenheten endrer status i fritaksperioden.
Vilkår for fritak:
•
•
•
•
•

Fritak kan gis for 6 måneder og inntil 12 måneder, i særlige tilfeller inntil 36 måneder
Fritak gis ikke for liten eller sesongbasert bruk
Søker plikter selv å søke om forlengelse av fritak før dette utgår
Fritak er knyttet til eiendom, og gis ikke av sosiale eller økonomiske grunner
Nes kommune har rett til å føre kontroll med at fritaket følger de retningslinjer som er gitt

Søknaden gjelder:
Gjelder adresse:

☐
☐

Leilighet/hybel benyttes til eget bruk

☐

Boenhet har pipe som ikke benyttes, søker fritak for feiing

Kan søke om fritak hvis pipe ikke blir benyttet eller er så
dårlig at det foreligger fyringsforbud.

☐

Fritidsbolig/hytte/støl er ubeboelig

Legg gjerne ved dokumentasjon som bekrefter tilstand
(bilder, bekreftelse e.l.)

Bolig er ikke i bruk/ fraflyttet

☐

Inkl. vann-/avløps-fritak F.eks. ved eiers opphold på helseinstitusjon, ubeboelig e.l.
☐Opphold institusjon
☐Ubeboelig
☐Annet

Tilleggsopplysninger:

Underskrift:
Sted

Dato

Underskrift

Søknadsfrist er 31.desember for avtaler gjeldende fra 1.januar og 30.juni for avtaler gjeldende fra 1.juli.

