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Utvalg
Hovedutvalg for kommunalteknikk

Saksnummer
1094/18

Gbnr 28/123 - Breidablikkveien 28 - Godkjent søknad om
tilskudd til avløpsanlegg

Vedtak:
Søknad om tilskudd til omlegging av avløp på gbnr 28/123 – Breidablikkveien 28 godkjennes og
kr 37 443 overføres det opplyste kontonummeret.

Saken gjelder:
Søknad om tilskudd til omlegging av avløp. Varsel om pålegg, utbedring av avløp ble gitt den 27.09.18.
Faktagrunnlag:
Tilskuddsordningen for vann og avløp, Færder kommune ble vedtatt av kommunestyret den 13.12.17 i
sak 17/026.
Som en overgangsordning skal regelverk fra Nøtterøy kommune gjelde for alle anlegg i Nøtterøy
kommune som har startet opp før 01.01.18.
Tilskuddsordningen for vann og avløp, Nøtterøy kommune ble vedtatt av Kommunestyret den 10.12.14 i
sak 096/14. Beregning av tilskudd tok utgangspunkt i grunnbeløpet G. Per 1. mai 2017 er 1G = 93 634.
Satsene for beregning av tilskudd er 0,01 G per meter grøft, 0,1 G for istandsetting av offentlig vei og 0,2
G for avløpspumpe. Samlet tilskudd kan ikke overstige 1,5G eller utgjøre mer enn 40 % av dokumentert
kostnad for eneboliger og 20 % av dokumentert kostnad for fritidsboliger.
Vurdering:
Dette tiltaket er igangsatt før 01.01.18. Tilskuddet gis i henhold til regelverk Nøtterøy kommune. Antall
meter grøft er målt/opplyst til 30 meter og det er utført arbeid i offentlig vei. Dokumentert kostnad er
kr 169 813.
Konklusjon: Tilskudd som utbetales er kr 37 443.
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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.
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