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Svar på søknad om reduksjon av kommunale avgifter for eiendommen
gnr/bnr 0012/0013
Saken er behandlet med vedtaksnr. 133/14 etter myndighet delegert til sektorsjef SKU
Det vises til din henvendelse datert 31.03.2014 der du lurer på hvordan redusere avgiftene for
ovennevnte eiendom.
Du opplyser at vannet har vært stengt av med stoppekran de siste 10-20 årene. Inne i huset er det
satt opp en kran med bøtte under slik at vannet som blir brukt blir båret ut. Du opplyste også at
boligen ikke har vannklosett.
Når det gjelder feieavgift så opplyser du at feiing ikke er utført de siste 20 årene.
I følge Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Meråker kommune, vedtatt av kommunestyret
25.10.2004, i §§ 8 og 9 heter det:
Dersom eiendom er/blir ubebodd i ett år, kan årsavgiften reduseres med inntil 50%. Spesielle
tiltak godkjent av kommunen må da gjennomføres før fradrag settes i verk.
Eiendom kan fritas for vann og-/eller kloakkavgift under forutsetning av:
-

El.tilførsel er permanent koblet fra
Vanntilførsel er stengt/frakoblet
Er ubeboelig

Ovenstående tiltak skal være godkjent av kommunen før fritak settes i verk. Fritak trer i kraft
eller opphører fra 01.01. eller 01.07.
I følge våre arkiver kan vi ikke se at eiendommen har noe utslippstillatelse. Dette er pålagt når
eiendommen har innlagt vann. Vi må be om tilbakemelding hvordan dere vil etterkomme dette.
For videre spørsmål ang avløp, kan dere ta kontakt med Einar Johannes Karlsen på telefon
74813223.
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Når det gjelder manglende feiing så gir feier beskjed dagen før han kommer på feiing. Hvis ingen
er tilstede og stigen ikke er reist, vil det ikke bli feid.
Du kan avtale tid for feiing med feier Daniel Lillevold på tlf. 41510662.
Vedtak:
I følge Meråker kommunes forskrifter for vann- og avløpsgebyrer innvilges eiendommen
gnr/bnr 12/13 50% reduksjon av forbruksavgiften for vann og feiing.
Når det gjelder utslippstillatelse, avventer vi deres tilbakemelding.
Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne
det vedtaket det klages over. Klagen sendes Meråker kommune.

Med hilsen
Marit Graftås
konst. sektorsjef

Norunn M. Teveldal
konsulent

Kopi til:
Einar J. Karlsen
Daniel Lillevold

Side 2 av 2 sider

