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Regler för bidrag vid 
utförande av enskilda 
vatten- och 
avloppsanläggningar inom 
Arvidsjaurs kommun 

Kommunfullmäktige beslutade 1989-06-19 § 55 om bidragsregler för 
enskilda vatten- och avloppsanläggningar. 
För ny- eller ombyggnad av avloppsanläggning får man 50 % i bidrag. 
För ny- eller ombyggnad av vattenbrunn får man 50 % av kostnaden som 
överstiger ett basbelopp. 

Enligt den nya Vattenförvaltningsplanen måste kommunen inventera 
statusen av många enskilda avloppsanläggningar i kommunen. Det innebär 
sin tur att det säkerligen upptäcks många anläggningar som inte håller 
måttet. Fastighetsägarna kommer då troligen att fa förelägganden om 
ombyggnation av sina anläggningar. 

Med nuvarande reglemente kan detta bli kostsamt för kommunen i framtiden 
eftersom det fmns ca 900 enskilda avloppsanläggningar i kommunen. 

Teknisk chef Heikki Kairento föreslår i skrivelse daterad 2012-03-05 att 
kommunens bidrag för enskilda VA-anläggningar tas bort helt och hållet. 

Personal- och arbetsutskottet beslutade 2012-03-05 att ge tekniske ehefen 
uppdrag att ta fram förslag till nya bidragsregler till enskilda vatten och 
avloppsanläggningar. 

Förslag till nya bidragsregler har upprättats som sammanfattningsvis innebär 
att bidrag till vattenbrunnar tas bort helt. 
Det kommunala bidragets storlek till avloppsanläggning är föreslaget till 
50 % av total anläggningskostnad, dock max 5000 kronor. 

Kommunstyrelsen har 2012-04-16 § 95 upprättat förslag till beslut. 

Yrkanden 

Leif Andersson (c) 
Bifall till upprättade regler, med ändringen att första stycket under punkt 3 
ändras till: 

Det kommunala bidragets storlek är 25 % av total anläggningskostnad dock 
max 25 000 kronor, Statsbidrag eller annat bidrag skall avräknas från 
anläggningskostnad före beräkning av kommunalt bidrag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Propositionsordning 
Kommunstyrelsens förslag ställs mot Leif Anderssons yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Leif 
Anderssons yrkande. Efter avslutad proposition finner hon att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa regler för bidrag vid utförande av enskilda vatten- och 
avlopppsanläggningar inom Arvidsjaurs kommun 

att det kommunala bidragets storlek till avloppsanläggning fastställs till 
50 % av tota1 anläggningskostnad, dock max 5000 kronor 

att reglerna börjar gälla 2012-07-01. 
att kommunfullmäktiges beslut 1989-06-19 § 55 upphör att gälla. 

Reservationer  
Sven-Olov Granlund (c), Mats Klockljung (c), Kristina Lundberg (c), Bo 
Lundmark (c), Martin Nilsson (c), Leif Andersson (c), Jerry M Johansson (c), 
Leif Nor&I (c), Annika Öberg (m), Nina Ask (m), Lars Lindström (fp) samt 
Anne Sandman (sd). 

Exp beslut: 
. Ekonomi 
, Leif Ståhl 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-16 § 58. 

Regler för kommunal bidragsgivning vid utförande av enskilda 
avloppsanläggningar inom Arvidsjaurs kommun. 

1. För ny- eller ombyggnad av vattenbrunn utgår inget bIdrag. 

2. Kommunalt bidrag för enskilda yttre avloppsanläggningar både nyanläggning och 

förbättring i avseende bostadshus kan utgå till fastighetsägare, som nyttjar sin 
fastighet som åretruntbostad och kan bedömas bo kvar på fastigheten även I 

fortsättningen. 
FrirbättrIng av enskild avloppsanläggning är exempelvis utbyte av slambrunn till 

3- kammarsystem med infiltrationsbädd enligt miljökontorets regler. 

3. Det kommunala bidragets storlek är maximalt 5 000 kr av total anläggningskostnad. 
Statsbidrag eller annat bidrag skall avräknas från anläggningskostnad före beräkning 

av kommunalt bidrag. 

4. Ovanstående bidragsvillkor skall tillämpas från och med 1 juli 2012, från vilken 

tidpunkt äldre bidragsbestämrnelser upphör att gälla. Det vill säga att ansökningar 
som inkommit och av miljökontoret godkänts före den 1 juli 2012 handläggs enligt 

gamla regelverket beslutat av kommunfullmäktige 1989-06-19 § 55. Ansökningar 

som ej godkänts eller inkommit efter 1 juli 2012 handläggs enligt nytt regelverk för 

bidragsgivning vid utförande av enskild avloppsanläggning. 

Administrativa föreskrifter 
Kommunen skall äga full insyn i anläggningens upphandling och utförande samt 

utöva teknisk och ekonomisk kontroll över företaget. Vid utförandet av 

avloppsanläggningar åligger det bidragstagaren att anmäla till kommunen, så att 

delbesiktning kan ske innan återfyllnad av markbädden utföres. 

Arbetet skall utföras av yrkesskicklig personal, som är väl förtrogen med arbetets 

karaktär och genomförande. Då det i anläggningen ingår utförande av anordningar 

för nyttjande av grundvattentäkt skall grundvattenexpertis, som kommunen 

godkänt, anlitas för utbyggnad av vattentäkten. 
Av kommunen lämnade ritningar, beskrivningar och även så under arbetet lämnade 

direktiv, allt 1 överensstämmelse med Naturvårdsverkets anvisningar, skall följas. 
Om under arbetets utförande fråga skulle uppstå om ändrat utförande, skall 

kommunens medgivande därtill först inhämtas. 
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