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ANSÖKAN OM BIDRAG TILL VATTENMÖNSTERÅS KOMMUN, Tekniska kontoret
Box 54, 383 22 MÖNSTERÅS
0499-17000, tekniska@monsteras.se

OCH AVLOPPSANLÄGGNING
som inte kan anslutas till kommunalt VA-nät

Datum ___________

Sökande
Namn

Telefonnummer

Adress

Postnummer

Ort

Fastighetsbeteckning

Uppgifterna avser
Vatten

Avlopp

Nyanläggning

Förbättring

Separat anläggning

Gemensam anläggning

Äganderätt

Genom annat avtal

Grannens tillstånd erfordras

Uppgifterna avser

Fastigheten innehas med
Vattenbehov

Antal personer

Antal storkreatur

Annan förbrukning

Ex. gemensam tvättstuga, biltvätt

Kostnadssammanställning
Beräknad kostnad

Kommunens anteckningar
Kontroll

Ny vattentäkt
Förbättring vattentäkt
Uppfodringsanordning för vatten
löpmeter yttre vattenledning i egen rörgrav
löpmeter yttre avloppsledning i egen rörgrav
löpmeter yttre vatten och avloppsledn. i
gemensam rörgrav
Reningsanläggning för avloppsvatten
Extra arbete, sprängning eller dylikt
Summa

Underskrift
Underskrift

Ort och datum
Namnförtydligande

Signatur

Bidrag, kronor

Sida 2 (3)

Bilagor till ansökan
Ritning

Bidrag tillstyrkes

(Ifylles av tekniska kontoret)

Bidrag tillstyrkes med kronor
Underskrift

Ort och datum
Namnförtydligande

Information om ansökan om bidrag till vatten- och avloppsanläggning
Sökanden är skyldig att inhämta miljönämndens tillstånd före avloppsanläggningens påbörjande för att bidrag ska kunna
påräknas. Anmälan om avloppsanläggningens färdigställande skall göras till miljönämnden, vilken har att godkänna arbetets
utförande innan bidrag kan utbetalas.
Utförda arbeten skall verifieras med räkningskopior. För godkännande av vattenanläggning skall tjänlig vattenanalys föreligga
avseende bakt.-prov alt. fys.-kem.-prov.
Kommunen äger att i varje särskilt fall pröva om bidrag skall utgå samt bidragets storlek.
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Bidragsbestämmelser för erhållande av kommunalt bidrag till vatten- och avloppsanläggningar i
Mönsterås kommun, som ej kan anslutas till kommunens VA-nät, fastställt av samarbetsnämnden 18
september 1972.
Kommunalt bidrag utgår till enskilda vatten och avloppsanläggningar, som ej kan anslutas till kommunens ledningsnät, enligt
följande grunder:
1.

Anläggningen skall avse nyanläggning för bostadsbyggnad, som utgör permanent bostad som bebos av inom
kommunen skriven person. Bidrag kan efter särskild prövning även utgå till omläggning av vatten- och
avloppsanläggningar samt ny vattentäkt.

2.

Anläggningen bör samordnas för flera fastigheter, där så lämpligen kan ske.

3.

Bidrag utgår med 50% av den verkliga kostnaden för enskild eller gemensamhetsanläggning, dock med högst 4.000
kronor för vatten och 2.000 kronor för avloppsanläggning per bostadsbyggnad. För ledning inom byggnad utgår inget
bidrag. Uppfodringsanordning får inräknas i kostanden.

4.

Vid anläggning som är avsedd att tillgodose även i annat ändamål än bostad t. ex. ladugård, skall kostnaderna
fördelas på de olika ändamålen.

5.

Bidrag utgår ej utan särskild prövning i de fall där räntefria stående lån för anläggningen

1.

kan erhållas. Inget bidrag utgår där den totala kostanden understiger 500 kronor.

6.

Bidrag som sökes å fastställt formulär, skall åtföljas av förslag och kostnadsberäkning och arbetet får ej påbörjas
förrän miljönämnden och kommunstyrelsen prövat och godkänt densamma. Bidrag utanordnas av kommunstyrelsen
först sedan anläggningen färdigställts samt godkänts av miljönämnden. Kostanden skall styrkas med verifikationer.

7.

Om fastigheten försäljes inom fem år eller ej nyttjas som permanent bostad under samma tid efter bidrag erhållits,
föreligger skyldighet för vederbörande att återbetala bidraget, såvida kommunstyrelsen ej finner att bidraget skall
kvarstå. Bidragstagare skall i samband med emottagandet av bidraget lämna skriftlig förbindelse härom.

8.

Ovanstående bestämmelser skall tillämpas för anläggning, som påbörjats efter den 1 januari 1973.

9.

Har bidragssökanden ej påbörjat arbetet inom två år från det att ansökan inkommit upphör densamma att gälla.
Sökanden måste, om ärendet därefter fortfarande är aktuellt, inkomma med ny ansökan (komplettering i
kommunstyrelsen 1975-02-25, § 87).

OBS! Bidragsbeloppen ändrade enligt kommunfullmäktiges beslut 1983-11-24, § 196.

