Tønsberg kommune

Søknad om behovsprøvd
kommunalt tilskudd for pålagte tiltak
på privat vann-/ avløpsanlegg

Kommunalteknikk
Postboks 2410
3104 Tønsberg

1. Alle poster må fylles ut.
2. Inntekter, utgifter og gjeld må dokumenteres med originalvedlegg.
3. De må selv sørge for å kopiere vedleggene til eget bruk.
4. Vedlegg blir ikke returnert.
5. Ufullstendige søknader blir ikke behandlet

A. Opplysninger om søkeren/søkerne/husstanden
Søkers etternavn, fornavn

Fødselsnr. (11 siffer)

Adresse

Postnr.

Tlf. privat

Tlf. arbeid

Poststed

Arbeidsgiver

Sivilstatus

Gift

Ugift

Skilt

Separert

Samboende

Enke/ enkemann

Ektefelle/samboers etternavn, fornavn

Fødselsnr. (11 siffer)

Ektefelle/samboers arbeidsgiver

Tlf. arbeid

Antall barn

Ventes barn?

Barnas alder

Ja

Nei

Hvis ja, navn
Er det andre medlemmer i husstanden?

Ja

Nei

Har noen i husstanden søkt Tønsberg
kommune om behovsprøvd tilskudd
tidligere?
Har noen i husstanden funksjonshemning,

Ja

Nei

uførhet eller kronisk sykdom?

Ja

Nei

Hvis ja, navn

Fødselsnr. (11 siffer)

Hvis ja, legg ved legeattest

Kontonr. tilskuddet skal utbetales til (dersom De får tilskuddet)

B. Søkerens/søkernes framtidige brutto inntekt pr. måned
Brutto inntekt pr. måned
1.

Brutto lønn (før skatt mv.)

2.

Brutto honorar (før skatt mv.)

3.

Brutto trygd/pensjon/stønad (før skatt)

4.

Barnetrygd

5.

Barnebidrag

6.

Bostøtte fra Husbanken

7.

Sosiale ytelser/ sosialhjelp

8.

Annen brutto inntekt (før skatt mv.)

Lånsøker 1

Lånsøker 2

Hva slags annen inntekt?

Sum inntekt

Sum

C. Søkerens/søkernes nåværende boliglån
Långiver

Opprinnelig lånebeløp

Låneår

Nåværende restgjeld

1 Prioritet
2 Prioritet
3 Prioritet
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D. Søkerens/søkernes egenkapital og formue
Hvor stor egenkapital har husstanden i kontanter, bankinnskudd, aksjer eller lignende?

Kr

Hvor stor formue har husstanden i fast eiendom, bolig, hytte, bil, båt eller lignende?

Kr

Har noen i husstanden kommunal gjeld? (lån/
skatt/avgift/husleie/bidrag/barnehage/ e.l.)

Ja

Hvor stort beløp Kr

Nei

E. Boligen / eiendommen det søkes om kommunalt tilskudd til
Selveierbolig
Bolig areal

Annen type bolig. Hva slags type bolig?
Antall soverom

Nåværende eier

For selveierbolig
Har boligen festetomt?

Ja

Nei

Er eiendommen brannforsikret?

Ja

Nei

Kjøpsår for eiendommen
Antatt omsetningsverdi Kr
Kjøpesum Kr

F. Begrunnelse for denne søknaden om behovsprøvd kommunalt tilskudd
Hva slags arbeid er De pålagt, og hva vil arbeidet koste? Fullstendig prisoverslag fra rørlegger må vedlegges.
Hvilke særlige behov mener De å ha for behovsprøvd kommunalt tilskudd? Vennligst redegjør på eget ark.

G. Søkeren/ søkernes framtidige boutgifter pr. måned
Utgifter pr. måned

Renter pr. mnd.

Avdrag pr. mnd.

Sum pr. måned

1. Prioritet. Långiver

Kr

2. Prioritet. Långiver

Kr

3. Prioritet. Långiver

Kr

Husleie

Kr

Kommunale avgifter (Kun for selveierboliger)

Kr

Innbo- og løsøreforsikring og husforsikring (Husforsikring kun for selveierboliger)

Kr
Sum

Kr

H. Søkerens/søkernes framtidige øvrige faste utgifter pr. måned
Utgifter pr. måned

Låneår

Långiver

Lånebeløp

Restgjeld

Renter

Avdrag

Totalt

Studielån

Kr

Billån

Kr

Forbrukslån

Kr

Annen gjeld

Kr

Strøm

Kr

Telefon

Kr

Bidragsutgifter

Kr

Annet (spesifiser på linjen under)

NB! Utgifter til mat, klær mv. skal ikke tas med

Kr

Sum

Kr

I. Husstandens framtidige beløp pr. måned til livsopphold
Boutgifter + øvrige
faste utgifter (Pkt. G + H)

Husstandens nettoinntekt (Pkt. B)
Kr

Kr

Til livsopphold pr. måned
Kr

J. Samtykke-erklæring/underskrifter
Jeg/vi forsikrer at opplysningene i denne søknaden er gitt så korrekt og fullstendig som mulig.
Dersom kommunen vurderer tverrfaglig samarbeid som nødvendig for å fullføre arbeidet med denne søknaden, samtykker jeg/vi i at det
utveksles informasjon og/eller frigis opplysninger som ellers er taushetsbelagt. Samtykket gjelder også for kommunens valg av evt. eksterne
samarbeidspartnere.
Sted, dato

TK-308 Elektronisk utgave

Underskrift søker

Underskrift ektefelle/ samboer
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