
Ansökan om kommunalt bidrag för 
enskilda VA-anläggningar 

Dina personuppgifter används för att behandla Ansökan om kommunalt bidragför enskilda VA-anläggningar . 

Personuppgifterna kommer bland annat att användas i diarium, vid handläggning av ärendet samt för arkivering.

Insänds till 
Överkalix kommun 
Tekniska kontoret 
956 81 ÖVERKALIX 

Eller via e-post: kommun@overkalix.se 

Ansökan om kommunalt bidrag för enskilda VA-anläggningar. 

1. Sökande

Namn Personnummer 

Adress Postnummer Postort 

E-postadress  Jag önskar helst kommunicera med 

tillståndsmyndigheten via e-post 

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) Mobiltelefon 

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande) 

Bank Kontonummer 

2. Arbete som skall utföras

Vattentäkt:  Ny brunn (Grävd)  Ny brunn (Borrad)  Förbättringsåtgärder  Ny ledning 

 Reningsanläggning  Annat:    

Avloppsanläggning: 

 Slamavskiljare  Reningsverk  Infiltration 

 Markbädd       Kompaktfilter/biomoduler  BDT-vattenfilter 

Urinsorterande WC  Urinsorterande torrtoalett     Multrum/Mulltoalett 

 Förbränningstoalett  Bio-dike       Annan:    

Blanketten fortsätter på nästa sida! 
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3. UNDERSKRIFT AV SÖKANDE 

Genom underskrift intygas att alla uppgifter stämmer 

Sökandes underskrift 

 

 

Namnförtydligande 

      

Ort och datum 

      

 

4. Tekniska kontorets anteckningar 

Lån nummer: 

      

 

Diarienummer: 

      

 

 

Information 

 Som förutsättning för beviljande av kommunalt lån/bidrag gäller att intilliggande fastigheter 

skall äga rätt till anslutning på skäliga villkor, om detta är tekniskt möjligt. 

 Innan arbeten med vatten och/eller avloppsanläggning skall bygg- och miljönämnden 

underrättas för att ges möjlighet till utredning om samordning mm. Med angränsande 

fastigheter samt för att bygg- och miljönämnden skall kunna utöva erforderlig kontroll 

 Bostadshus som ansluts till sådan va-anläggning skall vara åretruntboende med 

person/personer mantalsskrivna på fastigheten. 

 Erhåller kommunalt lån/bidrag avskrives med 1/10 för varje år som förflyter sedan bidrag 

beviljats och bostaden nyttjas som åretruntbostad 

 Nytt kommunalt lån/bidrag för vatten- och avloppsanläggning på berörd fastighet kan ej utgå 

förrän 20 år har förflutit, sedan senast beviljade lån/bidrag 

 Faktura och kvitton över utförda arbeten inlämnas till Överkalix kommun för slutlig 

kostnadssammanställning. 

 Om fastigheten byter ägare eller om bostaden ej nyttjas som permanent åretruntbostad 

förbinder sig fastighetsägaren/sökanden att meddela detta till kommunstyrelsen samt 

förbinder sig att återbetala den del av den räntefria stående lånet som ej avskrives. 

 

Personuppgiftslagen 
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Din 

ansökan/anmälan är en offentlig handling. 
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