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1ANVISNING 1 (2) 
 
 

OM SKYLDIGHETEN ATT ANSLUTA SIG TILL DET ALLMÄNNA VATTEN- OCH 
AVLOPPSNÄTET 

 
Om skyldigheten att ansluta sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet stadgas i lagen om 
vattentjänster (119/2001). 

 
Lag om vattentjänster 10 §: 
Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets ledningsnät 

 
En fastighet som är belägen inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde skall anslutas till 
verkets vattenledning och avlopp. Fastigheten behöver dock inte anslutas till avlopp för avledande 
av dagvatten och dräneringsvatten om  området saknar ett särskilt ledningsnät för ändamålet och 
dagvatten och dräneringsvatten i övrigt kan avlägsnas från fastigheten på ett ändamålsenligt sätt. 

 
 

Ansökan om befrielse från anslutningsskyldigheten 
 

Den kommunala miljövårdsmyndigheten kan på de grunder som bestäms i 11 § lagen om 
vattentjänster bevilja på ansökan befrielse från anslutningsskyldigheten. Ansökan om befrielse 
eller uppskov görs skriftligt på en blankett som fås från tekniska kansliet. Innan befrielse kan 
beviljas skall vattentjänstverket och ägaren eller innehavaren av fastigheten samt Nylands 
miljöcentral ges tillfälle att bli hörda. Den kommunala miljövårdsmyndigheten skall dessutom 
inhämta utlåtande om befrielsen hos den kommunala hälsöskyddsmyndigheten. 

 
Till ansökan skall alltid fogas: 

 
1. En karta på fastighetens läge (1:10 000 - 1:20 000) samt 
2. en situationsplan med uppgifter om hushållsvattenbrunnarnas placering och de platser 

som används för behandling av avloppsvatten, samt på vilket sätt avloppsvattnet avleds 
och i vilken riktning.  

 
Om man ansöker om befrielse från anslutningsskyldigheten till vattentjänstverkets 
vattenledning, bör till ansökan dessutom fogas: 

 
3. ett högst två år gammalt intyg om undersökning av fastighetens brunnsvatten. De 

vattenundersökningar som krävs framgår av bilagan till ansökningsblanketten. Ifall 
brunnen inte är belägen på den egna fastigheten, bör ett avtal om användning av 
vattnet fogas till ansökan. 

 
Om fastighetens hushållsvatten tas från en borrbrunn, bör till ansökan fogas även: 

 
4. ett intyg om undersökning av vattnets radioaktivitet. 
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ANVISNING 2 (2) 
 
Om man ansöker om befrielse från anslutningsskyldigheten till vattentjänstverkets 
avloppsnät, bör till ansökan fogas förutom kartan och situationsplanen: 

 
5. en utredning om avloppssystemet  

        
Om det behandlade avoppsvattnet leds till grannfastigheten, bör till ansökan fogas även: 

 
6. grannens skriftliga samtycke till att avloppsvattnet leds till grannfastigheten/eller 
rågränsen. 

 
 

Förutsättningar för beviljande finns, om: 
 

1. anslutningen till ledningsnätet skulle bli oskäligt förö ägaren eller innehavaren av 
fastigheten med beaktande av kostnaderna för anslutningen, det obetydliga behovet av 
vattentjänstverkets tjänster eller någon 

2. befrielsen inte äventyrar ekonomiska och ändamålsenliga vattentjänster inom 
vattentjänstverkets verksamhetsområde 

3. och dessutom 
 

a. en fastighet som befrias från anslutning till vattenledning förfogar över tillräckligt 
med hushållsvatten som uppfyller kraven eller 

b. det på en fastighet som befrias från anslutning till avlopp är möjligt att ordna 
uppsamlingen och behandlingen av avloppsvatten så att varken sanitär olägenhet 
eller förorening av miljön uppkommer, eller 

c. det på en fastighet som befrias från anslutning till ett avlopp för avledande av 
dagvatten och dräneringsvatten är möjligt att avlägsna dagvatten och 
dräneringsvatten från fastigheten på något annat ändamålsenligt sätt. 
 

 
Förfrågningar och beställningar av blanketter  

 
Lovisa stads miljövårdsenhet: 
 
miljövårdssekreterare, puh. 0440 555 413 
 
miljövårdsinspektör, puh. 040 777 3460 
 
http://www.loviisa.fi/sv/service/miljoochnatur/kontaktuppgifter 

 
Blanketten returneras omsorgsfullt ifylld och med behövliga bilagor till Lovisa stads  
miljövårdsenhet till adressen: 

 
Lovisa stad /  
Miljövårdsenheten 
PB 77 
07901 Lovisa 
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NÖDVÄNDIGA UNDERSÖKNINGAR VID ANSÖKAN OM BEFRIELSE FRÅN ANSLUTNING 
TILL VATTENLEDNING 

 
Undersökning av brunnsvatten 

 
Ett intyg över fastighetens brunnsvatten ska bifogas ansökan. Intyget får inte vara äldre an två år 
gammalt. Vattenprovet ska tas av hälsoskyddsmyndigheten eller annan godkänd provtagare, som 
bedömer följande faktorer: 
 
Bedömning genom sinnesintryck 
Enterokocker 
E.coli 
Koliformiska bakterier 
pH 
fluorid 
mangan 
nitrat 
järn 

 
 

Radonundersökning av borrbrunnar 

 
Om fastigheten har en egen borrbrunn och befrielse från anslutning till vattenledning söks för mer 
än tre år, ska ett intyg över vattnets radioaktivitet bifogas ansökan. Radonundersökningar görs 
bl.a. av Borgå hälsoskyddsmyndighet och Strålsäkerhetscentralen. Det är nödvändigt att 
undersöka radioaktiviteten eftersom det förekommer höga radonhalter och andra radioaktiva 
ämnen i borrbrunnarna i Lovisa. 
 För enskilda hushålls borrbrunnar är den högsta tillåtna radonhalten 1000 bequerel per liter. 
 


