Søknad om tilskudd ved tilknytning til kommunalt
avløpsanlegg
(For veiledning / informasjon om ordningen – se side 2)

Opplysninger om eiendommen
Gnr:

Bnr:

Fnr.

Snr.

Adresse:

Bolig er registrert som helårsbolig (sett kryss):

Ja

Nei

Opplysninger om søker (eier)
Fornavn:

Etternavn

Telefonnr:

E-post-adresse:

Postadresse:

Kontonummer for utbetaling av eventuelt tilskudd:

Opplysninger om innhentede tilbud (minst 3 pristilbud)*
Tilbyder (firma)

Total pris i kr inkl mva

Dokumentasjon
vedlagt (sett kryss)

1.

Ja

Nei

2.

Ja

Nei

3.

Ja

Nei

* Pristilbudene må omfatte alle arbeider og installasjoner som er nødvendig for å kunne føre
avløpsvann fra utvendig husvegg og fram til kommunal ledning. Dette inkluderer alle nødvendige
arbeider/tjenester og varer/utstyr utført/levert av graveentreprenør, rørlegger, elektriker m.fl.
Tegninger / kart med inntegnet forslag til løsning er vedlagt (sett kryss):

___________/___________
Sted / dato

Ja

Nei

______________________
Signatur søker

For kommunen
Søknaden godkjennes / godkjennes ikke

Det innvilges kr. ................... i tilskudd, inkl mva.

____________/___________

_________________________________

Sted / dato

Stempel og saksbehandlers signatur
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Veiledning
Tilskuddsordninger ved tilknytning til kommunale avløpsanlegg

A. Tilknytning
Ordningen gjelder kun for eksisterende helårsboliger (ikke fritidsboliger) når eier i henhold til
forurensingsloven eller plan- og bygningsloven, gis pålegg om tilknytning til kommunalt
avløpsnett eller separering av stikkledning.
Ved søknad om tilskudd må de foreligge nødvendig tegningsgrunnlag og pristilbud fra
minst 3 godkjente entreprenører.
Hvert enkelt prosjekt må vurderes og forhåndsgodkjennes av kommunen før arbeidene
igangsettes. Dersom arbeidene igangsettes uten skriftlig godkjenning av kommunen, kan
tilskuddet ikke påregnes.
Tilskudd er avhengig av at det er bevilget midler på driftsbudsjett avløp.
Det gis følgende tilskudd til godkjente tiltak:



Kommunen gir ikke tilskudd for utgifter mindre enn 1,25 G.
Kommunen gir 100% tilskudd for utgifter som overstiger 1,25 G med et maksimum
beløp på 1 G.

Dersom utgifter overstiger 1,75 G kan kommunen trekke pålegget tilbake. Dersom pålegget
trekkes tilbake ytes det ikke tilskudd.
Tilknytningsavgift regnes ikke med i beregninsgrunnlag for tilskudd.
G = grunnbeløpet i folketrygden. Tilskuddet regnes ut etter G-verdi på det tidspunkt
kommunen forhåndsgodkjenner planer og kostnadsoverslag for tiltaket.
1 G er pr 1.5.2010 = kr 75 641,-

B. Drift med tilknytning ved pumpe.
Driftstilskudd for eiendommer som må installere avløpspumpe:


Kommunen reduserer årsgebyr for avløp med 30 % per eiendom dersom det må
installeres en avløpspumpe.

Klageinstans for vedtak etter reglene om tilskudd er kommunens klagenemnd.

Vedtatt i Kommunestyret 04.05.2011 KST-17/11
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