TRANØY KOMMUNE
Teknisk drift
Tranøy kommune
Teknisk drift
Vangsvikveien 298
9304 Vangsvik

Søknad om tilskudd

Navn

Adresse

Kontonummer

Jeg, undertegnede eier av eiendommen gnr. ______ bnr. ______ søker om følgende tilskudd:
Skriv under søknaden med navn og dato for den tilskuddsordning det søkes om.
Husk å oppgi gårds -og bruksnummer, samt kontonummer for utbetaling av tilskudd.

1. Husholdningsrenovasjon
Søker med dette om refusjon tilsvarende ½ renovasjonsavgift.
Jeg er enslig og har betalt full renovasjonsavgift.
Dato, _____/_____- _____________

_________________________

søkers underskrift

2. Hytterenovasjon
Søker med dette om refusjon for betalt hytterenovasjon.
Jeg er hjemmehørende i Tranøy og betaler full husholdningsrenovasjon.
Dato, _____/_____- _____________

_________________________

søkers underskrift

Fylles ut av kommunens saksbehandler
Søknaden innvilges med følgende tilskudd:
1. Husholdningsrenovasjon
2. Hytterenovasjon

Kr _____________
Kr _____________

Eventuelt avslag begrunnes i eget skriv.

Dato, _____/_____- _____________

Postadresse:
Telefon
Vangsvikveien 298
77 87 40 00
9304 VANGSVIK
e-post: postmottak@tranoy.kommune.no

Telefax
77 87 40 01

Bankgiro
4811.07.00051

_________________________

saksbehandler

Konto komm avg
4750.35.94044

Veiledning til søknaden
Husholdningsrenovasjon:
Enslige pensjonister som betaler renovasjon kan søke refusjon tilsvarende
½ renovasjonsavgift.
Søknadsfrist er 15. desember hvert år.
Tilskuddet utbetales i januar mnd.

Hytterenovasjon:
Eiere av hytte hjemmehørende i Tranøy, som betaler full husholdningsrenovasjon, kan søke
refusjon for betalt hytterenovasjon.
Søknadsfrist er 15. desember hvert år.
Tilskuddet utbetales i januar mnd.
Søknad sendes til: Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik

Retningslinjer
Tilskudd for renovasjonsavgift for fritidsbebyggelse i Tranøy:
1. Formål
1.1. Formålet med retningslinjene er å legge til rette for at Tranøy kommunes innbyggere
kan søke tilskudd for innbetalt renovasjonsavgift for fritidsbebyggelse.

2. Vilkår for tilskudd
2.1. Søkeren er eier av fritidshus i Tranøy og registrert bosatt i Tranøy kommune.
2.2. Søkeren betaler full avgift for husholdningsrenovasjon
2.3. Dersom søkeren eier flere fritidshus gis refusjon for maks. et frititidshus.
2.4. Renovasjonsgebyret er betalt.
3. Generelt
3.1. Søknad om tilskudd må være skriftlig, søknadsfrist 15. desember hvert år.
3.2. Tilskudd utbetales en gang pr år.
Retningslinjene er vedtatt av Tranøy kommunestyre, 23. Februar 2000

