LINEA AS MO I RANA
Postboks 702
8654 MOSJØEN

Saksnr.-dok.nr.
2021/1082-2

Mo i Rana, 26.03.2021

Arkivkode
M52

Avd/Saksb
MILA/TJA

Deres ref.

Vi gir fritak fra renovasjon for Nesnaveien 58 (gbnr. 99/128)
Vi gir fritak fra husholdningsrenovasjon for Nesnaveien 58 (gbnr. 99/128) i perioden 1.
januar 2021 til 31. desember 2022.
Dersom boligen skifter eier eller tas i bruk i løpet av denne perioden faller fritaket bort fra
den datoen bygget tas i bruk.
Bakgrunnen for at kommunen innvilger søknaden er at boligen står tom og skal rives.
Vi har mottatt søknad fra dere om fritak fra husholdningsrenovasjon for Nesnaveien 58.
Dere søker om fritak fordi boligen står tom og skal rivesKommunens vurdering
Søknaden om fritak for renovasjon for Nesnaveien 58 (gbnr. 99/128) i perioden 1. januar
2021 til 31. desember 2022.. Dersom boligen skifter eier eller tas i bruk i løpet av denne
perioden faller fritaket bort fra den datoen bygget tas i bruk.
Dere og berørte parter kan klage på vedtaket
Du kan klage på vedtaket, jamfør forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker.
Husk å begrunne klagen og oppgi hvilke endringer du ønsker. Send klagen til epost
postmottak@rana.kommune.no eller Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana.
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Dere har rett til å se dokumentene i saken
Du har også rett til å se alle dokumentene i saken, jamfør forvaltningsloven §§ 18 og 19. I
denne saken er dokumentene offentlige, og alle som ønsker, har rett til å se og gjøre seg
kjent med dem.

Med vennlig hilsen

Hilde Sofie Hansen
Seksjonsleder
miljø, landbruk og eiendom

Torhild Marie Jakobsen

Brevet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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