Vedlegg 2

Søknad om fritak eller endring
frå renovasjonsordning og/eller slamtømmeordning
1. Opplysningar om søkjar
Namn
………………………………………………………………................
Adresse
…………………………………………….....................................
Telefon
……………………….		
………………………....................
E-postadresse
………………………………………………………………................
2. Opplysningar om eigedom
Adresse
………………………………………………………………................
Kommune
………………………………………………………………................
Gnr/Bnr/Fnr/Snr …………………………………………........................................
Bustadtype
Heilårsbustad
Fritidsbustad/hytte
Anna (spesifiser)...................................
Eg søkjer om fritak frå renovasjonsordning og/eller slamtømmeordning
Eg søkjer om å få endra renovasjonsordning og/eller slamtømmeordning
3. Årsak til søknad (kryss av og spesifiser)
Huset skal rivast / er rive				
Huset skal stå tomt (spesifiser på eige ark)
Utleigeleilegheit skal ikkje nyttast
Heile huset skal nyttast til eige bruk
Huset skal nyttast som fritidsbustad
Fritidsbustad skal leigast ut
Anna (spesifiser på eige ark)
4. Endrings-/fritaksperiode (kun samanhengjande periodar på frå 6 mnd og opptil 2 år)
Frå dato: …..…/….…./……….		

Til dato: …..…/....…./……….

Evt. kommentar: …………………………………………….……………………………….
			
Eg har lese, og samtykker i innhaldet i, ”Forskrift for innsamling av hushaldsavfall og tømming av slamavskiljarar og tette tankar”. Som eigar er
eg ansvarleg for at kommunen til ei kvar tid har rette opplysningar om eigedom og abonnement. Eventuelle endringar i abonnementsforhold,
som eigarforhold, innflytting, fråflytting, nedriving, brann osb., skal straks meldast skrifleg til kommunen. Gebyrplikt gjeld til melding er motteken.
Dersom eg som abonnent ikkje oppfyller opplysningsplikta, eller gir feil opplysningar, slik at det vert betalt for lågt gebyr, kan kommunen
foreta ei avrekning tre år bakover i tid. Dersom fritak vert innvilga på grunnlag av ukorrekte eller manglande opplysningar frå abonnent, kan
kommunen etterfakturera frå fritaksdato.

………………………………………
……………….......……………………………..
Stad og dato					
Signatur
For kommunane Fitjar, Kvinnherad og Bømlo skal søknaden sendast til: SIM, Svartasmoget, 5419 Fitjar.
For andre kommunar: Send søknaden direkte til kommunen.
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Til deg som søkjer fritak eller endring
frå renovasjonsordning og/eller slamtømmeordning
Du har vore i kontakt med Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS (SIM) med spørsmål om fritak
eller endring frå renovasjonsordning og/eller slamtømmeordning. Søknadsskjemaet finn du på
baksida. Det må fyllast ut, signerast og sendast attende til SIM eller kommunen du bur i (sjå
opplysningar om dette nedst på skjemaet).
Forskriftene for innsamling av hushaldsavfall og tømming av slamavskiljarar og tette tankar, som vart
vedtekne i kommunestyret hausten 2007, er grunnlag for SIM sitt arbeid med renovasjon og
slamtømming. Forskriftene kan lastast ned frå www.sim.as, eller bestillast frå SIM. Her er nokre
sentrale punkt:

§ 3. Tvungen renovasjon og tvungen slamtømming
”Tvungen kommunal renovasjonsordning gjeld for alle abonnementeiningar i kommunen. Kommunen kan etter søknad unnta
særskilde eigedomar frå renovasjonsordninga. I slike tilfelle må krava etter forureiningslova §§ 7 og 28 vera oppfylte.
At eigedomen er fjerntliggjande eller vanskeleg tilgjengeleg, er ikkje fritaksgrunn dersom hentestaden ikkje er vesentleg
vanskelegare tilgjengeleg enn næraste veg, busstopp, handelsmann eller offentleg kai/parkeringsplass.
Kommunen kan i unntakshøve, og etter fråsegn frå SIM, vurdera alternative avfallsløysingar. Dette gjeld abonnentar som av
omsyn til helse eller funksjonsevne ikkje kan nytta dei behaldarane som hovudløysinga er tufta på, og kommunen sitt
hjelpeapparat heller ikkje kan nyttast. Slike løysingar må passa inn i renovasjonsordninga totalt sett og ikkje undergrava
hovudintensjonane i ordninga. Søknad må framsetjast skriftleg og vera grunngjeven…”
”Tvungen slamtømming gjeld for alle eigedomar som har slamavskiljar eller tett oppsamlingstank for avlaupsvatn frå sanitære
avlaupsanlegg. Ingen har rett til fritak frå tømmeordninga, men dersom anna ikkje er vedteke, gjev kommunen som regel
unnatak for eksisterande slamavskiljar/tett tank som er utanfor rekkevidda til vanleg slamsugeutstyr.
På stader der det ikkje er råd å koma til med vanleg slamsugeutstyr, kan SIM krevja særskilt tømmegebyr.
Kvar eigedom som er kopla til felles, privat slamavskiljar vert vurdert som om den har eigen slamavskiljar. Alle som er tilkopla
felles slamavskiljar står solidarisk ansvarlege for å betala gebyr for den.
Større, private fellesanlegg skal handsamast i samsvar med krava i utsleppsløyvet.
Kommunen kan nekta å gje, og kan også kalla attende, utsleppsløyve for avlaupsvatn dersom det ikkje er tilkomst til
eigedomen med slamsugebil eller tilsvarande utstyr som slamtømmeordninga til ei kvar tid gjer bruk av.”

§ 5. Abonnenten sine plikter
”… Eventuelle endringar i abonnementsforhold, som eigarforhold, innflytting, fråflytting, nedriving, brann osb., skal straks
meldast skriftleg til kommunen. Gebyrplikt gjeld til melding er motteken.”

Med helsing
Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS
tlf. 53 45 78 50 – e-post sim@sim.as – nettstad www.sim.as

Utskriven av SIM den 06.05.2011

