
TYNSET KOMMUNE
Servicetorget
2500 Tynset

Søknad om endring av gebyrgrunnlag

Søknaden gjelder
Midlertidig endring, men varighet over 12 måneder. Bekreftet adresse-
endring fra folkeregisteret skal vedlegges. For varig endring må det søkes 
om bruksendring etter plan- og bygningslovens § 93.

Eiendom/bygning

Gnr.

     
Bnr. 

     
Festenr.

      
Seksjonsnr.

      

Eiendommens adresse

     

Eier Søker/melder
Navn (etternavn – fornavn – mellomnavn) 

     
Navn (etternavn – fornavn – mellomnavn) 

     
Adresse

     
Adresse

     
Postnr.

     
Poststed

     
Tlf.

     
Postnr.

     
Poststed

     
Tlf.

     

Tidligere bruk/
benyttelse

 Enebolig  Flere boliger,

      antall        

 Fritidsbolig/seter

 Næringsbygg

 Annet, beskriv                                                                                         

.

Framtidig bruk/
benyttelse

 Enebolig  Flere boliger,

      antall        

 Fritidsbolig/seter

 Næringsbygg

 Annet, beskriv                                                                                         

Underskrift Jeg/vi bekrefter at opplysningene ovenfor er riktige og at eventuelle endringer vil bli 
meldt skriftlig uten opphold til Tynset kommune, tekniske tjenester.

Dato

     

Dato

     
eier søker/melder
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EKSEMPLER PÅ ENDRET BRUK AV BYGNING

BRUK: Huset står tomt pga. skole, arbeid utenfor kommunen.
SØKNAD: Det forutsettes at huset skal stå tomt over 12 måneder. 

---------------- O -----------------
BRUK: Eieren flytter og eiendommen skal benyttes som fritidseiendom.
SØKNAD: I tillegg til å søke om endringer i gebyrene må det søkes om bruksendring. Varig endring 

gis bare etter at søknad om bruksendring er godkjent.
---------------- O -----------------

BRUK: Gårdsbruket er registrert som aktivt, men jorda er bortleid.
SØKNAD: Ikke grunnlag for søknad.

---------------- O -----------------
BRUK: Husene på eiendommen er falleferdige.
SØKNAD: Gebyrene blir permanent frafalt når bygningen er fjernet og Tekniske tjenester har mottatt 

skriftlig melding. Det forutsettes at bygningsrådet har gitt rivingstillatelse.
---------------- O -----------------

BRUK: Hus står tomme uten planer om framtidig bruk.
SØKNAD: Det kan gis midlertidig endring i gebyrene. Kryss av for annet på framtidig bruk, og beskriv

situasjon.

Saksbehandling (fylles ut av saksbehandler)

Pliktige gebyrer i 
dag

 Vann     Avløp      Septik       Renovasjon        Eiendomsskatt

Nye gebyrer etter 
søknad

 Vann     Avløp   Septik/fritid    Renovasjon hytte/seter    Eiendomsskatt

 Søknaden innvilges. Nye gebyrer gjelder fra__       _______________________
                                     
                                         og blir beregnet for_____       _____________________________som vist ovenfor.

 Søknaden innvilges ikke. Gebyrene blir som i dag.

     Begrunnelse for avslag:      

   
Tynset kommune, Tekniske tjenester den ..........................        ...………………………………..

                      teknisk sjef
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