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Kyrkslätts Vatten 
Anslutning till vattenledning och tryckavlopp på området Överby-Karlberg 

 
6.4.2021 

 
 
Bästa fastighetsägare på området, 
 
 
Kyrkslätts vatten gör en utredning om genomförbarheten av vattenledning och tryckavlopp på områ-

det Överby och Karlberg. Utredningen görs av Sweco Infra & Rail Oy. 

Kyrkslätts Vatten vill fråga om du är intresserade av att ansluta till vattenlednings- och tryckavlopps-

linjen i fråga. På området Överby och Karlberg skulle man grunda egna vattenandelslag med ansvar 

för byggandet och underhållet av vattenförsörjningssystemet. 

 

Lagstiftning (avloppsvatten på glesbygden) 

Lagstiftning som gäller behandling av avloppsvatten på glesbygden är statsrådets förordning om 

behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnäten (157/2017) och miljöskydds-

lagen (527/2014, ändring 19/2017). Om fastigheten ligger på högst 100 meters avstånd från ett vat-

tendrag eller havet eller grundvattenområde, skulle systemet iståndsättas före 31.10.2019. Om fas-

tigheten ligger utanför dessa områden, ska systemet förnyas så att det fyller reningskraven då det 

på fastigheten lagas vattensystem eller utförs annan större tillståndspliktig renovering eller vissa 

slags reparations- eller ombyggnadsarbeten.  

Området Överby-Karlberg är inte grundvattenområde. En del av fastigheterna ligger under 100 m 

från ett vattendrag. 

 

Anslutningskostnader 

För anslutning till vattenförsörjningslinjer tas ut en anslutningsavgift som berättigar till att ansluta sig 

till vattenandelslagets vattenförsörjningsnät. Då kunden ansluter sig till nätverket, betalar kunden 

förutom anslutningsavgift också avgift för anslutningsarbete och eventuell markarbetsavgift. Efter 

ibruktagningen av vattenförsörjningslinjen faktureras kunderna för vattenförbrukningen i enlighet 

med det grundade vattenandelslagets prislista. För jämförelsens skull kan du undersöka prisen i de 

bifogade prislistorna (bilagorna 2 och 3) för kostnaderna för att ansluta sig till Kyrkslätts vattens nät. 

Ytterligare information finns på Kyrkslätts vattens webbplats: https://www.kyrkslatt.fi/for-kunden-vat-

tenservice. 

Vattenandelslaget bygger i princip rören och anordningarna som krävs ända fram till fastighetens 

gräns, så som fastighetsägare svarar du för kostnaderna för jordbyggnadsarbeten och montering av 

rör/anordningar innanför din fastighets gränser. Vid anslutning till tryckavlopp ska du också skaffa 

och bekosta ett fastighetsspecifikt avloppspumpverk. 

Om du beslutar dig för att ansluta dig till både avlopps- och vattenledningen, skulle de totala kost-

naderna uppgå till uppskattningsvis ca 12 000 € (inkl. anslutningsavgift, avgift för anslutningsar-

bete, markarbetsavgift och fastighetsspecifikt avloppspumpverk) beroende på omfattningen av jord-

byggnads- och monteringsarbetena som görs på fastigheten. Priset preciseras då projektet fram-

skrider, och de slutliga kostnaderna kan vara mindre eller större än beräknat. 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.kirkkonummi.fi/asiakkaalle-vesilaitos__;!!HBVxBjZwpQ!lPJ6P1AQ-UYUNeRKTX7XHV5v8fDjrirjLKoAQCl2XxA6qSUxMqZC0378i-yNMzSnehea$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.kirkkonummi.fi/asiakkaalle-vesilaitos__;!!HBVxBjZwpQ!lPJ6P1AQ-UYUNeRKTX7XHV5v8fDjrirjLKoAQCl2XxA6qSUxMqZC0378i-yNMzSnehea$
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För vattenförsörjningslinjer som placeras på mark i privat ägo betalas inte ersättning till markägarna. 

För trädfällning och andra olägenheter på skogsbruksområde betalas ändamålsenliga ersättningar. 

 

Meddelande om anslutningsintresse och kommentarer 

Om det finns tillräckligt med intresserade anslutare och man beslutar fortsätta med projektet, är den 

preliminära tidtabellen för projektet följande: 

- byggnadsplanering: 2022–2023 

- byggande 2023–2024 

Kyrkslätts vatten ber dig svara på förfrågningsblanketten som fogats till detta brev (Bilaga 1) 

för att redogöra för intresset att ansluta till vattenförsörjningslinjen. I samma blankett begärs tillstånd 

till att utföra mätningar på din fastighet under planeringen. Skicka den ifyllda blanketten i det bifogade 

svarskuvertet till Kyrkslätts Vatten senast 14.5. 2021. Kyrkslätts Vatten betalar portot. 

Alternativt kan du besvara förfrågan elektroniskt på adressen: 

https://www.kyrkslatt.fi/for-kunden-vattenservice. 

Om du inte besvarar förfrågan inom utsatt tid, anses ditt svar vara negativt. 

 

Ytterligare information ges av Kyrkslätts Vatten, byggherreingenjör Jari Hakala (tfn 040 126 9886). 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Jari Hakala 

byggherreingenjör 

Kyrkslätts Vatten 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Förfrågningsblankett 

Bilaga 2 Kyrkslätts vattens prislista 

Bilaga 3 Serviceavgiftsprislista 


