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SØKNAD FOR TILSKUDD TIL DEKNING AV   
KOMMUNALE AVGIFTER OG EIENDOMSKATT – 

2021 
 
Personalia og sivilstatus: 

Søker Fødtselsnr. (11 siffer) : 
 

Adresse 
 

Postnummer         Poststed 
 
 

Kontonr.  
  

 Telefonnummer :  

Øvrige husstandsmedlemmer: 
 
 

Fødselsår/kjønn Brutto lønn/trygd 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Boligopplysninger: 
Eid Bolig : Boligens adresse     
 

 Årlig kommunal avgift: 
 
KR ……………… 

Leid Bolig 
Boligens adresse     

 
Areal BRA på boligen:    ->  60 m2 -     60 –>   
 
Husleie: ……………..  
  

   

Vedlegg : 
Dokumentasjon  for hele husstanden: 
 Inntekt :   pensjon, trygd, lønnslipp, privat pensjon eller annen inntekt i løpet av året. 
 Utskrift av ligning     
 Husleie   (  husleiekontrakt der størrelse på kommunale avgifter fremkommer i kr.) 
 

 
Jeg samtykker til at personopplysninger i henhold til personopplysningsloven bearbeides og oppbevares i 
betryggende elektronisk saksbehandlingssystem. Samtykket gjelder i forbindelse med behandling av søknad om 
reduksjon av kommunale gebyrer, eiendomsskatt og avgift til privat vannverk. Jeg er innforstått med at 
opplysningene kan oppbevares også etter at min søknad er ferdigbehandlet. 
 
Sted: 
 
 

Dato: 
 

Underskrift søker Underskrift ektefelle/samboer/øvrig husstandsmedlemmer/verge 
 
 

 
 
 

 
 

Alta Kommune 
Servicesentret 

Søknadsfrist - 01.10.2021 



Alta kommune, Servicesentret, Pb 1403, 9506 Alta 

Internettadr.: www.alta.kommune.no 
 

 
Retningslinjer for søknad om tilskudd til dekning av 

kommunale avgifter og eiendomsskatt – Alta kommune. 
 
Innenfor gjeldene retningslinjer ytes tilskudd til dekning av kommunale avgifter og kommunal eiendomsskatt. 

Prinsipielle problemer ved håndheving av retningslinjene eller endring av retningslinjene fremmes for 
formannskapet. Retningslinjene trer i kraft fra vedtaksdato.  
Vedtatt av Alta formannskap 09. nov. 2016, sak 116/16. 

 
1. FORMÅL 
 

Tilskuddsordningen er opprettet av kommunestyret i Alta. Forutsetningen for tildeling er at det 
stilles midler til disposisjon ved den årlige budsjettbehandlingen. Tilskuddet gis til personer for 
delvis dekning av kommunale avgifter, eiendomsskatt og avgift til privat vannverk.  
 

2. HVEM KAN FÅ TILSKUDD 
 

Tilskuddet kan gis til søkere med lav årsinntekt på søknadstidspunktet når flg. kriterier er oppfylt: 
• Søkere som eier og bebor helårsbolig der det kreves kommunale avgifter eller kommunal 

eiendomsskatt og søkere med privat vannforsyning med avgift. 
• Søkere som leier bolig der kommunale avgifter er inkludert i husleien og der det klart 

fremkommer av dokumentasjon hvor mye som utgjør de kommunal gebyrene. 
• Husstandens samlende inntekt skal ikke overstige Husbankens inntektsgrenser for bostøtteordningen og 

gruppen ung ufør som gjelder til enhver tid + kr. 10.000,-.  
Som inntekt regnes i denne sammenheng all skattbar inntekt (brutto), med unntak av studielån/stipend, 
barnetrygd/barnebidrag, kontantstøtte og økonomisk sosial hjelp. 
For 2021 gjelder følgende inntektsgrenser:  
 - 1 person                                          kr 280.252   
 - 2 personer                                       kr 328.816 
 - 3 personer                                       kr 369.400 
 - 4 personer                                       kr 412.588  
 

• Husstandens samlede bankinnskudd og omsettelige verdipapirer må ikke overstige 100.000 kr. 
 
3. TILSKUDDETS STØRRELSE 
 

Tilskuddet regnes ut fra dokumenterte kommunale avgift, eiendomsskatt eller avgift til privat 
vannverk.  
Tilskuddetsutmåling er inntil 50 % av dokumenterte utgifter for den enkelte søker, med en øvre 
grense på kr 6.000,- pr husstand pr år. 
 

4. SAKSBEHANDLING – AVGJØRELSE 
 

• Tilskuddsordningen utlyses på våre nettsider og i lokalavis.   
Tilskuddet tildeles søker kun en gang pr. år, så lenge der er disponible midler. 

       
Nødvendige vedlegg før søknaden tas til behandling: 

• Siste tilgjengelige selvangivelse, dokumentasjon på inntekt og oversikt over 
formue og eiendeler (for eksempel bankinnskudd, fondsandeler o.l) 

• Leietaker må dokumentere hvor mye kommunale avgifter som betales av husleien, beløpet må 
oppgis. Bekreftelse kan være husleiekontrakt der beløpet vises eller bekreftelse med beløp fra 
huseier. 
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