
 

 

 

FRITAK 

Følgende retningslinjer gjelder for fritak fra den kommunale renovasjonsordningen dersom en 

boenhet blir stående ubebodd i mer enn 6 måneder. Det gis ikke fritak dersom boenheten står 

tom mindre enn 6 måneder:  

 

1. Ubeboelige hus/hytter kan gis fritak 

- Oppussingsarbeider kvalifiserer ikke til fritak 

 

2. Ubebodde hus hvor eier ikke har mulighet til å gjøre bruk av renovasjonsordningen 

grunnet flytting på eldresenter el.lign kan gis midlertidig fritak i inntil 3 år av gangen. Blir 

boligen tatt i bruk før fritaket utløper plikter abonnenten/eier å gi beskjed om dette. 

 

- Å bo andre steder i landet eller i utlandet grunnet jobbsituasjon, overtakelse av dødsbo, 

hus som skal selges el.lign er ikke grunnlag for fritak. Midlertidig opphold i utlandet eller 

tilsvarende gir ikke grunnlag for fritak. 

 

3. Fritak i inntil 3 år av gangen kan innvilges når følgende 3 forutsetninger innfris: 

A. Boligen er ubebodd eller nyttes som fritidsbolig, og: 

B. Hytterenovasjon ikke er innført, og: 

C. Boligen ligger utenfor regulert område (gjelder ikke hytteplaner), eventuelt andre 

områder bestemt av kommunen 

 

4. Hytterenovasjon for boliger kan innvilges når følgende 3 forutsetninger innfris: 

A. Boligen er ubebodd eller nyttes som fritidsbolig, og: 

B. Hytterenovasjon er innført, og: 

C. Boligen ligger utenfor regulert område (gjelder ikke hytteplaner), eventuelt andre 

områder bestemt av kommunen 

 

 

Alle fritak vil tidligst gjelde fra den etterfølgende termin (halvår) etter at søknad er mottatt.  

 

 

Søknad sendes i retur til: post@maren.no 

Evt post: Maren AS, Skjernøyveien 21, 4516 Mandal 
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Søknaden sendes:  Maren Kommuneservice AS, Skjernøyveien 21, 4516 Mandal  
Eller mail: post@maren.no 

 

SØKNAD OM FRITAK FRA TVUNGEN INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL    

Eier 
Navn:  
Adresse:  
Postnr:  Poststed:  
 
Søker 
Navn:  
Adresse:  
Postnr:  Poststed:  
Tlf:  
Eier og søker kan være samme person 
 
Søknaden gjelder:  
 
Kommune nr  Gnr  Bnr Feste nr Seksj.nr  
Sted  Adresse
Avtale ID  
 
I henhold til renovasjonsforskriftens § 20 og retningslinjenes § 7 søkes det herved om fritak fra 
tvungen innsamling av husholdningsavfall.   
 
Det søkes om fritak etter:         
§7 pkt.1.  Ubeboelige hus/hytter kan gis fritak. Oppussingsarbeider kvalifiserer ikke til fritak. 
 
§7 pkt.2.  Ubebodde hus hvor eier ikke har mulighet til å gjøre bruk av renovasjonsordningen 
grunnet flytting på eldresenter el. lignende kan gis midlertidig fritak i inntil 3 år om gangen. Blir 
boligen tatt i bruk før fritaket utløper plikter abonnenten/eieren å gi beskjed om dette.  
 
Å bo andre steder i landet eller i utlandet grunnet jobbsituasjon, overtakelse av dødsbo, hus som 
skal selges el. lign. er ikke grunnlag for fritak.  
 
§7 pkt.3.  Boligen er ubebodd eller nyttes til fritidsbolig og ligger i et område hvor hytterenovasjon 
ikke er innført og utenfor regulert område.               
 
Det søkes om hytterenovasjon etter:  
§7 pkt.4.  Boligen er ubebodd eller nyttes til fritidsbolig og ligger i et område hvor hytterenovasjon 
er innført og utenfor regulert område.    
 
Utfyllende begrunnelse for søknaden 
 
 
 
 
 

 
Dato         Underskrift  




