Søknad om fritak for renovasjon

Fylles ut av GIR IKS

Ihht Renovasjonsforskriften med tilhørende retningslinjer:
Pkt. 4.3.3 - Fritak for husholdningsrenovasjon eller
Pkt. 4.4.1 - Fritak for Hytte/Fritidsrenovasjon

Dato:
J.nr.:
Ark.nr.:

Søknaden gjelder
Gnr

Eiendom

Bnr

Feste nr

Seksjon nr

Gateadresse/Husnr.

Bygnings nr

Kommune

Post nr

Post sted

Opplysninger om eier

Eier

Fornavn

Etternavn

Gateadresse

Post nr

Post sted

Telefon privat

Mobil

E-post

Opplysninger om søker – (Dersom du søker på vegne av eier, må disse feltene fylles ut)

Søker

Fornavn

Etternavn

Gateadresse

Post nr

Post sted

Telefon privat

Mobil

E-post

Årsak til fritakssøknad
Bolig

Huset skal rives / er revet

Det gis kun fritak for
boliger/boenheter
som er ubebodde
utover 6 mndr.
Fritak vil tidligst
gjelde fra den
etterfølgende termin
etter at søknaden er
mottatt.

Huset skal stå ubebodd

Fra dato

Til dato

Utleieleilighet skal ikke benyttes / bebos
Helårsbolig benyttes kun som fritidseiendom
Beskrivelse

Årsak til fritakssøknad – Som dokumentasjon må bilder vedlegges
Hytta/fritidsboligen egner seg ikke for bruk, og er avstengt

Hytte /
Fritidsbolig
Fritak vil tidligst
gjelde fra den
etterfølgende termin
etter at søknaden er
mottatt.

Hytta/fritidsboligen skal rives / er revet
Beskrivelse

Eventuelle forandringer i abonnementsforhold, eierforhold, innflytting, fraflytting, riving, brann osv. skal meldes skriftlig til Glåmdal Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS. Eier er ansvarlig for at G!R til enhver tid har de riktige opplysninger for eiendom/abonnement. Dersom abonnenten ikke oppfyller
opplysningsplikten eller gir feil opplysninger, kan G!R foreta en avregning 3 år bakover i tid ved for lite betalt gebyr, jf. foreldelsesloven §2 og §3. Søknader
mottatt i inneværende termin, behandles i neste termin. Gebyret løper til søknad om fritak er mottatt.
Dersom fritak innvilges på grunnlag av ukorrekte eller manglende opplysninger fra abonnent, vil G!R etterfakturere fra fritaksdato. Etterfakturert beløp blir tatt
med på neste terminfaktura og blir fakturert den som er hjemmelshaver på faktureringstidspunktet.

Underskrift
Dato

Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

Søknad sendes til Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS, Hærnesvegen 299, 2116 Sander. Godkjenning eller evt. avslag vil bli meddelt skriftlig.

Glåmdal Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS

Hærnesv 299
2116 Sander

Telefon 62 96 01 80
Telefaks 62 96 01 90

E-post: post@gir.hm.no
www.gir.hm.no

Organisasjonsnummer
NO
62870
96 01
963 882

