
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 18/505   

Sakstittel:  SØKNAD OM REDUKSJON I RENOVASJONSAVGIFT 2. TERMIN 

2018 MUSEENE FOR KYSTKULTUR AVDELING FOLDALBRUKET 

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommune avslår søknad fra Folldalbruket, (museene for kystkultur avd 

Folldalbruket), om redusert renovasjonsavgift for 2. termin 2018. 

Begrunnelse: 

Iht gjeldende forskrift, (kommunal renovasjonsforskrift), kan kommunen innvilge 

fritak for inntil 6-mnd sammenhengende da under fotutsetning av at eiendommen ikke 

er bebodd eller i drift, og at  avfallsdunken må  innleveres miljøstasjonen. 

I omsøkt tilfelle søkes det i ettertid og et evt fritak vil kommunen ikke få refundert fra 

avfallselskapet. 

Avfall som har samlet seg opp i omsøkt periode vil søkeren kunne få levere 

vederlagsfritt på miljøstasjonen. 

 

Hjemmel: 

Kommunal renovasjonsforskrift. 

 

 

Saksutredning: 
Folldalbrtuket, (Museene for kystkultur avd Folldalbruket), søker om redusert 

renovasjonsavgift for 2. termin 2018. 

Søknaden begrunnes med at veien ut til Klubben har vært vinterstengt i ca 2-mnd og 

renovasjonsbilen har følgelig ikke kunne kjøre ut til Folldalbruket. 

 

Folldalbruket har et «næringsabbonement» dvs at de står fritt i å velge renovasjonsløsning. 

Iht renovasjonsforskriften kan kommunen tilby et husholdningsabbonement som en 

minimumsløsning, og det er denne renovasjonsløsningen Folldalbruket har. 

 

Iht renovajonsforskriften kan kommunen etter søknad innvilge inntil 6-mnd 

sammenhengende fritak, men da under forutsetning av at det ikke har vært drift på 

eiendommen og at avfallsdunken innleveres miljøstasjonen i samme periode. Dette er et 

absolutt krav fra avfallselskapet for å kunne få refundert beløpet derfra. 

 

Vurdering: 

I omsøkt tilfelle søkes det om redusert/fritak på bakgrunn av at veien ut til Klubben har vært 

stengt i en lengre periode i vinter. Dette er selvsagt ikke noe søkeren kan lastes for. 

Iht renovasjonsforskriften kan fritak innvilges, men da for 6-mnd sammenhengende  og under 

forutsetning av at det ikke har vært aktivitet på eiendommen og at  avfallsdunken må være 

innlevert miljøstasjonen. 

Dersom søknaden innvilges må Lebesby kommune selv betale for dette fritaket. 

Søkeren vil imidlertid kunne få vederlagsfritt levere avfallet som evt har samlet seg opp i 

omsøkt periode på miljøstasjonen. 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


