ANSÖKAN

Om befrielse från fast avgift för avfallsabonnemang
enligt 33 § renhållningsordningen
Enligt Bergs kommuns renhållningsordning fastställd av
kommunfullmäktige 2002-11-19

Insändes till
Renhållningen
Box 73
845 21 SVENSTAVIK

Telefon 0687-16100, Fax 0687-16105
E-post: renhallningen@berg.se

OBS
Läs informationen innan ansökningsuppgifterna
fylls i

Sökande
Lagfaren ägare
Adress

Postadress

E-post adress

Telefon bostad

Telefon arbete

Fastigheter
Fastighetsbeteckning på fastighet där abonnemanget erläggs

Fastighetsbeteckning på fastighet för vilken befrielse söks

Fastighetens adress

Fastighetens adress

Typ av fastighet
Permanentbostad

Fritidshus

Typ av fastighet
Permanentbostad

Fritidshus

Önskas extra kärl (190) liter?
Ja

Nej

Underskrift (Härmed intygas att jag tagit del av informationen, uppfyller villkoren och accepterar dessa)
Ort och datum
Underskrift

2017-10-30 11.16

Bergs kommun © Copyright

Namnförtydligande

Beslut
Ansökan bifalles och gäller till och med

Ansökan bifalles ej av skäl som framgår av bifogat utlåtande.
Ort och datum

BK 125-698-01

eller tills någon av uppgifterna i ansökan ändras.
Underskrift

Information

För fastighetsinnehavare vilken äger och för eget bruk nyttjar en eller flera enfamiljsfastigheter inom
Bergs kommun utgår renhållningsavgift enligt aktuell taxa.
Dessa fastighetsägare kan ansöka om befrielse från fast avgift för i första hand fritidsfastighet enligt taxan.
OBS fastighet får ej hyras ut eller nyttjas av andra än ägaren.
Taxans regler om befrielse omfattar ej fastigheter ingående i samfälligheter eller annan jämförbar sammanslutning
med gemensamt ansvar för avfallshantering.
Taxans regler om befrielse omfattar ej heller fastigheter med hämtning inom C-område
Undantaget är personligt och söks av fastighetsägaren. Ägarbyte innebär automatisk hävning av undantag.
Anmälan om ändrade förhållanden åligger den part som överlåter fastighet. Nyttjande som avviker
från det som beskrivits i ansökan skall ovillkorligen anmälas till Renhållningen utan dröjsmål.
Ändringar av lagstiftning och kommunala beslut kan medföra att avgift kommer att tas ut även om befrielse
tidigare getts.

Avgifter

Kärlhyra för extra kärl ingår ej i abonnemangsavgift, för extra kärl (190 l) utgår ett tillägg enligt gällande
renhållningstaxa.
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För ansökan om befrielse från fast avgift debiteras handläggningsavgift enligt gällande renhållningstaxa.

