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VISION 2020
Invånarna och näringsidkarna 

är nöjda med vatten- 
tjänsterna i Sydvästra  

Finland

Inom utvecklingsprogrammet 
fokuserar man på tre helheter  

� att få ekonomin för vattentjänsterna  
i ordning

� att trygga verksamheten för 
vattentjänsterna  

� att få glesbygdens vattentjänster 
till den nivå som krävs enligt 
lagstiftningen

Utvecklingsprogrammet för vattentjänster tar tag i de ut-
maningar som finns inom vattentjänsterna på 2010-talet. 
Tidsmässigt är utvecklingsprogrammet förlagt till samma tid-
punkt som Sydvästra Finlands miljöprogram. Utvecklings-
programmet har utarbetats tillsammans med kommunerna, 
vattentjänstverken, landskapsförbunden samt andra in-
tressentgrupper och intresseinstanser inom området. Bak-
grundsmaterial för programmet har varit en bedömning av 
vattentjänsternas utveckling under åren 2007–2013, samt en 
uppskattning av förväntade förändringar i verksamhetsmiljön.

Utvecklingsprogrammet stöder sig på strategin för utveckling 
av vattentjänsterna i Sydvästra Finland (2002), som innehåll-
er långsiktiga mål och verksamhetsmodeller för att förverkliga 
vattentjänsterna i Egentliga Finland och Satakunta. 
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Få ordning på ekonomin inom vattentjänster
�	Få ordning på avgifterna som tas ut för 

vattentjänster  → Med avgifterna täcker man 
investeringar och utgifter.
Genomförs av: vattentjänstverken, beslutsfattare i 
kommunerna, intresseorganisationer för vattentjänstverken 
och NTM-centralen

 
• Med anslutningsavgifterna täcker man huvud- 

sakligen utgifterna för byggandet.
• Man tar ut bruksavgifter för kostnader för 

leverans av vatten och för avloppsvattenrening.  
• En grundavgift tas ut för att täcka bruks- och 

kapitalutgifter som är oberoende av förbruk-
ningen. Med grundavgifterna finansieras också 
underhåll och sanering. 

• Högst en rimlig avkastning på kapitalet får ingå  
i avgifterna.

�	 Informationen om vattentjänsternas ekonomi  
riktas särskilt till kommunens beslutfattare. 
Genomförs av: intresseorganisationer för vattentjänstverken, 
NTM-centralen, kommunerna, vattentjänstverken

• Vatten är en nödvändig tillgång, och priset på 
vatten kan höjas till en sådan nivå att det täcker 
kostnaderna.

• Vattentjänstverken, också andelslagen, måste ha 
beredskap för underhåll och sanering i tillräcklig 
utsträckning. Den nuvarande saneringsskulden 
är ohållbar.

Vattentjänstverket ägs av dem som 
anslutit sig till det, och de borde 
betala gängse pris för den tjänst som 
de erhåller. Inkomstföringen ska inte 
användas som s.k. dold skatt.

GODA 
EXEMPEL

• Kimitoöns Vatten har fastställt sina avgifter för vattentjänster enligt det 
verkliga behovet i samband med kommunernas sammanslagning. Utöver det 
fastställs anslutningsavgifterna i glesbygden enligt enskilda områden. 

• Nystads vattentjänstverk Uudenkaupungin Vesi inkomstför inget av sitt 
resultat till staden, utan alla inkomster används till att möjliggöra och 
underhålla vattentjänstverkets tjänster.
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� Vattenförsörjningen tryggas med ringmatning eller 
med förbindelsevattenledningar till andra anlägg-
ningars nätverk och/eller med hjälp av flera 
vattentäkter. 

 Genomförs av: Vattentjänstverken, NTM-centralen

� Reservenergi och reservsystem genomförs på alla 
platser som är väsentliga för att vattentjänsterna ska 
fungera. 

 Genomförs av: vattentjänstverken

� Man sörjer för att de grundvattensområden som 
används för vattenförsörjning skyddas på så sätt att 
den mängd vatten som man tar i användning och 
vattnets kvalitet åtminstone förblir på sin nuvarande 
nivå. 

 Genomförs av: kommunerna, vattentjänstverken, NTM-
centralen

� Samarbete mellan vattentjänstverken effektiviseras 
bland annat med hjälp av regionala planer för 
utveckling av vattentjänster. 

 Genomförs av: NTM-centralen, kommuner, vattentjänstverken, 
vattentjänstandelslagen 

Trygga verk-
samheten för 
vattentjänster

GODA 
EXEMPEL

• Porin Vesi i Björneborg har sanerat sitt avloppsnät så att blandavloppet inte 
längre är i bruk.

• Vattentjänstandelslaget Pääristen vesihuolto-osuuskunta håller tillsammans 
med de andra vattentjänstandelslagen i området på att utveckla ett gemensamt 
underhålls- och larmsystem för tryckavloppsnät. 

• Rauman Vesi i Raumo har utarbetat en vattensäkerhetsplan (Water Safety 
Plan WSP) för sig själv, enligt Världshälsoorganisationens (WHO) 
rekommendationer.

� Med stödfinansiering för vattentjänster främjar man 
samarbete och förbättrar möjligheterna att trygga 
verksamheten. 

 Genomförs av: NTM-centralen, staten

� Man sörjer för underhåll och sanering av vatten- 
tjänstanordningarna och nätverken på så sätt att 
deras funktionsförmåga och bruksvärde bevaras. 
Mängden ofakturerat vatten inom vattendistributionen 
förblir konstant under 10 % och mängden läckvatten 
från avloppet för avloppsvatten under 30 %. 

 Genomförs av: vattentjänstverken, kommunerna

� Man förbättrar sakkunnigheten hos personalen 
vid vattentjänstverken och särskilt vid vatten-
tjänstandelslagen, och man tryggar tillräckliga 
personalresurser. Ett sätt att lösa saken är att öka 
samarbetet, samt möjligheter att sälja och köpa 
tjänster.

 Genomförs av: vattentjänstverken, vattenandelslagen, 
kommunerna, intresseorganisationer för aktörer inom 
vattentjänster, NTM-centralen
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� Avlopp installeras i alla objekt där det är ekonomiskt genomförbart samt där 
det är nödvändigt med tanke på miljön och hälsoskyddet. För det används 
en kartläggning som gjorts över områden för anläggning av avlopp, Lounais-
Suomen viemäröinti - Laajentamisalueet ja priorisointi (endast på finska). 

 Genomförs av: kommunerna, invånarna i glesbygden, rådgivningsprojekt för avloppsvatten, 
vattentjänstandelslagen, vattentjänstverken, NTM-centralen

� Det stöd som utdelas av staten används på ett kostnadseffektivt sätt och 
prioriteras till de viktigaste objekten. Vid utdelningen av stödet beaktas 
målsättningarna i vattenförvaltningsplanen. 

 Genomförs av: NTM-centralen, vattentjänstverken, vattentjänstandelslagen

� Med aktiv övervakning och information ser man till att genomföra ändringen av 
de fastighetsvisa systemen så att de uppfyller de krav som ställs i lagen. 

 Genomförs av: kommunerna, rådgivningsprojekt för avloppsvatten, NTM-centralen

� Man genomför ett tillräckligt tätt uppsamlingsnätverk för slam och har beredskap 
att samla upp och hantera ökade mängder slam. 

 Genomförs av: kommuner, vattentjänstverk, grossistanläggningar, företagare inom 
slambilsbranschen, avfallshanteringsföretag

Vattentjänsterna i glesbyg-
den till den nivå som krävs 
enligt lagstiftningen

GODA 
EXEMPEL

• Vattentjänstverket i Koskis kommun har genomfört avloppsprojekt som är 
nödvändiga både för miljön och för hälsoskyddet i tätortsområdena, och utöver 
det också i glesbygden genomfört avloppsprojekt som är förnuftiga ur ekonomisk 
synvinkel.

• Raumo stad installerar avlopp i alla glesbygdsområden, där det i innerstadens 
område finns 10 som ansluter sig/rörkilometer och där det i området i stadsdelen 
Lappi finns 7 som ansluter sig/rörkilometer.

• Tövsala kommun har beviljat understöd för att bygga andelslagens stamlinjer, 
gett sakkunnig hjälp för att grunda ett andelslag samt erbjudit rådgivning och 
planeringshjälp. 

• S:t Karins stad har låtit göra översiktsplaner och preliminära kostnadsberäkningar 
för avloppsprojekt i glesbygden samt erbjudit sakkunnig hjälp som en köpt tjänst.



6    



7    

Vattentjänster

� De som äger eller besitter fastigheter ansvarar för  
vattentjänsterna i sina fastigheter.

� Vattentjänstverken ansvarar för att ordna vatten- 
tjänster i sitt verksamhetsområde.

� Kommunerna ansvarar för den allmänna utveck- 
lingen av och för att ordna vattentjänster.

� De kommunala hälsoskyddsmyndigheterna över- 
vakar hushållsvattnets kvalitet.

� De kommunala miljöskyddsmyndigheterna övervakar 
behandlingen av avloppsvatten och miljöns tillstånd.

� Närings- trafik- och miljöcentralerna (NTM-centraler-
na) ansvarar för utvecklingen av vattentjänster, för 
att styra planeringen, för att styra finansieringsstödet 
och för övervakningen av vattentjänster för sin del. 
NTM-centralerna styr utarbetandet av de allmänna 
regionala planerna för vattentjänster samt utarbetan-
det av planerna för utveckling av vattentjänster och 
kan bevilja stöd för vattentjänstinvesteringar, grund-
vattenundersökningar samt för andra utredningar 
som gynnar vattentjänsterna.  

Målet med vattentjänsterna är att garantera tillgången till hushållsvatten av hög 
kvalitet, ändamålsenlig avloppsinstallation och rening av avloppsvattnet. Flera 
aktörer ansvarar för organisering, underhåll och främjande av vattentjänsterna.

� Finlands miljöcentral (SYKE) bedriver tillämpande 
forskning inom området samt producerar praktiska  
publikationer, handböcker, broschyrer och andra  
informationstjänster. Dessutom upprätthåller SYKE  
ett informationspaket om system för hantering av  
avloppsvatten, det vill säga det så kallade puhdistamo-
tiedosto (på finska), samt erbjuder testningstjänster för 
systemen för hantering av avloppsvatten.

� Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet 
ansvarar bland annat för den strategiska planeringen 
av verksamheten, för beredningen av lagstiftningen 
samt för styrningen av NTM-centralerna och Finlands 
miljöcentral. De riksomfattande målsättningarna för 
vattentjänster finns i vattenhushållningsstrategin.  

� Social- och hälsovårdsministeriet bestämmer om  
hushållsvattnets kvalitet. Ministeriet har utfärdat  
förordningar om kvalitetskrav på hushållsvatten och 
om kontrollundersökningar.

� Konkurrens- och konsumentmyndigheterna övervakar 
bland annat avgifter och avtalsärenden inom vatten-
tjänsterna.

Källa: miljo.fi

LÄS MER 
OM VATTEN-
TJÄNSTER

• Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst www.miljo.fi  
> Vatten > Utnyttjande av vattenresurser > Vattentjänster

• www.ymparisto.fi 
 > Kartat ja tilastot > Jäteveden puhdistamojen tilastot 

• Ympäristö Nyt – Lounais-Suomen ympäristön tila ja seuranta (Uppföljning av  
miljön och miljöns tillstånd i sydvästra Finland, på finska) www.ymparistonyt.fi 
> Potentiaaliset viemäröintialueet (Potentiella områden för installation av avloppssystem)

• Vattenresursstrategin 2011–2020 (Jord- och skogsbruksministeriet)
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Närings-, trafik- och miljöcentralen  
i Egentliga Finland
Självständighetsplan 2
PB 236, 20101 ÅBO
tfn 0295 022 500 
www.ntm-centralen.fi/egentligafinland


