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SØKNAD OM ENDRING / FRITAK AV KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR 

 

Søker (navn) Adresse Postnr.-/sted 

E-post Tlf.nr. 

Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. 

 

Søknaden gjelder:   Helårsbolig skal benyttes som fritidsbolig  

     Midlertidig evt. fast opphold på sykehjem/omsorgsbolig el.l. 

     Dødsfall/arveoppgjør  

     Restaurering      

                  Annet   

Bakgrunn for søknaden 

Beskriv: 

 

 

 

 

Underskrift 

Sted Dato Underskrift 

 

Søknader om fritak må sendes; 

o 1. termin – innen 1. januar 
o 2. termin – innen 1. juli 
 
Fritak har ikke tilbakevirkende kraft. Søker plikter å gi skriftlig tilbakemelding til Oppdal kommune ved endring av 
eiendommen. Det pliktes også å informere ny eier ved evt. salg av eiendommen. 
Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningsloven § 28. Frist for klage er 3 uker fra vedtaket er mottatt. 
Eventuell klage sendes til Oppdal kommune, Tekniske tjenester. 
                                                                                                                 
 

          Retningslinjer side 2 

 

 

 

 

 

 



                OPPDAL KOMMUNE                                                     Telefon: 72 40 10 00 

                Tekniske tjenester   Epost: post@oppdal.kommune.no    

 

Retningslinjer/instruks:     

AVFALL 

1. Søknader vedrørende ubebodde bolighus (gjelder også kårbolig samt bolig i regulert boligområde som 
benyttes til fritidsbolig): 

Oppdal Kommunestyre vedtok 2.4.2014 å oppheve forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (boplikt) i Oppdal 
sentrum. Dette innebærer at det ikke lenger er boplikt på boligeiendommer i Oppdal sentrum. Med virkning fra 
7.5.2014 er det likelydende regler for alle boliger i hele Oppdal. 
Gebyr for kommunale boligtomter med tinglyst boplikt som en egen heftelse i skjøte, kan ikke nedsettes.  
 
Ved innvilget endring vil boligen få følgende kode i matrikkel; kode 162 Helårsbolig, benyttes som fritidsbolig. 
 
Etter skriftlig søknad nedsettes årsgebyr til gebyr for fritidseiendommer (kat. 1) - gebyrregulativet pkt. 1.3. 
 
Forfalne boliger/fritidsboliger må være revet før gebyrplikten opphører. 
Ved fritak fra henteordning av avfall, skal gjenværende restavfallssekker innleveres. 
 

2. Søknader vedrørende utleiehytter i næring 

Utleiehytter drevet i næring er i utgangspunktet fritatt. Dette medfører at driveren selv må sørge for 
innsamling og levering av avfallet til godkjent mottak. Driver kan søke kommunen om tilknytning til 
kommunens avfallsordning (bruk av kommunens returpunkt).  

 

3. Søknader vedrørende ubebodd fritidsbolig 

3.1 Ingen fritak/nedsetting av årsgebyr – Gebyrregulativet pkt. 1.3. 

 

SLAMTØMMING 

4. Alle eiendommer med slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg m.v. skal være med i den 
kommunale slamtømmeordningen og betale for tømming. 

 
5. Fritidsbebyggelse med tilsvarende anlegg skal fra 1.1.15 ha kommunal innsamlingsordning for slam. 

Kommunen kan etter begrunnet søknad, gi dispensasjon fra denne forskriften. 
(https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2014-10-15-1310?q=slam oppdal) 
 

6. Midlertidig fritak - generelt 

6.1 Det kan gis et midlertidig engangsfritak for årsgebyr på 1 år. Søknader om fritak gjelder ubebodd bolig i 
forbindelse med  

 Midlertidig eventuelt fast opphold på sykehjem/omsorgsbolig eller lignende                  
 Dødsfall/arveoppgjør                                                                                                                   
 Restaurering 


