Avtaleskjemaet vurdert av styret i SUM 27.08.04 under behandling av sak 18/04

Avtaleskjema i høve § 4.4 i renovasjonsforskrifta gjeldande for SUM-kommunane
Askvoll, Fjaler, Førde, Gaular, Hyllestad, Jølster, Naustdal
Det vert vist til kommunal forskrift for innsamling m.v. av hushaldningsavfall, tøming av
slamavskiljarar, tette tankar m.v. og for gebyr for renovasjon og slamtøming (nedanfor kalla
renovasjonsforskrifta).
Forskrifta er gjeldande frå 01.07.2004
Det vert vist til renovasjonsforskrifta:
§ 4.4 Dersom ein renovasjonspliktig bustadeigedom vert ståande tom og heilt ubrukt (må dokumenterast skriftleg),
kan eigaren etter 12 månader etter søknad(tyder:Som følgje av søknad) få renovasjonsfritak.
Når søknad vert godkjent, skal eigaren syte for at utleverte dunkar vert levert tilbake til SUM. Eigaren kan ikkje
gjere seg nytte av gjenbruksstasjonstenestene når det gjeld avfall frå eigedomen som har fått fritak..
Dersom ein slamtømepliktig bustadeigedom vert ståande tom og heilt ubrukt (må dokumenterast skriftleg), kan
eigaren etter 12 månader etter søknad(tyder:Somfølgje av søknad) få slamtømefritak. Ved fritak, har ikkje
eigedommen utsleppsløyve.

Som heimelshavar til eller fullmektig for Gbnr ___________1 i2 Naustdal kommune stadfestar eg at
bustaden vert ståande tom og heilt ubrukt og at eigedommen ikkje har utsleppløyve3 . Eg er også
merksam på at det ikkje kan leverast avfall frå det omtala husværet til SUMs gjenbruksstasjonar. Evt.
avfall kan leverast til SUMs anlegg på Einestølen i Førde mot betaling.
Eg er merksam på at dersom bustaden igjen vert teken i bruk, må kommunen der eigedommen ligg og
Sunnfjord Miljøverk varslast før bruk. Det må evt. søkjast nytt utsleppsløyve4.
Eg er merksam på at dersom eigedommen vert brukt i strid med grunnlaget for fritaksløyvet, fell fritaket
bort frå det tidspunktet fritaksløyvet vart gitt.
Dato og underskrift heimelshavar / fullmektig:
Stad

:_______________________________

Dato:

:____________________

Underskrift ( skal vere godt leseleg)

:___________________________________

Etter underteikning skal dette skjemaet sendast til:

Naustdal Kommune
Postboks 43, 6806 Naustdal

1

Set inn gards- og bruksnummer
Set inn kommunenamn
3
Gjeld kun eigedom som har utsleppsløyve
4
Gjeld i dei tilfelle der eigedommen må ha utsleppsløyve før lovleg bruk.
2

Postadresse

Naustdal Kommune
Postboks 43

6806 Naustdal

Besøksadresse

Telefon

Kommunehuset

57816100

Tunavegen 6
6817 Naustdal

57816101

Telefaks

Bankkonto

Organisasjonsnr.

3841 07 10541

NO 963923899

www.naustdal.kommune.no
E-post:postmottak@naustdal.kommune.no

