
SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSAVGIFTER 

Eiendommen det søkes fritak for: 

Gnr./ bnr./ fnr./ snr.: 

Eiers navn: 

Adresse: 

Søker fritak i tidsrommet (f.o.m. – t.o.m.): 

Benyttes eiendommen som fritidsbolig?          JA   NEI 

Utfra gjeldende forskrifter/ bestemmelser i Ringsaker kommune (se baksiden) søkes det om fritak for 
følgende kommunale eiendomsavgifter (kryss av): 

Slamtømming (slamavskiller)  
Tett oppsamlingstank for avløp  
Feieavgift for stk. pipeløp av totalt __stk pipeløp  
Tilsynsavgift for stk. boenhet av totalt stk. boenheter 

Begrunnelse for søknaden: 

Ubebodd  
Det er ingen ildsteder tilknyttet pipen  
Ildstedet er frakoblet pipa og røykhullet er murt igjen  
Pipen er plombert på flg. måte: _________________________________________________  

Vanskelige adkomstforhold  
Annet Oppgi årsak: ___________________________________________________________ 

(OBS! Det må fremsettes egen søknad for hver boligenhet) 

Sted____________________ Dato:___________ 

Underskrift:__________________________________________ 

Søknaden sendes: Ringsaker kommune, teknisk drift, postboks 363, 2381 Brumunddal 
For søknad om fritak fra renovasjonsgebyr, ta kontakt med Sirkula IKS, PB 3, 2301 Hamar tlf. 62 54 37 00 

dato: _________ ___________________________________ (feieformann) 

(Fylles ut av feieren) 
Fritak for feie-/tilsynsavgift innvilges: 

Sted: __________________________  

Attestasjon av feier at reglene er 

etterkommet: 

Sted:__________________________ 

dato: _ __________



Bestemmelser angående fritak: 

Renovasjonsgebyr 

Bestemmelsen finnes i gjeldende forskrift for renovasjon av husholdningsavfall, vedtatt 
av Ringsaker kommunestyre i møte 18.05.2005, sak nr. 60/2005. § 15 i denne forskriften lyder 
som flg.: 

”Med unntak av fritidseiendommer, kan hus på boligeiendommer som blir stående tomt i 
minimum 3 måneder, på forhånd søke Hias om redusert gebyr”.  

Fritaket gis for inntil 1 år av gangen. 

Septiktømming 

Bestemmelsen finnes i gjeldende forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette 
tanker i Ringsaker kommune, vedtatt 18.04.2007. § 8 i denne forskriften lyder som flg.:  

”Kommunen kan gi en eiendom fritak for den kommunale tømmingen på grunn av vanskelige 
adkomstforhold, slik som ikke kjørbar veg. Eier skal da selv sørge for tømming av sitt anlegg. Eier 
av eiendommen må fremvise kvittering på at tømming har foregått i henhold til denne forskrifts § 
3 fjerde ledd.” 

Videre kan kommunen gi fritak for den kommunale tømmingen hvis en eiendom er ubebodd.  

For at fritak skal gis etter § 8, første og annet ledd må det fremsettes skriftlig søknad til 
kommunen. 

Fritak kan også gis fra den kommunale tømmingen når det har vært foretatt tømming tidligere 
samme år. Eier av eiendommen må i tilfelle fremvise dokumentasjon på at tømming er foregått til 
kommunen. 
Melding må gis til kommunen senest på det tidspunkt den kommunale tømmingen i den 
aktuelle skolekretsen annonseres. 

Feieavgift 

Boligenheter som ikke har fyringsanlegg i bruk kan søke om fritak for feieavgiften. Hvis fritak skal 
innvilges må ildsted fjernes og røykhull mures igjen, eller pipetopp plomberes med for 
eksempel en steinhelle. Søknad kan også innvilges hvis boenheten står ubebodd i mer enn 9 
måneder. Det er ikke mulig å søke om fritak for feieavgift for allerede utført feiing. 

Tilsynsavgift 

Boligenheter som ikke har fyringsanlegg i bruk, eller står ubebodd i mer enn 9 måneder, kan søke 
om fritak for tilsynsavgiften. Hvis fritak skal innvilges i bebodd boenhet må ildsted fjernes og 
røykhull mures igjen, eller pipetopp plomberes med for eksempel en steinhelle. Søknad må 
foreligge innen 1. august for at fritak skal kunne gjelde for inneværende år. 




