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Syfte
- Skapa bättre förutsättningar för landsbygdsboende och bidra till
landsbygdsutveckling i kommunen.
- I ett långsiktigt perspektiv bidra till att minska hushållens negativa
miljöpåverkan.
- Säkra drift och utveckling på kommunens avloppsreningsverk.

Bidragets konstruktion
Föreningen får bidrag i två delar:
1. 5000 kronor per hushåll i föreningen som anslutit sig till föreningens
avloppsledning (har förbindelsepunkt för avlopp till sin fastighet)
2. 30 kronor per meter avloppsledning som föreningen grävt ner, endast till
föreningens ledningsnät (från den kommunens anslutningspunkt och
respektive fastigheters anslutningspunkter)

Ansökan
Föreningar ansöker genom att skicka in en blankett som finns på
webbplatsen, www.falkoping.se/avloppsbidrag till
kommunledningsförvaltningen som handlägger ärendet.

Villkor för bidraget
-

Bidraget finansieras inom kommunstyrelsens budget för
bidragsgivning.
Bidrag ges till föreningar (inte till enskilda hushåll) som ansluter sig
till kommunens avloppsystem.
Vid ansökan ska föreningen undersöka om det är aktuellt att lägga
ner annan infrastruktur som t ex kanalisation för bredbandsfiber i
samband med grävning för avloppsledningar.
Bidraget lämnas efter att ledningsnätet är etablerat och erforderlig
redovisning lämnats in. (Blankett för ansökan om utbetalning)
Bidraget till varje enskild förening får inte överstiga 200 000 Euro
under en tre-årsperiod per stödmottagare, detta för att inte omfattas
av EUs statsstödsregler.
Föreningar som får nya medlemmar i sin förening som ansluter till
föreningens ledningsnät är berättigade att ansöka bidrag för
tillkommande ledningsnät och hushåll. Perioden för ansökan avser
fr.o.m. bidragets införande 28 november 2012 till och med 31
december 2025.

Giltighetstid
Bidraget kommer att avvecklas den 31 december 2025. Det innebär att alla
ansökningar måste ha inkommit till kommunen före detta datum.
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