Søknad om fritak for slam-, feie-, vass- og
avløpsgebyr
Opplysningar om eigedomen
Gardsnummer (gnr.)
Bruksnummer (bnr.)
Festenummer (fnr.)
Seksjonsnummer (snr.)
Opplysningar om eigar
Namn på eigar
Fødselsnr./Organisasjonsnr.
Adresse
Postnummer
Poststad
Tlf.nr
E-post
Søknaden gjeld
Type bygning (bustad, næringsbygg, fritidshus)
Bygningsnummer
Adresse(r)

Søkjer om fritak for (kryss av):
Fobruksgebyr vatn
Forbruksgebyr avløp
Slamgebyr
Feie- og tilsynsgebyr
Grunngjeving for søknaden

Dokumentasjon ligg vedlagt?

Ja

Nei

Dato
Underskrift

Per post: Ullensvang kommune, Opheimsgata 31, 5750 Odda
E-post: postmottak@ullensvang.kommune.no

Eigar er pliktig til å melde frå skriftleg til kommunen dersom
fritaksgrunnen opphøyrer. Foreldelsesfristen er 3 år jf. foreldelseslova § 2.
Innvilga søknad om fritak har ikkje tilbakeverkande kraft.
Kriterium for å få fritak for renovasjonsgebyr
Bustadhus som vert ståande tomme i minimum 3 månader, kan søkja om
fritak. Fritak kan gjevast for inntil 1 år. Fritak gjeld frå termin etter at søknad
er motteke, og for å få samanhengande fritak må ny søknad sendast
kommunen før tidlegare fritak går ut. Dersom det viser seg at eigar ikkje
har meldt frå om gebyrpliktige abonnementseiningar eller endring i
gebyrplikta som medfører tillegg i gebyret, kan kommunen ilegga gebyr
inntil tre år før tilhøvet vart oppdaga/registrert.
Eige skjema: Søknad om fritak for renovasjonsgebyr ogendring av abonnement

Kriterium for å få fritak for slamgebyr
For å få fritak for slamgebyr gjeld krav om at gebyrpliktig bygning ikkje er i
bruk i meir enn eitt år. Fritak kan gjevast for inntil 1 år og gjeld frå månaden
etter at søknad er mottatt. Det er òg høve til å søkja om fritak dersom
bygning står til forfall og ikkje kan brukast som bustad/fritidshus.
Eigenerklæring må sendast kommunen. Ved innvilga søknad om fritak for
slamgebyr gir kommunen melding til tømmefirma. For å få
samanhengande fritak må ny søknad sendast kommunen før tidlegare
fritak går ut.
Kriterium for å få fritak for vass- og avløpsgebyr
Dersom ein eigedom i lengre tid blir plombert/fråkopla det kommunale
vass- og/eller avløpsnettet, kan abonnenten etter søknad fritakast frå
forbruksgebyret (variabelt ledd). Abonnenten må sjølv dekkje kostnadene
med fråkopling/plombering. Dokumentasjon frå røyrleggjar på at leidning
er kopla frå/plombert må liggja ved søknaden. Eventuelt fritak gjeld frå
første månad etter at søknaden er godkjent. Fritak kan gjevast for inntil eitt
år, og gjeld ikkje tilbake i tid. For å få samanhengande fritak, må ny søknad
sendast kommunen før tidlegare fritak går ut.
Kriterium for å få fritak for feie- og tilsynsgebyr
Eitt feiegebyr per pipeløp. Pålagt feie- og tilsynsgebyr. Kan få fritak dersom
elstad er fjerna eller det er sikra mot bruk. Feiar er fysisk ute og sjekkar at
det er grunnlag for fritak og melder dette vidare internt slik at gebyr vert
fjerna. Feiar og eigar melder frå når gebyr skal inn igjen.
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