
Ansökan tillställs i första hand elektroniskt via adressen Lupapiste.fi: ympäristöön vaikuttava toiminta >
vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä > haettava vapautustyyppi.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV BEFRIELSE ENLIGT LAGEN OM VATTENTJÄNSTER

Miljövårdsmyndigheten kan på ansökan bevilja befrielse från anslutningsskyldigheten till avlopps- och
hushållsvattennät om följande tre villkor i 11 § i lagen om vattentjänster (119/2001) uppfylls;

1. anslutningen till ledningsnätet blir oskälig för fastighetens ägare eller innehavare med beaktande av
kostnaderna för byggande av fastighetens vatten- och avloppsanordningar, kostnaderna för
anslutningen, det obetydliga behovet av vattentjänstverkets tjänster eller någon annan motsvarande
särskild orsak, och

2. befrielsen riskerar inte en ekonomisk och ändamålsenlig skötsel av vattentjänsterna inom
vattentjänstverkets verksamhetsområde

3. Dessutom förutsätts att

a. fastigheten i fråga om befrielse från anslutningsskyldigheten till vattenledning förfogar över
tillräckligt med hushållsvatten som uppfyller kraven.

b. I fråga om befrielse från anslutningsskyldigheten till avloppet förutsätts utöver det som
stadgas i 2 mom. att ledandet av fastighetens avloppsvatten och behandlingen av det kan
ordnas enligt kraven i miljöskyddslagen.

Villkoren för befrielse från anslutningsskyldigheten till dagvattenavlopp finns i 17 c § i lagen om vattentjänster
(119/2001):

1. anslutningen till dagvattenavlopp blir oskälig för fastighetens ägare eller innehavare med beaktande
av kostnaderna för hantering av fastighetens dagvatten, kostnaderna för anslutningen, det
obetydliga behovet av sådan avloppshantering av dagvatten som vattentjänstverket sköter eller
någon annan motsvarande särskild orsak,

2. befrielsen riskerar inte en ekonomisk och ändamålsenlig skötsel av avloppshanteringen av
dagvatten inom området enligt 17 a § där vattentjänstverket ska sköta avloppshanteringen av
dagvatten, och

3. dagvattnet från den fastighet som befrias från anslutning kan bortledas på något annat
ändamålsenligt sätt.

Vid bedömning av oskäligheten beaktas kostnaderna som medförs av anslutningen, det ringa behovet av
vattenförsörjningsverkets tjänster eller annan särskild orsak. Befrielse kan också beviljas för viss tid.

Uppgifter som tilläggas till ansökan:

Befrielse från anslutning till vattenledning:
- Ett intyg om undersökning av fastighetens hushållsvatten. Intyget får vara högst ett år gammalt.

Undersökningen ska innehålla följande analyser: grumlighet, färg, lukt, smak, pH, järn, mangan,
KMnO4-värdet, klorid, ammonium, nitrat, nitrit, fluorid, escherichia coli, koliforma bakterier och
(enterokocker med ursprung i tarmen) samt i fråga om borrbrunn också arsen och radon.
Undersökningen ska göras av ett laboratorium som är godkänt av Livsmedelsverket (Evira).
Ytterligare information om vattenprovtagning kan vid behov fås från kommunens hälsoövervakning
som i Kyrkslätt sköts av Esboregionens miljö- och hälsoskydd.

- systemets byggnadsår

Befrielse från anslutning till avlopp:



- En situationsplan där man märkt ut fastighetens byggnader, vattentag och avloppsvattensystem
(uppgifter om lägena av platser där avloppsvatten bildas, avloppsvattensystemets delar och
utloppsstället). Man ska också meddela avstånden mellan vattentaget och avloppsvattensystemet.

- Utredning om avloppsvattensystemet (enligt SrF 157/2017 § 5) som innebär uppgifter om:

o underhålls- och serviceåtgärder som vidtagits i avloppsvattensystemet

o avloppsvattensystemets byggnadsår

o avståndet till avloppsvattnets utloppsställe eller infiltrationssystemet

                  från fastighetens gräns        m

                                     från vattendraget                  m

                                     från hushållsvattenbrunnen  m (egen samt grannarnas på ca 100 meters avstånd)

o får man ett prov på det renade avloppsvattnet?

Befrielse från anslutning till dagvattennät:
- Situationsplan över ledning av dagvatten
- Vid ansökan om befrielse från anslutning till dagvattenledningen ska grannarna vars intressen kan

påverkas av behandlingen av dagvatten höras. Sökanden kan höra grannarna själv eller kommunen
kan sköta hörandet av grannarna på sökandens vägnar. Om kommunen sköter hörandet av
grannarna, faktureras sökanden enligt miljövårdsmyndighetens taxa. Blanketter för hörande av
grannarna fås av miljövårdens kansli, tekniskt biträde tfn (09) 2967 1 (Kyrkslätts kommuns växel).

YTTERLIGARE INFORMATION

Miljöinspektören tfn (09) 2967 1 (Kyrkslätts kommuns växel)


