
ANSÖKAN 
Befrielse från anslutning till vattentjänstverkets avloppsnät 
(Lag om vattentjänster 119/2001 11 §) 

 
 
Sökande Namn 

 
Adress 
 
 

Postnummer och postort 

Kontaktperson 
 

Telefon 

Uppgifter om 
fastigheten 

Fastighetens adress 
 
 

Fastighetens RNr 

Fastighetens användningsändamål: 
  Åretruntbostad                                                             Antal  boende:  ____   personer 

  Fritidsbostad, i användning:______månader/år          Antal  boende:  ____   personer 

  Annat, vad ________________________                  Antal  användare: ___  personer 
 
Hushållsvattentillgång: 

 Vattenledningsnät 

 Egen brunn 

 Annat, vad: 
   
I fastigheten finns 

  Vattenklosett  ___  st.    Dusch ___  st.    Bastu ___  st.    Tvättställ  ____st. 

  Tvättmaskin ___  st.    Diskmaskin  ___ st.       
 

Uppgifter om 
avloppssystemet  
 

Avloppsvatten från vattenklosett leds: 
  till en sluten tank med volymen ___ m3, utrustad med överfyllnadsalarm   ja  nej 

  till ett minireningsverk, modell:__________________________________________ 

  via en slamavskiljare till ett dike 

  via en slamavskiljare till ett vattendrag  

  via en slamavskiljare till en markbädd, areal  _________m2,  byggår: _________ 

  via en slamavskiljare till en infiltrationsbädd, areal __________ m2, byggår: ______ 

  Avloppsvattnet behandlas på annat sätt, hur _________________________________ 
 
 
Övrigt avloppsvatten (bad-, disk- och tvättvatten) behandlas: 

  tillsammans med toalettvattnet 

  separat 
 
Övrigt avloppsvatten leds: 

  till en sluten tank med volymen ___ m3, utrustad med överfyllnadsalarm   ja  nej  

  till ett minireningsverk, modell:____________________________________ 
  via en slamavskiljare till ett dike 

  via en slamavskiljare till ett vattendrag  

  via en slamavskiljare till en markbädd, areal  _________m2,  byggår: _________ 

  via en slamavskiljare till en infiltrationsbädd, areal ________ m2, byggår: ________ 

  Övrigt avloppsvatten behandlas på annat sätt, hur __________________________ 
 
 
Slamavskiljare: 
Antal ______ st.          Volym ______ m3          Material:______________________ 
 
Byggnadsår:__________          Tömning: ________ggr/år  
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 Skyddsavstånd från avloppsvattnets utloppsplats eller infiltrationsbädden: 

till vattendrag : ______ m 

till hushållsvattenbrunn: _______ m 

till rågräns: _______ m  

 

Avståndet från vattentjänstverkets avloppsvattenledning till tomtgränsen är _____    m 

Avståndet från vattentjänstverkets avloppsvattenledning till byggnaden är   _____     m 

Motivering till 
ansökan 
 

Sökandes motiveringar till befrielse från anslutning till vattentjänstverkets avloppsnät (se 
anvisningar): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Motiveringarna presenteras i en separat bilaga nr 
Kostnads-
beräkning 

 

Kalkyl över kostnaderna för anslutning till vattentjänstverkets avloppsnät:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kostnadskalkyl i en separat bilaga nr 
Datum och 
underskrift 

 
 
 
Ort och datum                                             Sökandes underskrift och namnförtydligande 

Bilagor Till ansökan skall bifogas: 

  Situationsplan och konstruktionsritning av det befintliga avloppssystemet  
  Kostnadsberäkning över de totala anslutningskostnaderna 
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Anvisningar för uppgörande av ansökan och motiveringar 
 
Enligt 11 § i lagen om vattentjänster (119/2001) ska befrielse från anslutningsskyldigheten 
beviljas om 

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 inte riskerar en ekonomisk och ändamålsenlig skötsel av vattentjänsterna 
inom vattentjänstverkets verksamhetsområde, och 

3) bortledandet och behandlingen av fastighetens spillvatten kan ordnas i enlighet med 
kraven i miljöskyddslagen. 

 
Till ansökan om befrielse ska fogas motiveringar till befrielsen. Alla de ovan nämnda 
villkoren ska uppfyllas innan befrielse kan beviljas. Ifall oskälighet anförs som grund, ska en 
kostnadskalkyl eller annan utredning över varför en anslutning vore oskälig bifogas.  
 
Motiveringarna kan formuleras fritt i en separat bilaga. 
 
 
Jennie Wikström 
Miljöinspektör 
Tel.nr: 06-7857 231 eller 044-78 77 231 
 


