
Søknad om fritak fra renovasjonsordningen 

1. Opplysninger om søkeren 

1.1 Navn  

1.2 Telefon  

1.3 Adresse, 
postnummer og sted 

 

2. Opplysninger om eiendommen 
2.1 Eiendommens 
adresse 

 

2.2 Kommune  2.3 Gårdsnummer, 
bruksnummer, feste-
/seksjonsnummer 

 

2.4 Boligtype  Enebolig 

 Seksjonert leilighet 
 Fritidseiendom 

2.5 Årsak til søknaden 
Kryss av og spesifiser på 
side 2. 
 
NB! Fritak skal være knyttet 
til eiendommen, og kan 
ikke gis av sosiale grunner 
til eieren. 

 A - Huset skal rives/er revet 

 B - Manglende tilbud på fritidsrenovasjon  

 C - Bygningen er falleferdig 

 D - Huset skal stå ubebodd 

 E - Eier mer enn én fritidseiendom i samme kommune 

2.6 Fritaksperiode 
 

Søknaden gjelder for perioden (oppgi i hele måneder) 
fra dato: __________ til dato: __________ 

 
Send søknaden til oss på e-post postmottak@rana.kommune.no eller lever den på servicetorget i 
rådhuset.  
 

Viktig informasjon 
Eieren er ansvarlig for at HAF til enhver tid har riktige opplysninger om eiendommen/abonnementet. Hvis det 
er endringer i abonnementet må du melde dem skriftlig til HAF og kommunen. Eksempel på endringer kan 
være eierforhold, innflytting, fraflytting, nedriving, brann osv. Gebyret løper til meldingen er mottatt.  
 
Hvis du får innvilget fritak på grunnlag av ukorrekte eller manglende opplysninger, må du betale gebyr fra den 
datoen du fikk fritak. Regning på dette kommer fra HAF. Det er den som eide eiendommen på det tidspunktet 
fritaket ble gitt, som må betale dette.  
 
Du må betale renovasjonsavgiften uansett om du har søkt om fritak eller ikke. Hvis du får fritak, får du 
etterbetalt den summen fått innvilget fritak for.  
 

Du får skriftlig svar på søknaden. 
 
 

 
 
Dato og underskrift 
 
 
_____________________________                         ________________________________ 
signatur                                                                          store bokstaver 
 

mailto:postmottak@rana.kommune.no
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Forklaringer til punkt 2.5 

 
 

Hvorfor søker du om fritak? 
I punktene nedenfor finner du forklaring på hva som gjelder spesielt for hver grunn til å søke 
om fritak.  
 
A  
Legg ved dokumentasjon (som f.eks. rivingstillatelse) og bilder som viser hvilken tilstand 
bygget er i. 
 
B  
Forklar for oss hvorfor du mener det er et manglende renovasjonstilbud for eiendommen 
din. 
 
C  
Hvis bygget ikke er beboelig, må du sende oss bilder som viser dette.  
 
D  
Du kan søke om fritak  

• hvis du kan dokumentere at boligen er ubeboelig i en sammenhengende periode på 
mer enn seks måneder på grunn av rehabilitering eller ombygging 

• hvis boligen ligger ute for salg og det er forventet at den kommer til å stå tom i minst 
seks måneder  

• hvis du mener det er andre særskilte grunner for denne eiendommen   
 

Du kan få fritak for maksimalt ett år. Du må legge ved dokumentasjon på at eiendommen er 
ubebodd. 
 
E  
Hvis du eier mer enn én fritidseiendom i samme kommune, har du rett til å betale halvt 
gebyr på eiendom nr. 2, 3 osv. Hvis du søker om dette, må du gi oss opplysninger som gjør at 
vi kan kontrollere at du eier flere fritidseiendommer i den samme kommunen.   
 
 
 
 
 


