
Utvecklingsplanen för kommunens vattentjänster 2025 samt 

Kyrkslätts vattens och Kylmälä vattenandelslags 

verksamhetsområden framlagda 

1.4.2020 

En utvecklingsplan har gjorts upp för Kyrkslätts kommuns vattenförsörjning.  Planen styr 

utvecklingen av vattenförsörjningens samhällsstruktur åren 2020–2025.  

- Målet har varit att finna lösningar som svarar på behovet av centraliserad 

vattenförsörjning, dock utan att samtidigt förorsaka kommunen eller dess invånare oskäliga 

kostnader, säger kommunens vattenförsörjningschef Anna Arosilta-Gurvits. Den föregående 

utvecklingsplanen för vattenförsörjningen var från år 2014. I utvecklingsplanen för 

vattenförsörjningen har man dessutom bedömt tillräckligheten av vattentjänsternas totala 

kapacitet och 2030 har valts som granskningsår.  

I samband med utvecklingsplanen för vattenförsörjning har förslag uppgjorts om 

uppdatering av Kyrkslätts vattens verksamhetsområde för vattendistribution och 

avloppsystem samt verksamhetsområde för Kylmälä vattenandelslags vattendistribution och 

avloppssystem. 

Utvecklingsplanen och förslagen till verksamhetsområden framläggs offentligt 6.4.-

10.5.2020. Man kan bekanta sig med handlingarna på Kyrkslätts kommuns webbplats på 

adressen: https://www.kyrkslatt.fi/kungorelser -> Utvecklingsplan för Kyrkslätts kommuns 

vattenförsörjning, uppdatering av Kyrkslätts vattens verksamhetsområde samt 

verksamhetsområde för Kylmälä vattenandelslag framlagda med möjlighet att ge 

utlåtanden 

Planen visar för fastighetsägare om vattenförsörjningsnät kommer att byggas på området 

före år 2025 

Utvecklingsplanen för vattenförsörjningen visar för ägarna till fastigheterna utanför 

vattenförsörjningsnäten om det planeras ett vattenförsörjningsnät på området eller om det 

är möjligt att invånarna gemensamt organiserar vattenförsörjningen eller om det 

rekommenderas att vattenförsörjningen även i fortsättningen organiseras 

fastighetsspecifikt. I Kyrkslätt finns det för nuvarande ca 8 000 invånare och ca 2 500 

fritidsbostäder utanför den centraliserade vattenförsörjningen. 

I utvecklingsplanen presenteras de kommande utvidgningarna av vattenförsörjningsnäten 

fram till 2025 som grundar sig på planläggningsprogrammet och som ska genomföras av 

kommunen. Kommunen bygger vattenförsörjningsnäten på områden som ska 

detaljplaneras. I planen visas dessutom de områden där det för invånarna kan vara 

kostnadseffektivt att centraliserat genomföra vattenförsörjningen, i praktiken i form av 

vattenandelslag. Vid val av områden har man beaktat de lagstadgade och ekonomiska 

ramvillkoren samt planläggningssituationen på området. I kartpresentationen av 

granskningsåret 2025 ingår även de nu anhängiga vattenandelslagsprojekten.  



I utvecklingsplanen har principerna för utveckling av vattentjänsterna på glesbygden 

specificerats 

Principerna för utveckling av vattenförsörjningen på glesbygden och principerna för bidrag 

till vattenandelslag har uppdaterats och sammanställts som en bilaga till utvecklingsplanen.  

Principerna ingår i beslutet om utvecklingsplanen för vattenförsörjningen. Genom 

uppdateringen har man strävat efter att klarlägga stödets principer och dessutom beaktat 

ändringarna i lagstiftningen, behovet av vattenförsörjning i ljuset av den nuvarande 

lagstiftningen och utvecklingen av markanvändningen i kommunen samt tillgängliga 

uppgifter om situationen gällande vattenförsörjningen på glesbygden.  

  

Fastigheter på vattenförsörjningens verksamhetsområde är skyldiga att ansluta sig till den 

centraliserade vattenförsörjningen 

I enlighet med 10 § i lagen om vattentjänster förbinder sig områdets vattentjänstverk 

(kommunens vattenförsörjningsverk eller ett vattenandelslag) att erbjuda 

vattenförsörjningsanslutningar för fastigheterna inom vattenförsörjningens 

verksamhetsområde. En fastighet på verksamhetsområdet har skyldighet att ansluta sig till 

vattenförsörjningsverkets nät. Efter revideringen av lagen år 2014 behöver man emellertid 

inte ansluta en fastighet som ligger utanför tätortsområde till vattenförsörjningens 

vattenledning eller avlopp enligt de förutsättningar som skilt föreskrivs i lagen. Kommunens 

miljövårdsmyndighet kan på ansökan bevilja en fastighet befrielse från 

anslutningsskyldigheten. 

På kartorna över verksamhetsområdena visas gränserna för verksamhetsområdena 

fastighetsspecifikt. På kartan visas också tätortsgränserna. 

 


