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Här kommer en motion till fullmäktige.

/anders

Anders Pettersson (Bodenalternativet)
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alternat rve t

Motion till kommunfullmäktige

Bidrag till enskilda avlopp

I Bodens kommun finns idag ca:2250 enskilda avloppsanordningar. I en sammanfattande
bedömning bedöms ca: 85 7o av dessa anläggningar ha brister i någon form. Miljö- och
byggnämnden har i sin verksamhetsplan målsättningen att inventera 150 sådana anläggningar
per år. I samband med inventering och konstaterande av brister har fastighetsägaren normalt
2 âtr pä sig att åtgåirda bristema. Kostnaderna für att åtgärda en enskild anläggning är mycket
varierande bland annat beroende på var anläggningen är belägen och vilka färutsättningar
man har på den egna fastigheten. För många fastighetsägare kan kostnaden bli betydlig och
fiirutsättningarna att via banklån klara en finansiering helt utesluten. Kommunen har ett
regelverk som ger den enskilde möjlighet att genom ett bidrag (idag ca: 17 000 kr) ftl en viss
stöttning für att genomfüra de åtgärder som är nödvåindiga. Bidraget har under lang tid legat
på samma nivå och regelverket har inte fürändr¿ts.

För att stimulera och underlätta miljöfrÈimjande insatser som detta handlar om anser vi i
Bodenaltemativet att regelverket och bidragsmöjligþeterna ska füråindras. Ett utvecklat stöd
till åtgåirder av detta slag ligger helt i linje med de investeringsstöd kommunen går in med till
VA-kollektivet när det gäller investeringar i till exempel Kusån/I(usön och området vid
Storklinten.

Bodenalternativet füreslår därfìir:

att regelverket fìir bidrag till åtgärdande av enskilda avloppsanordningar
ses över och aktualiseras utifrån dagens krav

att bidraget für anmodad åtgärd av brister utgår med 75Yo av redovisad
kostnad, dock högst gällande prisbasbelopp QOlg är beloppet 46 500 kr).

att bidragsnivan i fortsättningen füljer prisbasbeloppets årliga utveckling

För Bodenalternativet
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Anders Pettersson
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