Tønsberg kommune
Bydrift
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Veiledning til behovsprøvd kommunalt tilskudd for pålagt
tiltak/arbeid på private vann- og avløpsanlegg
Beskrivelse av ordningen
Når Tønsberg kommune gir pålegg om tiltak med
private vann- og avløpsanlegg, kan det søkes om
behovsprøvd økonomisk tilskudd. Tilskuddet gis til
økonomisk vanskeligstilte husstander, og gjelder kun
for boligeiendommer.
Tilskuddsordningen ble vedtatt i bystyret i sak 65/93.
Den behovsprøvde tilskuddsordningen er et
supplement til kommunale tilskuddsordningen for
avløp, som ikke er behovsprøvd. Denne er beskrevet i
prisoversikten for kommunaltekniske gebyr, pkt. 5.1.
Den behovsprøvde tilskuddsordningen er meget
strengt økonomisk behovsprøvd. Ordningen gjelder
kun for personer med varig lav betalingsevne.
Kommunen tar bl.a. hensyn til husstandens inntekter,
utgifter og formue.
Dersom tilskudd innvilges, bekoster kommunen
anleggskostander som overstiger 0,1 G
(folketrygdens grunnbeløp).
Søknadsskjema
For de som ønsker å søke det økonomisk
behovsprøvde kommunale tilskuddet, må eget
søknadsskjema fylles ut. Søknadsskjema finnes på
www.tonsberg.kommune.no, og kan fås ved
henvendelse til kommunens Servicesenter.
Originalbilag som viser husstandens inntekter,
utgifter, formue mm. må vedlegges søknaden.
Det skal før oppstart innhentes minst to bindende
pristilbud fra godkjent foretak; rørleggerfirma eller
graveentreprenør.

Innsending av søknad
Søknad om behovsprøvd kommunalt tilskudd for
pålagte tiltak/arbeider på private vann- og
avløpsanlegg skal sendes:
Tønsberg kommune
Servicesenteret
Postboks 2410
3104 Tønsberg
Tlf. 33 34 81 00
Kommunens servicesenteret holder til i Rådhuset i
Tollbodgata 22.
Behandling av søknad
Behandlingen av søknaden i kommunen vil normalt ta
ca. 2 uker, ved innlevering av komplett søknad.
Søknad om tilskudd skal være behandlet av
kommunen før tiltaket iverksettes.
Dersom De får tilsagn om tilskudd, setter kommunen
følgende krav:
•

•
•

arbeidet utføres innen den tidsfristen som er gitt i
pålegget
minst to skriftlige pristilbud fra
rørlegger/entreprenør sendes kommunen ved
Bydrift for godkjenning før oppstart
original faktura på det utførte arbeidet sendes til
Bydrift.

Adresse:
Tønsberg kommune
Bydrift
Postboks 2410
3104 Tønsberg
Beløpet vil bli utbetalt kun til den som søker tilskudd,
etter at rørlegger/ entreprenør har ferdigmeldt
anlegget.
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