Saksbehandler:
Direkte telefon:
Vår ref.:
Arkiv:
Deres ref.:

Agnes Bergsagel

Dato:

01.11.2018

18/38891

Gerdt Henrik Vedeler
Føykåsveien 4
3140 NØTTERØY

Utvalg
Hovedutvalg for kommunalteknikk

Saksnummer
1088/18

Gbnr 118/42 - Føykåsveien 4 - Godkjent søknad om tilskudd til
avløpsanlegg

Vedtak:
Søknad om tilskudd til omlegging av avløp på gbnr 118/42 – Føykåsveien 4 godkjennes og kr 10 800
overføres det opplyste kontonummeret.

Saken gjelder:
Søknad om tilskudd til omlegging av avløp. Pålegg om utbedring av avløp gitt i D-sak 313/18.
Faktagrunnlag:
Tilskuddsordningen for vann og avløp, Færder kommune ble vedtatt av kommunestyret den 13.12.17 i
sak 17/026.
Følgende satser gjelder
Kr. 600,- per meter grøft.
Kr. 9000,- ved graving og istandsetting av offentlig vei.
Kr. 18000,- for avløpspumpe.
Samlet tilskudd kan ikke overstige 100 000, eller utgjøre mer enn 40 % av dokumentert kostnad.
For fritidsboliger kan tilskudd for tilknytning ikke overstige 50 000 eller utgjøre mer enn 20 % av
dokumentert kostnad. Dokumentert kostnad skal bare være utvendige arbeider. På egen grunn omfatter
dette til og med grovplanering. På andres grunn omfatter det kostnader med ferdigstillelse av overflaten
slik det var før tiltaket.
Vurdering:
Antall meter grøft er målt/opplyst til 18 meter og godkjente kostnader er kr 60 753. Kostnader til
asfaltering egen eiendom er trukket ut.
Postadresse:
Besøksadresse:
E-post:

Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy
postmottak@faerder.kommune.no

Telefon:
Org.nr.:
Internett:

33 39 00 00
817 263 992
www.færder.kommune.no

Konklusjon: Tilskudd som utbetales er kr 10 800.

Med hilsen

Agnes Bergsagel
Tekniker
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

KLAGEADGANG: I henhold til forvaltningslovens § 28 er det anledning til å klage på dette vedtaket.
Fristen for klage er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes Færder kommune,
Postboks 250 Borgheim, 3163 NØTTERØY eller på e-post: postmottak@faerder.kommune.no.

Side 2

Melding om rett til å klage over
forvaltningsvedtak
(1) Avsender (forvaltningsorganets stempel)

(Forvaltningslovens § 27 tredje ledd)
(2) Dato

(3) Mottaker (navn og adresse)

(4) Klageinstans

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om.
Klagerett

De har rett til å klage over vedtaket.

Hvem kan De klage til?

Klagen sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk (1). Hvis vi Ikke
tar klagen til følge, sender vi den til klageinstansen, jf. rubrikk (4).

Klagefrist

Klagefristen er tre – 3 – uker fra den dag De mottar dette brevet. Det er
tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at det
kan være uklart for oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De
mottok dette brevet. Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan
søke om å få forlenget fristen, og da må De oppgi årsaken til at De ønsker det.

Rett til å kreve begrunnelse

Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik
begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar
begrunnelsen.

Innholdet i klagen

De må presisere
- hvilket vedtak De klager over
- årsaken til at De klager
- den eller de endringer som De ønsker
- eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av
klagen.
Klagen må undertegnes.

Utsetting av gjennomføringen av vedtaket

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan
imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute
eller til klagen er avgjort.

Rett til å se saksdokumentene og til å kreve
veiledning

Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. Reglene om
dette finnes i forvaltningslovens § 18 og § 19. De må i tilfelle ta kontakt med oss,
jf. rubrikk (1). De vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om
fremgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen.

Kostnader ved klagesaken

De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om
fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen
eller Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt
endret til Deres fordel, kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket
vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket.
Klageinstansen (jf. rubrikk (4)) vil orientere Dem om retten til å kreve slik dekning.

Klage til Sivilombudsmannen

Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side,
kan De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).
Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av
hvordan den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om det er gjort
eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke i saker som er avgjort
i statsråd. Dersom De nå får Deres klage avgjort i statsråd fordi Kongen er
klageinstans, kan De derfor ikke senere bringe saken inn for Sivilombudsmannen.

Side 3

Særlige opplysninger

Side 4

