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FÖRORD

Avsikten är att publikationen Vattenandelslagets ABC skall vara en så praktisk hand-
ledning som möjligt för invånare som planerar att bilda ett vattenandelslag och för
planerare samt för kommunens och de regionala miljöcentralernas anställda. Hand-
ledningen kompletterar Sällskapet Pellervos andelslagshandbok, som ger råd och
vägledning i andelslagens förvaltningsärenden.

Jord- och skogsbruksministeriet, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Finlands kommun-
förbund och Vatten- och avloppsverksföreningen har finansierat publikationen.

En styrgrupp har lett arbetsgruppens arbete. Avdelningschef Marketta Virta vid
Nylands miljöcentral har varit styrgruppens ordförande. Övriga medlemmar i arbets-
gruppen var Minna Hanski och Jaakko Sierla från jord- och skogsbruksministeriet,
Karl-Erik Blomgren från Finlands kommunförbund, Anneli Tiainen och Mika Rontu
från Vatten- och avloppsverksföreningen, Ilkka Juva från Nylands miljöcentral,
Jyrki Lammila från Sydvästra Finlands miljöcentral och Esa Pekonen från Södra
Savolax miljöcentral.

Nylands miljöcentral har beställt publikationen av Infratec Oy, där en arbetsgrupp
bestående av Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen och Hanna Yli-Tolppa har
skrivit texten.

Arbetsgruppen har i sitt arbete fått många bra kommentarer och råd som gruppen
har strävat att beakta i publikationen. Författarna tackar alla hjälpsamma experter
som har bidragit till att denna publikation har kunnat färdigställas och utges. Under
arbetets gång anordnades ett seminarium kring Vattenandelslagets ABC, där det
fördes en värdefull diskussion om vattenandelslagsfrågor. Alla seminariedeltagare är
också värda ett tack.

Ett särskilt tack riktar vi till styrgruppens ordförande Marketta Virta, som på ett
förtjänstfullt sätt läste igenom hela det skrivna materialet och bearbetade det till en
ändamålsenlig och läsbar publikation för läsarna.

Helsingfors den 2 maj 2005

Matti Heino Hanna Yli-Tolppa
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INLEDNING

Andelslagen har en lång historia i Finland. De första vattenandelslagen bildades
redan i början av 1900-talet. Det första registrerade vattenandelslaget konstituerades
år 1907 i Pispala i Tammerfors. Vattenandelslagsverksamheten var den första tiden
livligast i Österbotten. Hösten 2004 fanns det ca 950 vattenandelslag i Finland.

Den nya lagen om vattentjänster trädde i kraft 1.3.2001. Vattenandelslagen är enligt
vattentjänstlagen också sådana vattentjänstverk som avses i lagen om vattentjänster,
om minst 50 invånare är anslutna eller om vattenförbrukningen eller avlopps-
vattenmängden överskrider 10 m3 per dygn. Andelslagets rättigheter och skyldigheter
bestäms då i lagen om vattentjänster. Syftet med lagen om vattentjänster är att trygga
vattentjänster som till skäliga kostnader ger tillgång till tillräckligt med hygieniskt och
även i övrigt oklanderligt hushållsvatten samt sådan avloppshantering som är ända-
målsenlig med avseende på hälso- och miljöskyddet.

Ansvaret för vattentjänster har noggrant definierats i lagen om vattentjänster:
• Kommunerna ansvarar för den allmänna utvecklingen av vattentjänster.

Kommunerna skall i samarbete med vattentjänstverken inom sitt område
utarbeta och uppdatera en sådan plan för utvecklande av vattentjänsterna
som täcker kommunens område. Kommunen skall också ombesörja att det
vid behov vidtas åtgärder för att anordna vattentjänster.

• Vattentjänstverket ombesörjer vattentjänsterna inom sitt verksamhetsområ-
de. Verksamhetsområdena för vattentjänstverken skall omfatta de områden
där det på grund av bosättningens storlek eller vattentjänsternas beskaffenhet
är nödvändigt att ansluta fastigheterna till vattentjänstverkets tjänster.

• På glesbygden är det fastighetens ägare eller innehavare som ansvarar för
vattentjänsterna.

Om det på grund av en större grupp invånares behov, sanitära skäl eller miljö-
skyddsskäl är nödvändigt, skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att inrätta ett
vattentjänstverk som motsvarar behovet. Detta betyder dock inte att kommunen
måste anordna centraliserade vattentjänster på området, utan kommunen kan upp-
fylla sin plikt genom att exempelvis hjälpa invånarna att bilda ett vattenandelslag som
bygger centraliserade vattentjänster på området. Ett annat alternativ att anordna
centraliserade vattentjänster är att det kommunala vattentjänstverkets verksamhets-
område utvidgas och vattentjänstverket bygger ett vatten- och avloppsnät på gles-
bygden. Av fastigheterna kan då uppbäras större anslutningsavgifter än normalt, så
att de motsvarar investeringskostnaderna. Ett andelslag är dock ofta det snabbaste
sättet att på en relativt kort tid bygga centraliserade vattentjänster på ett glesbygds-
område (dock utan att glömma den tid som det behövs för en ändamålsenlig plane-
ring och utbyggnad).

Om lösningen för att anordna centraliserade vattentjänster i en by är att bilda ett
vattenandelslag skulle det vara bra om kommunen i så stor utsträckning som möjligt
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kunde delta som expert i utredningsplaneringsskedet, när andelslaget konstitueras
samt vid byggprojektets planering och start. De tekniska och ekonomiska grunder-
na vid planeringen av vattenandelslagets livscykel kan då beaktas.

Avvikande från den tidigare lagstiftningen skall det också för ett vattenandelslag som
klassificeras som ett vattentjänstverk fastställas ett verksamhetsområde inom vilket
fastigheterna är skyldiga att ansluta sig till ledningsnätet, ifall miljömyndigheterna inte
beviljar befrielse från anslutningsskyldigheten. Vattenandelslaget föreslår ett eget
verksamhetsområde. Ifall andelslaget inte har föreslagit ett verksamhetsområde kan
kommunen göra det. Kommunen fastställer verksamhetsområdet.

Talkoanda och frivillighet är principen för ett vattenandelslag och därför skall alla
som vill ha möjlighet att ansluta sig till andelslaget. Ingen kan tvingas bli medlem i ett
vattenandelslag, men när kommunen fastställer vattenandelslagets verksamhetsområde
åläggs fastigheterna på verksamhetsområdet anslutningsskyldighet. En fastighet som
ligger utanför verksamhetsområdet kan enligt separat överenskomna villkor vanligen
ansluta sig till vattenenandelslagets ledningsnät.

Vattenandelslagets karaktär som producent av oumbärliga tjänster och dess naturliga
monopol leder till att vattentjänstverket har ett stort ansvar för att producera trygga
och jämlika tjänster. Ett jämlikt bemötande av dem som vill höra till andelslager är
nödvändigt, framförallt om vattenandelslaget får offentligt stöd för sin verksamhet.

Ledningsgraven tjälisoleras, Kulhon vesiosuuskunta.
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I framtiden kommer vattentjänstverken i Finland att bli allt större. Stora enheter
fungerar vanligen mer professionellt och ekonomiskt och deras funktionssäkerhet är
bättre än vid de små verken. Det kommer dessutom i framtiden troligen att råda
brist på yrkeskunniga inom vattentjänstsektorn.

Eftersom kommunerna inte alltid har möjlighet, och enligt lagen om vattentjänster
inte heller skyldighet, att bygga vattentjänster på glesbygden enligt den tidtabell som
invånarna vill, kommer andelslagsverksamheten också i framtiden att vara ett sätt att
anordna centraliserade vattentjänster på vissa områden. Målet är i regel att
andelslagen skall vara lösningar i ett övergångsskede och att de senare skall kunna
anslutas till ett större vattentjänstverk. Med tanke på denna målsättning är det viktigt
att vattenandelslagets ledningsnät byggs anpassat till ett vattentjänstverk som redan
finns på området och att det till kvalitetskravet också är förenligt med det.

Andelslaget som helhet och dess livscykel bör dryftas redan då andelslagets bildas.
Dessutom bör man noggrant reda ut olika byggnadsalternativ t.ex. när både vatten-
ledning och avlopp skall byggaseller när endast endera behövs, och när det är
förnuftigt att anskaffa/bygga ett eget avloppsreningsverk eller en vattentäkt. En väl
utarbetad och uppdaterad utvecklingsplan för kommunens vattentjänster ger en bra
utgångspunkt för dylika överväganden och utredningar. I början är det också viktigt
att hålla kontakt med kommunen och den regionala miljöcentralen.
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DEFINITIONER OCH BEGREPP

Vattentjänstverk
är enligt lagen ett verk som sköter samhällets vattentjänster (lag om vattentjänster
(119/2001), senare LVT, 3 §). För alla vattentjänstverk, oberoende av ägoförhållande
eller bolagsform, tillämpas lagen om vattentjänster.

Vattentjänstverket är också enligt hälsoskyddslagen ett verk som levererar vatten.
Verk som levererar hushållsvatten eller tar emot avloppsvatten över 10 m3 per dag
eller betjänar fler än 50 personer, betraktas i hushållsvattendirektivet (98/83/EY)
som vattentjänstverk.

Vattenandelslag
kan vara ett vattentjänstverk som sköter samhällets vattentjänster om det har 50
anslutna invånare eller om det förbrukar hushållsvatten eller producerar avlopps-
vatten minst 10 m3 dag. Mindre vattenandelslag betraktas inte i lagen om vatten-
tjänster som vattentjänstverk.

Utvecklingsplan för vattentjänster (LVT 5 §)
är en plan som kommunen har utarbetat över hela sitt område. På basis av
konstaterade behov och ställda mål preciseras kommunens regionala och tidsmässiga
skyldighet att anordna vattentjänster.

Glesbygdsområde
är enligt markanvändnings- och bygglagen ett område utanför ett detaljplaneområde.

Verksamhetsområde (LVT 7 §, 8 §)
är ett område som har definierats och godkänts för ett vattentjänstverk. På området
är det nödvändigt att ansluta fastigheterna till vattentjänstverkets vattenledning
eller avlopp.

Serviceområde
omfattar verksamhetsområdet, men är ett större område än detta, till vilket
vattenandelslagets ledningsnät kan utsträckas och till vilket vattentjänster kan erbjudas.
Lagen kräver dock inte att ledningsnätet måste byggas utanför verksamhets-
området.

Anslutningsskyldighet (LVT 10 §)
betyder att fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet skall anslutas till
vattentjänstverkets ledningsnät.

Anslutningspunkt (LVT 12 §, 13 §)
är den plats där fastighetens ansvar för vatten- och avloppsledningen slutar och
vattentjänstverkets ansvar börjar.
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Anslutningspunkt (Finlands byggbestämmelsesamling D1)
är den plats där fastighetens vatten- och avloppsanläggningar kopplas till en allmän
vattenledning eller ett allmänt avlopp.

Gravitationsavlopp
är ett avloppssystem där avlopps-, dag- och dräneringsvatten leds med självfall.

Tryckavlopp
är ett avloppssystem där avlopps-, dag- och dräneringsvatten pumpas.

Tomtledning
är en vattenledning, ett avlopp eller en dagvattenledning till en tomt.

Tomtavlopp
ansluter fastighetens avloppsanordningar till ett allmänt avlopp.

Tomtvattenledningen
ansluter fastighetens vattenanordningar till en allmän vattenledning.

Vattentjänstprojektets översiktsplan
är en plan som innehåller olika lösningsalternativ, där ledningsnätet, nättyper, behovet
av verk, antalet abonnenter och preliminära kostnader har utretts.

Vattentjänstprojektets utredningsplan
är en vattentjänstplan som har utarbetats på basis av den översiktliga vatten-
tjänstplanen. Den innehåller en dimensionerad grundlösning, preliminära fältunder-
sökningar, lösningar för specialobjekt samt ett kostnadsförslag för investeringar och
drift.

Vattentjänstprojektets byggplan
är en detaljerad plan för byggandet av ett vattentjänstprojekt. Planen innehåller
tillräckliga planritningar inklusive detaljer och specifika projektbeskrivningar för ett
ekonomiskt genomförande av arbetet.

Insats
är avgift som uppbärs av medlemmarna i det skede då de ansluter sig till andelslaget.

Anslutningsavgift (LVT 19 §)
är en engångsavgift som uppbärs av en fastighet som ansluter sig till vattentjänstverket.
Anslutningsavgiften täcker en del av investeringskostnaderna, men den inkluderar
vanligen inte kostnaderna för anslutningsarbetet och inte heller byggkostnaderna för
tomtledningarna. Avgiften kan vara olika på olika områden. Dessutom kan en
tilläggsanslutningsavgift uppbäras, då förhållandena som anslutningen är baserad
på ändrar efter anslutningen, ifall det i verkets taxa har nämnts om en tilläggs-
anslutningsavgift.
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Bruksavgift (LVT 19 §)
uppbärs separat för vattenanskaffningen och avloppet. Bruksavgiften faktureras på
basis av den mängd vatten som fastigheten har använt och på basis av mängden
avloppsvatten som leds bort från fastigheten och avloppsvattnets kvalitet.

Alla abonnenter debiteras samma pris per enhet. I avloppsavgifterna kan dock
avloppsvattnets mängd och kvalitet beaktas.

Grundavgift (LVT 19 §)
uppbärs oberoende av använda tjänster från den dag fastigheten har anslutit sig till
verkets ledningsnät. Med avgiften täcks en del av drifts- och kapitalkostnaderna
som inte beror på förbrukningen. Avgiften kan vara av olika storlek på olika områden.

Avgift för anslutning av tomtavlopp/-vattenledning (LVT 19 §)
är en avgift som uppbärs för anslutningsarbeten, då tomtavloppet/-vattenledningen
ansluts till stomavloppet/-vattenledningen.

Avgift som uppbärs för installation av vattenmätaren (LVT 19 §)
är en avgift som täcker investerings- och monteringskostnaderna för vattenmätaren.

Kontrollundersökningsprogram (Hälsoskyddslagen)
utarbetas för regelbunden kontroll av ett verk som levererar hushållsvatten. I
programmet beaktas bl.a. råvattnet, vattenreningsmetoderna, kemikalierna och
vattentäktens sårbara läge.

Personekvivalent
är en enhet som motsvarar en sådan dygnsbelastning, där den biologiska
syreförbrukningen (BOD7) under sju dygn är 70 gram syre.

Personekvivalenten beräknas av dygnets medeltal för den största årliga ingående
belastningen vid avloppsreningsverket.
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Vatten- och avloppsledningsbygge vid Rusutjärvi i Tusby.
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1 NULÄGET

1.1 Problem

1.1.1 Otillräckligt med vatten och dålig kvalitet

Alla skall ha möjlighet att få en tillräcklig mängd hushållsvatten av god kvalitet till
skäliga kostnader. Hushållsvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd är centrala
faktorer då det gäller boende. Trots att ett obehandlat grundvatten då det är som
bäst är friskt och smakar gott förekommer det ofta problem med den egna brunnen.
Problemen blir allt större när vattenförbrukningen ökar.

Människans egen verksamhet samt bl.a. de geologiska faktorerna inverkar på
brunnsvattnets kvalitet. Brunnens konstruktion, skick samt bristerna i de tekniska
utrustningarna som används för att leda vattnet försämrar vattenkvaliteten. En lång
torka ökar glesbygdsbefolkningens vattenproblem. En låg grundvattennivå, som beror
på ringa nederbörd, förändrar också vattnets kvalitet.

Nylands miljöcentral har åren 1997 - 1999 undersökt 215 brunnar i nio kommuner
(Kyrkslätt, Lappträsk, Liljendal, Mörskom, Nummi-Pusula, Pernå, Borgnäs,
Strömfors och Tusby). Endast i en tredjedel av de undersökta brunnarna uppfyllde
de sanitära kraven och målen som ställs för hushållsvatten. Eftersom det tidvis förekom
vattenbrist i en del av brunnarna fanns det endast i var femte brunn tillräckligt med
vatten som fyllde kvalitetskraven och målen. Det fanns lika många schaktbrunnar
som borrbrunnar. Vattnets sanitära kvalitet utgjorde den största skillnaden. De sanitära
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kvalitetskraven uppnåddes i 70 % av schaktbrunnarna och i endast 53 % av borr-
brunnarna. Vart fjärde av de undersökta hushållen borde med gemensamma åtgärder
skaffa hushållsvatten av god kvalitet. Situationen är sämst i Östra Nyland, där speciellt
förekomsten av fluor förorsakar problem. I Västra Nyland kunde över hälften av
problemen lösas enbart med att sanera brunnen och behandla vattnet.

Vattenstyrelsen och social- och hälsovårdsministeriet lät åren 1990 - 1991 utföra en
omfattande nationell brunnsvattenundersökning. Enligt undersökningen var endast
ca var åttonde brunn i helt oklanderligt skick och i ca var fjärde brunn förekom det
faktorer som äventyrar hälsan. Resultaten i Nyland motsvarade till stor del de
genomsnittliga resultaten i den nationella undersökningen. Resultaten kan sålunda
anses bra beskriva situationen i hela landet i medeltal.

Trots undersökningarna och resultaten tror människorna att vattnet i deras brunnar
är av god kvalitet. Detta beror delvis på att fastighetsägarna sällan låter undersöka
vattenkvaliteten. Vattnet ser kanske bra ut och smakar gott trotts att det kan vara
skadligt för hälsan. Invånarna inser sällan hur viktigt det är att regelbundet underhålla
och sköta brunnen.

Det är skäl att överväga en centraliserad vattenanskaffning senast då vatten-
anskaffningen alla tillgängliga åtgärder till trots inte kan anordnas fastighetsvis eller
om man av olika orsaker uppskattar att vattenbehovet ökar i betydande grad. I
många fall kan en centraliserad vattenanskaffning till och med vara billigare och
mera ändamålsenlig än att alla har en egen brunn.

1.1.2 Bristerna i en fastighetsvis anordnad avloppsvattenbehandling

På områden utanför vattentjänstverkens avloppsnät skall förordningen om
avloppsvattenbehandling följas (Statsrådets förordning om behandling av avlopps-
vatten på områden utanför vattentjänstverkens avloppsnät, 542/2003, senare för-
ordningen om hushållsavloppsvatten). Enligt förordningen skall alla befintliga
avloppssystem senast år 2014 anordnas så att de motsvarar behandlingskraven
enligt förordningen.

På glesbygden förekommer det stora brister i avloppsvattenbehandlingen. Många
fastigheter leder allt avloppsvatten via två eller tre slambrunnar direkt ut i terrängen
eller i ett vattendrag, vilket inte fyller kraven i förordningen.

Ett allmänt sätt är att avleda wc-vattnen till en avloppstank och de övriga, sk.
gråvattnen via avloppsbrunnarna eller markfiltrering ut i terrängen eller till ett
vattendrag. Det är dock ofta oekonomiskt att leda allt avloppsvatten till en avloppstank
och att transportera det vidare för behandling. Om det inte finns ett avloppsnät
skulle det vara ändamålsenligt att, alltid då det möjligt, behandla avloppsvattnen på
den plats där det bildas.



23

Ett system som har byggts för att behandla avloppsvattnet vid en fastighet fungerar
inte alltid på önskat sätt. Detta beror oftast på att systemet har byggts eller installerats
slarvigt eller på att systemets underhåll eller skötsel inte är ändamålsenliga.
Reningseffekten kan då bli lika dålig som med enbart slambrunnar.

1.1.3 Problem som beror på markanvändningen

De allra minsta egnahemstomterna på glesbygden kan vara endast lite över 1 000 m2.
En dylik tomt är alldeles för liten för att där skall kunna anordnas vattenanskaffning
och avloppsvattenbehandling fastighetsvis på ett ändamålsenligt sätt.

Brunnen bör byggas så att avståndet till den närmaste punkten som kan förorsaka
föroreningar är tillräckligt långt. I Nylands miljöcentrals sk. Haave-planer har ca 50 m
angetts som skyddsavstånd till ett avloppsvattenbehandlingssystem, 30 m till strand-
linjen och 5 m till grannens rå.

Ifall förhållandena är gynnsamma och marken lämpar sig för avloppsvattenbehandling
kan en ca 5 000 m2 tomt anses vara tillräckligt stor om vattenanskaffningen och
avloppsvattenbehandlingen sköts fastighetsvis.

Förutom små tomter medför också oplanerat byggande problem på glesbygden.
När bygglov har beviljats har man inte alltid noggrant övervägt vilka problem
vattentjänsterna eller speciellt bristen på centraliserade vattentjänster senare kan
förorsaka invånarna. Med åren har områdena blivit bybetonade koncentrationer
med förutsättningar för centraliserade vattentjänster.

1.2 Avloppsvattnets konsekvenser för miljön

År 2004 fanns det ca en miljon fastbosatta invånare på glesbygden. Endast ett litet
antal glesbygdsfastigheter är anslutna till centraliserat avloppsnät. Inom vatten-
tjänstverkens verksamhetsområden finns det dessutom inemot 200 000 invånare
som inte är anslutna till avloppsnät. Totalt finns det ännu inemot 1 200 000 invånare
som har fastighetsvis ordnad avloppsvattenbehandling. Fritidsbosättningen, som har
uppskattats till 1 700 000 personer, måste också beaktas då man beräknar det
totala antalet personer.

Fosfor är det vanligaste näringsämnet som reglerar vattnens eutrofiering i vattendragen.
Den årliga fosforbelastningen (ca 415 ton per år) som kommer från områden utanför
avloppsnät beräknades i medlet av 1990-talet vara 1,5 gånger större än avlopps-
vattnets fosforbelastning (ca 270 ton per år) från de drygt fyra miljoner invånare
som bor inom kretsen för avloppsverk. En person som bor på ett området utanför
avloppsnät förorsakade sålunda en fem gånger större fosforbelastning i vattendraget
än en som bor i en tätort med avlopp.
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I praktiken hamnar bl.a. fosfor- och kväveföreningar, organiskt ämne som förbrukar
syre samt bakterier och andra eventuella sjukdomsalstrande organismer med
avloppsvattnet ut i vattendragen och i marken. Detta kan förorsaka olägenheter
bl.a. för rekreationsbruket av strandvattnen, samt eutrofiera vattnen, förorena grund-
och brunnsvattnen, ge upphov till luktolägenheter o.s.v.

Avloppsvatten som har infiltrerats i marken kan förstöra den egna brunnen samt
brunnarna i närheten. Vattenlagen innehåller ett ovillkorligt förbud mot förorening av
grundvattnet och den som har förorsakat föroreningen är ersättningsskyldig. Det är
dock ofta svårt att utpeka endast en som skulle ha förorsakat föroreningen, speciellt
på tätt bebyggda områden på glesbygden, där det kan finnas många skyldiga. Ett
centraliserat vattentjänstnät är ofta den enda problemlösningen på dylika områden.
De vanligaste problemen, som beror på bristfällig avloppsvattenbehandling, är för
invånarna dock luktolägenheterna såväl på den egna som på de omgivande
fastigheterna. Avloppsvattnen eutrofierar också dikena och vattendragen i närheten.

1.3  Vattentjänstlösningarnas lönsamhet

Ett centraliserat avloppssystem anses ännu ofta på glesbygden vara ett dyrt och
olönsamt sätt att behandla avloppsvattnen. Avloppslösningarna har ofta baserat sig
på självfallsavlopp, vilket vanligen är dyrare än ett tryckavloppssystem. Kommuner-
nas ekonomiska möjligheter att bygga vattentjänster enligt en tidtabell som invånarna
önskar är dessutom oftast begränsade.

Intresset för ett centraliserat avlopp och dess konkurrenskraft håller dock på att
öka, eftersom kostnaderna för en avloppsvattenbehandling fastighetsvis, som uppfyller
kraven, ofta blir höga. Kostnaderna stiger ytterligare på grund av de årliga drifts-
kostnaderna, såsom eventuella kemikalieanskaffningar, tömning av slamavskiljare
och i vissa fall också av elförbrukning.

Effektivering av avloppsvattenbehandlingen vid en enskild fastighet, så att
behandlingen motsvarar förordningen om hushållsavloppsvatten, betyder ofta rätt
så stora investeringar. Innan man bygger ett system för en enskild fastighet bör man
överväga om det är förnuftigare att bygga ett centraliserat avloppssystem på området.

Ett vattenandelslag är en ekonomisk ägo- och förvaltningsform för invånarnas
gemensamma vattentjänstverk. Invånarna som är i behov av en centraliserad
vattenanskaffning och -distribution samt avlopp kan till en början grunda ett eget
verk för att sköta vattentjänsterna på sitt område. Verket kan senare anslutas till
vattentjänstverket som finns på området.
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2 PRELIMINÄRA ÅTGÄRDER

• Konstatera problemen
• Hitta eldsjälarna
• Ordna en bystämma
• Informera invånarna
• Kontakter till kommunens tekniska väsende, miljö- och hälsovårds-

myndigheterna och vattentjänstverket
• Kontakter till den regionala miljöcentralen.

2.1 Gemensamma vattentjänster?

Bristerna på vattentjänster diskuteras vanligen i byn och grannarna emellan, varvid
man konstaterar att många har liknande problem. De vanligaste problemen är brist
på vatten och brunnsvattnets dåliga kvalitet, luktproblem på gårdsplanen från
avloppsvattnen, samt strandvattnen som har förstörts så att de inte längre kan
användas för rekreation. Man diskuterar också vilka möjligheter det finns att lösa
problemen.

Det är vanligen några aktiva personer, m.a.o. eldsjälar som beslutar att börja utreda
ett gemensamt projekt. Eldsjälarna skall genast i början kontakta såväl kommunens
som den regionala miljöcentralens representanter, så att man från första början kan
säkra samarbetet mellan samtliga parter och att projektets förlopp är förnuftigt med
hänsyn till vattentjänsterna.

Allra först lönar det sig för eldsjälarna att ta reda på om vattentjänsterna kan anordnas
så att ett befintligt vattentjänstnät och ett vattentjänstverk som eventuellt finns på
området kan utnyttjas. Ifall det inte är möjligt att ansluta till ett befintligt nät överväger
man ett eget centraliserat vattentjänstsystem för byn, och först därefter system för
enskilda fastigheter eller för en grupp med några fastigheter.

Eldsjälarna bör göra en förfrågan om anslutningsintresset så att de vet hur många
redan i början är intresserade av att ansluta sig till centraliserade vattentjänster. På
så sätt kan det nya projektområdet preliminärt kartläggas och förutsättningarna för
att genomföra projektet bedömas. Eldsjälarna planerar ledningslinjerna och
projektområdets omfattning preliminärt på basis av förfrågan så att preliminära
byggkostnadsförslag kan göras. Dessutom är det bra att förbereda såväl bildandet
av ett vattenandelslag som en projektorganisation och -tidtabell samt reda ut
finansieringsmöjligheterna.

När eldsjälarna vet vilka som behöver vattentjänster sammankallar de en bystämma.
Förutom byborna lönar det sig att kalla såväl kommunens som den regionala
miljöcentralens representanter till mötet. Kallelsen till möte skall vara öppen och
tillräckligt täckande så att ingen känner sig utanför.
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På bystämman
• behandlas nuläget och problemen
• informeras den som anordnar centraliserade vattentjänster om kommande ans-

var och förpliktelser
• jämförs centraliserade och fastighetsvis anordnade vattentjänster
• diskuteras tidtabellen
• diskuteras finansieringen
• diskuteras övriga ärenden och sådana som kräver tilläggsutredningar
• tillsätts en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna att bilda ett vattenandelslag

Om byborna beslutar att börja förverkliga ett gemensamt vattentjänstprojekt utser
bystämman en arbetsgrupp för att bereda bildandet av andelslaget och genomfö-
randet av byggprojektet. Arbetsgruppen består ofta av eldsjälarna som har berett
projektet och förhoppningsvis ytterligare av några personer som “hittas” på mötet.

Exempel på bystämmans agenda:

BYSTÄMMA
platstidpunkt dat. mån. 2005 kl. xxNN

VATTEN OCH AVLOPP TILL NN-BY

MÖTESAGENDA

1. Mötet öppnas, välkomsthälsning NN
2. Utredarens hälsning NN

% Anförarna presenteras
% Projektpresentation

3. Lag om vattentjänster, vattenandelslag NN,kommunen/
och finansiering den regionala

miljöcentralen

4. Avloppsvattenbehandling och NN, kommunen
miljökonsekvenser

5. Hushållsvattnets kvalitet och NN,hälsovårdsmyndigheten
tillräcklighet

6. Kommunens planer, hälsningar NN, kommunen
till projektet

7. Diskussion Deltagarnas frågor

8. Beslut om fortsatta åtgärder
% En arbetsgrupp utses för att reda ut
   bildandet av ett vattenandelslag

2.2 Arbetsgruppens, m.a.o. “eldsjälarnas” uppgifter

Arbetsgruppens medlemmar bör representera så många yrkesgrupper som möjligt
och hela planeringsområdet. Om det förekommer problem på ett stort område är
det förnuftigt att medlemmarna kommer från olika delar av området så att alla
problemområden beaktas på samma sätt. Områdets invånare har förtroende för
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projektet när de vet att en medlem från den “egna byn” sköter deras frågor. Det
skulle vara bra att få byns alla yrkesmän som bygger vattentjänster eller de som
arbetar med vattentjänster med i arbetsgruppen.

Eldsjälarnas uppgift är bl.a. att:
• reda ut och sammanställa befintliga planer (kommunens utvecklingsplan för vat-

tentjänster, utredningsplanen för vattentjänster och utvecklingsplanen för vattent-
jänsterna på glesbygden, d.v.s. den sk. HAAVE-planen)

• bereda ärendena för andelslagets konstituerande stämma och förslag till stad-
gar samt sammankalla den konstituerande stämman.

• på förhand be om kommunen hjälp t.ex. i planeringen
• preliminärt utreda planeringskostnaderna
• informera (tidningsartiklar, annan media, postlåda)
• aktivera invånarna att gå med i projektet

Det lönar sig för arbetsgruppen att fråga om erfarenheter av dem som redan har
bildat ett andelslag. En som tidigare har varit med om att bilda ett vattenandelslag
och att inleda ett centraliserat vattentjänstprojekt vet vad som skall göras i olika
skeden och vilka i olika tillfällen skall kontaktas. Eldsjälarna skall utreda alla
ansvarsfrågor och skyldigheter som berör vattentjänstverksamheten.

Tidpunkterna för möten slås fast, Vesiosuuskunta
Mustijoki.
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2.3 Kontakter till kommunen och den regionala
miljöcentralen

De personer som ansvarar för kommunens och den regionala miljöcentralens
vattentjänster, miljövård och markanvändning ger råd och anvisningar om anordnandet
av vattentjänster och om olika alternativ hur vattentjänsterna kan anordnas. Om
projektet berör distribution av hushållsvatten bör man kontakta kommunens hälso-
vårdsmyndighet.

Kommunens och den regionala miljöcentralens rådgivning kan indelas enligt följande:
KOMMUNEN VATTENTJÄNSTVERKET DEN REGIONALA

PÅ OMRÅDET MILJÖCENTRALEN

• Utvecklingen av vatten- • Planering/möjligheter till • Allmänna
tjänsterna i kommunen planeringshjälp principer och ställda

krav
• Markanvändningsplaner, • Möjligheter/villkor att • Förmedling av

detaljplaner, skydds- sälja vatten erfarenheter
områdengrundvatten-
områden mm.

• Anslutning av vatten- • Möjligheter/villkor att • Grundvattenområden
andelslaget till ta emot avloppsvatten och -undersökningar
kommunens vatten-
tjänstverk

• Eventuella understöds- • Eventuella anslutnings- • Finansiering, principer,
principer, borgen för lån punkter villkor

• Fastighetsregister, mark- • Principerna för taxan, • Miljöskydd
ägoförhållanden,miljö- principen för anslutnings-
skydd punktunderhållstjänster,

dejourering
• Hushållsvattnets kvalitet, • Bygg-/byggherretjänster

godkännandet av vatten-
verket som levererar vatten

• Teknisk förenlighet
• Kontorstjänster

Arbetsgruppen bör kontakta myndigheterna i ett så tidigt skede som möjligt. Möjlig-
heterna att ge tekniskt och ekonomiskt stöd varierar i olika kommuner. Det kan
vara ett tidskrävade “detektivarbete” att ta fram uppgifter. En planerad frågelista (se
punkt 5) är till stor hjälp.

Det är lättare att ställa frågor och förhandla med myndigheterna om den utsedda
eldsjälen har branscherfarenhet eller om personen på förhand har kunnat sätta sig in
i ärendet. Ytterligare uppgifter kan hämtas ur litteraturförteckningen och internet-
adresserna som finns i början av denna publikation.
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2.4 Utredning och förfrågan om anslutningsintresset

Det bästa sättet att reda ut invånarnas intresse för att ansluta sig till centraliserade
vattentjänster är en sk. från dörr till dörrknackningsförfrågan. Metoden kräver tid
men är samtidigt säkrast och mest täckande. Ett annat bra sätt är att göra en skriftlig
förfrågan till områdets fastighetsägare. Arbetsgruppen kan bifoga befintliga uppgifter
om projektet som eventuellt startar, berätta om den preliminära tidtabellen samt
lägga fram ett kostnadsförslag för en anslutning till centraliserade vattentjänster.

Det är viktigt att nämna att förfrågan är preliminär och inte bindande. Syftet med
förfrågan är att kartlägga anslutningsintresset samt att ta fram uppgifter för planeringen
och områdesgränserna. I förfrågan bör det också finnas kontaktuppgifter till funktio-
närerna i det under bildande varande andelslaget: De ger ytterligare uppgifter och
kan svara på frågor som berör projektet.

Exempel på en förfrågan

FÖRFRÅGAN GÄLLANDE ETT CENTRALISERAT
VATTEN- OCH AVLOPPSSYSTEM

NN vattenandelslag gör en utredning om ett centraliserat vatten- och avloppssystem på
glesbygden i NN. Vi ber er vänligen returnera blanketten ifylld till arbetsgruppens
representanter: NN, tfn……….., gsm……och NN……gsm…….

Enligt preliminära beräkningar från år 1998 skulle kostnaderna för ett centraliserat
vattentjänstsystem vara ca 7 500 euro (ca 45 000 mk) per fastighet.
Kostnadsberäkningen inkluderar kostnaderna för att bygga såväl vatten- som
avloppsnätet. Eventuella understöd minskar kostnaderna. Vattenandelslaget kan
dessutom uppta lån för byggandet och fördela medlemmarnas anslutningskostnader på
flera år. Kostnaderna för senare gjorda anslutningar kommer att vara högre än de
ovannämnda kostnaderna.

Kostnaderna för vattenanvändningen och avloppet beräknas vara på samma nivå som
på kommunens område (bruksavgift: vatten 1,07 euro/m³, avloppsvatten 1,51 euro/m³).

Jag är intresserad av att enligt ovannämnda kostnader ansluta mig till
vattenandelslaget som eventuellt bildas (inkluderar både vatten och
avlopp).

(ja / nej)
_______________________________________

Ifall byggkostnaderna avviker väsentligt från de ovannämnda är jag beredd att betala för
vatten- och avloppsanslutningen högst:

_______________________________________ euro

Jag är intresserad av att ansluta mig enbart till avloppsnätet.

Jag är intresserad av att ansluta mig endast till vattenledning.
_______________________________________
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DETTA SVAR INNEBÄR INTE AUTOMATISKT EN ANSLUTNING TILL VATTENANDELS-
LAGET, UTAN JAG BESLUTAR OM DET SENARE DÅ JAG HAR HÖRT N0GGRANNARE
VILLKOR

Datum __________ / __________  2005

Fastighetsägare

Fastighetens adress

Telefon

Antal personer som bor på fastigheten

Lägenhetens namn

Lägenhetens Rnr

Fritidsbosatta, även den fasta adressen

2.5 Översiktlig planering

Arbetsgruppen ansvarar för att en översiktlig plan utarbetas. Vattentjänstsystemets
planering bör överlåtas till en yrkeskunnig planerare, vilket innebär utgifter för plane-
ringen. Finansieringen kan vara svår att anordna när ett vattenandelslag ännu inte har
bildats och ingen säkerhet finns för att projektet förverkligas. Det kan vara svårt att
samla in avgifter av eventuella abonnenter, eftersom projektet kan visa sig vara
ogenomförbart. Kommunens roll som ledare för den översiktliga planeringen och
som eventuell finansiär betonas.

I den översiktliga planeringen skall alltid utredas:
• omfattningen, olika alternativ
• näten: vattenledning och/eller avlopp
• nättyper: gravitations-/tryckavlopp
• behov av verk
• uppskattat antal abonnenter, uppskattad vatten- och avloppsvattenmängd
• preliminära kostnader
• preliminära utredningar om finansiering
• avgifter som abonnenterna betalar, preliminära kalkyler
• tidtabell (när kan projektet starta), hur områdets topografi inverkar på

ledningsnätets struktur
• hur de valda tekniska lösningarna inverkar på underhållskostnaderna.

I begynnelseskedet bör man avgöra om nätet till ett vattentjänstverk som finns på
området kan utnyttjas. Ifall planeringsområdet dock ligger långt från det befintliga
nätet är det skäl att utreda möjligheten att bygga ett verk för byn, med såväl eget
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vattentag som avloppsreningsverk. Byggkostnaderna stiger vanligen om det byggs
egna verk och ett regelbundet underhåll sysselsätter och höjer driftskostnaderna.
Ändrade krav kan förorsaka oförutsedda investerings- och driftskostnader.

På basis av förfrågan om invånarnas anslutningsintresse kan området avgränsas för
en översiktlig planering. På så sätt kan man beräkna ledningsnätets längd och
byggkostnader. Ifall kostnaderna per ansluten fastighet blir oskäligt höga är det skäl
att justera planeringsområdet så att de tätast bosatta områdena byggs först. Tillräckliga
vattenmängder är också en förutsättning för ledningsnätets tekniska funktion och för
att hushållsvattnets kvalitet skall kunna hållas god. De större vattenförbrukarnas,
t.ex. kreaturslägenheternas, läge och inverkan på planeringsområdet skall utredas.
Nätet kan senare utvidgas.

Redan i den översiktliga planeringen bör man göra en uppskattning om projektets
utbyggnadstidtabell. Om projektet är stort lönar det sig att fördela utbyggnaden på
flera år. Vattenandelslaget kan både ekonomiskt och tekniskt sköta ett projekt som
har indelats i olika byggnadsetapper bättre än när allt byggs på en gång.

Fastighetspumpen installeras, Kulhon vesiosuuskunta.
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Redan i den översiktliga planeringen fastslås det ofta viktiga lösningar med hänsyn
till investerings- och livscykelkostnaderna. En omsorgsfull planering betalar sig genom
att byggkostnaderna hålls i styr samt genom ett ekonomiskt och lätt underhåll.
Uppgifterna från den översiktliga planeringen bildar en projektplan, som behövs i
de följande skedena.

2.5.1 Kostnadsjämförelser

Kostnadsjämförelserna av olika alternativ skall alltid göras utgående från regionala
kostnadsuppgifter. Skillnaderna i investeringskostnaderna är betydande på olika håll
i Finland. Kostnadsskillnaderna är större ju mera talkoarbete det ingår i projektet.

Genomsnitts byggkostnader (inkl. 22 % moms) för en del färdiga ledningsnät framgår
av bilaga 1.

Det är vanligen ganska svårt att beräkna kostnaderna för hela livscykeln, eftersom
räntekostnaderna under livslängden har stor inverkan. Underhållskostnaderna kan
beräknas när man känner till konstruktionerna och deras beräknade livslängd. Tum-
regeln är att ju flera anläggningar det finns på nätet som kräver regelbunden service,
desto större är underhållskostnaderna. Servicens betydelse ökar när anläggningarna
blir äldre.

Genomsnitts drifts- och underhållskostnader (inkl. 22 % moms) för en del befintliga
ledningsnät framgår av bilaga 1.

2.6 Kommunens utvecklingsplan för vattentjänsterna
beaktas

Enligt lagen om vattentjänster skall kommunen utveckla vattentjänsterna inom sitt
område i överensstämmelse med samhällsutvecklingen och delta i den regionala
planeringen av vattentjänsterna. Kommunen skall dessutom i samarbete med vatten-
tjänstverken (inklusive små vattenandelslag) inom sitt område utarbeta och uppdatera
utvecklingsplanen som täcker kommunens område. När en plan utarbetas skall särskild
uppmärksamhet fästas vid anhängiga eller gällande planer som avses i markan-
vändnings- och bygglagen.

I utvecklingsplanen anvisas de områden som kommunen ämnar inlemma i vatten-
tjänstverkens verksamhetsområden. I planen framläggs också målen för utvecklingen
av vattentjänsterna för fastigheter och för nya byggplatser på glesbygden. Planen
och dess mål skall beaktas i vattenandelslagprojektens olika beredningsskeden.
Vattenandelslaget kan i projektets begynnelseskede utgöra endast en del av verk-
samhetsområdet som har anvisats i utvecklingsplanen.
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Ett vattenandelslag kan också vara så litet att det inte berörs av bestämmelserna i
lagen om vattentjänster. Det är dock skäl att beakta principerna i lagen om vatten-
tjänster och i kommunens utvecklingsplaner, speciellt om man har för avsikt att ansöka
om offentligt stöd.

2.7  Anslutningspunkt

En fastighet kan anslutas till ett allmänt vattenlednings- och avloppsnät på en lämplig
plats. När anslutningspunkten definieras är det skäl att också reda ut vilken princip
vattentjänstverket på området har. Detta kan ha betydelse med tanke på villkoren
som senare tillämpas när man kommer överens om att ansluta vattenandelslaget till
vattentjänstverket som verkar på området.

Enligt Vatten- och avloppsverksföreningen (VAV) ligger anslutningspunkten på
stamledningen eller i omedelbar närhet av fastighetsgränsen. VAV:s ståndpunkt baserar
sig på att underhålls- och reparationsarbeten som utförs på en privatägd fastighet
alltid kräver tillstånd. En anslutningspunkt enligt VAV följs inom kommunala vatten-
tjänstverks verksamhetsområden, som i regel är detaljplaneområden. Kostnaderna
för att bygga tomtledningen blir sålunda inte oskäligt höga för fastighetsägaren.

Vattenandelslagen har dock ofta avvikande från VAV:s ståndpunkt använt en annan
modell för anslutningspunkten. I samband med byggandet av huvudledningarna har
också tomtledningarna samt vid behov fastigheternas avloppspumpar byggts. På så
sätt betalar vattenandelslagets medlemmar lika mycket oberoende av tomtledningens
längd eller om fastigheten behöver avloppspump eller ej.

För jämlikhetens skull är det bra att använda VAV:s modell, eftersom modellen är en
allmän praxis vid de nuvarande vattentjänstverken. Även i detta fall är det tillrådligt
att andelslagen också låter bygga tomtledningarna samtidigt med stamlednin-
garna, så att tomtledningarna byggs enligt ett gott byggnadssätt. Vattenandelslaget
bestämmer förutom anslutningsavgiften då en separat kostnad för tomledningen.

2.8 Eventuella understöd och deras inverkan på projektet

Vattenandelslagen kan ansöka bl.a. från kommunen, den regionala miljöcentralen
och i vissa fall från landskapsförbunden och TE-centralerna om understöd för pla-
nering och genomförande av projektet.

Ansökan om understöd skall göras innan projektet inleds, eftersom understöd endast
ges för sådana kostnader som uppstår efter att ansökan har inlämnats till myndigheten.

När understöd beviljas ställs det vanligen villkor som genast från början skall följas
i projekten. Om samhällsstödet är minst hälften av projektinvesteringarna skall den
som erhåller understödet följa lagen om offentlig upphandling. Eftersom man inte på
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förhand med säkerhet kan veta stödets storlek är det skäl att i projektets alla skeden
följa lagen. Detta betyder bl.a. att upphandlingarna och entreprenaderna skall
konkurrensutsättas och ett gott byggnadssätt följas. Ett så kallat köpslående är enligt
upphandlingslagstiftningen ovillkorligen förbjudet. Det är alltid ekonomiskt förnuftigt
att konkurrensutsätta.

Förutsättningen för samhällsstöd är att hugade abonnenter inom projektets
influensområde behandlas jämlikt. Exempelvis skall alla ha rätt att ansluta sig, då det
ur vattentjänstsynpunkt är ändamålsenligt och det inte enligt lagen om vattentjänster
finns några hinder.

2.8.1  Understöd från kommunerna

Kommunerna kan bevilja understöd eller fungera som borgenär för vattenandelslagets
lån. Kommunerna kan dessutom bistå projekten bl.a. genom att överlämna kartor
och annat material till andelslaget och delta i planeringen eller när planeringen ges ut
på entreprenad. Kommunens utvecklingsplan för vattentjänsterna, som lagen om
vattentjänster förutsätter, betjänar också vattenandelslagen.

2.8.2  Understöd från den regionala miljöcentralen

De regionala miljöcentralerna kan stöda vattentjänståtgärder genom att bevilja
understöd (vattentjänstunderstöd) eller genom att förverkliga en åtgärd som statens
vattentjäntsarbete (lag om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder 686/2004).

Understöd kan beviljas vattentjänstverk och andra bolag eller samfund som har
bildats för vattentjänster för vattenanskaffning, avlopp och avloppsvattenbehandling.
Understöd ges för kostnader som hänför sig till planering och utbyggnad samt
utredningar i anslutning till det. Understöden är främst avsedda för att stöda vatten-
tjänsterna för åretruntboende och för närings- och fritidsverksamhet. Understöd
beviljas inte för sanering av nät eller andra investeringar som kan anses beröra under-
håll av basvattentjänsterna.

Vattentjänstunderstödets andel kan uppgå till högst 30 % av de godtagbara kost-
naderna för åtgärden. Av särskilda skäl kan understödets andel dock uppgå till
högst 50 %. I praktiken har bidragen varit 15 - 25 % av de godtagbara kostnaderna.
Vanligen beviljas bidraget för mervärdesskattefria kostnader, förutom då vatten-
andelslaget inte har befriats från mervärdesskatt. Bidrag erhålls då också för skatte-
delen. Den vederbörande regionala miljöcentralen meddelar när vattentjänstunderstöd
står att söka.

När en vattentjänståtgärd utförs som statens vattentjänstarbete ansvarar staten
för genomförande av åtgärden och deltar i kostnaderna tillsammans med den som
erhåller stödet. Stödets andel i ett vattentjänstarbete uppgår till högst 50 % och av
särskilda skäl till högst 75 %.



35

Det sammanlagda beloppet av vattentjänstunderstödet och annat statligt stöd som
beviljas för en åtgärd, får inte överstiga 75 % av de godtagbara kostnaderna för
åtgärden. I fråga om understöd som beviljas ur Europeiska gemenskapens struk-
turfond bestäms understödets andel av de godtagbara kostnaderna enligt vad som
därom föreskrivs särskilt. I praktiken har bidragets andel dock varit ca 30 - 50 %.

Bidrag kan enligt lagen beviljas bl.a. för en åtgärd vars syfte är att förverkliga
vattentjänster i landsbygdssamhällen och på glesbygden. Objekt som erhåller bidrag
är bl.a. vattentäkter och vattenbehandlingsanläggningar, vattenledningar, avlopps-
och dagvattenledningar inklusive delar och anläggningsbrunnar samt avlopps-
reningsverk. Bidrag beviljas inte för vattenledningar och avlopp inne i byggnaden.

Bidrag kan också beviljas för förbindelsevattenledningar och transportavlopp mellan
två eller flera tätorter eller byar. En ansökan om att förverkliga dessa projekt som
statens vattentjänstarbeten kan också göras. När beviljande av bidrag prövas
prioriterar miljöcentralen sådana projekt där både vattenledning och avlopp byggs.

2.8.3 Bidrag som TE-centralerna och landskapsförbunden beviljar

Bidrag för vattentjänstprojekt och i vissa fall för projektplaneringen har varit möjligt
att ansöka via TE-centralen. Bidragen och deras storlek varierar och det är skäl att
fråga TE-centralen som verkar på området. Inom ramen för det regionala
utvecklingsprogrammet (ALMA) som berör ett område utanför EU:s målprogram 1
och som förverkligas åren 2000 - 2006 har det också finansierats vattentjänstprojekt.

Den färdigställda byggarbetsplatsen, med avloppsbrunnens lock, Kulhon vesiosuuskunta.
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Via landskapsförbunden kan man ansöka om landskapets utvecklingspengar exem-
pelvis för planeringen.

2.9 Information och marknadsföring

Det är ytterst viktigt att redan från början informera om projektet. I början är det
arbetsgruppen som ansvarar för informationen. De som tänker ansluta sig behöver
svar bl.a. på följande frågor:
• vad ämnar vattenandelslaget som skall bildas producera?
• för vem är vattenandelslaget avsett?
• hur kommer vattenandelslaget att fungera?
• vilka tjänster produceras?

Man bör förbereda sig på att också ge mycket detaljerade uppgifter som berör
fastigheten (håller husets ledningar vattentrycket, varifrån skall abonnenten på egen
bekostnad bygga tomtledningen, var skall fastighetens avloppspump placeras o.s.v.)

Det är typiskt att en del av byborna utan större uppmuntran går med i ett gemensamt
projekt, en del går tveksamt med, resten överväger en längre tid och någon motsätter
sig projektet. Många behöver rikligt med uppgifter för att ta ett positivt beslut.

Grunden för vattenandelslagets verksamhet är lönsamheten. Utgångspunkten för
lönsamheten är ett tillräckligt antal abonnenter redan i början. Dessa kan skaffas
och säkras genom en tillräcklig information och marknadsföring av projektet.

Det är ett livsvillkor för vattenandelslaget att vara känt, pålitligt och accepterat. Det
lönar sig hellre att göra en tillräckligt stark marknadsföring i början än att vänta på
att ryktet småningom sprider sig. Det är viktigt att också upprepa marknadsföringen
tillräckligt.

Det lönar sig att på förhand göra upp en plan för marknadsföringen och informationen.
I planen tas det upp om vad och när det lönar sig att informera, för vem det skall
marknadsföras och vem som ansvarar för informationen. Målen för informationen
kan vara t.ex:
• blivande medlemmar i vattenandelslaget
• invånarna i byn och grannbyarna
• pressen och intressegrupperna
• andra vattenandelslag samt vattenandelslag som håller på att bildas i

närheten.

Det lönar sig att informera om projektet bl.a. i lokaltidningarna och i radion, i med-
delanden som distribueras till hemmen, i kommunens informationstidningar och på
internetsidorna.

Det är också bra att i projektets olika skeden anordna informationsmöten, såsom
bymöten och stugkvällar och reservera tillräckligt med tid för allmänhetens frågor.
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Speciellt på små orter är det en nyhet när ett vattenandelslag bildas och lokaltidnin-
garna förmedlar gärna nyheten. Ett bra förhållande till områdets medier gör det
lättare att skapa och upprätthålla andelslagets image. En aktiv information komplet-
terar övrig marknadsföring och kan till och med ersätta den. Ett bra pressmeddelan-
de innehåller alltid en nyhet.

2.10 Verksamhetsstrategi

I inledningsskedet, när ett vattenandelslag bildas, är det skäl att dryfta dess framtid
och verksamhetsstrategi. Ivern och talkoandan i början räcker nödvändigtvis inte
alltid till i många år, när normala rutiner och ofta oförutsedda underhållsåtgärder eller
nya krav börjar verka arbetsdryga. Senast dyker dessa frågor upp när eldsjälarna
står framför ett generationsskifte.

Vattenandelslaget kan betraktas som ett mellanskede, framförallt om andelslaget
köper vattnet från ett vattentjänstverk (eller av en motsvarande organisation) som
finns på området och leder avloppsvattnen till vattentjänstverkets avlopp. På lång
sikt är det sannolikt att en ändamålsenlig organisationsutveckling inom de flesta små
vattenandelslagen och andra vattentjänstverk leder till ett fördjupat samarbete med
vattentjänstverken i grannskapet och senare till en organisatorisk sammanslagning.
Med tanke på förvaltning och teknisk skötsel samt service och underhåll kan det
vara förnuftigt att ganska snart efter att byggprojektet har blivit färdigt sammanslå
och bolagisera flera vattenandelslag.

Vattenandelslagens livscykel kan vara av mycket olika längd och livscykeln kan i
början inte ens alltid bedömas. Kommunens utvecklingsplan för vattentjänster bör
ge riktlinjerna för granskningen av livscykeln.

 2.10.1 Livscykeln

Vattenandelslagets livscykel kan granskas bl.a. enligt följande:

Livscykelmodell 1
Vattenandelslaget har bildats för att snabbare kunna anordna vatten-
jänsterna. Vattentjänstverket som finns på området kan inom 4 - 10
år ta över vattenandelslagets nät. Man kommer då redan i början
överens om en anslutning till områdets vattentjänstverk, som skall ha
ett betydande och styrande grepp. Dess insats i planeringen och det
tekniska utförandet är åtminstone måttlig. Detta är en lösningsmodell
där abonnenterna står för investeringskostnaderna. Det ligger framför
allt i abonnentens intresse att vattentjänsterna byggs snabbt.

I detta alternativ kan en del av vattenandelslagets funktioner från början
skötas av vattentjänstverket (t.ex. mätare, mätaravläsning, fakturering
o.s.v.).



38

Livscykelmodell 2
Vattenandelslaget har bildats för att snabbare kunna anordna vatten-
tjänsterna. Vattentjänstverket som finns på området kan ta över
vattenandelslagets nät inom 10 -  20 år, när lånedelen är betald eller
huvudsakligen betald. Vattenandelslaget skall således kunna verka
självständigt åtminstone i 10 år.

I denna modell fungerar vattenandelslaget självständigare än i den
första modellen, och är inte lika strikt bundet till det på området be-
fintliga vattentjänstverkets regelverk. Vattentjänstverket som fungerar
på området kan t.ex. endast sälja vatten i parti och/eller ta emot
avloppsvatten vid en överenskommen punkt.

Vattenandelslaget ansluts som en del till det befintliga vattentjänst-
verkets egna nät och verksamhetsområde genom ett separat avtal,
som tecknas enligt situationen vid tidpunkten för anslutningen.

Livscykelmodell 3
Vattenandelslaget har bildats för att självständigt sköta vattentjänsterna
inom sitt område. Vattenandelslaget har vanligen en egen vattentäkt
och ett behandlingssystem för avloppsvatten. Det är synnerligen ut-
manande att kunna förbereda sig på underhållskostnaderna, nyinves-

Entreprenadkontraktet undertecknas, Vesiosuuskunta Mustijoki.
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teringarna och på nödvändiga, tillräckliga och kompetenta personal-
resurser.

I detta alternativ är det befintliga vattentjänstverkets insats ringa.

Vattenandelslagets centrala uppgifter i underhållsskedet blir att säkra
en störningsfri verksamhet även i krissituationer, och framförallt i små
andelslag, att bemästra kostnaderna.

När vattenandelslaget har egna verk och anläggningar bildas konsu-
mentpriset enligt kostnadsstrukturen.

Man bör observera att ett vattentjänstverk på området kan sälja råvatten till parti-
pris, men inte under självkostnadspriset. Verket kan uppbära avgifter enligt avtal av
ett annat verk. Däremot kan verket inte uppbära anslutningsavgifter av ett annat
verks abonnenter.

Ifall en sammanslagning kan övervägas med ett vattentjänstverk som verkar på
området skall vattenandelslagets tekniska lösningar vara förenliga med verkets,
eftersom detta underlättar samarbetet. Med tanke på en eventuell sammanslagning
skulle det dessutom vara bra att ha samma avtalsmodell för vattenandelslagets
anslutningsavtal.

3 VATTENANDELSLAGET BILDAS

När arbetsgruppen som bystämman har utsett har färdigställt de förberedande åt-
gärderna (Del 2) skall arbetsgruppen ännu före sammankallandet av den egentliga
konstituerande stämman reda ut lagstiftningen som berör andelslaget och bereda ett
förslag till stadgar för vattenandelslaget. Juridiska uppgifter om vattenandelslag hittar
man bäst på Sällskapet Pellervos www-sidor.

Det är tekniskt lätt att bilda ett andelslag. Det behövs
• en stiftelseurkund
• stadgar
• en etableringsanmälan.

Ett vattenandelslag bildas vanligen så att arbetsgruppen som bystämman har utsett
bereder vattentjänstprojektet och förslaget till andelslagets stadgar. Arbetsgruppen
sammankallar vattenandelslagets konstituerande stämma, som väljer andels-
lagets första styrelse.

Vattenandelslaget kan också bildas så att bystämman direkt fattar ett beslut att bilda
andelslaget, väljer styrelsemedlemmarna och befullmäktigar dem att hålla andels-
lagets egentliga, konstituerande stämma.
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3.1 Stadgarna utarbetas

Sällskapet Pellervo och Vatten- och avloppsverksföreningen (VAF) har utarbetat
modellstadgar för vattenandelslaget. Stadgarna hittas lättast på VAF:s www-sidor.

I stadgarna fattas beslut om priset på en anslutning till vattenandelslaget, d.v.s. insatsens
storlek. Det finns inget minimikrav och insatsen är lika för alla medlemmar. Insatsen
som medlemmarna betalar är grundkapitalet för andelslagets verksamhet. När
insatsens slås fast är det bra att uppskatta:
• hur mycket pengar det behövs för att inleda vattenandelslagets verksamhet
• vilken summa är lämplig för att byborna skall ansluta sig till vattenandelslaget.

En alltför stor insats och osäkerhet om vattenandelslagets verksamhet kan avvisa
medlemmar, då däremot en alltför liten insats inte är tillräckligt bindande i fortsätt-
ningen. Andelsavgiften har de senaste tiderna varierat mellan 100 - 300 euro.

3.2 Vattenandelslagets konstituerande stämma

En väl utarbetad agenda och på förhand beredda andelslagsstadgar underlättar den
konstituerande stämmans förlopp. Det lönar sig att skicka stadgarna till mötesdelta-
garna så att de kan bekanta sig med dem på förhand. Det är också bra att på
förhand dryfta vattenandelslagets namn. Om det endast är fråga om att bygga ett
avloppsnät har andelslagen vanligen använt namnet avloppsandelslag.

En modell för den konstituerande stämmans agenda framgår av en bilaga (bilaga 2).

Ett viktigt ärende på den konstituerande stämman är valet av andelslagets styrelse.
Eftersom skötseln av vattenandelslagets ärenden och projektets inledning kräver
mycket tid räcker talkokrafterna inte alltid till. Vid stämman är det skäl att överväga
att betala arvoden till styrelsemedlemmarna eller till och med att anställa en
verkställande direktör eller en ledare, d.v.s. en projektchef för vattenandelslaget.

Trots att det verkar dyrt att anställa en projektchef blir det ändå i längden förmånligare
än att separat reda ut alla ärenden som skall skötas och åtgärder som skall vidtas.

Det lönar sig att välja en person eller en konsult som har tidigare erfarenhet av att
bilda vattenandelslag och bygga vattentjänster. Projektchefen skall vara obunden
när det gäller planerare och byggare. En sådan person har den bästa kunskapen i
alla praktiska frågor och om problem som kan dyka upp samt om eventuella fel som
kan begås.

Vatten- och avloppsverksföreningen anser att en yrkeskunnig projektledare skall
anställas speciellt då vattenandelslaget blir ett vattentjänstverk i enlighet med lagen
om vattentjänster.
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Andelslagets stiftelseurkund utarbetas vid vattenandelslagets konstituerande stämma
(en modell finns på Sällskapet Pellervos www-sidor). I stiftelseurkunden framläggs
• vattenandelslagets konstituerande medlemmar inklusive deras kontakt-

uppgifter (adress och socialskyddssignum)
• det största beloppet som vattenandelslaget betalar för konstitution
• medlemmarna i andelslagets styrelse
• andelslagets revisorer
• andelslagets stadgar (bilaga 3).

Stiftelseurkunden skall vara daterad och undertecknad av samtliga konstituerande
medlemmar.

3.3 Val av styrelse

Åtminstone i början är styrelsen andelslagets hantlangare och det är därför viktigt att
styrelsemedlemmarna har tid att aktivt delta i styrelsearbetet. De som väljs till styrelsen
bör representera vattenandelslaget regionalt och ha kompetens inom olika branscher.
Styrelsemedlemmarna bör ha beredskap att utveckla vattentjänsterna på sitt område
ansvarsfullt, jämlikt och hållbart.

Antalet medlemmar i styrelsen bestäms i vattenandelslagets stadgar. Styrelsen har
vanligen 5 - 9 medlemmar. Förutom styrelsens ordinarie medlemmar väljs supplean-
ter. Viktiga drag i styrelsearbetet är att det görs förslag och förs protokoll. Styrelsen
skall därför välja en bra sekreterare eftersom det också efteråt måste kunna
konstateras vad som föreslogs, vad som diskuterades (centrala ärenden, avvikande
åsikter) och vad som beslöts.

3.4 Styrelsens uppgifter och ansvar

Styrelsen väljer inom sig en ordförande (om inte annat sagts i stadgarna), som ansvarar
för vattenandelslagets verksamhet och genomförandet av vattentjänsterna på området
i enlighet med andelsstämmans beslut.

Vattenmätarbrunnen,
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Styrelsens uppgifter definieras i lagen om andelslag och i vattenandelslagets stadgar.
Till uppgifterna hör bl.a. att besluta om andelslagets medlemmar, val av verkställande
direktör och/eller en eventuell projektchef för vattentjänstprojektet.

Styrelsen sammanträder ofta när vattentjänstverkets nät planeras och byggs och
beslutar bl.a. om
• val av konsult
• planeringslösningar
• skötande av tillståndsärenden
• entreprenadanbud
• tilläggs- och ändringsarbeten i entreprenaden
• finansieringslösningar
• utredningar om betalningar och tidtabeller
• problem med abonnenter.

Styrelsens och verkställande direktörens skadeståndsansvar i ett andelslag stadgas
i lagen om andelslag. Enligt lagen är en styrelsemedlem och verkställande direktören
skyldiga att ersätta en skada som de vid fullgörande av sitt uppdrag uppsåtligen eller
av oaktsamhet har orsakat andelslaget. Detsamma gäller skada som de orsakat en
medlem eller någon annan genom överträdelse av lagen om andelslag eller stadgarna.

Vattenandelslaget bör teckna en försäkring för skador som eventuellt uppstår på
vattenandelslagets egendom. Dessutom skall en ansvarsförsäkring tecknas för styrel-
sen och dess medlemmar samt för verkställande direktören med tanke på skador
som eventuellt kan uppstå av på grund av deras verksamhet.

Det lönar sig alltid att konkurrensutsätta försäkringarna.

3.5 Etableringsanmälan och registrering

Styrelsen ansöker med en etableringsanmälan (Patent- och registerstyrelsens
handelsregisterblankett Y1) om FO-nummer för andelslaget och anmäler andelslaget
till handelsregistret samt till skatteregistret (etableringsanmälan i bilaga 4). Etab-
leringsanmälan finns på Patent- och registerstyrelsens www-sidor www.ytj.fi.

Till etableringsanmälningen skall bifogas:
• handelsregistrets bilageblankett 2 (bilageblankett till Y1)
• andelslagets stiftelseurkund i original
• andelslagets stadgar, separat bilaga
• protokoll från styrelsens konstituerande möte. Protokollet skall innehålla

uppgifter om val av styrelseordförande, val av en eventuell verkställande
direktör och uppgifter om firmatecknarna.

För etableringsanmälan betalas en behandlingsavgift, som år  2004 var 330 euro.
Avgiften skall betalas innan eller när anmälan lämnas in.
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3.6 Ansökan om mervärdeskatteskyldighet

Det är skäl att styrelsen ansöker om mervärdesskatteplikt för vattenandelslaget
samtidigt när andelslaget anmäls till handelsregistret. Ansökan om mervärdes-
skatteplikt skall göras senast innan en mervärdesskattepliktig verksamhet inleds,
d.v.s. innan planeringen av ledningsnätet inleds. Endast en ringa verksamhet (år 2004
under 8 500 euro per kalenderår) är i dag befriad från mervärdesskatt.

Ansökan om mervärdesskatteplikt görs på samma blankett Y1 som etablerings-
anmälan. Ifall vattenandelslaget senare anmäler sig som mervärdesskattepliktig an-
vänds ändringsblankett Y4.

3.7 Ersättningar till markägarna

Vattenandelslagsstämman beslutar om ersättningar som skall betalas till markägarna,
eller befullmäktigar styrelsen att fatta beslut. Sådana ersättningar är bl.a. ersättningar
för olägenhet av begränsad användning av ledningsområdet, konstruktioner på mark-
ytan (såsom pumpstationer), ersättningar för fällda träd och skördeförluster.

I modellstadgarna för vattenandelslaget bestäms att en medlem är skyldig att för
andelslagets bruk utan ersättning upplåta mark för att bygga, reparera och förnya
vatten- och avloppsledningarna som leder till fastigheten. En medlem är dessutom
skyldig att mot en skälig ersättning bevilja vattenandelslaget rätt att på sin mark också
bygga, reparera och förnya andra än de ovannämnda vatten- och avloppsledningarna.

Vanligen ersätts olägenhet och skada på grund av ledningar enligt markanvändnings-
och bygglagen 161 §, men ersättningar av arrendenatur betalas inte. En del vatten-
andelslag betalar överhuvudtaget ingen ersättning till medlemmarna, men ersätter
fällda träd (enligt trädens presumtiva värde) och skördeförlusten, då man är tvungen
att under växtperioden gräva på åkrarna, samt skador som uppstår under byggnads-
tiden.

Några andelslag betalar ersättningar för marken enligt bestående olägenhet på grund
av begränsad användning av ledningsområdet, ifall det är förbjudet att uppföra en
byggnad eller annan permanent konstruktion på ledningsområdet. MTK (Maa- ja
metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry), SLC (Svenska lantbruksproducenternas
centralförbund rf) och Kommunförbundet har gett en rekommendation om
ersättningsgrunderna: Rekommendationsavtal om ledningar som grävs ner i
marken (2000).

Övriga ersättningar, såsom för gårds- och prydnadsträd, gräsmatta och häckar,
barriäreffekten av konstruktioner på markytan, skördeförluster och ersättningar för
skog har definierats i Lantmäteriverkets publikation Rekommenderade ersättningar
för skador på fastigheter (2003).
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4 BYGGPROJEKTET INLEDS

4.1 Beslut

När vattenandelslaget har bildats, kan det egentliga byggprojektet starta. Styrelsen,
som andelsstämman har valt, ansvarar för projektförloppet. Styrelsemötena förlöper
enligt på förhand upprättade föredragningslistor, och protokoll förs alltid på mötena.
Sekreteraren antecknar styrelsens beslut och eventuella avvikande åsikter i
protokollen.

Senast i detta skede skall en projektchef utses för byggprojektet. Andelslagets
verkställande direktör, en styrelsemedlem eller en utomstående expert (konsult) kan
vara projektchef. Personen skall vara en yrkeskunnig byggherrerepresentant för
projektet.

Nedan en modell för styrelsemötets föredragningslista.

NN:s VATTENANDELSLAG
Styrelsemöte nr 12 xx.xx.2005

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
1 Mötet öppnas
2 Närvarande konstateras
3 Mötets laglighet och beslutförhet
4 Val av sekreterare för mötet
5 Protokollet från senaste möte, godkännande och underskrift
6 Entreprenadtävlingen inleds, en förteckning över entreprenörer
7 Reservering av ett arbetsplatsområde (avtal)
8 Kommunens markanvändningstillstånd
9 Tillståndssituationen

10 Godkännande av vattenandelslagets medlemmar
11 Ordinarie andelsstämma, förberedelsen inleds
12 Övriga eventuella ärenden
13 Mötet avslutas

4.2  Arbetsuppgiftsförteckningar, tillsättande av arbets-
grupper, fördelningen av arbetsuppgifterna och åtgärds-
ansvar

Styrelsen ansvarar för mångahanda ärenden. Ärendena skall beredas på förhand så
att beslut kan fattas på mötena. Det är tillrådligt att styrelsen delegerar berednings-
uppgifterna till olika medlemmar och tillsätter arbetsgrupper, bestående av några
personer, enligt följande:
• Informations- och marknadsföringsarbetsgruppen sköter kontakterna till

massmedierna, svarar per telefon på bybornas frågor, anordnar bystämmor,
bereder meddelanden och upprätthåller hemsidor.
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• Planeringsarbetsgruppen sköter kontakterna med planeraren och hjälper till
i fältundersökningarna.

• Arbetsgruppen för vattenanskaffning sköter ärenden i anslutning till godkän-
nande av verket som levererar vatten och frågor som berör hushållsvattnets
kvalitet samt sköter kontakterna till kommunens hälsovårdsmyndighet.

• Arbetsgruppen för anslutningar utreder frågor som inverkar på anslutnings-
punkten, anslutningsavgiften o.dyl.

• Finansieringsarbetsgruppen utreder finansieringsfrågorna, såsom lån och
anbudsförfrågan på lån, understöd och lånegarantier.

• Byggarbetsgruppen håller under byggnadstiden kontakt till övervakaren och
entreprenören.

• Olika små arbetsgrupper bereder exempelvis ersättningsärenden, kvalitets-
system och försäkringar samt etablerar kontakter med andra vattenandelslag.

Styrelsen bör dessutom befullmäktiga personer som exempelvis sköter anslut-
ningsavtalen.

När styrelsen delegerar uppgifter till sina medlemmar samt till andra experter skall
styrelsen samtidigt definiera ansvaret som uppgiften innebär och rätten att begära
anbud och ingå avtal samt att använda andelslagets medel.

4.3 Preliminär tidtabell

Genast när ett projektbeslut har fattats skall den som ansvarar för projektet, m.a.o.
projektchefen, utarbeta en preliminär tidtabell för hela projektet. Av tidtabellen skall
framgå
• indelningen av projektet i byggnadsskeden
• planeringstid
• granskning och godkännande av planerna
• anbudsbegäran och jämförelse av anbuden
• materialanskaffningar
• ansökan om tillstånd (markägarna, dragningar under vägar/järnvägar,

vattendrag mm.)
• finansieringsbeslut

Tidtabellen skall vara realistisk. I projektet förekommer det ofta uppgifter vars tid-
tabell är svår att uppskatta.

4.4 Planering och utbyggnad

Planeringen indelas i:
• översiktlig planering, vilken gjordes redan när andelslaget bildades
• utredningsplanering
• byggplan.
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Vattenandelslagets styrelse utser en planerare. Valet görs enligt en normal anbuds-
tävling. Den översiktliga planen används som utgångspunkt vid konkurrens-
utsättningen av utredningsplaneringen.

Tillräckligt med tid skall reserveras för planeringen. I utredningsplaneringen utreds
olika alternativ för att ta fram tekniskt och ekonomiskt förnuftiga och ändamålsenliga
lösningar.

Byggplaneringen innehåller planer och handlingar som behövs för byggandet.

Byggandet indelas i
• beredningen av anbudsunderlagen
• anbudsskedet
• en jämförelse av anbuden och träffande av avtal
• byggandet och ibruktagandet
• garantitiden.

4.5 Information

MÅLET MED MARKNADSFÖRING OCH INFORMATION ÄR ATT GÖRA VATTEN-
ANDELSLAGETS PRODUKTER OCH TJÄNSTER BEKANTA FÖR KUNDER SOM
MAN VILL ATT SKALL ANLITA DEM.

Vattentjänstnätet som vattenandelslaget låter bygga är en produkt som måste kunna
marknadsföras och säljas till byborna.

Tydliga, riktade marknadsföringskampanjer i planerings- och byggnadsskedet är
effektivare än att hela tiden uppträda i median. Basuppgifterna lönar det sig att hålla
på internetsidorna och distribuera dem exempelvis som masskorsband till alla hushåll.
Det är bra att få in artiklar i lokaltidningen och -radion när det sker någonting nytt i
projektet, exempelvis när planeringen inleds, när linjerna och kostnadsförslagen blivit
färdiga, byggprojekten inleds o.s.v. Det lönar sig att arrangera tillräckligt med
bystämmor och stugkvällar.

Det är var och en medlems sak och gemensamma uppgift att marknadsföra
andelslaget. Alla medlemmar marknadsför också genom sitt agerande det gemen-
samma vattenandelslaget.

5 PARTERNA I SAMARBETET

5.1  Kommunen
Samarbetsparterna i kommunen är bl.a. representanterna för tekniska väsendet
(exempelvis kommuningenjören, kommunbyggmästaren, planläggningsarkitekten,
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byggnadschefen, vattentjänstingenjören), byggnadstillsynsmyndigheten, hälsovårds-
myndigheten och miljövårdsmyndigheten. Organisationerna, arbetsfördelningen och
befattningarna varierar i olika kommuner.

5.1.1 Tekniska väsendet

En checklista över frågor som skall ställas till tekniska väsendet:
• kommunens understödsprinciper
• uppgifter om befintliga planer
• färdiga översiktsplaner
• markanvändningsplaner och skyddsområden
• bestämning av vattenandelslagets verksamhetsområde
• byggtjänster vid eventuella senare anslutningar
• möjligheterna att använda kommunens adb-anläggningar och

adb-program (licensavtal, avtal om användningsrätt).

Några kommuner har också egna planerare som eventuellt kan hjälpa till i frågor
som berör planeringen.

5.1.2 Miljövårdsmyndigheten

En checklista över frågor som skall ställas till miljövårdssektorn:
• eventuella faktorer som begränsar byggandet (exempelvis skydds- och

grundvattenområden)
• anvisningar för lokal behandling av avloppsvatten
• miljötillstånd enligt prövning
• användning/deponering av överskottsjord.

Miljövårdsmyndigheten ger uppgifter om såväl kommunens egna lokala bestämmelser
som de nationella kraven på avloppsvattenbehandling. Det lönar sig att beakta miljö-
vårdsmyndighetens åsikter, speciellt när man förutom centraliserad vattenanskaffning
överväger centraliserat avlopp.

Mätningar utförs på arbetsplatsen,
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5.1.3 Hälsovårdsmyndigheten

En checklista över frågor som skall ställas till hälsovårdsmyndigheten:
• tillståndsärenden minst 3 månader innan hushållsvatten börjar ledas,

och om det sker en väsentlig ändring i verksamheten, 30 dagar före
ändringen.

• bestämmelser om kontroll av hushållsvattnets kvalitet och vatten-
användningen

• ett program för kontrollundersökning utarbetas i samarbete med verket
som levererar vatten

• beredskap för undantagssituationer, så att hälsoriskerna kan förebyggas,
utredas och undanröjas.

Hushållsvattnet skall vara oskadligt för hälsan. En vattentäkt och en anläggning som
levererar hushållsvatten skall planeras, förläggas och byggas så att hushållsvattnet
uppfyller kraven som ställs i hälsoskyddslagen (763/94).

En anläggning som levererar hushållsvatten skall vara godkänd av kommunens
hälsovårdsmyndigheter innan leveransen av hushållsvatten inleds. Verksamheten skall
också godkännas om vattentäkten eller vattenbehandlingen i väsentlig grad utvidgas
eller byggs om eller när det med tanke på kvaliteten sker väsentliga förändringar i
vattendistributionen.

Uppgifter, bl.a. om vattentäktens läge och vattenbehandlingssystemet samt övriga
faktorer som behövs för att bedöma vattnets sanitära kvalitet, fogas till ansökan.
Kommunens hälsovårdsmyndighet kan i sitt beslut ge särskilda bestämmelser för att
trygga hushållsvattnets sanitära kvalitet.

Vattnets kvalitet i ett ledningsnät för hushållsvatten skall säkras innan ledningsnätet
tas i bruk, genom att göra en hushållsvattenundersökning enligt förordningarna.

1. Enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning (461/2000) skall
ledningsvatten som mer än 50 personer använder som hushållsvatten eller
när vattenförbrukningen är minst 10 m3 per dygn, fylla kvalitetskraven som
ställs i förordningen.

2. Mindre enheter skall följa en för dem avsedd förordning (401/2001) som
innehåller bestämmelser om kvalitetskraven och kontrollundersökningarna
gällande hushållsvatten. Förordningen avser anläggningar som levererar
hushållsvatten under 10 m3 per dygn till förbrukning eller för färre än 50
personers behov och för vattenanskaffning vid enskilda hushåll.

 5.1.4Markanvändning och byggnadstillsyn

En checklista över frågor som skall ställas till markanvändnings- och byggnadstillsynen:
• markanvändnings- och planläggningsprogram
• placeringstillstånd.
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Kommunen ansvarar för markanvändningsplaneringen. I planerna anvisas bl.a.
områden som senare planläggs till bostadsområden. När näten planeras är det skäl
att också beakta nya områden, så att flera fastigheter kan anslutas i ett senare skede
till vatten och avlopp. Reserveringar för framtiden kan å andra sidan också förorsaka
problem med hushållsvattnets kvalitet om det på grund av liten användning länge
står i ledningen. Vid avloppsnätets pumpstationer och vid utloppsställen kan det
förekomma luktolägenheter.

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet kan ge vattenandelslaget ett permanent
placeringstillstånd (Markanvändnings- och bygglagen 161 §) för vattentjänstnätet
och till det anslutande anordning, konstruktion eller verk. Tillstånd beviljas om
placeringen inte annars kan anordnas tillfredsställande eller till skäliga kostnader,
och överenskommelse om placeringen varken har gjorts med fastighetens ägare
eller innehavare.

I vissa situationer kan kommunens byggnadstillsynsmyndighet ge tillstånd att inleda
arbetet eller utföra en annan åtgärd till en del eller i sin helhet innan beslutet har
vunnit laga kraft.

Villkoret för bygglov kan vara en bestämmelse om anslutning till ett centraliserat
vattentjänstnät. Det är därför skäl att förhandla med byggnadstillsynsmyndigheten
om förfaringssätten redan när vattenandelslagets nät planeras. Vattenandelslaget kan
på så sätt förbereda sig på nya abonnenter i framtiden.

5.2  Ett vattentjänstverk som fungerar på området

En checklista över frågor som skall ställas till vattentjänstverket:
• möjligheter och villkor för leverans av hushållsvatten
• möjligheter och villkor att ta emot avloppsvatten
• bestämning av anslutningspunkterna
• vattenanskaffning i krissituationer
• service- och underhållstjänster
• saker som berör teknisk kompatibilitet
• byråtjänster (byråsekreterarens arbete, postning, kontorsmaterial, be-

handling av enkäter).

Ett vattentjänstverk som finns på området är ett verk som producerar och säljer
tjänster. Verket har ingen skyldighet att delta vare sig när ett andelslag bildas eller
när dess nät byggs.

Ett vattentjänstverk som verkar på området har dock de bästa uppgifterna t.ex. om
material, planerare och entreprenörer då det gäller byggande och förverkligande av
vattentjänster. Det skulle vara bra om vattenandelslaget kunde samarbeta med
vattentjänstverket på området. Det behövs ett speciellt nära samarbete då avsikten
är att senare ansluta vattenandelslaget till ett vattentjäntsverk som verkar på området.
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5.3  Markägarna

Ett bra samarbete med de lokala markägarna och de kommande abonnenterna är
synnerligen viktigt.

Markägarna har viktiga uppgifter om sina marker, exempelvis om markförhållanden,
förekomsten av berg samt om andra eventuella besvärliga platser, t.ex. om forn-
minnesområden och områden med förorenad jord, som bör undvikas när vatten-
och avloppsnätet byggs. Det är nödvändigt att höra markägarna redan i planerings-
skedet och det kan ha stor inverkan på byggkostnaderna.

Under fältarbetena skall planeraren och/eller andelslagets representanter kontakta
samtliga markägare.

Markägaren skall också informeras om vattenandelslagets möjlighet att söka ett sk.
byggnadsservitut, ifall vattenandelslaget och markägaren inte når samförstånd i
ledningsdragningen. Ett servitut bör dock undvikas och man bör alltid först sträva
att förhandla med markägaren om villkoren för placeringstillstånd.

5.4  Den regionala miljöcentralen

En checklista över frågor som skall ställas till den regionala miljöcentralen:
• allmän information (lösningsalternativ, kostnadsnivå, hitta anvisningar)
• lagstiftning
• uppgifter om interkommunala och andra vattentjänstprojekt
• möjligheter till och villkor för understöd
• miljövård.

Den regionala miljöcentralen har uppgifter om vattenandelslagsprojekten inom sitt
område. Miljöcentralens representanter har deltagit i bildandet av andelslag och fått
uppgifter om frågor som berör bildandet.

De regionala miljöcentralerna ger också uppgifter om lagstiftning som berör vatten-
tjänster. Miljöcentralerna strävar bl.a. med skolnings- och konferensdagar att förmedla
information till kommunerna inom sitt område.

De regionala miljöcentralerna låter tillsammans med kommunerna inom sitt område
utarbeta regionala utredningsplaner för vattentjänster. I planerna utreds bl.a. för-
bindelseledningar mellan tätorterna och tryggande av vattenanskaffningen i kristider.
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I dessa planer strävar man att också beakta områden med tät bosättning på
glesbygden, vilka skulle vara nödvändiga att ansluta till förbindelseledningarna mellan
de större tätorterna. Dessa projekt sträcker sig ofta över kommungränserna.

5.5  Övriga myndigheter

Kommunens brand- och räddningsväsende kan också inverka på planeringen av
andelslagets vattenledningsnät och på nätets verksamhet. Redan i utredningsplane-
ringsskedet är det ändamålsenligt att diskutera ledningsnätets dimensionering, trots
att lagen om vattentjänster inte förutsätter leverans av släckningsvatten och det säl-
lan finns tillräckligt med släckningsvatten i vattenandelslagens ledningsnät.

RÅD NÄR DU BILDAR ETT VATTENANDELSLAG

• ta reda på saker i ett så tidigt skede som möjligt
• gör ett kostnadsförslag genast i början, hellre i överkant än i underkant
• öppenhet och transparens
• information och marknadsföring
• kontakta kommunen, vattentjänstverket och den regionala

miljöcentralen
• låt yrkeskunniga utarbeta handlingar och planer
• granska fastigheterna och vidta nödvändiga åtgärder innan de ansluts

till centraliserade vattentjänster
• informera andelslagets medlemmar
• mervärdesskatteavdrag
• hushållsavdrag
• uppgifter till skattemyndigheten om skogens arealminskning på ett

område där olägenheten blir bestående
• frågor i anslutning till livscykeln.
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DEL 1
Bilaga 1

BYGGKOSTNADER I GENOMSNITT FÖR
NÄTKONSTRUKTIONER (INKLUDERAR 22 % MOMS):

avloppsreningsverk för en fastighet 6 000 euro/st.
(personekvivalent 6 personer)
avloppsreningsverk för en 22 000 euro/st.
by(personekvivalent 30 personer)
vattentäkt (schaktbrunn) 3 000 euro/st.
vattentäkt (borrbrunn) 6 000 euro/st.
avloppsnät med gravitationsledningar 40 - 100 euro/m
(tjälfritt djup, jordschaktning)
tryckavloppsnät 30 - 60 euro/m
(tjälfritt djup, jordschaktning)
vattenledningsnät 20 - 100 euro/m
(tjälfritt djup, jordschaktning)
vatten- och avloppsnät (tryck) 40 - 110 euro/m
(tjälfritt djup, jordschaktning)
vatten- och avloppsnät (tryck+gravitation) 50 - 115 euro/m
(tjälfritt djup, jordschaktning)
pumpstation för en fastighet 4 000 euro/st.
(installerad inkl. el-arbeten)
pumpstation på linjen 15 000 euro/st.
(installerad inkl. el-arbeten)
tryckstegringsstation 7 000 euro/st.
(installerad inkl. el-arbeten)
el-anslutning 1 500 - 3 000 euro/st.

DRIFTS- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER I GENOMSNITT FÖR
NÄTKONSTRUKTIONER (INKLUDERAR 22 % MOMS):

avloppsreningsverk för en fastighet 200 euro/år
avloppsreningsverk för en by 1 000 euro/år
vattentäkt (schaktbrunn) 200 euro/år
vattentäkt (borrbrunn) 200 euro/år
gravitationsavloppsnät 5 euro/km/a
tryckavloppsnät 10 euro/km/a
vattenledningsnät 10 euro/km/a
vatten- och avloppsnät (tryck) 20 euro/km/a
vatten- och avloppsnät (tryck+gravitation) 15 euro/km/a
pumpstation för en fastighet 75 euro/st./a
pumpstation på linjen 200 euro/st./s
tryckstegringsstation 100 euro/st./a
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DEL 1
Bilaga 2

MÖTESAGENDA FÖR VATTENANDELSLAGETS
KONSTITUERANDE STÄMMA

X VATTENANDELSLAG

tidpunkt xx.xx.2005
plats X skola

FÖRSLAG TILL ÄRENDELISTA

1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande och sekreterare

3. Val av protokolljusterare

4. Redogörelse för det planerade vattenandelslagets-
verksamhet och planer

5. Andelslagets stadgar framläggs för godkännande

6. Vattenandelslaget konstitueras

7. Bestämning av arvoden

8. Val av vattenandelslagets första styrelse

9. Val av revisorer

10. Mötet avslutas
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DEL 1
Bilaga 3

VATTENANDELSLAGETS STADGAR

1 §
Firma och henort

Andelslagets firma är
_____________________________________________

och dess hemort är  _______________________________.

2 §
Verksamhetsområde

Andelslagets ändamål är att bygga, upprätthålla och underhålla ett
vatten- och avloppsverk och erbjuda vattentjänster huvudsakligen
för dess medlemmar. Andelslaget kan också erbjuda vattentjänster
till övriga vattentjänstverk.

3 §
   Antagande av medlem

Den som önskar medlemskap i andelslaget skall skriftligt anhålla
om medlemskap av styrelsen. Medlemskapet börjar då styrelsen
godkänt anhållan.

Ifall styrelsen förkastar en ansökan om medlemskap kan styrelsen
underkasta ärendet för andelsstämman att avgöra.

4 §
Rätten för andra än medlemmar att nyttja andelslagets
tjänster

Även andra än medlemmar får ansluta sig till andelslagets vatten- och
avloppsnät och utnyttja andelslagets tjänster.

5 §
Avtal om anslutning och nyttjande av tjänster

För anslutning till andelslagets vatten- och avloppsledningsnät och
dess tjänster görs ett skriftligt avtal.
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Förutom dessa stadgar tillämpas för anslutning och utnyttjande av
tjänster ovannämnda avtal, andelslagets allmänna leveransvillkor
och taxa eller prislista.

    6 §
    Andel och insats

En medlem förpliktas att delta i andelslaget med en andel per ans-
lutning.
Andelens nominella värde (andelsavgift) är __________euro.
Andelsavgiften skall betalas i en rat till det bankkonto andelslaget
anvisar, inom 30 dagar från det medlemskapet har godkänts.

ELLER (alternativ)

En medlem förpliktas att delta i andelslaget med en andel.
Andelens nominella värde (andelsavgift) är __________euro.
Andelsavgiften skall betalas i en rat till det bankkonto andelslaget
anvisar, inom 30 dagar från det medlemskapet har godkänts

    7 §
 Frivilliga andelar

Medlem kan delta i andelslaget med frivilliga andelar enligt andels-
stämmans beslut. Även styrelsen kan besluta i frågan, om andels-
stämman befullmäktigat den att fatta dylika beslut. Fullmakten kan
beviljas för högst fem år i sänder.
Medlem får inte minska antalet frivilliga andelar innan de har förlöpt
minst fem år från det att en sådan andel har beviljats.

    8 §
Anslutningsavgift

Förutom andelslagsinsatsen är varje medlem skyldig att erlägga
en anslutningsavgift för var och en separat vatten- och avlopps-
anslutning.
Andelsstämman beslutar om anslutningsavgiftens storlek,
bestämningsgrunderna, betalningstiden och -sättet och om övriga
villkor. Andelsstämman kan bemyndiga styrelsen att fatta dessa
beslut. Ett sådant bemyndigande kan beviljas för högst fem år i
sänder.
Andelslagets styrelse har rätt att besluta om att anslutningsavgift
inte uppbärs för vissa typer av ledningsanslutningar.
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Alternativ 1:

En medlem kan i samband med överlåtelse av fastigheten överföra
till den nya ägaren eller innehavaren de förmåner som han har
erhållit genom anslutningsavgiften. Anslutningsavgiften återbetalas
när utnyttjande av andelslagets tjänster upphör permanent vid
fastigheten, när byggnaderna tas ur bruk och anslutningsavtalet
sägs upp.

Alternativ 2:

Anslutningsavgiften återbetalas inte, men medlemmen kan överföra
till den nya ägaren eller innehavaren de förmåner som han har
erhållit genom anslutningsavgiften.

9 §
Extra avgift

Andelsstämman kan med enkel majoritet besluta att indriva en
extra avgift av medlemmarna för att under andelslagets verksamhet
köpa en fastighet, förnya eller reparera byggnaderna eller för att
finansiera och anskaffa nya anordningar. Avgiften kan indrivas
under villkor att den inte återbetalas eller att den kan upptas som
lån. Styrelsen beslutar i övriga frågor som berör avgiften.

En extra avgift indrivs av medlemmarna på jämlik bas antingen i
proportion till andelarna eller till hur medlemmarna nyttjar
andelslagets tjänster eller på bägge dessa grunder samtidigt. Under
var räkenskapsperiod kan medlem bestämmas att i en eller flera
rater betala en extra avgift till ett belopp, som uppgår till högst det
nominella värdet av medlemmens andelar.

Ifall den extra avgiften upptas som lån återbetalas de indrivna
raterna på lånet tidigast fem år och senast tio år räknat från
slutet av den räkenskapsperiod då respektive rat har indrivits
av medlemmarna. Om medlemskapet avbryts innan lånet
återbetalats, får medlemmen lånet tillbaka samtidigt med
insatsen. Lånet får återbetalas på samma allmänna villkor
som insatsen.

   10 §
     Medlemmarnas personliga ansvar

Medlemmarna svarar inte personligen för andelslagets skulder och
förbindelser.
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   11 §
Byggande, underhåll och förnyande av vatten- och
avloppsnätet

Andelslaget ombesörjer byggandet och underhållet av vatten-
och avloppsledningarna fram till en anslutningspunkt som styrelsen
bestämmer.

              12 §
Medlemmens skyldigheter

En medlem är skyldig att

1) ingå ett av styrelsen godkänt avtal om anslutning och utnyttjande
av andelslagets tjänster.

2) följa av styrelsen godkända, gällande leveransvillkor och taxor
eller prislistor för vattentjänster.

3) utan ersättning för andelslagets bruk överlåta markområde för
att bygga, reparera och förnya vatten- och avloppsledningar som
leder till medlemmarnas fastigheter.

4) mot en skälig ersättning bevilja andelslaget rätt att på sin mark
även bygga, reparera och förnya andra än i punkt 3) nämnda
vatten- och avloppsledningar.

5) låta styrelsen eller en av befullmäktigad person granska de
ledningar som har anslutits till vatten- och avloppsnätet.

     13 §

                Alla medlemmars enhälliga beslut

Andelslagets alla medlemmar kan utan andelsstämma fatta enhälligt
beslut i fråga som ankommer på andelsstämman. Beslutsfattandet
förutsätter att andelslagets samtliga medlemmar deltar och är
enhälliga.

Beslutet skall göras skriftligen och det skall dateras och
undertecknas av minst två medlemmar. I beslutet måste namnen på
dem som deltog i det nämnas.

I fråga om skriftliga beslut tillämpas i övrigt vad som stadgas om
protokoll vid andelsstämman. En röstförteckning behöver dock inte
ingå i eller bifogas till beslutet.
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14 §
            Andelslagets stämmor

En ordinarie andelsstämma skall hållas en gång om året på en av
styrelsen angiven dag, före utgången av maj månad.

En extra andelsstämma skall hållas, om styrelsen anser att orsak
förefinns eller om den eljest enligt lag skall hållas.

Stämmorna hålls på andelslagets hemort ifall styrelsen inte i
enskilda fall beslutar att stämman hålls på en annan ort i Finland.

Vid stämman har varje medlem en röst. Som andelsstämmans
beslut gäller den åsikt, som omfattats av medlemmar med mer än
hälften av de avgivna rösterna. Vid val anses den vald, som fått de
flesta rösterna. Om rösterna faller jämnt, avgörs ett val genom
lottning och i övriga ärenden gäller som beslut den åsikt, som
stämmans ordförande har understött.

Då det vid val har föreslagits flera än två personer för ett uppdrag
eller en uppgift och ingen av dem har erhållit röstmajoritet förrättas
en ny röstning mellan de kandidater som har fått understöd vid
röstningen. Den som har fått det största antalet röster anses då
vara vald.

Stämmans ordförande skall se till, att det förs ett protokoll över
stämman. Röstlängden skall intas i protokollet eller bifogas till det.
I protokollet skall de fattade besluten samt röstningsresultatet
antecknas. Om beslutet har fattats genom omröstning skall
röstfördelningen antecknas i protokollet.

Ordföranden och minst två av stämman valda protokolljusterare
skall justera och underteckna protokollet.

  15 §
 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie stämma

Vid andelslagets ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1) väljes ordförande och sekreterare samt minst två

protokolljusterare och rösträknare
2) konstateras att kallelsen till stämman har skickat på

stadgeenligt sätt och att stämman eljest är lagenlig
3) framläggs bokslutet och revisionsberättelsen från senaste

räkenskapsperiod
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4) besluts om fastställande av resultaträkningen och balansräkning
och om åtgärder som överskott eller förlust enligt
balansräkningen föranleder

5) besluts om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören för räkenskapsperioden

6) besluts om användningen av överskottet
7) fastställs styrelseordförandens och ledamöternas arvoden
8) väljs nödvändiga ledamöter i styrelsen
9) väljs minst en revisor och en revisorssuppleant för att granska

förvaltningen och bokföringen1

10) bestäms om i vilka tidningar kallelsen till andelsstämman skall
publiceras

11) behandlas övriga ärenden som nämns på föredragningslistan.

   16 §
  Kallelse till andelsstämma

Andelsstämman sammankallas av styrelsen. Kallelse till
andelsstämma sänds till medlemmarna tidigast två månader och
senast en vecka före stämman.

Om stämman behandlar sådana ärenden som avses i paragraf 12
av kapitel 4 i lagen om andelslag, skall kallelsen till stämman
utfärdas tidigast två månader och senast en månad före stämman.

Kallelsen till stämma delges medlemmarna med kungörelse i minst
en tidning som andelsstämman har valt, per post, skriftligen med
hjälp av bud, som telekopia eller som e-postmeddelande till den
adress som finns antecknad i medlemsförteckningen eller till annan
adress som andelslaget känner till

Kallelsen skall nämna de ärenden som behandlas vid stämman.

Om stämman behandlar ändring av stadgarna eller ett ärende som
avses i paragraf 12 av kapitel 4 i lagen om andelslag eller tagande
av nya andelar, tilläggsandelar eller placeringsandelar, skall det
huvudsakliga innehållet i förslaget till beslut nämnas i kallelsen.

1 Ifall en revisor väljs enligt stadgarna tillsvidare eller för mer
än en räkenskapsperiod behöver valet inte göras vid varje
stämma (se senare 22 §). Punkt 9 ovan är då tydligare om den
skrivs exempelvis enligt följande:
“väljs vid behov minst en revisor och en revisorssuppleant”
Ifall en revisor väljs enligt stadgarna för en revisionsperiod är
den nuvarande punktens text lämplig som sådan.
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17 §
   Styrelsen

I andelslagets styrelse ingår ……. ( ) ledamöter, som väljs för sin
uppgift för tre år i sänder.

Högst lika många suppleanter som det finns ledamöter kan väljas
i styrelsen för ett år i sänder. Suppleanterna kan väljas som
personliga suppleanter till styrelsens ordinarie ledamöter.

En andelslagsmedlem eller alternativt medlemmens maka/make
eller en representant för ett samfund som är medlem är valbara
i styrelsen. Verkställande direktören kan väljas till styrelsen
oberoende om han är medlem i andelslaget eller ej.

En medlem eller en representant för ett medlemssamfund som inte
regelbundet utnyttjar andelslagets tjänster får inte ingå i styrelsen.

En tredjedel av styrelsen är årligen i turen att avgå, först enligt lott
och sedan turvis.

Styrelsen utser inom sig en ordförande och en viceordförande för
ett år i sänder.

    18 §
               Styrelsens sammanträden

Styrelsen är beslutför när mer än hälften av dess ledamöter är
närvarande. Beslut får dock inte fattas om inte alla
styrelseledamöter i mån av möjlighet har beretts tillfälle att delta i
behandlingen av ärendet. Om en styrelseledamot har förhinder,
skall den suppleant som skall träda i ledamotens ställe beredas
tillfälle att delta i behandlingen.

Som styrelsens beslut gäller den åsikt, som mer än hälften av de
närvarande har understött eller, om rösterna faller jämnt, den som
ordföranden understöder. Om rösterna i styrelsen faller jämnt vid
val av styrelseordförande, väljs denne genom lottning.

Styrelsens ordförande skall se till att styrelsen sammanträder när
det behövs. Ordföranden skall sammankalla styrelsen, om en
styrelseledamot eller verkställande direktören kräver det.
Verkställande direktören har, även om han eller hon inte är
styrelseledamot, rätt att närvara och yttra sig vid styrelsemötena,
om inte styrelsen i något visst ärende beslutar annat.
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Styrelsen behandlar bland annat följande ärenden:

1) besluta om avgifter som uppbärs för andelslagets tjänster

2) besluta om villkoren i avtalen som gäller de tjänster som
andelslaget erbjuder

3) granskar skötseln av andelslagets tillgångar och finanser samt
bokföringen eller utser någon av medlemmarna att tidvis utföra
sådana granskningar

4) beslutar om att sammankalla andelsstämman och bereder
ärendena som skall behandlas på stämman

5) behandlar övriga ärenden som hör till styrelsens befogenheter
och som åtgärderna kräver.

Protokoll skall föras över styrelsens sammanträden och under-
tecknas av styrelsens ordförande, samt om styrelsen har flera
ledamöter, av styrelsen därtill utsedd ledamot. En styrelsemedlem
och verkställande direktören har rätt att få sin avvikande mening
antecknad i protokollet. Protokollen skall förses med löpande
nummer och förvaras på betryggande sätt.

19 §
Verkställande direktör

Andelslaget kan ha en verkställande direktör, om styrelsen be-
slutar så. Andelslagets styrelse utser och avskedar verkställande
direktören.

Andelslagets styrelse ingår ett skriftligt avtal med verkställande
direktören om ärenden som berör verkställande direktörens
uppgifter och utkomst.

 20 §
Teckning av firma och prokura

Andelslagets firma tecknas av verkställande direktören och av
två styrelsemedlemmar alltid tillsammans.

Styrelsen kan ge firmateckningsrättighet till anställda vid andels-
laget så att de tecknar firman var för sig tillsammans med verk-
ställande direktören eller med en styrelsemedlem eller två anställda
tillsammans.

Styrelsen kan också besluta om att ge rätt till prokura.
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21 §
    Räkenskapsperiod och bokslut

Andelslagets räkenskapsperiod är kalenderåret. Ett bokslut skall
avges för varje räkenskapsperiod.

Bokslutet skall vara färdigt och ges till revisorerna minst en månad
före ordinarie andelsstämman, dock senast före utgången av mars
månad.

22 §
    Revisorer

Andelslaget skall ha minst en revisor och en revisorssuppleant,
vilka väljs tillsvidare.

23 §
  Överföring av andel och förvärvarens rätt

En medlem kan överföra sin andel på någon annan men inte
överlåta medlemskapet.

Om en medlem har överfört sin andel på en annan skall
förvärvaren, som fyller kraven på medlemskap, godkännas som
medlem i andelslaget.

Förvärvaren skall ansöka om medlemskap i andelslaget inom sex
månader från förvärvet.

Förvärvaren har rätt att som amortering av sin anslutningsavgift
räkna tillgodo det belopp av insatsen som överlåtaren har betalt till
andelslaget. Förvärvaren får då också de övriga på lag om
andelslag och dess stadgar grundade ekonomiska förmåner och
skyldigheter som överlåtaren skulle ha haft om medlemskapet hade
fortgått.

    24 §
       En avliden medlems rättsinnehavare

En avliden medlems rättsinnehavare, som har förvärvat rätten till
insatsen, har rätt till medlemskap om förvärvaren inom ett år från
dödsdagen ansöker om medlemskap i andelslaget och det eljest
finns förutsättningar för medlemskap.

En förvärvare som på ansökan om medlemskap inom utsatt tid
godkänns som medlem har rätt att som amortering av sin
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anslutningsavgift räkna tillgodo det belopp av insatsen som den
avlidna har betalt till andelslaget. Förvärvaren får då också de
övriga på lag om andelslag och dess stadgar grundade ekonomiska
förmåner och skyldigheter som den avlidna som levande skulle ha
haft.

     25 §
Uteslutande av medlem

Styrelsen beslutar om uteslutning ur medlemskap.

En medlem kan uteslutas ur andelslaget om:

1) en medlem trots uppmaning inte erlägger sina avgifter till
andelslaget och i övrigt underlåter att uppfylla sina plikter som
medlemskapet ålägger

2) en medlem helt eller delvis slutar utnyttja andelslagets tjänster

3) en medlem åsamkar andelslaget avsevärd skada eller i övrigt
verkar i strid med andelslagets fördel och målsättningar

4) en medlem verkar i strid med gällande allmänna
avtalsbestämmelser eller allmänna leveransvillkor.

5) om en medlem försätts i konkurs eller blir satt under för-
myndarskap.

        26 §
Utdelning av överskott

Överskottet kan delas ut till medlemmarna på basis av utnyttjandet
av andelslagets tjänster under räkenskapsperioden eller som räntor
på insatser som har inbetalats före räkenskapsperiodens ingång eller
på frivilliga andelar.

Överskottet kan samtidigt utdelas på en eller flera grunder. Andels-
stämman beslutar om utdelning av överskott.

                                                       27 §
Upplösning och likvidation av andelslaget

Beslut om frivillig upplösning av andelslaget och om att försätta det
i likvidation fattas av andelsstämman. Beslutet är giltigt, om det
stöds av medlemmarna med minst två tredjedelar av de avgivna
rösterna.
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28 §
                   Fördelning av behållning vid upplösning av andelslaget

Ifall andelslaget upplöses, fattar andelsstämman beslut om hur
andelslagets behållningar skall användas.

Ifall besparingar inte utdelas till medlemmarna skall de användas för
ändamål som främjar vattentjänster eller för allmännyttiga syften.

29 §
      Tvister

Uppstår det tvist å ena sidan mellan andelslaget och styrelse-
medlemmarna eller med andelslagets övriga representanter eller
utredningsman, revisor eller andelslagets medlem å andra sidan
avgörs tvisten vid tingsrätten på andelslagets hemort.

30 §
Ändring av stadgarna

Beslut om stadgeändring fattas av andelsstämman. Såvida inte
lagen eller dessa stadgar bestämmer annorlunda, är beslutet giltigt
om det stöds av medlemmarna med minst två tredjedelar av de
avgivna rösterna.
________________
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 Myndighetens anteckningar  
 

 
 

                      /                               

 
 

ETABLERINGSANMÄLAN
Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse,
förening och annat samfund

 

Y1
Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, stiftelseregistret, registret över 
momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och som försäkringspremieskattskyldig. Ni ska även anteckna 
uppgifterna för fastställande 
av förskott på blanketten.
Sänd blanketten under adress: PRS - SKATTEFÖRVALTNINGEN, Företagsdatasystem, PB 2000, 00231 HELSINGFORS

 

 Företagets eller samfundets namn  
 Firma Företagets språk  
      finska svenska  
 2. Namnalternativ

     
3. Namnalternativ
      

   
 Hemort (kommun)

 
 

 
      

   
 Andra eventuella firmor (Fyll i vid behov)  
 Parallellfirmor (Firmor på främmande språk)

      

 Bifirma
     

Den branschdel som idkas med respektive bifirma
      

 Bifirma
     

Den branschdel som idkas med respektive bifirma
      

 Översättningar av bifirmor
      

   
 Kontaktuppgifter  
 Postadress 

 
Postnummer
 

Postanstalt
 

 
                

 Besöksadress 

     
Postnummer
     

Postanstalt
      

 Telefon
     

Mobiltelefon
     

Fax
      

 E-post
     

Hemsidans webbadress
      

   
 Företaget anmäler sig till följande register:  
 handelsregistret (bifoga kvittot på 

behandlingsavgift) registret över momsskyldiga arbetsgivarregistret  

 
stiftelseregistret förskottsuppbördsregistret

skatteförvaltningens register över
försäkringspremieskattskyldiga

 

DEL 1
Bilaga 4

BLANKETT FÖR ETABLERINGSANMÄLAN

   
 Företagsform (Använd även bilageblankett för respektive företagsform. Förteckningen på sidan 2)  
     
 Bostadsaktiebolag Andelslag Ideell förening  
 

Publikt aktiebolag Stiftelse Annan, vad?       

 
Aktiebolag (=privat aktiebolag)

En utländsk näringsidkares 
filial        

    
  Räkenskapsperiod  
  Räkenskapsperiod (dd.mm-dd.mm)

     
Dagen då den första räkenskapsperioden upphör (dd. mm.åååå)
      

       
  YTJ 1001r  5.2005 Grunddel, sida 1 (3)    

  

  
 Företaget fortsätter med en tidigare rörelse

 Den tidigare näringsidkarens fullständiga namn eller firma
     

Företags- och organisationsnummer eller 
personbeteckning

     

Y1
Postadress
     

Postnummer
     

Postanstalt
     

  
Verksamheten inleds senare (Se ifyllningsanvisningar)
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  Räkenskapsperiod  
  Räkenskapsperiod (dd.mm-dd.mm)

     
Dagen då den första räkenskapsperioden upphör (dd. mm.åååå)
      

       
  YTJ 1001r  5.2005 Grunddel, sida 1 (3)    

  

  
 Företaget fortsätter med en tidigare rörelse

 Den tidigare näringsidkarens fullständiga namn eller firma
     

Företags- och organisationsnummer eller 
personbeteckning

     

Y1
Postadress
     

Postnummer
     

Postanstalt
     

  
 Verksamheten inleds senare (Se ifyllningsanvisningar)

 från, datum     

  
 Kontaktperson eller företag, t.ex. revisionsfirma, som ger tilläggsuppgifter till skatteförvaltningen

 Namn
     

Företags- och organisationsnummer
     

 Postadress
     

Postnummer
     

Postanstalt
     

 Telefon
     

Mobiltelefon
     

 Fax
     

E-post
     

  
 Person och/eller företag (ombud) som ger tilläggsuppgifter om denna anmälan till handels- eller stiftelseregistret

 Namn
     

Företag
     

 Postadress
     

Postnummer
     

Postanstalt
     

 Telefon
     

Mobiltelefon
     

 Fax
     

E-post
     

  
 Tilläggsuppgifter

 
     

 
     

 
     

  
 BILAGEBLANKETTER ENLIGT FÖRETAGSFORM (Fyll i en av följande blanketter.)

 
1

AKTIEBOLAG/BOSTADSAKTIEBOLAG/PUBLIKT 
AKTIEBOLAG/
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG/
PUBLIKT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG

5
BOSTADSRÄTTSFÖRENING/
BOENDEFÖRVALTNINGSOMRÅDE
EUROPEISK EKONOMISK INTRESSEGRUPPERING/EN 
UTOMLANDS REGISTRERAD INTRESSEGRUPPERINGS 
DRIFTSTÄLLE I FINLAND/

 
2 ANDELSLAG/ANDELSBANK   

HYPOTEKSFÖRENING/ SPARBANK/ STATENS 
AFFÄRSVERK

 
3 EN UTLÄNDSK NÄRINGSIDKARES FILIAL 119 STIFTELSE

 
4

ÖMSESIDIGT FÖRSÄKRINGSBOLAG/
PUBLIKT ÖMSESIDIGT FÖRSÄKRINGSBOLAG/ 
FÖRSÄKRINGSFÖRENING

 

12 IDEELL FÖRENING

 Om företaget har anmält sig på s. 1 till registret över momsskyldiga, förskottsuppbörds-
registret, arbetsgivarregistret eller som försäkringspremieskattskyldig, fyll i också s. 3.

 Datum och underskrift

 Datum

     

Underskrift och namnförtydligande

     

Telefon

     

 I 24 § personuppgiftslagen ingående information om register som hänför sig till blanketten fås på Internet under adressen: www.
ytj.fi samt från
Patent- och registerstyrelsen och skatteverk.

  
  YTJ 1001r  5.2005 Grunddel, sida 2 (3)

 

 Postadress som skall anmälas till skatteförvaltningen

 Sätt kryss i rutan om postadressen är densamma som adressuppgiften som antecknats på sidan 1 och som är avsedd för 
allmänt bruk.
I annat fall fyll i adressuppgifterna på raderna nedan.

 Postadress
     

Postnummer
     

Postanstalt
     

  
 Huvudbransch

Y1      

      

  
 Uppgifter om inledande av momsskyldighet

Anmäler sig som momsskyldig Utlä d k ä i idk äl i d t d kl ti k ldi fö
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MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS

 Uppgifter om ansökan om att bli momsskyldig

 
Överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet
(MomsL 12  och 30 §)

Rörelse i liten skala, allmännyttigt samfund
eller religionssamfund (MomsL 12.1 §)

 
 från, datum     från, datum      

 
Utländsk näringsidkare (MomsL 12.2 §) Utländsk distansförsäljning (MomsL 63 a §) Gemenskapsinterna förvärv (MomsL 26 f 

§)

 från, datum     från, datum          

    (dd.mm.åååå - dd.mm.åååå)

 Primärproducent ansöker om att bli 
momsskyldig

Omsättningen för räkenskapsperioden 
(MomsL 3) §)

     

 från, datum          euro   
  

 Anser sig inte vara momsskyldig, motiveringar

      
 

     
 Tilläggsuppgifter

     

 
     

 
     

  
Uppgifter om försäkringspremieskattskyldighet

 
Anmäler sig som försäkringspremieskattskyldig

 från, datum     
  
 Bankförbindelse och kontonummer

     

  
Uppgifter om löneutbetalning

 
Anmäler sig som arbetsgivare med regelbunden 
löneutbetalning

Anmäler sig som arbetsgivare som betalar sjöarbetsinkomst

 från, datum     från, datum     
  

Fylls i av den som änsöker om registrering i förskottsuppbördsregistret

 
Ansöker om registrering i förskottsuppbördsregistret (25 § L om förskottsuppbörd)

 Datum och underskrift

 Datum

     

Underskrift och namnförtydligande

     

Telefon

     

 I 24 § personuppgiftslagen ingående information om register som hänför sig till blanketten fås på Internet under adressen: www.
ytj.fi samt från
Patent- och registerstyrelsen och skatteverk.

  
  YTJ 1001r  5.2005 Grunddel, sida 2 (3)

 

 Postadress som skall anmälas till skatteförvaltningen

 Sätt kryss i rutan om postadressen är densamma som adressuppgiften som antecknats på sidan 1 och som är avsedd för 
allmänt bruk.
I annat fall fyll i adressuppgifterna på raderna nedan.

 Postadress
     

Postnummer
     

Postanstalt
     

  
 Huvudbransch

Y1      

      

  
 Uppgifter om inledande av momsskyldighet

 
Anmäler sig som momsskyldig Utländsk näringsidkare anmäler sig 

som momsskyldig
endast som deklarationsskyldig för 
gemen-
skapsinterna förvärv eller försäljningar

 från, datum     från, datum     från, datum     

 
Bedriver endast primärproduktion

  

 från, datum     
  

Uppgifter för fastställande av förskott

 
Uppskattning av den första räkenskapsperiodens omsättning Uppskattning av den första räkenskapsperiodens beskattningsbara 

inkomst

      euro       euro  

  YTJ 1001r  5.2005  Skattemyndighetens exemplar, sida 3 
(3)

  

 

2
 

Handelsregistret 

ETABLERINGSANMÄLAN
Bilaga till blankett 
Y1                                                  
 
Andelslag/andelsbank 

 

 Andelslagets firma  
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Uppgifter för fastställande av förskott

 
Uppskattning av den första räkenskapsperiodens omsättning Uppskattning av den första räkenskapsperiodens beskattningsbara 

inkomst

      euro       euro  

  YTJ 1001r  5.2005  Skattemyndighetens exemplar, sida 3 
(3)

  

 

2
 

Handelsregistret 

ETABLERINGSANMÄLAN
Bilaga till blankett 
Y1                                                  
 
Andelslag/andelsbank 

 

 Andelslagets firma  

 
     

 

   

 
Dagen då stiftelseurkunden undertecknats
  

 
     

 

   

 
Verksamhetsområde 
  

 
 
Verksamhetsområdet framgår av punkt

 
     

 
i stadgarna  

   

 
Insats och tilläggsinsats (Fälten angående tilläggsinsats ifylls endast vid behov)
  

 
Insatsens storlek 
     

Tilläggsinsatsens storlek
      

 
Antal tilläggsinsatser eller maximiantal enligt olika slag av 
andelar
     

Tilläggsinsatsens nominella belopp enligt olika slag av andelar
      

   

 
Placeringsandelskapital (Ifylls endast vid behov)
  

 
För placeringsandelskapitalet inbetalt belopp enligt olika slag 
av andelar
     

Placeringsandelsavgiftens belopp
      

 
Antalet placeringsandelar 
     

Maximiantal placeringsandelar
      

   

 
Tillskottsplikt  och extra avgift
  

 
Åligger medlemmarna tillskottsplikt 
     

Åligger medlemmarna skyldighet att erlägga extra avgifter
      

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS

   

 Styrelse
 

 

 
Namn
     
 

Personbeteckning
     
 

Ordförande
Medlem  

 
Postadress
     
 

Postnummer
     

Postanstalt
      

 

Medborgarskap
     
 
 

Jag samtycker till uppdraget (underskrift)
     

 

   

 
Namn
     
 

Personbeteckning
     
 

Medlem
Suppleant  

 
Postadress
     
 

Postnummer
     

Postanstalt
      

 

Medborgarskap
     
 
 

Jag samtycker till uppdraget (underskrift)
     

 

   

 
Namn
     
 

Personbeteckning
     
 

Medlem
Suppleant  

 
Postadress
     
 

Postnummer
     

Postanstalt
      

 

Medborgarskap
     
 
 

Jag samtycker till uppdraget (underskrift)
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Styrelse (fortsätter)

 

 

 
Namn
     
 

Personbeteckning
     
 

Medlem 
Suppleant  

 
Postadress
     
 

Postnummer
     

Postanstalt
      

 

Medborgarskap
     
 
 

Jag samtycker till uppdraget (underskrift)
     

 

   

 
Namn
     
 

Personbeteckning
     
 

Medlem
Suppleant  

 
Postadress
     
 

Postnummer
     

Postanstalt
      

 

Medborgarskap
     
 
 

Jag samtycker till uppdraget (underskrift)
     

 

   

 
Namn
     
 

Personbeteckning
     
 

Medlem
Suppleant  

 
Postadress
     
 

Postnummer
     

Postanstalt
      

 

Medborgarskap
     
 
 

Jag samtycker till uppdraget (underskrift)
     

 

   

 
Namn
     
 

Personbeteckning
     
 

Medlem
Suppleant  

 
Postadress
     
 

Postnummer
     

Postanstalt
      

 

Medborgarskap
     
 
 

Jag samtycker till uppdraget (underskrift)
     

 

   

 
Namn
     
 

Personbeteckning
     
 

Medlem 
Suppleant  

 
Postadress
     
 

Postnummer
     

Postanstalt
      

 

Medborgarskap
     
 
 

Jag samtycker till uppdraget (underskrift)
     

 

   

 
Namn
     
 

Personbeteckning
     
 

Medlem
Suppleant  

 
Postadress
     
 

Postnummer
     

Postanstalt
      

 

Medborgarskap
     
 
 

Jag samtycker till uppdraget (underskrift)
     

 

 
 

Fortsätter på blanketten Förvaltningsråd/styrelsens övriga medlemmar eller på en särskild bilaga.  

 Verkställande direktör
 

 

 

Namn
     
 

Personbeteckning
     
 
 

 

 
Postadress
     
 

Postnummer
     

Postanstalt
      

 
Medborgarskap
     
 

Jag samtycker till uppdraget (underskrift
      

   

 Verkställande direktörens suppleant
 

 

 

Namn
     
 

Personbeteckning
     
 
 

 

 
Postadress
     
 

Postnummer
     

Postanstalt
      

 
Medborgarskap
     
 

Jag samtycker till uppdraget (underskrift
      

   
 Tecknande av firma  

 

 
Tecknande av firma framgår av punkt

 

 
     

 
i stadgarna  
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Namn
     
 

Personbeteckning
     
 
 

 

 
Postadress
     
 

Postnummer
     

Postanstalt
      

 
Medborgarskap
     
 

Jag samtycker till uppdraget (underskrift
      

   
 Tecknande av firma  

 

 
Tecknande av firma framgår av punkt

 

 
     

 
i stadgarna  

   

 

 

Firmatecknare och prokurister (Anvisning 1)

 
Namn
     
 

Personbeteckning
     
 

Firmatecknare
Prokurist  

 
Postadress
     
 

Postnummer
     

Postanstalt
      

 
Medborgarskap
     
 

Tecknande av firma
     
 

 

   

 
Namn
     
 

Personbeteckning
     
 

Firmatecknare
Prokurist  

 
Postadress
     
 

Postnummer
     

Postanstalt
      

 
Medborgarskap
     
 

Tecknande av firma
     
 

 

   

 
Namn
     
 

Personbeteckning
     
 

Firmatecknare
Prokurist  

 
Postadress
     
 

Postnummer
     

Postanstalt
      

 
Medborgarskap
     
 

Tecknande av firma
     
 

 

   

 
Namn
     
 

Personbeteckning
     
 

Firmatecknare
Prokurist  

 
Postadress
     
 

Postnummer
     

Postanstalt
      

 
Medborgarskap
     
 

Tecknande av firma
     
 

 

 
 
      Firmatecknare och prokurister fortsätter på en särskild bilaga.

 
 

 
Revisor(er) 

 
 

 
 

Revisor
 

Revisorssuppleant  

 

Namn (person eller sammanslutning)
     

Personbeteckning eller företags- och

org.nummer         
 
 

Jag samtycker till uppdraget 
(underskrift) 
 
 

 

 
Postadress (för person)
     
 

Postnummer
     

Postanstalt
      

 
Sammanslutningens huvudansvariga revisor
     

Personbeteckning
     

Jag samtycker till uppdraget 
(underskrift)
 

 

 
Postadress
     

Postnummer
     

Postanstalt
      

 
 

Revisor
 

Revisorssuppleant  

 

Namn (person eller sammanslutning)
     

Personbeteckning eller företags- och

org.nummer         
 
 

Jag samtycker till uppdraget 
(underskrift) 
 
 

 

 
Postadress (för person)
     
 

Postnummer
     

Postanstalt
      

 
Sammanslutningens huvudansvariga revisor
     

Personbeteckning
     

Jag samtycker till uppdraget 
(underskrift)
 

 

 
Postadress
     

Postnummer
     

Postanstalt
      

  Fortsätter på en särskild bilaga

 
 

 Eventuella andra omständigheter som anmäls för registrering  
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MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS

 

Om det är fråga om en andelsbanks etableringsanmälan, anmäls i punkt "Eventuella andra omständigheter som
                         anmäls för registrering" den dag då andelsbankens stadgar fastställts samt vid behov uppgift därom, om 
andels-
                         banken skall bli medlem i centralinstitutet för sammanslutning av andelsbanker enligt 7 a § 
andelsbankslagen.
 

Anvisning 1    Anmäl om det är fråga om en rätt att teckna firma eller prokura. I punkt "Tecknande av firma" skall anges 
hur
                         firman tecknas. T.ex. av två prokurister gemensamt eller firmatecknaren ensam. Man skall iaktta att 
styrelsen
                         inte kan ge firmateckningsrätt om det i stadgarna inte finns en bestämmelse därom.
 

Kvittot på betalning av anmälans behandlingsavgift skall bifogas till anmälan. Ytterligare information 
om behandlingsavgiften, betalningssätt, bildande av ett andelslag och anmälningsförfarande 
tillhandahålls under adressen http://www.prh.fi/
 

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran. Undertecknade samtliga medlemmar av andelslagets styrelse och 
verkställande direktören försäkrar att stadgandena i lagen om andelslag iakttagits vid bildande av andelslaget. 

 

Datum
     
 
 

 

 

Alla styrelsemedlemmars och verkställande direktörens underskrifter med namnförtydliganden
     
 

 

   
 IFYLLS ENDAST OM ANDELSLAGET HAR PLACERINGSANDELSKAPITAL  

 
Styrelsens och verkställande direktörens försäkran angående betalning av placeringsandelskapital. Undertecknade 
samtliga medlemmar av andelslagets styrelse och verkställande direktören försäkrar att det belopp som inbetalts för 
placeringsandelskapitalet som skall registreras är i andelslagets ägo och besittning.

 

 
Datum
     
 

 

 

Alla styrelsemedlemmars och verkställande direktörens underskrifter med namnförtydliganden
     
 

 

   

 Revisorernas intyg om betalning av placeringsandelskapital. Undertecknade andelslagets revisorer försäkrar att 
stadgandena i lagen om andelslag angående betalning av placeringskapitalet iakttagits  

 
Datum
     
 

 

 

Revisorernas underskrifter med namnförtydliganden
     
 

 

 
Handlingar som skall fogas till andelslags etableringsanmälan:
1 Anmälningsblankett Y1 och handelsregistrets bilageblankett 2 i original
2 Stiftelseurkund i original
3 Separat kopia av stadgarna
4 Protokoll från styrelsemötet där styrelsens ordförande och verkställande direktör valdes
 

ANVISNINGAR
Allmänt
Om utrymmet på blanketten inte räcker till för de saker som skall anmälas, kan de fortsättas på en separat
                         sida av A4 -format.
 

Om en person som skall anmälas för anteckning i registret inte har en finsk personbeteckning, anmäls hans
                         födelsetid. Anmäls personen ifråga för första gången till handelsregistret, skall dessutom en tillförlitlig
                         redogörelse (t.ex. passkopia) för hans identitet bifogas.
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6 PLANERING

6.1 Upphandlingsförfarande

Vattenandelslaget bör konkurrensutsätta alla upphandlingar och köptjänster i enlighet
med gällande författningar. Vattenandelslagets styrelse ansvarar för konkurrens-
utsättningen, men överlämnar vanligen det praktiska genomförandet till projektchefen.

I lagen och förordningen om offentliga upphandlingar stadgas om tillåtna förfaranden
för att uppnå konkurrens och för att trygga ett jämlikt och ickediskriminerat
bemötande av anbudsgivarna.

I planeringsupphandlingar och byggnadsentreprenader bör antingen ett öppet eller
ett begränsat förfarande användas.

Öppet förfarande

Alla intresserade leverantörer kan lämna anbud.

Begränsat förfarande

Upphandlingsenheten begär anbud av kandidater som har utsetts bland dem som
har anmält sitt intresse.

Förfaringssätt enligt lagen är förhandlingsförfarande, där upphandlingsenheten tar
kontakt med utsedda leverantörer och förhandlar med en eller flera leverantörer om
avtalsvillkoren och direkt förhandlingsförfarande, där upphandlingen görs med
en leverantör utan anbudstävling.

6.2 Beslut om planernas innehåll och begäran om
planeringsanbud

PLANERINGSPROCESSEN MÅLEN DEFINIERAS
UTGÅNGSUPPGIFTERNA
SAMMANSTÄLLSPLANERINGSTÄVLING
PLANERINGSENTREPRENAD

Vattenandelslagets styrelse (=beställare) definierar planens innehåll tillsammans med
projektchefen. I detta skede bestäms också kostnaderna.

Det är viktigt att definiera utredningsplanens innehåll i begäran om planeringsanbud,
där alla arbeten som ingår i uppdraget bör specificeras så att planeraren kan ge ett
totalanbud för att utarbeta handlingarna. Beställaren bör också eftersträva ett totalpris,
så att planeringskostnaderna så noggrant som möjligt kan beräknas på förhand.
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Eftersom det i planeringen ändå nästan utan undantag kommer fram ändringar och
oförutsägbara faktorer som man inte har kunnat förbereda sig på i anbudet, är det
viktigt att också begära pris per enhet, som kan användas vid tilläggs- och ändrings-
planering.

Beställaren bör framlägga bl.a. följande utgångsuppgifter i anbudsbegäran, så att
planeraren kan ge ett totalanbud för utredningsplaneringen.
• fastigheternas samt eventuella byggplatsers läge och antal (karta från

översiktsplanen)
• en bedömning om stomlinjernas totala längd (om det är ändamålsenligt

att uppge)
• antalet fastigheter som skall anslutas till nätet och deras läge
• en uppskattning av antalet eventuella byggplatser som skall anslutas till nätet

och deras läge
• planering/utbyggnad i etapper (principerna, om de har fastslagits)
• anslutningspunkten till vattenledningsnätet vid ett vattentjänstverk som finns på

området (om den har fastslagits)
• behovet att planera en vattentäkt (om det inte finns möjlighet att köpa vatten)
• mottagningspunkten för avloppsvatten i ett avloppsnät vid ett vattentjänstverk

som finns på området (om den har fastslagits)
• behovet att planera ett avloppsreningsverk (om det inte finns en mottagnings-

punkt för avloppsvatten)
• planerad anslutningspunkt vid fastigheterna
• anskaffning av nödvändiga uppgifter om fastigheterna
• fastighetsregisteruppgifter eller förfarande vid anskaffningen av dem
• kartmaterial för planeringen (anskaffningsansvar)
• markundersökningarna, omfattning och mängd

En del av de ovannämnda uppgifterna finns i översiktsplanen.

Planeringsprogrammet, där målen definieras, är en central handling i anbudsbegäran.
Det bör framgå av programmet vad som planeras och på vilket sätt, hur planeringen
är indelad och tidtabellen. Utgångsläget, vad som eftersträvas och vad som skall
utskrivas för var och en planeringsuppgift (rapporter, kalkyler, ritningar, beskrivningar)
samt noggrannhetsnivån skall framgå av planeringsuppgifterna.

Det är också viktigt att definiera antalet planerings- och informationsmöten.

Nedan följer ett exempel på anbudsbegäran:

ANBUDSBEGÄRAN
XX.XX.2005

1 (2)

NN:s vattenandelslag begär om ert anbud för planeringen av ett
vattentjänstsystem i N kommun i enlighet med följande handlingar
som ingår i anbudsbegäran.
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1 Allmänt

Planeringsområdet är beläget i N kommun och områdets gränser framgår av kartbilagan
(bilaga 1). Områdesgränserna baserar sig på en översiktsplan som NN:s vattenandelslag
har utarbetat (bilaga 2).

2 Planeringsuppgifterna och målsättningarna

Målet är att anordna tillgång till hushållsvatten av god kvalitet och avleda avloppsvattnet
från området eller behandla det på området. Planeringsuppgiften är indelad i två skeden,
så att det i det första skedet utarbetas en utredningsplan och i det andra skedet bygg-
planerna. För vardera uppgiften görs separata konsultkontrakt (det andra skedet är en
option). Planeraren skall delta i gemensamma möten där vattenandelslaget behandlar
ärendet. I anbudet skall ingå x st. möten. Mötena hålls på kvällar.

Planeringsuppgift 1

I uppgiften ingår att utarbeta en utredningsplan inklusive alternativ och beskrivningar för
NN:s vattenandelslags vatten- och avloppsnät.

Målet är att utarbeta en utredningsplan, enligt vilken vattenandelslaget kan bilda sig en
klar uppfattning om projektet och fatta nödvändiga beslut. Utredningsplanen skall behandla
olika alternativ. För alternativen upprättas beskrivningar (beskrivning av alternativen) och
förslag till nät-/anordningslösningar. Utredningsplanen skall också innehålla preliminära
dimensioneringar, investerings- och driftskostnadsförslag, riskerna vid genomförande,
principlösningar för specialobjekt och möjligheterna till utbyggnad i etapper.

Planeringsuppgift 2

I uppgiften ingår att utarbeta byggplaner inklusive arbetsbeskrivningar för inbegäran om
entreprenadanbud för det alternativ som vattenandelslaget har valt. Byggplanerna skall
innehålla en tillräcklig mängd detaljplaner samt en beredning av alla nödvändiga
tillståndsansökningar (vattenandelslaget ansöker). I uppgiften ingår att upprätta ett
tillförlitligt kostnadsförslag enligt den kostnadsnivå som gäller vid tidpunkten för
planeringen.

3 Planeringstidtabell

Den första planeringsuppgiften, d.v.s. utredningsplaneringen, kan inledas genast när
avtalet har undertecknats och utredningsplanen skall vara färdig senast fyra månader
efter det att avtalet har undertecknats.

Den andra planeringsuppgiften, d.v.s. byggplanen, kan inledas (preliminärt) ca två månader
efter att utredningsplanen har färdigställts. En överenskommelse om den andra uppgiftens
tidtabell görs i samband med ett eventuellt avtal om fortsatt planering.

4 Planeringsarvode

Planeringen utförs i enlighet med Allmänna avtalsvillkor om konsultverksamhet KSE
1995, punkt 5.2.2 Totalarvode. Planeringsarvodet betalas enligt separat överenskomna
rater.

5 Dröjsmålsvite

Avvikande från avtalsvillkoren KSE 1995 är vite för dröjsmål 1,0 % för varje hel vecka,
separat för vardera planeringsuppgiften.
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6 Anbud

Anbudet ges som totalprisanbud enligt följande indelning
- uppgift 1  ______________euro
- uppgift 2  ______________euro
- markundersökningarna ______________euro

Anbudsgivaren skall upprätta ett undersökningsprogram för sitt anbud. Priset för mark-
undersökningarna skall vara bundet till programmet. Planeraren skall utnyttja
markägarnas lokalkännedom om markens beskaffenhet.

Anbudet skall skickas till NN:s vattenandelslag och vara andelslaget till handa
senast xx.xx.2005 kl. 16.00. Adressen är xx (xxxxxx xx, xxxx)

Bilagor: Karta
Översiktsplanen

Behovet av markundersökningar och deras omfattning i olika planeringsskeden skall
grundligt övervägas. Markundersökningarna utgör en betydande del av de totala
planeringskostnaderna. För byggandet krävs bra uppgifter om markbeskaffenhet
och entreprenören baserar sitt anbud på dessa uppgifter. Planeraren skall utnyttja
lokalkännedom vid anskaffningen av uppgifter om marken.

6.3 Val av planerare

Vid valet av planerare följs anvisningarna i punkt 8.2 Konkurrensutsättning. När
planeraren har utsetts ingår beställaren och planeraren ett planeringsavtal om upp-
draget. Det är mest ändamålsenligt att använda allmänna avtalsvillkor för konsult-
verksamhet KSE 1995 som utgångspunkt.

6.4 Planeringsledning och planhandlingar

Beställaren leder planeringen. Målen, d.v.s. det man förväntar sig av planeraren,
definieras när begäran om anbud för planeringen upprättas. När planeraren har valts
preciseras målen tillsammans med planeraren på det första projektmötet. Planeraren
skall vara vattenandelslaget obundna expert i alla detaljer som berör planeringen.

I planeringen hålls regelbundet planeringsmöten. På mötena behandlas arbetsförloppet
och man fattar nödvändiga beslut om den fortsatta planeringen. Vattenandelslaget
skall ha beredskap att inom en måttlig tid besluta om olika alternativ. Planeraren
skall framlägga alla faktorer som inverkar på valet, såsom teknik, kostnader,
tillståndsärenden, drift, underhåll etc.
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Dragning under järnvägen: foderröret svetsas, Kulhon vesiosuuskunta.
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Handlingar som utarbetas i planeringen:

Utredningsplanen

• Planbeskrivning
• Alternativa lösningar
• Den valda lösningen
• Översiktskarta (objektet markeras) 1: 100 000
• Plankarta 1:5 000
• Längdprofiler för var och en linje 1:5 000/1:100
• Verk, pumpstationer, o.dyl. anordningar och konstruktioner, principlösningar
• Preliminära uppgifter om markförhållandena
• Preliminär dimensionering
• Preliminära kostnadsförslag (hela projektet)
• Förteckning över objekt som kräver tillstånd
• Principlösningar för specialobjekt
• Utredning om antalet anslutare
• Beräknad användning i början (icke utnyttjad kapacitet), då alla inte ännu

har anslutit sig
• Beräknade drifts- och underhållskostnader.
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Byggplanen

• Översiktskarta (objektet markeras) 1:100 000
• Plankarta 1:5 000, 1:2 000 eller 1:1 000
• Längdprofiler för var och en linje 1:1000/1:100 eller 1:2 000/1:200
• Brunnstyper, stämpningsbehov
• Grundläggningslösningar
• Detaljerade planer (dragning under väg/järnväg, vattendrag, anordningar,

konstruktioner)
• Materialförteckningar för anbudsbegäran
• Uppgifter för anbudsbegäran om anordningarnas verksamhetspunkter
• Dragningen av el till elektriska anordningar (anslutningar och kabelrutter)
• Mängdkalkyler
• Specifika arbetsbeskrivningar.

6.5 Målen med vattentjänstsystemen, alternativ och val
av alternativ

Utgångsuppgifterna för utredningsplanen fås från översiktsplanen. Målet med
utredningsplanen är att få en uppfattning om projektets helhet och alternativen, så att
ett slutligt byggbeslut kan fattas. Planerarens roll som vattenandelslagets expert är
viktig i detta skede. Besluten binder kostnaderna och inverkar på drifts- och
servicekostnaderna i framtiden.

Mätningsutrustning på byggarbetsplatsen, Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta.
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I planeringskontraktet skall det reserveras tid för att presentera alternativen, dryfta
lösningarna och lösa frågor som beror på markägoförhållanden. Ifall vattenandelslaget
utnyttjar tjänsterna som ett vattentjänstverk på området erbjuder, bör man i detta
skede fästa uppmärksamhet vid anordningarnas förenlighet och de kvalitetskrav
som förenligheten ställer.

6.5.1 Lösningar vid avloppsvattenbehandling

I planerna bör man ta ställning till hur avloppsvattnen skall behandlas på området.
På glesbygden skall avloppsvattnen alltid då det är ekonomiskt eller annars förnuftigt
i första hand behandlas centraliserat. Det är betydligt förmånligare att bygga
centraliserad avloppsvattenbehandling samtidigt när vattenledningarna byggs än att
bygga den senare separat. Avloppen på glesbygden anordnas i regel med tryckavlopp
fastighetsvis. Med en pumpstation för en eller för några fastigheter gemensamt pumpas
avloppsvattnet för att behandlas antingen i ett lokalt paketreningsverk eller i ett
regionalt vattentjänstverks avloppsreningsverk.

6.5.2 Utbyggnadsalternativ

6.5.2.1 Nyttjande av ett regionalt vattentjänstverk

Det är förnuftigt att utnyttja befintliga vattentjänstverk alltid då det är tekniskt och
ekonomiskt möjligt. Det är dyrt att bygga nya vattentäkter och avloppsreningsverk.
Verkens underhåll inklusive service, skötsel och kontrollundersökningar kräver tid
och en yrkeskunnig driftspersonal.

Det är också vanligt att ett vattenandelslag bygger centraliserade vattentjänster
inklusive transportledningar och kommer överens med ett vattentjänstverk på området
om en anslutningspunkt från vilken avloppsvattnen kan ledas till avloppsnätet och en
punkt från vilken hushållsvatten kan köpas för andelslagets bruk.

Det förekommer många skillnader gällande anslutningspunkter och avtalsvillkor för
anslutning beroende på kommunerna. Det vanligaste är dock att andelslaget kan
ansluta sitt nät till det regionala vattentjänstverkets nät utan att betala ersättning.

6.5.2.2 Vattenandelslagets egna verk och nät

Ifall avståndet till ett vattentjänstverks nät är långt eller terrängförhållande besvärliga
och kostnaderna för att ansluta ledningsnäten blir oskäligt höga bör vattenandels-
laget bygga egna anläggningar för vattenanskaffning och avloppsvattenbehandling.

Det krävs många undersökningar och utredningar för att hitta en bra vattentäkt. De
regionala miljöcentralerna har kartlagt och klassificerat grundvattenområden och
det finns därför vanligen åtminstone preliminär information om vattentäktsplatser.
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För att trygga vattenanskaffningen även i krissituationer är det tillrådligt att bygga
minst två separata vattentäkter inom ledningsnätet. Vattentäkterna bör ligga så långt
som möjligt från varandra och helst i separata grundvattenförekomster.

Ifall det enligt planerna kommer att tas över 250 m3/d vatten från en vattentäkt skall
det ansökas om miljötillståndsverkets tillstånd enligt vattenlagen. Miljötillstånd skall
alltid ansökas för ett ytvattenverk och vanligen också från miljötillståndsverket
vattentäktstillstånd enligt vattenlagen.

Många saker skall också redas ut om man bygger ett eget avloppsreningsverk. En
lämplig plats skall hittas för reningsverket så att det varken uppstår luktolägenheter
i den närmaste omgivningen eller grundvattenskador och därigenom förorenar de
egna vattentäkterna. Vatten som har behandlats i ett avloppsreningsverk är alltid
avloppsvatten och skall efter behandlingen ledas till en säker plats.

För ett avloppsreningsverk skall det ansökas om miljötillstånd antingen från miljö-
tillståndsverket, den regionala miljöcentralen eller från kommunens miljövårds-
myndighet. Tillståndsmyndigheten bestäms enligt avloppsreningsverkets kapacitet,
m.a.o. enligt personekvivalent (pe):

pe > 4 000 miljötillståndsverkets tillstånd

pe 100 - 4 000 den regionala miljöcentralens tillstånd

pe <100 kommunens miljövårdsmyndighets tillstånd enligt prövning

Miljöskyddsförordningen innehåller bestämmelser om ansökningshandlingarna för
ansökan om tillstånd. Anvisningarna finns också på miljöförvaltningens www-sidor.
För noggrannare anvisningar bör vattenandelslaget i ett så tidigt skede av projektet
som möjligt vända sig till kommunens miljövårdsmyndigheter och till den regionala
miljöcentralen.

6.6 Samarbete med invånarna

Invånarnas lokalkännedom bör utnyttjas när planerna upprättas. Det lönar sig att
planera linjerna tillsammans med markägarna, eftersom de bäst känner till de lokala
terrängförhållandena. Markägarna vet hur det lönar sig att bygga linjerna på åkrarna
för att undvika att täckdiken söndras. En linjesträckning som har planerats i samråd
med markägaren är också den bästa garantin för att markägaren i fortsättningen ger
sitt samtycke till linjen (nyttjanderätt till ledningsområdet).

Förutom invånarnas lokalkännedom är det dessutom skäl att göra nödvändiga mar-
kundersökningar för att försäkra sig om markens beskaffenhet och bergytans nivå.

Vattenandelslaget bör informera och meddela om planeringsförloppet, eventuella
problem, lösningar och projektets tidtabell.
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6.7 Avtal om anslutning av fastigheterna

Anslutningsavtal bör göras med anslutarna innan byggandet inleds (modell, bilaga
5). Det är bra att ha avtalen klara redan innan byggandet inleds, så att man med
säkerhet vet vilka fastigheter som ansluter sig till centraliserat ledningsnät. Avtals-
villkoren, där anslutningsavgiften definieras, skickas också med anslutningsavtalet
till anslutarna.

Styrelsen kan befullmäktiga en styrelsemedlem att för andelslagets del teckna
anslutningsavtalen. I praktiken undertecknas avtalen genom att gå från hus till hus.
Den befullmäktigade skall vara beredd att svara på anslutarnas frågor om exempelvis:

• anslutningspunkt, ansvarsgränserna mellan vattenandelslaget och anslutaren
• vad kostar det, betalningstid
• platsen där fastighetens avloppspump placeras
• vattentrycket i ledningsnätet
• vilka arbeten som tillfaller fastigheten att betala
• vem ger råd i de arbeten som hör till fastigheten att sköta
• ledningsgravarnas djup, bredd och områdets bredd under byggnadstiden.

6.8  Avtal om nyttjanderätten till ledningsområdet, servitut
och tillstånd

Ledningsnätets dragning kräver utan undantag tillstånd bl.a. av markägarna, väg-
och järnvägshållarna och av ägarna till ett vattenområde. Anskaffningen av tillstånd
tar tid och bör därför beaktas i tidtabellen.

6.8.1 Avtal om nyttjanderätt med markägaren

I och med avtalet om nyttjanderätt ger markägaren lov att placera ledningar och till
dem anslutande anläggningar (ventiler, brandposter, spolningskopplingar, tömnings-
ventiler- och -kopplingar, luftningsanordningar, brunnar samt el-anslutningar etc.)
på sin mark. En tillräckligt detaljerad karta, där ledningarna har inritats med nödvändig
noggrannhet, skall bifogas till avtalet. Vid behov används utsättningsmätning eller
koordinater för att definiera läget med överenskommen noggrannhet.

Avtalet om nyttjanderätt ger också vattenandelslaget rätt att utan särskilt tillstånd
utföra underhållsåtgärder på nätet.

Permanenta konstruktioner får varken uppföras på ledningslinjen eller på närområdet.
I avtalet om nyttjanderätt skall det nämnas att vattenandelslaget ansöker eller har
rätt att ansöka om servitut för ledningsområdet.

En modell för avtal om nyttjanderätt framgår av bilaga (bilaga 6).
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6.8.2 Arrende eller köp av markområde

Ett avtal om nyttjanderätt räcker inte till för att placera nödvändiga anläggningar för
ett vatten- och avloppssystem (pumpstation, tryckstegrings- och mätningsstation,
avloppsreningsverk, vattentäkt etc). Vattenandelslaget bör, antingen genom ett lång-
varigt arrendeavtal eller genom köp, skaffa nödvändiga markområden inklusive even-
tuella underhållsvägar i sin ägo.

6.8.3 Beslut om placering under trafikled (Vägförvaltningen, kommunen,
väglaget, Banförvaltningscentralen

I regel krävs det tillstånd till att dra en ledning under en trafikled. Dragningen under
en tomtväg eller en enskild väg kan göras enligt ett avtal om nyttjanderätt. För dragning
under en allmän väg måste väghållaren (väglaget, kommunen, Vägförvaltningen) alltid
bevilja ett separat tillstånd.

Vägförvaltningen och kommunen ställer utan undantag villkor för konstruktionerna
vid dragning under allmänna vägar. Normalt förutsätts det en foderrörskonstruktion
och ventiler vid underdragningsstället om det gäller en tryckledning. Ansökan om
tillstånd kräver tillräckliga, detaljerade planer. Ett exempel på Vägförvaltningens
tillstånd framgår av bilaga (bilaga 7).

Tillstånd till dragning under järnväg ansöks hos Banförvaltningscentralen.

6.8.4 Tillstånd till placering i vattendrag (miljötillståndsverket)

I vattenlagen stadgas om placeringen i ett vattendrag. Det är alltid nödvändigt att
separat utreda behovet av tillstånd. Ärenden som berör dragning i ett vattendrag
behandlas genom ett sk. kungörelseförfarande, varvid ansökan finns till påseende i
kommunen och ärendet kungörs på kommunens anslagstavlor. Det tar vanligen några
månader innan tillståndet är beviljat.

Ansökan om tillstånd stadgas i vattenlagen och -förordningen, där det finns
bestämmelser om ansökningshandlingarna. Ansökan om placering kan också göras
om ett såkallat tillstånd till inledande, d.v.s. ett lov att inleda arbetena innan beslutet
har vunnit laga kraft, ifall det finns risk för att besvär anförs mot beslutet.

Ett exempel på ansökan om tillstånd hos Vägförvaltningen och på ett beviljat tillstånd
framgår av bilagorna (bilagorna 8 och 9).
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Ledningen dras i ledningsgraven, Kulhon vesiosuuskunta.
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6.9 Fastighetsteknik

6.9.1 Avloppsventilation

Självfallsavloppet från byggnaden ansluts till huvudavloppet eller till en pumpstation.
Vid behov skall en inspektionsbrunn eller ett inspektionsrör (min, Ø160 mm) installeras
mellan anslutningspunkten och byggnadens yttervägg, nära byggnaden, så att service-
och kontrollåtgärder kan utföras i avloppet. Ifall gråvatten och wc-vatten tidigare
har avletts separat från byggnaden skall inspektionsbrunnarna installeras på vardera
ledningen innan de kopplas ihop eller alternativt dra ledningarna till en gemensam
samlingsbrunn.

När byggnadens avlopp ansluts till huvudavloppsledningen eller till pumpstationens
slutna behållare kan man bli tvungen att ändra ventilationen i byggnadens gamla
avloppsledningar. Om byggnadens avloppsventilation inte har dragits utomhus kan
avloppslukt strömma ut inne i byggnaden. Detta kan inträffa exempelvis i byggnader
där wc-ventilationen har anordnats med en sk. undertrycksventil som har installerats
i bostaden. Luktutsläpp inträffar i sådana situationer, där övertrycket som uppstår i
avloppsledningarna tränger ut via undertrycksventilen.

Det är tillrådligt att anordna avloppsventilationen via fastighetens  ventilationsrör.
Genomdragningen och skyddet av ventilationsröret utförs i enlighet med sedvanliga
byggbestämmelser i anslutning till husteknik.
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6.9.2 Tryckreducering och tryckstegring

Trycknivån i vattenledningsnätet skall normalt variera mellan 3 - 8 bar. Det kan
också förekomma tryckstötar i nätet. När byggnadens vattenledningar ansluts till
vattenandelslagets nät är det tillrådligt att utföra provtryckning i byggnadens nät. En
tryckreduceringsventil bör installeras i alla fastigheter för att hindra onödiga vatten-
skador i byggnaden. Tryckreduceringsventilen ställs in för 3,0 - 3,2 bars tryck.
Normala hushållsmaskiner fungerar då oklanderligt.

När gamla fastigheter ansluts till nätet ansvarar fastigheten för provtryckningen och
installationen av tryckreduceringsventilen. I gamla fastigheter kan man bli tvungen
att utföra omfattande rörreparationer. Det är ändamålsenligt att i anslutning till övriga
installationsarbeten granska och vid behov reparera fastighetens gamla vatten- och
avloppsledningar som kommer att användas.

Beroende på fastighetens läge och höjdnivå kan man bli tvungen att också höja
nätets driftstryck. Normalt höjs trycket i huvudledningsnätet så att driftstrycket vid
fastigheten varierar mellan 3 - 8 bar. I undantagsfall kan tryckstegringen göras
fastighetsvis.

6.9.3 Avloppspumpstation fastighetsvis

Om fastigheten behöver en egen avloppsvattenpump skall det i fastighetens
huvudcentral finnas utrymme för koppling till två säkringar. Vanligen kräver pumparna
tre faser.

Vid placeringen av pumpstationen skall en eventuell överströmningssituation (elav-
brott, trasig pump) och möjligheten att utföra service beaktas.

7 FINANSIERING, BIDRAG, UNDERSTÖD OCH LÅN

7.1 Kostnadsförslag

Bidragens och lånens storlek baserar sig på kostnadsförslagen som har gjorts för
projektet. De egentliga byggkostnaderna (entreprenadsumman) utgör den mest
betydande kostnadsposten. När finansieringen anordnas har man ännu inga uppgifter
om entreprenadsumman.
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Byggkostnadsförslaget skall basera sig på en mängdräkning som görs utgående från
planhandlingarna och enligt den verkliga prisnivån på orten. Kostnadsförslaget kan
då också användas som pris vid jämförelsen av entreprenadanbuden. En kostnads-
reservering på 4 - 6 % för tilläggs- och ändringsarbeten bör beaktas i byggkostna-
derna. Reserveringens storlek beror på projektets karaktär.

Övriga kostnadsposter som ingår i helhetskostnaderna är bl.a:
• planeringskostnaderna
• kostnaderna för övervakning av byggandet
• omkostnaderna för arbetsplatsmöten
• kostnaderna för styrelsearbete och vattenandelslagets förvaltningskostnader,

till den del de väsentligt ansluter till byggprojektet som erhåller understöd.

För låneomkostnaderna och kostnaderna för andelsstämman erhålls inget under-
stöd.

7.2 Budgetering på lång sikt och finansierings-
förutsättningar

När vattenandelslaget bildas är det skäl att också reda ut andelslagets lönsamhet.
Andelslaget är ett företag som förutsätter redovisnings- och bokföringskunskaper.

Ett vattenandelslags behov av finansiering kan indelas i tre livscykelfaser:
• byggnadsskedet
• driftsskedet med amortering av lånen i grundläggningsskedet
• ett skede som kräver saneringar.

Under byggnadstiden är engångsutgifterna stora (betalningsraterna till entreprenörer
och materialleverantörer), och inkomstfinansieringen (olika avgifter, bidrag, lån) skall
täcka utgifterna. Efter investeringsskedet stabiliserar sig inkomsterna och utgifterna.
Inkomsterna består av vatten- och avloppsavgifter samt grund- och serviceavgifter,
rörliga och fasta omkostnader (exempelvis vatten, el, avloppsvatten, service, personal,
verksamhet, telefon, försäkringar, bokföring, kontrollundersökningar). När lednings-
nätet blir äldre bör man förbereda sig på kostnader för saneringar.

För vattenandelslaget utarbetas en årsbudget som behandlar verksamhetens inkomster
och utgifter i enlighet med bokföringsprinciperna.

På följande sida finns ett exempel på en resultatbudget.
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bud 2003 verk 2003 bud 2004 2005

Rörelseinkomster
Vattenavgifter 41 912 40 724 46 620 52 034
Grundavgifter 34 975 33 320 37 136 34 302
Serviceavgifter 3 000 23 455 4 400 5 000
Amorteringens räntedel 7 530 7 352 0 0
Verksamhetsbidrag 30 000 20 492 18 852 13 115
Esbo stad

Inkomster sammanlagt 117 417 125 343 107 028 104 451
Rörelseomkostnader

Vatten- och avloppsavgifter -30 403 -33 786 -35 148 -39 213
El -15 000 -16 607 -9 000 -7 500
Övriga inköp -12 000 -4 103 -3 500 -3 500
Service och underhåll -6 000 -9 340 -6 000 -6 000
Serviceköp -3 000 -4 715 -3 000 -3 000
Personalkostnader -22 500 -19 058 -25 500 -25 500
Arbetshälsovård -151 -200 -200
Hyra för verksamhetslokaler -2 000 -1 545 -1 530 -1530
Lösöre -298 -100 -100
Resekostnader -2 000 -838 -880 -500
Reklam och sales promotion -252 -252 -252
Postkostnader -1 000 -783 -750 -750
Telefonkostnader -1 000 -2 168 -1 200 -700
Bankkostnader -430 -430 -430
Byråkostnader -2 000 -92 -100 -100
Försäkringar -2 400 -2 370 -2 600 -2 600
Externa tjänster, vattenkontroll -553 -1 000 -1 000
Bokföring och fakturering -6 480 -9 154 -4 000 -4 000
Revision -1 570 -1 570 -1 570
Möteskostnader -2 619 -200 -200
Medlemsavgifter -372 -372 -372
Övriga kostnader för -4 000 -435 -150 -150
affärsverksamhet

Rörelsekostnader sammanlagt -109 783 -111 239 -97 482 -99 167
Resultat före avskrivningar och 7 634 14 104 9 547 5 284
finansieringsomkostnader

Avskrivningar -87 319 -87 319 -87 319 -87 319
Finansieringsomkostnader -7 530 -6 803 -5 500 -4 110

Revisionsperiodens resultat -87 215 -80 018 -83 272 -86 145
Revisionsperiodens resultat 104 7 301 4 047 1 174
utan avskrivningar

Penningtillgångarna uppföljs med kassabudget. Kassabudgeten är vanligen månat-
lig.
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I kassabudgeten samlas alla inkomster och utgifter. När dessa ställs i tidtabell enligt
händelsetidpunkten får man en klar uppfattning om inkomst- och utgiftsflödet. Med
hjälp av kassabudgeten kan tidpunkterna för lånelyft ordnas och ansökningarna om
bidrag skötas. Kassabudgeten kan också presenteras med överskådliga, grafiska
framställningar.

Längre fram i texten finns ett exempelschema över inkomst- och utgiftsflödet i inves-
teringsskedet.

Vatten- och avloppsverksföreningen står till tjänst med bokslutsmodeller på CD för
ett vattenverk som bedrivs i andelslagsform. Modellerna baserar sig på bokförings-
lagen och -förordningen samt på ändrade stadganden om bokslut i lagen om andelslag.

7.3 Bidrag och understöd

Kommunernas, de regionala miljöcentralernas och övriga stödgivares villkor för
understöd, understödets storlek m.m. har behandlats i kapitel 2.8 i den första delen.

Stödgivarna ställer olika villkor för beviljandet av stöd. Villkoren är bl.a:
• planerna skall godkännas innan byggprojektet inleds
• byggnadsanvisningarna och bestämmelserna skall följas
• en övervakare från stödgivarens sida skall delta i besöken på bygg-

arbetsplatsen och i arbetsplatsmötena
• konkurrensutsättning enligt upphandlingslagstiftningen
• ett kostnadsförslag och en finansieringsplan
• jämställdhet och transparens i andelslagets verksamhet (bl.a. att för

intresserade trygga anslutningsrätt, om det finns ekonomiska och tekniska
förutsättningar).

VATTENANDELSLAGETS INKOMST-UTGIFTSSCEMA
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7.4 Låneavtal

Det är vanligen andelslagets styrelse eller en av styrelsen befullmäktigad styrelse-
medlem som ansvarar för uppgörandet av låneavtal. Ifall kommunen är borgenär,
ställer kommunen ofta också ovannämnda krav och villkor.

Besluten om lån och till dem anslutande ärenden är skäl att anteckna i styrelsens
mötesprotokoll.

I kommunerna är det vanligen kommunfullmäktige som beslutar om borgen för lån
och det är därför skäl att reservera tillräckligt med tid för behandlingen.

8 BYGGANDET
Vattenandelslagets styrelse (=beställare) ansvarar för konkurrensutsättningen men
delegerar vanligen genomförandet till projektchefen.

8.1 Planernas lämplighet för anbudstävlan

En bra plan är
• entydig

- den är förenlig med alla övriga planer
- innehåller sådana materialuppgifter att det varken råder oklarhet eller kan

uppstå missförstånd på byggplatsen
- innehåller tillräckligt med detaljritningar
- utarbetad i rätt skala

• genomförbar
- innehåller tillräckligt med måttuppgifter
- innehåller nödvändiga uppgifter om markbeskaffenhet
- innehåller uppgifter om befintliga konstruktioner och anordningar
- beaktar en gemensam funktion för alla konstruktioner
- kan byggas i etapper

• ekonomisk
- kan byggas maskinellt
- innehåller inga onödiga speciallösningar
- delarna, anslutningarna, anordningarna, utrustningarna m.m. är av normala,

kvalitativa material
- driftsprocesserna är testade och lämpar sig för objektet.
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8.2  Konkurrensutsättning

De allmänna principerna för konkurrensutsättning har behandlats i punkt 6.1
Upphandlingsförfarande.

8.2.1 Entreprenadgränser

Entreprenaden skall avgränsas så att den bildar en ekonomisk och förnuftig
arbetshelhet. Detta är speciellt viktigt i projekt som utbyggs i flera etapper. Gränserna
skall presenteras klart och entydigt. Gränsdragningen skall ge möjlighet att fullständigt
kunna ta i bruk ett byggt avsnitt, utan att det behövs tillfälliga lösningar som föranleder
tilläggskostnader.

8.2.2 Entreprenadtid

När entreprenadtiden bestäms bör man beakta om arbetet är lämpligt att utföra på
sommaren eller på vintern, eller i stora projekt om arbetet kan pågå oberoende av
årstiden. Stora växlingar i arbetsplatsens styrka ökar kostnaderna.
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Ledningarna i ledningsgraven, Vesiosuuskunta Mustijoki.
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Entreprenadtiden skall vara realistisk, eftersom den inverkar på
• kostnaderna
• arbetets kvalitet.

Entreprenaden kan indelas i mellanetapper, bara man beaktar att
• endast reella mellanetapper används
• mellanetapperna betjänar arbetshelheten och arbetsordningen är förnuftig.

8.2.3 Val av anbudsgivare

Anbudstävlingen kan vara antingen öppen eller begränsad. I en begränsad anbuds-
tävling utser beställaren anbudsgivarna. Utgångspunkten för valet av anbudsgivare
är en företagare på heltid, med tekniska och ekonomiska förutsättningar att utföra
arbetet. Anbudsgivarens ekonomi skall vara stabil och arbetets omfattning i relation
till entreprenörens resurser.

Kriterier vid valet av anbudsgivare kan exempelvis vara att:
• omsättningen är en och en halv gång större jämfört med byggprojektets

kostnadsförslag
• kreditvärdigheten acceptabel
• de samhälleliga förpliktelserna har skötts
• personalen har tillräcklig yrkeskunskap för projektet
• det finns en kvalitetsplan/kvalitetssystem.

8.2.4 Anbudsräkningstid

Anbudsräkningstiden beror på tidpunkten, projektets omfattning, mängden special-
arbeten och anskaffningar samt entreprenadformen. Anbudsräkningstiden varierar
vanligen mellan 2 - 6 veckor.

8.2.5 Inlämnandet av anbud

Anbudet skickas till beställaren före den utsatta tidsfristen som har angetts i anbuds-
begäran. Beroende på olika sätt att lämna in anbud (post, telefax, personligen) bör
mottagningen av anbuden arrangeras så att man kan bevisa vilka anbud har lämnats
in före den utsatta tidsfristen.

8.2.6 Anbudets giltighetstid

Med tanke på behandlingen av anbuden är det skäl att i anbudsbegäran skriva in ett
krav på hur länge (minst 90 dagar) anbudet måste vara i kraft efter den dag anbudet
skall lämnas in.
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8.2.7 Behandling och jämförelse av anbuden

Endast de anbud som har inlämnats i enlighet med anbudsbegäran öppnas och
behandlas. Anbuden är bindande genast då öppningstillfället inleds. Protokoll skall
föras över öppningstillfället, om än tillfället inte skulle vara offentligt.

De godtagbara anbuden jämförs för att kunna ta fram det ekonomiskt och tekniskt
fördelaktigaste anbudet. Ifall det förutom priset finns andra konkurrensgrunder, t.ex.
kvalitet eller byggnadstid, skall dessa användas vid jämförelsen, såsom det har angetts
i anbudsbegäran. Principen är att trygga att entreprenörerna behandlas jämlikt.

8.2.8 Förkastande av anbud

Beställaren kan förkasta alla anbud om det lägsta anbudspriset kan anses vara för
högt eller om det finns andra särskilda orsaker. Förkastade anbud leder inte till att
beställaren blir skyldig att ersätta anbudsgivarna om grunderna för att förkasta anbuden
har nämnts i anbudsunderlaget och det finns en verklig grund för att förkasta anbuden.

Grunderna för att förkasta ett anbud definieras i lagen- och förordningen om upp-
handling. Ett anbud skall förkastas bl.a. på följande grunder:

Dragning under järnvägen: foderröret installeras, Kulhon vesiosuuskunta.
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• Samhällsförpliktelserna har försummats och/eller nödvändiga/begärda
handlingar saknas.

• Om det efter anbudsbegäran har uppdagats att anbudsgivaren inte kan anses
ha tekniska, ekonomiska eller andra förutsättningar för att utföra arbetet på
det sätt som krävs.

• Anbudsgivaren har gått falskt tillväga eller annars i strid med lag eller god
affärssed.

• Anbudet har lämnats in efter utsatt tid. Ett försenat anbud, som har kommit in
före öppningstillfället, kan dock beaktas om det är uppenbart att förseningen
inte beror på anbudsgivaren.

• Anbudspriset är obestämt eller annars väsentligt bristfälligt, felaktigt eller
annars inte överensstämmer med anbudsbegäran.

• Anbudspriset är så lågt att det är sannolikt att entreprenaden inte kan
genomföras enligt anbudet, när man beaktar anbudsgivarens ekonomiska
förutsättningar.

8.2.9 Godkännande av anbud och entreprenadkontrakt

När beslutet om godkännande av entreprenörens anbud har gjorts skall beslutet
med det snaraste delges entreprenören. Meddelandet om godkännande av entre-
prenörens anbud betyder vanligen att det görs ett kontrakt.

Kontraktet görs i två likalydande exemplar, vars bilagehandlingar skall vara överens-
stämmande och kontraktet upprättas så att det motsvarar innehållet i bilage-
handlingarna. I kontraktet används samma begrepp som i allmänna avtalsvillkor för
byggentreprenad och i allmänhet inom byggbranschen.

Kontraktshandlingarnas inbördes prioritet är i enlighet med allmänna avtalsvillkor
(YSE 13 §), såvida inte annat uttryckligen har föreskrivits.

När kontraktet upprättas bör särskilt följande beaktas:
• bestämmelser som avviker från allmänna avtalsvillkor är skäl att skriva in i

kontraktet
• villkoren som entreprenören ställer i anbudet och avvikelserna från

anbudsbegäran (som beställaren har godkänt) skall för att fullföljas nämnas i
kontraktet

• betalningsraterna (entreprenören utarbetar ett förslag) utarbetas enligt
grunderna i anbudsbegäran så att de står i rätt förhållande till
arbetsprestationen och att raterna utbetalas endast för utfört arbete, inte för
materialleverans till byggnadsarbetsplatsen eller till ett lager.

Om entreprenören vägrar att underteckna entreprenadkontraktet enligt
anbudsbegäran och anbudet har beställaren på grund av entreprenörens vägran rätt
att erhålla skillnaden till det näst förmånligaste anbudet i skadestånd.
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8.3 Kvalitetskontroll

Entreprenörens och beställarens skyldighet att samverka förutsätter att parterna
informerar varandra om uppdagade ärenden som berör arbetsprestationen.

Kvalitetskontroll består av kontinuerlig kontroll av förfaringssätt, produktionsmetoder,
produkter och tjänster samt kvalitetssäkring. Kontrollen innebär också att resultaten
analyseras så att det utgående från kontroll- och granskningsresultaten hela tiden
kan konstateras att produkten fyller kraven enligt kontraktet.

Beställaren skall ha permanenta förfaringssätt för kvalitetskontroll och bedömning.
Detta är en händelsekedja genom hela entreprenaden, inte enbart en enskild händelse
vid mottagningen. Utgångspunkten för kvalitetsbedömningen är att kvalitetskraven
har angetts i anbudsunderlagen. Kraven skall vara entydiga och tydligt mätbara.

Olika villkor kan ställas för godkännande av kvaliteten. I villkoren följs följande
principer:
• Produkten godkänns om den fyller kraven och kontrollresultaten stannar

inom tillåtna avvikelser
• Om produktens kontrollresultat inte är godtagbart

- skall de produkter repareras som skäligen går att reparera
- om avvikelsen inte sänker produktens kvalitet kan produkten godkännas
- om produkten är oanvändbar förkastas den
- om produkten är användbar kan den godkännas med användnings-
begränsning och/eller värdeminskning.

Ledningsgraven igenfylls,
Rusutjärvi, Tusby.Ka
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8.4 Behörighetsdokument

I ett byggprojekt uppstår det ett stort antal olika planer, promemorior, protokoll,
kalkyler och andra skriftliga dokument. Åtminstone en del av dem är det skäl att
spara också efter att arbetet är färdigt. Projektarkivet eller -pärmen, som samman-
ställs av detta material, kallas för behörighetsdokument (=överlåtelsepärm, kvalitets-
pärm).

Behörighetsdokumentet är vattentjänstprojektets arkiv.

Behörighetsdokumentet består av uppgifter som har sammanställts vid olika tidpunkter
av olika parter (planeraren, beställaren, entreprenören). Dokumentet uppdateras
och kompletteras kontinuerligt med uppgifter om saneringsåtgärder som vidtas i
vattentjänstnätet.

Ett behörighetsdokument kan exempelvis innehålla:
1. Utarbetade planer

- ritningsförteckning
- kalkyler
- specifik kvalitetsplan
- specialplaner

2. Kontrollmätningsritningar
- den senaste uppdaterade serien

3. Tillstånd
- avtal om nyttjanderätt
- arbetslov

4. Besiktningsförrättningar
- besiktningsprotokoll
- utredningar från tredje part
- granskning av arbeten som kräver tillstånd

5. Kvalitetsdokument
- gransknings- och mätningsprotokoll
- anmälningar och rapporter om avvikelser
- sammandrag
- material från granskningar i efterhand

6. Övriga eventuella dokument

Behörighetsdokumentet utgör för sin del grunderna för godkännande av arbetet.
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8.5 Godkännande av arbetet och mottagningsbesiktning

Såväl entreprenören som beställaren har rätt att föreslå att en mottagningsbesiktning
hålls, när byggobjektet som avses i kontraktet är i det skedet att arbeten som eventuellt
inte har slutförts eller ännu ogjorda arbeten kan färdigställas före mottagnings-
besiktningen.

Vid mottagningsbesiktningen skall behörighetsdokumentet vara färdigt och granskat
av parterna. Med behörighetsdokumentet påvisas att arbetet har gjorts enligt planerna
och beskrivningarna, varvid arbetet kan godkännas.

Ärendena som skall behandlas vid mottagningsbesiktningen har uppräknats i 71 § i
allmänna avtalsvillkor (YSE). Om det är möjligt är det skäl att samtidigt göra den
ekonomiska, slutliga utredningen.

8.6 Ställande av säkerhet

Enligt allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader YSE 1998 skall
• entreprenören ställa för byggnadstiden en säkerhet, som normalt är 10 % av

entreprenadsumman, utan mervärdesskatt

Dragning under järnvägen: foderröret trycks genom banvallen, Kulhon vesiosuuskunta.
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• byggnadstidens säkerhet gälla tre månader utöver entreprenadtiden
• entreprenören ställa för garantitiden en säkerhet, som normalt är 2 % av

entreprenadsumman, utan mervärdesskatt
• garantitidens säkerhet gälla tre månader utöver garantitiden
• garantitiden gälla två år efter det att arbetet har mottagits
• beställarens skyldighet att ställa säkerhet bestämmas om separat i

anbudsskedet.

Säkerheten under garantitiden skall också täcka tilläggs- och ändringsarbeten. Detta
skall särskilt nämnas om i garantibeviset.

När exempelvis avloppsreningsverk, vattentäkter, vattenbehandlingsanläggningar eller
pumpstationer ingår i entreprenaden kan garantitiden för anläggningarna vara två år
längre än vad som har definierats i de allmänna avtalsvillkoren. Det är ofta nödvändigt
att i entreprenadprestationen inkludera t.ex. uppstart av konstruktioner och an-
ordningar samt en driftsskolning av beställaren. Säkerheten under garantitiden skall
också täcka dessa skyldigheter.

Som säkerhet godkänns normalt antingen av ett penninginstitut eller en försäkrings-
anstalt utställd proprieborgen eller penningdeposition i ett penninginstitut. Pant-
skrivningsförbindelser eller depositionsbevis bör normalt inte användas.

Säkerheterna täcker eventuella fel som uppstår i entreprenörens arbetsprestation
(entreprenörens arbetsprestation och material som entreprenören har skaffat).
Säkerheterna täcker inte felaktig drift, sedvanligt slitage etc.

9 IBRUKTAGANDE

9.1 Ibruktagande av vatten- och avloppsnät

Innan vattenandelslagets vatten- och avloppsledningsnät tas i bruk granskar be-
ställaren deras läge och tryckhållfasthet. Hushållsvattnets kvalitet säkerställs dessutom
med en hushållsvattenundersökning innan nätet tas i bruk.

Kvalitetskraven för vatten- och avloppslinjerna är i enlighet med Finlands kommun-
förbunds publikation Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus KT 02.

Innan vattenledningens tomtanslutning tas i bruk skall
• fastighetens tomtventil öppnas
• talet på fastighetens vattenmätare avläsas
• vattenmätarens avstängningsventiler öppnas
• vattnet få rinna vid användningspunkten
• vattenmätarens funktion granskas.
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9.2 Monteringsbesiktning och uppstart av avloppspump
och tryckstegringsstationen

Innan avloppspumpen och tryckstegringsstationen tas i bruk är det skäl att vatten-
andelslaget granskar installationen och övervakar uppstarten. Riktgivande för-
teckningar över objekt som skall granskas framgår av bilaga 10 i del 3.

9.2.1 Skolning i drift och service

Skolning i drift och service bör ingå i entreprenaden. Tillräckligt med tid skall
reserveras för skolningen. Målet med skolningen är att instruera vattenandelslagets
driftspersonal om det nya verkets (anläggningens) funktion så att personalen själv-
ständigt kan använda processen och till den hörande anordningar i olika drifts- och
störningssituationer. Personalen skall göras förtrogen med verkets konstruktioner
och anordningar samt med service-, reparations- och underhållsåtgärderna. Perso-
nalen skall också instrueras om säkerheten i verkets drift och om miljö-
konsekvenserna.

I skolningen ingår bl.a:
• en allmän processkolning (innan processen tas i bruk)
• anläggningsskolning, som omfattar verkets delprocesser, deras anordningar

och konstruktioner och manövrering av verket i olika drifts- och störnings-
situationer samt skolning i kontroll av verkets funktion

Avloppsbrunn och ventilens spindelförlängning, Rusutjärvi, Tusby.
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• service-, reparations- och underhållsskolning
• skolning i verkets drift och säkerhet
• manuell styrning av processens start och drift
• start och stopp, automatiska funktioner
• skydds- och driftsäkerhetsanordningarnas funktion
• servicesätt och -intervaller
• verkets bräddavlopp och driftsåtgärder i störnings- och alarmsituationer.

Skolningen ges i kursform enligt ett handledningsprogram som entreprenören har
utarbetat. Kursdeltagarna får en kurspärm med finskspråkigt kursmaterial. Pärmen
har en innehållsförteckning över hela skolningen.

Social- och hälsovårdsministeriet bereder för närvarande en ändring av hälso-
skyddslagen. Syftet med lagändringen är att i lagen skriva in en bestämmelse om
behörighetskraven för en anställd som ansvarar för vattnets kvalitet vid ett verk som
levererar hushållsvatten.

9.3 Montering och avläsning av vattenmätaren

Det är vanligen vattenandelslaget som dimensionerar och monterar vattenmätaren,
ifall inget annan har överenskommits. Vattenmätaren monteras, om möjligt, i ett ut-
rymme genast innanför sockeln, där tomtvattenledningen dras in i byggnaden.

Stämpat schakt, Rusutjärvi,
Tusby.
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Vattenmätarens utrymmesbehov definieras i Finlands byggbestämmelsesamlig D1.

Innan vattnet kopplas på i byggnaden bör man granska att
• vattenmätaren har monterats i ett varmt utrymme
• det finns en golvbrunn i utrymmet
• vattenmätaren har monterats vågrätt
• vattenmätaren är lätt att avläsa, får inte monteras t.ex. i det undre skåpet
• vattenmätarens bakslags- och avstängningsventiler har monterats
• materialet och tillbehören är lämpliga för ändamålet.

När vattenandelslagets representant öppnar fastighetsventilen, skall han samtidigt
avläsa vattenmätaren och anteckna vattenmätarställningen samt plombera mätaren.

9.4 Instruktioner till fastighetens ägare

Vattenandelslaget skall ombesörja att anslutarna får en tillräcklig handledning och
tillräckliga instruktioner om användningen, när fastigheten ansluts till ledningsnätet.

När fastigheten ansluter sig till vattenledningsnätet skall anslutaren informeras om
• nätets användningstryck och dess växlingar (normalt 3 - 8 bar)
• granskningen av fastighetens interna ledningar (nya och gamla) genom prov-

tryckning
• rekommendationer om att montera en tryckreduceringsventil.

Vattenandelslaget kan tillåta att en fastighet endast ansluter sig till avloppet. Vatten-
mätaren skall då monteras på fastighetens vattenledning till brunnen, för att kunna
bestämma avloppsvattenavgiften.

När en fastighetspump installeras och tas i bruk skall anslutaren få
• en allmän anvisning om systemets funktion
• en tydlig instruktion om pumpstationens och dess anordningar

- normala problemfall som anslutaren själv kan lösa skall framgå av
instruktionen

- de problemfall som skall lösas av en yrkeskunnig skall framgå av
instruktionen

• kontaktuppgifter till vattenandelslagets representanter och funktionärer
• alarmnummer, varifrån man alltid får hjälp eller som kan vidarebefordra

begäran om hjälp
• en utredning om ansvarsprincipen för åtgärdande av problem (hur problem-

lösningen avancerar, vem sköter om att överenskomna arbeten blir eko-
nomiskt och snabbt utförda, vem konstaterar att reparationen har gjorts rätt)

• en riktgivande bedömning om hur länge det tar att åtgärda de vanligaste
problemen
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• en checklista över de vanligaste frågorna i anslutning till fastigheten och
som bör utredas när fastigheten ansluts till nätet (användningen av gamla
anordningar, trycknivåer, ventilation, tillstånd till arbeten).

Endast avloppsvattnet skall ledas till avloppet. Till avloppet får ledas
• vatten från disk- och tvättmaskinen
• badvatten
• spolvatten från WC.

Till avloppet får inte ledas
• bensin, terpentin, lösningsmedel, olja, basiska ämnen och syror
• målning, lim, mediciner
• kaffesump, sand, kattsand, blommylla
• pappershanddukar, tidningar, bindor, blöjor, trosskydd
• tandborstar, plastpåsar
• matrester, potatis- och fruktskal, fett
• bomullspinnar, cigarettfimpar, kondomer.

Lösningsmedel, frätande ämnen och föremål samt material som kan fastna i pumpen,
likaså sand och mylla som kan förorsaka slitage i pumpen, är sådana ämnen som
inte hör hemma i avloppet och är uttryckligen mycket skadliga för fastighetspumpen.
Övriga ämnen förorsakar problem i avloppsvattnets reningsprocess och/eller i
avloppsnätets ledningar. Ett stopp förorsakar alltid besvär och tillfälliga åtgärder.

Ledningsgravens fyllnad packas,
Vesiosuuskunta Mustijoki.

H
an

na
 Y

li-
To

lp
pa



105

10 BESTÄMNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET

10.1 Allmänt

Vattenandelslaget skall föreslå vattenandelslagets verksamhetsområde för kommunen
om verkets storlek överskrider den nedre gränsen (50 invånare eller 10 m3/d vatten
eller avloppsvatten) som ställs för ett vattentjänstverk. Verksamhetsområdet för nya
verk som bildas godkänns först när områdets nät har byggts och man vet hur många
fastigheter har anslutit sig eller kommer att ansluta sig. Redan i början av projektet
är det dock viktigt att diskutera verksamhetsområdets omfattning och de skyldigheter
som det medför. Verksamhetsområdet kan utvidgas i och med att nätet utvidgas.
Vattenandelslagets nät kan sträcka sig till ett större område än det godkända
verksamhetsområdet. Detta utvidgningsområde kan kallas ett serviceområde, där
det finns fastigheter som vill anslutas sig till nätet och utnyttja vattenandelslagets
tjänster. För serviceområden utanför verksamhetsområdet gäller inte anslutnings-
skyldigheten som avses i lagen om vattentjänster. Hugade skall tillåtas att ansluta sig
om det finns ekonomiska och tekniska förutsättningar till det.

10.2 Förhandlingar med kommunen om
verksamhetsområdet

Vattenandelslagets styrelse, eller av den utsedd representant, bör kontakta kommunen,
och framför allt miljövårdsmyndigheterna, så att det mellan parterna uppstår en förenlig
syn på förslaget till vattenandelslagets verksamhetsområde.

Eftersom vattenandelslaget även kan erbjuda sina tjänster utanför verksamhetsområdet
är det också möjligt att endast en del av vattenandelslagets ledningsnät föreslås som
verksamhetsområde.

Vid förhandlingarna är det skäl att komma ihåg att vattenandelslaget är ett verk som
producerar tjänster. Endast myndigheterna har rätt att bestämma om en anslutning
till centraliserade vattentjänster.

10.3 Framställning om verksamhetsområde

Vattenandelslaget gör en framställning om verksamhetsområdet. Kommunen gör
framställningen om vattenandelslaget inte gör det. I framställningen skall man sträva
till en enhetlig områdeshelhet. Den skall avgränsas så att det förutom de byggda
fastigheterna också ingår sannolika nybyggnadsområden de närmaste åren.

När framställningen görs skall ärendena också granskas ur en synvinkel som beaktar
vattenandelslagets ekonomiska förutsättningar (exempelvis nätets utvidgning de
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närmaste åren). Vattenandelslaget skall kunna producera vattentjänster så att avgifterna
som uppbärs av anslutarna hålls på en skälig nivå.

10.4 Godkännande av verksamhetsområdet

Enligt lagen om vattentjänster är det kommunen som godkänner vattenandelslagets
verksamhetsområde. De är vanligen kommunfullmäktige som fattar beslutet.

Innan verksamhetsområdet godkänns har vattenandelslaget möjlighet att ta ställning
till kommunens beslutsförslag, bl.a. då det gäller verksamhetsområdets gränser.
Kommunen begär också myndigheternas, d.v.s. den lokala miljöcentralens, samt
kommunens miljö- och hälsovårdsmyndigheters utlåtanden. Innan beslutet om god-
kännande fattas bereder kommunen ägarna och innehavarna till områdets fastigheter
tillfälle att bli hörda.

Vattenandelslagets verksamhetsområde är inte bundet till kommungränserna och
lagen förbjuder inte heller verksamhet inom flera kommuner. Ibland är det också
ändamålsenligt och förnuftigt att överskrida kommungränserna. I sådana fall godkänner
var och en kommun den del av verksamhetsområdet som berör kommunen.

Byggarbetsplatsen färdigställs, Kulhon vesiosuuskunta.
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Kontrollmyndigheterna och sakägande, d.v.s. vattenandelslaget och fastighetsägarna
och -innehavarna, kan anföra besvär mot beslutet att godkänna verksamhetsområdet.
Grunden för vattenandelslagets besvär kan exempelvis vara att andelslagets
ekonomiska verksamhetsförutsättningar inte har beaktats i beslutet.

10.5 Skyldigheter och rättigheter på verksamhetsområdet

Enligt lagen om vattentjänster skall verksamhetsområdet omfatta de områden där
det är nödvändigt att ansluta fastigheterna till vattentjänstverkets vattenledning eller
avlopp på grund av storleken eller beskaffenheten av bosättningen eller av närings-
och fritidsverksamheten som beträffande vattentjänster kan jämställas med bosättning.

Vattenandelslaget har inom sitt verksamhetsområde skyldighet att sköta vatten-
tjänsterna. Fastigheterna inom verksamhetsområdet har skyldighet att ansluta sig till
verkets nät och vattenandelslaget motsvarande skyldighet att låta fastigheten ansluta
sig till nätet. Fastigheten kan ansöka om befrielse från anslutningsskyldighet hos
kommunens miljövårdsmyndighet.
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DEL 2
Bilaga 5

ANSLUTNINGSAVTAL

A V T A L
avtal om anslutning av fastighet
till vatten- och avloppsverk

1. Vatten- och avloppsverkets namn

____________________________________________________________

2. Anslutare

Namn_______________________________________________________

Telefon/e-post ________________________________________________

Faktureringsadress____________________________________________

____________________________________________________________

3. Fastighet

Lägenhetens namn och RNr _____________________________________

By__________________________________________________________

Byggnadstyp_________________________________________________

Fastighetens adress____________________________________________

Fastighetens ägare____________________________________________

4. Avtalet gäller

Medlem nr_______  Avloppsvatten          Hushållsvatten

5. Avgifter

Anslutningsavgift_________ euro

Betalningsplan___:____________________________________________
____________________________________________________________
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Anslutaren betalar avgifterna enligt gällande taxa för de tjänster som
vattenandelslaget levererar.

Därutöver skall fastigheten betala de graderade låneamorteringarna enligt
vattenandelslagets bestämmelser samt övriga eventuella avgifter och
skyldigheter i enlighet med stadgarna.

Anslutaren följer lagen om vattentjänster och lagen om andelslag.

6. Övriga avtalade ärenden

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

7. Underskrifter

Detta avtal har gjorts i två likalydande exemplar

GENOM UNDERSKRIFT GODKÄNNER ANSLUTAREN
OCKSÅ VATTENANDELSLAGETS STADGAR

Plats och tidpunkt___________________________________

____/____ 200____

Anslutare

_____________________________________________

Vattenandelslagets representant

_____________________________________________
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DEL 2
Bilaga 6

AVTAL OM ANVÄNDNINGSRÄTT

ÄGARE TILL LEDNINGARNA

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

MARKÄGARE

Namn____________________________________________

Adress___________________________________________

Bankförbindelse____________________________________

Lägenhetens namn__________________________________

RNr ______________

Kommun__________________________________________

By_______________________________________________

Ovannämnda ägare till ledningarna och markägaren har ingått följande
avtal om att planera, bygga och underhålla vatten- och
avloppsledningarna och en ljuskabel samt om ersättningar som härav
uppstår.

Ifall det placeras andra än ovannämnda ägares (elbolag, televerk)
ledningar och anordningar på ledningsområdet skall därom förhandlas
separat med markägaren och ett skriftligt samtycke skall upprättas.

1§ Ledningarnas ägare har rätt att planera, bygga och hålla
ifrågavarande ledningar med tillhörande brunnar,
ventilationsrör inklusive märkpålar samt elektrifieringar på
ovannämnda lägenhets område, enligt den bifogade
kartan och med följande rättigheter, dock så att
markägarens önskemål i mån av möjlighet beaktas:
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1. Under byggnadstiden
a) är arbetsområdets bredd på skogsområden 8

m och på åkerområden 12 m.
Entreprenören och markägaren kan sinsemellan
komma överens om en annan bredd för
arbetsområdet.

b) har ledningens ägare rätt att i byggnadsskedet
göra små ändringar då det gäller ledningens
planerade platser.

c) har ledningens ägare rätt att från området
avlägsna alla träd, buskar och kvistar som
byggarbetet kräver. Planterade träd och buskar
på gårdsplanen skall då det är möjligt skyddas.

d) har ledningens ägare rätt att på arbetsområdet
vidta de åtgärder som byggnadsarbetet kräver,
dock så att matjordslagret på åker- och
trädgårdsområden skalas av och breds ut på
samma område när schaktningsarbetena har
avslutats.

2. När byggnadsarbetena har avslutats belastas
ovannämnda lägenhet av en permanent, begränsad
nyttjanderätt till ett 3 meter brett område ovanom
ledningen (ledningsområde). Ledningens ägare har rätt
att utföra reparations-, gransknings- och dylika arbeten
enligt behov. Markägaren ersätts utan särskilt krav för
de förluster som de ifrågavarande arbetena förorsakar.

Begränsningarna av nyttjanderätten till
ledningsområdet innebär att

a) en byggnad inte får uppföras på området.
b) ledningens ägare är berättigad att vid behov,

också efter att ledningen har byggts, avlägsna
vegetationen från ledningsområdet.

c) markägaren är skyldig att meddela om
dikningsarbeten som berör ledningsområdet
innan arbetet inleds.

d) markägaren är skyldig att på förhand meddela
ledningens ägare om sprängämnen kommer att
användas närmare än 30 meter från ledningen.

e) det är förbjudet att utan ledningsägarens lov
använda ledningsområdet för trafik med tyngre
fordon än vad som används för normala jord-
och skogsbruksarbeten. Ledningens ägare är
dock skyldig att under byggnadstiden vid behov
anvisa och bygga de överfartsställen som
markägaren föreslår.
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f) ledningsägaren har rätt att utan ett separat avtal
använda tomtens körvägar för service- och
reparationsåtgärder. Körvägarna skall efter
användningen återställas i ursprungligt skick.

2 § Ledningsområdet får användas bl.a. för åkerbruk, som betesmark
för kreatur, för att bygga nödvändiga stängslen för
betesgång, för sedvanlig jord- och skogsbrukstrafik samt
för busk- och bärodling.

3 § Alla träd, buskar och kvistar som avlägsnas från ledningsområdet
tillfaller markägaren.

4 § Ledningens ägare är skyldig att på markägarens/arrendatorns
begäran utan ersättning sätta ut ledningens exakta läge i
terrängen samt ge anvisningar om hur ledningen skall
skyddas.

5 § Ersättning av förlusterna som planering, utbyggnad och hållning av
en ledning (en sk. stomledning som gagnar minst en annan
anslutare) åsamkar fastigheten definieras i
rekommendationerna för ledningar som grävs ner i marken
enligt följande:
Ersättning för begränsad nyttjanderätt (A): MTK, SLC och
Kommunförbundet, Rekommendationsavtal om ledningar
som grävs ner i marken.

Övriga ersättningar (B): Lantmäteriverket,
Rekommenderade ersättningar för skador på fastigheter.

För ledning som dras enbart till den egna fastigheten
(tomtledning) betalas varken ersättningar för olägenhet av
begränsad nyttjanderätt eller andra ersättningar.

Ersättningarna betalas enligt följande:

Ersättning för olägenhet av begränsad nyttjanderätt

- trädgårds- och tomtområde ______ m x 2,10 euro

 __________euro

- åkerområde _______ m x 0,76 euro

__________ euro
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- skogsområde _______ m x 0,17 euro

___________euro

Olägenhet av begränsad nyttjanderätt

sammanlagt__________ euro

Övriga ersättningar

- på tomt- och trädgårdsområde______ euro

- på åkerområde   ________________ euro

- på skogsområde  _______________  euro

Engångsersättning, punkterna A och B sammanlagt

                                                 ______________ euro

En del av ersättningarna kan när avtalet görs ännu lämnas
öppen för att senare bestämmas exaktare.

Ersättningarna betalas senast sex (6) månader efter att
det ifrågavarande ledningsavsnittet har färdigställts. Ifall
ersättningen inte betalas inom den utsatta tiden betalar
ledningens ägare förseningsränta enligt räntelagen.

Ifall det senare uppdagas sådana olägenheter eller skador
som inte har beaktats i det skede då avtalet upprättades,
är markägaren berättigad till tilläggsersättning för den
uppdagade förlusten.

Avtal tecknas om nyttjande av områden utanför
ledningsområdet, vilka behövs för drift- och
underhållsåtgärder på ledningen. Ersättningar för skador
betalas separat från fall till fall.

6 § Detta avtal och betalade ersättningar är bindande för fastighetens
senare ägare eller innehavare.

Undertecknad markägare är skyldig att inkludera detta
villkor i överlåtelseavtalet.

7 § Ledningens ägare har rätt att ansöka om servitutsförrättning på
basis av detta avtal.
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8 § Detta avtal träder i kraft genast när det har undertecknats och
gäller tills ledningen har tagits ur bruk.

Avtalet har uppgjorts i två likalydande exemplar, ett för vardera parten.

Plats och tid __________________________________

___/___ 2005

__________________________________

Markägaren

__________________________________

Ledningsägarnas representant

Bilaga Plankartan
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DEL 2
Bilaga 7

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL DRAGNING UNDER
VATTENDRAG

Mustijoki vattenandelslag TILLSTÅNDSANSÖKAN
Ojankulmantie 182
04660 NUMMINEN 22.2.2005

Västra Finlands miljötillståndsverk
PB 115
00231 HELSINGFORS

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT BYGGA EN VATTEN- OCH
AVLOPPSLINJE UNDER SVARTSÅN SAMT ATT INLEDA
ARBETET INNAN DET EGENTLIGA TILLSTÅNDET HAR VUNNIT
LAGA KRAFT

ALLMÄNT

Mustijoki vattenandelslag bygger vatten- och avloppslinjen på området
Södra Mäntsälä och Norra Borgnäs åren 2004 - 2008. Vatten- och
avloppslinjerna kommer att anslutas till Borgnäs kommuns vattentjänstnät.

Andelslaget ansöker om tillstånd att bygga vatten- och avloppslinjen under
Svartsån i Numminen by i Mäntsälä kommun.

Platsen där ledningen dras under ån framgår av kartan, bilaga 1.
Byggplanen för vattentjänstnätet framgår av bilaga 2. Vid dragningen under
ån används PEH-10 plaströr, och rören sänks ner i vattnet med
metallvikter, såsom det anges i planbeskrivningen.

VATTENOMRÅDET

Svartsån rinner huvudsakligen genom Mäntsälä, Borgnäs och Borgå.
Vattendragets areal är inalles ca 783 km2, vara sjöarnas andel är ca 1,5 %.
Åvattnet är lergrumligt. På grund av spridda belastningar är
näringsämneshalterna relativt höga. Svartsån är ca 70 km lång. Åns källor
finns i Oitti och Järvelä. I Mäntsälä kallas ån för Mäntsälänjoki. Svartsån
rinner ut i havet väster om Borgå stad. Åns tillrinningsområde består till
27 % av åker.

Vattenområdet har beskrivits noggrannare i planbeskrivningen.
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PROJEKTBESKRIVNING OCH KONSEKVENSER

Mustijoki vattenandelslag bygger totalt ca 100 km vatten- och avloppsnät.
Vatten- och avloppslinjerna betjänar ca 500 nuvarande fastigheter på
glesbygden. Cirka 300 fastigheter, som eventuellt i framtiden byggs på
området, kan dessutom anslutas till nätet.

Det är nödvändigt att bygga vatten- och avloppslinjerna för att invånarna
framöver skall ha tillgång till hushållsvatten av god kvalitet och för att
avloppsvattnen från fastigheterna skall kunna behandlas på ett
ändamålsenligt sätt. Invånarna på området strävar att främja att
avloppsvattnen från Borgnäs kommun i framtiden skall ledas till Viksbacka
avloppsreningsverk i Helsingfors, så att vattnets kvalitet i Svartsån
förbättras och att ån i framtiden skall kunna användas för rekreation.

Ett centraliserat avlopp förbättrar för sin del på lång sikt situationen i
Svartsån, eftersom en stor del av avloppsvattnen från området leds
annanstans för behandling.

HÖRANDE ANGÅENDE VATTENTJÄNSTPROJEKTET

Vattenandelslaget har hållit flera möten på området i anslutning till att bygga
vatten- och avlopp. Anslutningsavtal kommer att göras med alla fastigheter
som ansluter sig till vatten- och avloppsnätet och samtidigt träffas
överenskommelse om dragningen av ledningslinjerna på fastigheten. Av
de fastigheter som inte ansluter sig till vattenledningsnätet ansöks om
tillstånd att bygga ledningarna.

Uppgifter om markägarna till strandområdena framgår av bilaga 3.
Markägarna och registernumren framgår av kartan, bilaga 4. Hörande av
fiskelaget framgår av bilaga 5.

PLANBESKRIVNING

En separat plan, enligt vilken arbetet utförs, har bifogats till
tillståndsansökan.

TILLSTÅND ATT INLEDA ARBETET INNAN DET EGENTLIGA
TILLSTÅNDET HAR VUNNIT LAGA KRAFT

Samtidigt med ansökan om tillstånd att bygga ansöker Mustijoki
vattenandelslag om tillstånd att inleda byggandet innan det egentliga
tillståndet har vunnit laga kraft.
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TILLÄGGSUPPGIFTER

Vattenandelslagets projektchef Matti Peisa, tfn xxx xxx xxxx eller e-mail
matti.peisa@xx.xxxx.fi. ger ytterligare uppgifter.

MUSTIJOKI VATTENANDELSLAG

____________________ ____________________
Tenho Vilander Matti Peisa
ordförande projektchef

BILAGOR
1. Översiktskarta över de platser där ledningen dras under ån
2. Planritningar och planbeskrivning
3. Förteckning över strandområdenas markägare
4. Utdrag ur karta, registernummer
5. Hörande av fiskelaget
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Bilaga 8

VÄGFÖRVALNINGENS ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL
DRAGNING UNDER VÄG
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DEL 2
Bilaga 9

VÄGFÖRVALTNINGENSTILLSTÅND TILL DRAGNING
UNDER VÄG

Södra Borgnäs vattenandelslag TILLSTÅNDSBESLUT                1 (2)
Kirsi VilonenAndersbölevägen 111 Placering av ledning på vägområde
07150 LÖVKOSKI

22.9.2004                   348/2004/01/2
Ansökan 20.9.2004                                      UL-827

Byggande av en vattenledning under bygdeväg 11757 på 4 ställen, Borgnäs

Nylands vägdistrikt beviljar Er tillstånd som avses i lag om allmänna vägar (243/
54) 53 § att bygga en vattenledning under bygdeväg 11757 på fyra ställen på
vägdelen 02/n 1.9,2.7, 3.1 och 3.7 km i enlighet med planen.

1. Vattenledningen skall placeras på den plats som vägdistriktet har godkänt, på
minst 2,0 meters djup, så att ledningen inte kan frysa och inte heller hindrar
vägunderhåll, vägförbättring eller täckdikning.

2. Den ifrågavarande anordningen skall placeras så att den inte förorsakar
olägenhet varken för vägtrafiken eller trafiksäkerheten. Byggarbetsplatsen skall
förses med ändamålsenliga varningsmärken och blinkljus samt med nödvändiga
skyddsanordningar. Alla förordningar som stadgas om i lagstiftning om dylika
anordningar skall följas. Principerna i publikationen “Liikenne tietyömaalla, TIEL
227 2000” skall följas i trafikregleringarna. En omfartsmöjlighet skall anordnas
under byggnadstiden för trafiken.

3. Ledningsdiken skall fyllas igen genast när anordningen har installerats och
fyllningen packas så tätt att det inte uppstår några sättningar på vägområdet.

4. Marksubstans får inte lagras på körbanan och på den får varken förvaras
byggmaterial eller andra tillbehör som stör trafiken.

5. Sökande skall utan dröjsmål på egen bekostnad och på ett av
vägmyndigheterna godkänt sätt reparera sådana fel och olägenheter som den
ifrågavarande anordningen under byggnadstiden eller senare har förorsakat
vägen eller dess sidodiken och trafiken, likaså övriga skador som anordningen
eventuellt förorsakar. Ifall sökande inte utför reparationerna utför myndigheterna
reparationsarbetet på sökandes bekostnad

6. Sökande skall på egen bekostnad avlägsna, flytta eller reparera den
ifrågavarande anordningen vid eventuella framtida flyttningar, reparationer,
asfaltering etc. av vägen, eller om väghållaren så anser, helt och hållet avlägsna
anordningen inom tre månader efter att sökande har fått meddelande om det
och återställa platsen i ursprungligt skick.

Nylands vägdistrikt
Semaforbron12 A Telefon Telefax E-post www.tiehallinto.fi
PB 70 0204 22 11 0204 22 2717 uudenmaan.tiepiiri@tiehallinto.fi
00520 HELSINGFORS förnamn.släktnamn@tiehallinto.fi
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TILLSTÅNDSBESLUT                            2 (2)
Placering av ledning på vägområdet

                                     22.9.2004 1348/2004/01/2
  UL-827

7. Tryckledningen dras alltid under vägen i ett foderrör. Tryckledningen
skall utrustas med avstängningsventiler (då det gäller stomledning, på
vardera sidan om vägen). Ventilerna och inspektionsbrunnarna vid en
allmän väg får inte placeras närmare än
1,0 m från sidodikets yttre kant, eller om det inte finns ett sidodike, 1,0 m
från vägsläntens kant.

8. Vederbörande markägares tillstånd krävs för att utföra arbetet utanför
vägområdet.

9. Kablarnas platser skall säkerställas innan grävningsarbetet inleds.

10. Innan arbetet inleds skall sökande meddela därom till väginspektören
(Timo Hokka, tfn 0204 22 2763), som ger närmare anvisningar och
bestämmelser som sökande skall följa. Kontaktuppgifterna (namn och tfn)
till den som ansvarar för arbetet skall också lämnas till väginspektören.

Väginspektören skall också meddelas om när arbetet är klart. Inspektören
och sökande utför sedan tillsammans en slutsyn på platsen.

Vägingenjör Ilpo Muurinen
Trafiktjänster Ilpo Muurinen

Väginspektör Timo Hokka
Timo Hokka

Ersättning för lovet är 99,00 euro
Betalningsgrund:
Kommunikationsministeriets förordning om Vägförvaltningens taxor
nr 953/1.11.2001.

BILAGOR Kartbilagor
Faktura (skickas senare)

FÖR KÄNNEDOM
A. Tarkkanen
Depån i Östra Nyland
Reskontra
T. Hokka

Timo Hokka
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11 FÖRVALTNING

11.1 Skötsel av vattendelslagets uppgifter

När vattenandelslagets nät är klart börjar vattenandelslaget idka normal driftsverk-
samhet. Fördelningen av andelslagets befogenheter och uppgifter baserar sig på
lagen om andelslag samt på vattenandelslagets stadgar. I följande har uppgifterna
indelats i tre grupper.

11.1.1 Andelsstämmans uppgifter

Medlemmarna har beslutanderätten i vattenandelslaget. Var och en medlem har lika
beslutanderätt i vattenandelslagets ärenden. Medlemmarna utövar sin beslutanderätt
vid andelslagets stämma, där varje medlem har en röst.

Ordinarie andelsstämma skall hållas inom sex månader från utgången av räkenskaps-
perioden, om inte en tidigare tidpunkt anges i stadgarna. Vid stämman behandlas
stadgeenliga ärenden.

En modellagenda för en ordinarie andelsstämma (och tidpunkten när den har fram-
lagts till påseende) finns på Sällskapet Pellervos www-sidor.

Medlemmarna kan dessutom sammankallas till en extraordinarie andelsstämma om
styrelsen anser det vara nödvändigt eller när stämman annars enlig lag skall hållas.

Byggarbetsplatsen på vintern, Vesiosuuskunta Mustijoki.
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Andelsstämman
• fastställer balansräkningen
• beslutar om åtgärder för vinst och förlust
• beslutar om ansvarsfrihet under räkenskapsperioden för styrelsemed-

lemmarna och verkställande direktören
• utser styrelsen
• utser revisorer (avvikande kan finnas i stadgarna)
• beslutar om stadgeändringar
• beslutar om övriga ärenden som bestäms i vattenandelslagets stadgar om

andelsstämman.

samt beslutar vid behov om
• fusion och delning
• ombildning av vattenandelslaget till ett aktiebolag
• att ställa vattenandelslaget i likvidation eller avslutande av likvidation
• ansökan om avregistrering av andelslaget.

11.1.2 Styrelsens uppgifter

Styrelsen
- främjar andelslagets intressen omsorgsfullt och sköter dess ärenden i enlighet

med lagen om andelslag och stadgar
- ansvarar för att lagar och förordningar om vattentjänstverksamhet följs
- ser till att förvaltningen och verksamheten anordnas ändamålsenligt
- ser till att övervakningen av bokföringen och medelsförvaltningen anordnas

ändamålsenligt
- representerar vattenandelslaget och tecknar vattenandelslagets firma
- är skyldig att informera medlemmarna, eftersom de har frågerätt
- godkänner och utesluter medlemmar (ifall inget annat bestäms i stadgarna)
- ser till att det upprätthålls en medlemsförteckning
- utser vid behov verkställande direktören.

Styrelsens ordförande har vissa specialuppgifter, exempelvis att sammankalla
styrelsen.

Vattenandelslagets verkställande direktör kan vara en annan person än styrelsens
ordförande.

11.1.3 Verkställande direktörens uppgifter

Verkställande direktören
• främjar andelslagets intressen omsorgsfullt och sköter dess ärenden i enlighet

med lagen om andelslag och stadgar
• sköter vattenandelslagets dagliga förvaltning enligt styrelsens anvisningar och

föreskrifter
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• ser till att vattenandelslagets bokföring är lagenlig och att medelsförvaltningen
är anordnad på betryggande sätt

• representerar vattenandelslaget i uppgifter som ankommer direktören
• får vidta åtgärder av ovanlig art eller av stor betydelse endast om styrelsen

har bemyndigat direktören till detta
• får vidta åtgärder av ovanlig art eller av stor betydelse om ärendets

skyndsamhet det kräver och andelslagets verksamhet inte åsamkas väsentlig
olägenhet.

Verkställande direktörens uppgifter definieras vanligtvis inte i vattenandelslagets
stadgar, eller beskrivs endast vagt. Det är skäl att noggrannare definiera uppgifterna
i verkställande direktörens arbetsavtal.

I följande har de uppgifter som ankommer verkställande direktören indelats i fyra
grupper (styrelse, förvaltning, kunder, teknik).

11.1.3.1 Verkställande direktören och styrelsen
Verkställande direktören
• bereder och föredrar ärendena som skall behandlas av styrelsen
• avger styrelsen en rapport om vattenandelslagets verksamhet och

ekonomiska läge
• fungerar som sekreterare vid styrelsens möten
• verkställer styrelsens beslut
• sköter om nödvändiga arrangemang vid styrelsemötena ombesörjer den

sakenliga beredningen som behövs för andelsstämmorna.

11.1.3.2 Verkställande direktörens förvaltningsuppgifter

Verkställande direktören
• leder och övervakar vattenandelslagets verksamhet tillsammans med styrelsen
• ansvarar för att vattenandelslagets vattendistribution och mottagningen av

avloppsvatten har anordnats sakenligt
• anordnar vattenandelslagets bokföring, medelsförvaltning och betalningstrafik

på ett av styrelsen godkänt sätt
• ger förslag till årliga verksamhetsplaner och budget
• bereder bokslutet för styrelsens behandling
• bereder förslag till anslutningsavgifter och andra avgifter som vattenandels-

laget uppbär
• ser till att skattedeklarationen görs årligen och inlämnas till skattemyndigheten
• ser till att behovet av försäkringar som behövs för vattenandelslagets verk-

samhet kartläggs och att försäkringarna tecknas
• godkänner inom sina fullmakter de fakturor som riktas till vattenandelslaget
• anställer personal vid vattenandelslaget enligt budgeten och de befogenheter

som styrelsen har definierat.
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11.1.3.3 Verkställande direktören och kunderna
Verkställande direktören
• förhandlar och undertecknar anslutningsavtalen med vattenandelslagets

abonnenter inom ramen för styrelsens beslut om avtalsvillkor och taxa
• marknadsför vattenandelslagets vattentjänster inom dess verksamhetsområde
• sköter kontakter med myndigheterna, materialleverantörerna samt med

övriga samarbets- och avtalsparter
• förhandlar med planerarna, entreprenörerna, underhållsföretagarna, material-

leverantörerna och olika serviceföretagare om avtal som berör vattenandels-
lagets verksamhet

• beslutar om avtal och undertecknar dem, ifall det inte enligt lag och stadgar
hör till styrelsens uppgifter

• sköter kundtjänsterna och allmän information, exempelvis
- håller kontakt med planerarna och arbetsledarna vid nybyggen
- svarar på förfrågningar som berör fakturering.

11.1.3.4 Verkställande direktörens tekniska uppgifter

Verkställande direktören
• ansvarar för att kvaliteten på det hushållsvatten som vattenandelslaget

distribuerar kontrolleras på ett ändamålsenligt sätt och att tillståndsvillkoren
för vattenandelslagets eventuella verk följs

• ombesörjer att vatten- och avloppsnäten alltid är i gott skick och att
eventuella läckagen snabbt kan uppdagas och repareras

• ombesörjer att alla nödvändiga tillstånd för planerings- och byggnadsarbeten
skaffas

• konkurrensutsätter samt tecknar avtal och övervakar nätutvidgnings-
entreprenader och andra arbeten, t.ex. byggande av nya anslutningar

• övervakar byggnadsarbetena eller anlitar en kunnig byggherre för över-
vakningen

• granskar fastighetens vatten- och avloppsanordningar utanför byggnaden,
ifall kommunens byggnadstillsyn inte utför granskningen

• ombesörjer felanmälningsjour
• ombesörjer vattenmätaravläsningarna och att uppgifterna skickas till faktu-

reraren.

11.2 Budget
Vattenandelslagets inkomster baserar sig på avgifter som andelsstämman och styrelsen
har fastställt. Andelsstämman fastställer anslutnings-, grund- och bruksavgifterna.
Det är vanligen styrelsen som beslutar om serviceavgifterna.

Utgifterna fördelar sig på drifts- och investeringskostnader. Investeringskostnader-
na täcks med anslutningsavgifter, lån och investeringsstöd. Kostnaderna för vatten-
anskaffningen och avloppshantering, administrativa kostnader, räntekostnader, repa-
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rations- och underhållskostnader samt kostnader för kontrollundersökning av hus-
hållsvatten och eventuella verk är driftskostnader.

Vattenandelslaget eftersträvar ingen resultatvinst. Driftsbudgeten utarbetas så att
grund- och driftsavgifterna täcker verksamhetskostnaderna. I början av verksamheten
kan verksamhetsbidrag från kommunens sida vara nödvändig för att undvika alltför
stora förhöjningar av avgifterna.

Om det upptas ett betydande lån kan en separat amorteringsavgift uppbäras för
amorteringarna. Inkomsten är skattefri, om amorteringsavgifterna som uppburits under
räkenskapsperioden används för amorteringar. Medlen i en separat grundad amor-
teringsfond ökas med amorteringsbeloppet. Det är andelsstämman som beslutar om
att grunda amorteringsfonden och om dess tillväxt.

Investeringarna bokförs som avskrivningar, som minskar räkenskapsperiodens
resultat. Om avskrivningarna görs i jämna rater, lönar det sig vanligen inte i början av
verksamheten att täcka dem med avgifter, eftersom vatten- och avloppsnätet inte
ännu då kräver några betydande reparationsinvesteringar.

11.3 Kostnadsbemästring

När vattenandelslaget inleder verksamheten är investeringarna stora och inkoms-
terna samtidigt små i förhållande till investeringarna. Nästan utan undantag finansieras
en del av utgifterna med lån. Betalningsraterna för entreprenader/anskaffningar
bestämmer tidpunkterna för betalningar och behovet att lyfta lånen.

Efter investeringsskedet blir inkomst- och utgiftsflödet jämnare och stabilt.

Inkomst- och utgiftsflödet måste kunna granskas på lång sikt, vilket betyder flera år.
Man bör vara beredd på underhåll, utvidgningar och reparationer. Andelsstämman/
styrelsen bör besluta om att utveckla en reparationsfond. Fondens storlek kan be-
dömas med en riskanalys. System med många anordningar har en kortare livscykel
än t.ex. avlopp med självfall.

Beredskapen för underhållskostnader och saneringsarbeten kan skötas med grund-
och bruksavgifter. Finansieringsöverskottet som då uppstår aktiveras när sanerings-
projekten inleds.

En kostnadsgranskning på lång sikt förhindrar en likviditetskris.

11.4 Bokföring

Vattenandelslaget är enligt bokföringslagen ett bokföringsskyldigt affärsföretag.
Resultat- och balansräkningen görs månatligen och av dem framgår normalt för-
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Varning för schaktad ledningsgrav, Rusutjärvi, Tusby.
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säljningsintäkterna, omkostnaderna för affärsverksamheten, vinst/förlust och perio-
dens vinst/förlust samt aktiva och passiva. Normalt följs bokföringens affärsschema.

Bokföringen ger uppgifter om hur mycket mervärdesskatt som skall betalas per
månad (varje månad den 15).

Bokföringen ger inga specifikationer projektvis (t.ex. för olika entreprenader), utan
de måste upprättas separat.

Vissa stadganden om bokföring har ändrats i bokföringslagen och i lagen om andelslag.
Lagen om ändring av bokföringslagen (1304) och lagen om ändringen av lagen om
andelslag (1307) trädde i kraft 21.12.2004.

Vattenandelslaget gör som bokföringsskyldig också ett bokslut, som enligt de nya
stadgandena består av en balansräkning, en resultaträkning, en finansieringskalkyl
och bilageuppgifter. Dessutom upprättas en verksamhetsberättelse. I den redogörs
för andelslagets viktiga ärenden och deras utveckling. Bokslutet skall anmälas för
registrering och blir därmed ett officiellt dokument. Gränserna för en sk. liten bok-
föringsskyldig, som bestäms i lagen, inverkar också på bokslutets innehåll och på
presentationskraven för verksamhetsberättelsen.

Vatten- och avloppsverksföreningen står till tjänst med bokslutsmodeller på CD för
ett vattentjänstverk som bedrivs i andelslagsform. Modellerna baserar sig på bok-
föringslagen och -förordningen samt på ändrade stadganden om bokslut i lagen om
andelslag.
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11.5 Avtal
Vattenandelslaget måste ingå många avtal. En del av dem berör konkurrensutsatta
tjänsteupphandlingar och en del tecknas på basis av förhandlingar. I tjänste- och
upphandlingsavtal, som baserar sig på ett anbudsförfarande, är specificeringen av
leverantörens uppgifter (= prestationsskyldighet) en viktig punkt.

Nedan exempel på avtal som är typiska för ett vattenandelslag:
• avtal om köp av vatten och hantering av avloppsvatten med ett regionalt

vattentjänstverk e.dyl.
• avtal mellan vattenandelslaget och dess medlemmar (se del 1, punkt 2.7).
• elavtal mellan vattenandelslaget och fastigheten, om pumstationens el tas från

fastigheten, trots att vattenandelslaget äger pumpen.
• abonnentavtal med energiverket
• serviceavtal
• underleverantörsavtal (bokföring, fakturering, felanmälningar, provtagning etc.).

Förhandlingar skall föras med det lokala elbolaget om anslutning av en pumpstation
eller annan anläggning som vattenandelslaget äger och fastigheten förvaltar när an-
läggningen ansluts till el. Alla energibolag tillåter inte “el-försäljning” konsumenterna
emellan.

Om vattenandelslaget köper hushållsvatten av ett verk skall ett skriftligt avtal om
undersökningen av vattnets kvalitet upprättas.

12 VATTENTJÄNSTVERKETS SKYLDIGHETER

Enligt lagen om vattentjänster ombesörjer vattentjänstverket (se definitionerna) vatten-
tjänsterna inom sitt verksamhetsområde. Skyldigheten avser byggandet av distri-
butionsnät för hushållsvatten samt byggande av avloppsnät och underhåll av dem
samt leverans av hushållsvatten och avledande av avloppsvatten och uppgifter i
anslutning till det.

En fastighet som är belägen inom verksamhetsområdet är i regel skyldig att ansluta
sig till verkets ledningsnät. För att undvika oskäliga situationer har den kommunala
miljövårdsmyndigheten dock möjlighet att, då förutsättningar enligt lagen finns, bevilja
befrielse från anslutningsskyldighet. Anslutningsskyldigheten är ömsesidig. Verket
måste med några få undantag också tillåta en fastighet att ansluta sig.

12.1 Leverans av hushållsvatten samt vattnets kvalitet
Enligt lagen om vattentjänster skall vattentjänstverket se till att det hushållsvatten
som verket levererar uppfyller kvalitetskraven i hälsoskyddslagen. Vattenandels-
laget måste utse en person som ansvarar för detta.
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Tryggandet av hushållsvattnets kvalitet börjar med att ledningsnätet hålls rent under
byggnadstiden. Om man ser till att rörens ändor är proppade vid byggandet går
desinfektionen lätt och smärtfritt, och ett bra arbetsresultat uppnås.

Innan nätet tas i bruk säkras hushållsvattnets kvalitet med en hushållsvattenanalys.
Undersökningen kan beställas vid ett auktoriserat laboratorium som undersöker
hushållsvatten (en förteckning över auktoriserade laboratorier finns på livsmedels-
verkets www-sidor eller hos kommunens hälsoskyddsmyndighet). När en under-
sökning beställs bör man komma överens om undersökningens omfattning. En nöd-
vändig omfattning har för små verk (under 10 m3/d eller under 50 personer) definie-
rats i social- och hälsovårdsministeriets förordning 401/2001 och för större verk i
förordningen 461/2000. I förordningarna har det också bestämts hur ofta vatten-
kvaliteten skall granskas under användningstiden. Kommunens hälsovårdsinspektör
ger också råd i denna fråga.

Om vattnet inte fyller kvalitetskraven och det finns skäl att misstänka att det uppstår
fara för hälsan eller en epidemi skall vattentjänstverket vidta åtgärder för att för-
hindra att missförhållandena sprids och omedelbart meddela om saken till kommu-
nens hälsoskyddsmyndighet.

Hälsoskyddsmyndigheten kan ge order om att desinfektera eller på annat sätt
behandla hushållsvattnet eller utfärda bestämmelser om vattenanvändningen för att
hindra sanitära olägenheter.

Hälsoskyddsmyndigheten skall i samarbete med olika myndigheter och verk med
nödvändiga beredskaps- och säkerhetsåtgärder på förhand förbereda sig på att
förhindra, utreda och undanröja sanitära olägenheter som beror på olyckor eller
motsvarande situationer (specialfall).

Det är skäl att vattentjänstverket upprättar en beredskapsplan för eventuella prob-
lemsituationer. Sådana situationer kan vara exempelvis mindre driftsstörningar såsom
en ledningsskada, eller svåra störningar i vattentjänsterna, såsom långvariga elav-
brott, förorenat rå- eller ledningsvatten eller skador på verk eller transportledningar.

12.2 Kontroll och information

Enligt lagen om vattentjänster skall vattentjänstverket kontrollera mängden och kvali-
teten på det råvatten som verket använder, samt vattensvinnet i verkets ledningsnät.

Om vattenandelslaget har en egen vattentäkt och ett eget avloppsreningsverk skall
deras funktion och verkningar kontrolleras enligt tillståndsvillkoren.

Lagen om vattentjänster ålägger verket att upplysa om hushållsvattnets kvalitet,
reningsnivån på avloppsvattnet och om hur avgifterna bestäms. Lagen stadgar också
om hur verket och kunden skall ge varandra uppgifter. Enligt det skall verket ge
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kunden de uppgifter som begärs, exempelvis om villkoren i avtalet, redan innan
anslutningsavtalet undertecknas. Kunden ger å andra sidan verket uppgifter om fas-
tigheten och dess vatten- och avloppsanordningar som behövs för åtgärderna vid
anslutning till verket, samt nödvändiga uppgifter för avledningen av avloppsvattnet.
Uppgifterna kan exempelvis vara:
• en situationsplan, av vilken utomstående ledningar samt nuvarande brunnar

och avloppssystem framgår
• vattenmätarens plats och övriga vatten- och avloppsanordningar
• förteckning över kranar/ventiler
• övriga eventuella tekniska planer

Fastighetstekniken har också behandlats i del 2, punkt 6.9.

13 UNDERHÅLL

Med underhållet säkras att vattensystemet fungerar utan störningar. Underhållet består
av drifts- och serviceåtgärder. Uppgifterna skall definieras och ansvaret delegeras
så att alla vet vad uppgifterna innehåller, när de skall utföras, vem som utför dem och
hur uppgifterna skall dokumenteras. I underhållet skall man vara beredd på grun-
dreparationer och saneringsåtgärder som baserar sig på olika konstruktioners och
anordningars tekniska livslängd.

13.1 Serviceprogram

Överraskande driftstopp minskar, extra reparationskostnader inbesparas och sys-
temets livslängd ökar när driften sköts enligt ett väl utarbetat serviceprogram. Utför-
da serviceåtgärder skrivs in i en servicebok när serviceprogrammet genomförs.

Serviceprogrammet innehåller en förteckning över återkommande uppgifter, exem-
pelvis avläsning av huvudvattenmätaren en gång per vecka och tvättning och gransk-
ning av fastigheternas avloppspumpar en gång om året.

När serviceprogrammet utarbetas är det skäl att beakta alla anordningar och hela
ledningsnätet. En förteckning bör göras upp över anordningarna och de instruktions-
böcker som följer med anordningarna skall sparas. Den som säljer anordningen ger
upplysningar om vilken service respektive anordning kräver.

Såväl användningsgraden som driftsförhållandena inverkar på servicebehovet. Ett
nät som är i liten användning är mera utsatt för fällningar och slambildning än ett nät
som är i full användning. Serviceintervallet för en anordning som är i liten och oregel-
bunden användnings kan å andra sidan vara längre än för en anordning som används
med full belastning.
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Om vattenandelslaget har en egen vattentäkt och ett eget avloppsreningsverk skall
också uppgifterna och åtgärderna som bestäms i tillstånden som har beviljats för
dem skrivas in i serviceprogrammet.

13.2 Service och kontroll

13.2.1  Service av ledningsnäten

En årlig granskning av hur ledningsnätets utrustning såsom avstängningsventiler,
luftningsventiler, tömningsventiler etc. fungerar hör ledningsnätens service. Gransk-
ningen görs enligt serviceprogrammet.

Ledningsnätet kräver normalt inga serviceåtgärder. Ett ledningsnät som är i liten
användning, när alla ännu inte har anslutit sig eller anslutarna till största delen fritid-
sboende, måste kanske spolas flera gånger om året. Behovet av spolning beror på
det totala flödet och dess variationer.

13.2.2  Service av tryckavloppssystemet

Pumpstationerna, såväl fastighetsvis som på ledningslinjen, ledningarna samt övriga
anordningar, exempelvis avstängnings- och bakslagsventilerna ingår i servicen av
tryckavloppssystemet. Systemet kan indelas i funktionella delar såsom pumpstatio-
ner, ledningsnät och övriga anordningar.

Ledningsgraven packas,
Vesiosuuskunta Mustijoki.H
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I normalt bruk och i normala förhållanden förutsätts det att pumparna fungerar utan
underhållsåtgärder enligt det serviceintervall som pumptillverkaren uppger. Under
olika driftsförhållanden kan serviceintervallet antingen förkortas eller förlängas.

Kontroll av ledningsnätets täthet samt upprätthållande av övriga anordningars funk-
tion hör till tryckavloppsnätets underhåll. Störningar i avstängnings-, bakslags- och
luftningsventilerna kan leda till en problemsituation, exempelvis om bakslagsventilen
fastnar eller läcker som en följd av slitage.

13.2.3  Uppföljning av anordningarna

Det är viktigt att kontrollera att vattenandelslagets egna anordningar fungerar. På
basis av uppföljningen kan bl.a. serviceprogrammet preciseras eller snabbt tas reda
på dolda vattenläckagen.

Uppföljningsuppgifterna bör samlas in och arkiveras och sammanställs till ett jäm-
förelsematerial. Genom att jämföra nya uppgifter med arkivuppgifterna upptäckts
förändringarna och man kan börja utreda orsaken.

Genom att en gång per vecka avläsa huvudvattenmätaren uppdagas eventuella, dolda
ledningsläckagen snabbt.

Genom att följa upp pumpstationens timmätare kan exempelvis läckvattenmängden
i avloppet utredas och läckagestället lokaliseras.

Elbolagen kräver vanligen att elmätarna avläses en gång om året.

13.2.4 Mätaravläsning

Vatten- och avloppsfaktureringen baserar sig vanligen på vattenförbrukningen som
har mätts fastighetsvis. Antingen sköter vattenandelslaget eller fastighetsägarna
vattenmätaravläsningen. Fastighetsägarna skriver mätaravläsningen på ett kort som
har skickats till dem, och returnerar kortet.

13.3 Feljour
Det kan uppstå fel på alla tekniska anordningar. Det är därför viktigt att komma
överens om feljouren redan innan systemet tas i bruk. Ett journummer kan då med-
delas till användarna och osäkerheten minskar när systemet tas i bruk.

Fastighetsägaren kan kontakta feljouren om vattentjänstsystemet inte fungerar. Fel-
jouren skall alltid vara anträffbar. Det enklaste sättet kan vara en jour i tur och
ordning inom vattenandelslaget. En överenskommelse kan också göras med olika
föreningar eller klubbar, exempelvis med den frivilliga brandkåren, om att sköta
feljouren. Jouren skolas för att ställa några enkla frågor och göra tester, med vilka
de flesta små störningarna kan lokaliseras och åtgärdas.
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Feljouren kan också vara en del av ett serviceavtal, varvid serviceföretagets perso-
nal sköter jouren.

Priset på en feljour som köptjänst är bunden till den önskade responstiden. Ifall man
vill ha jouren på plats inom fyra timmar efter alarmet är priset betydligt högre än om
jouren kommer till platsen först följande vardag.

Om feljoursavtal ingås med ett litet serviceföretag är det skäl att försäkra sig om att
företaget har ett fungerande ersättarsystem. En enda person kan inte alltid vara
anträffbar.

Det är dock viktigt när det gäller problem som inverkar på hushållsvattnets kvalitet
att agera omedelbart och inte så att feljouren kommer först följande vardag. Ifall
mikrober som förorsakar sjukdomar har kommit in i ledningsnätet hinner alla som
använder nätet insjukna om fördröjningen är längre än några timmar.

Avloppspumpstationerna vid enskilda fastigheter har vanligen en reservvolym som
motsvarar flera timmars, t.o.m. några dagars vattenanvändning. Linjepumpstatio-
nernas reservvolym räcker däremot till högst några timmar.

13.4 Serviceavtalen
Vattenandelslaget kan teckna ett serviceavtal med ett serviceföretag inom bran-
schen. Det lönar sig att begära offerter av flera företag.

Serviceföretaget som har tecknat ett avtal följer serviceprogrammet som vattenan-
delslaget har upprättat. Serviceavtalet kan också omfatta feljour.

Serviceavtalet kan bestå av flera delar, för vilka det lönar sig att begära pris enligt
uppgift:
• arbetena enligt serviceprogrammet (euro/månad)
• feljour (euro/månad)
• alarmsamtal och -besök (euro/besök/åtgärd)

Enligt ett sådant avtal faktureras också uppgifterna i flera delar. Arbetena enligt
serviceprogrammet utförs under normal arbetstid. Vanligen debiteras en fast summa
månatligen.

I priset för feljour ingår vanligen endast avgiften för jourhavandes beredskapstid
och är sålunda också en fast, månatlig summa.

När det gäller alarmsamtal har man vanligen kommit överens om ett debiteringspris
per alarmsamtal. Alarmbesöken faktureras på basis av använd tid. Dessa summor
varierar månatligen enligt hur många alarmsamtal har kommit in och hur mycket tid
har använts för alarmuppgifterna.
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13.5 Handledning i användningen av anordningar
Det lönar sig redan när anordningarna skaffas att komma överens med anordnings-
leverantören om drift- och servicehandledning för anordningarna. Anordningsleve-
rantören ger vanligen skolning när anordningarna tas i bruk. Det skulle ofta vara till
nytta att komma överens om ytterligare minst ett extra skolningstillfälle när systemet
har varit en tid i användning. Användarna har då i någon mån hunnit få driftserfaren-
het och kan ställa frågor som berör just det egna systemet.

Vattenandelslagets alla medlemmar kan vanligen inte delta i leverantörens skolnings-
tillfälle. Det är därför bra att utse några personer från vattenandelslaget till rådgivare
och stödpersoner. De deltar i skolningstillfällena och ger råd till dem som inte själva
kan delta i skolningen.

Vid anskaffningen lönar det sig också att komma överens om vem som är leveran-
törens kontaktperson när det gäller rådgivning.

Förutom leverantörens handledning kan man dessutom fråga råd av dem som tidi-
gare har skaffat en motsvarande anordning och av planerare eller konsulter inom
branschen. När det gäller instruktioner om en specifik anordning är leverantören
vanligen den som bäst kan stå till tjänst med råd.

Det lönar sig för vattenandelslaget att i samråd med leverantören skriva ett medde-
lande som innehåller de viktigaste förutsättningarna och begränsningarna i anslutning
till det nya systemet. En väl utarbetad instruktion, som i tid har distribuerats till an-
vändarna, minskar förfrågningarna när systemet tas i bruk.

Det är viktigt att komma ihåg att leverantörernas instruktioner och skolning i frågor
som berör hushållsvattnets kvalitet inte räcker till, utan den person som ansvarar för
vattnets kvalitet skall genom skolning uppdatera sina kunskaper.



139

DEL 3
Bilaga 10

CHECKLISTA ÖVER INSTALLATIONSARBETEN OCH
IBRUKTAGANDE

INSTALLATION AV PUMPSTATIONEN

Granska att
- sanden har rätt kornstorlek
- packningsarbetena har utförts omsorgsfullt
- kopplingarna och genomdragningarna är täta
- pumpstationen har monterats på rättdjup
- pumpstationen har monterats lodrätt
- pumpstationen har fästs i en eventuell bottenplatta
- terrängen lutar bortåt från pumpstationen.

KOPPLING AV STYRCENTRALEN

Granska
- centralens montering på stolpen/byggnaden
- att genomdragningen är tät
- att kablarna är skyddade mot  mekanisk belastning
- att alarmlampan finns på en synlig plats.

IBRUKTAGANDE AV VATTENLEDNINGEN

- anteckna numret och mätartalet som finns på fastighetens
vattenmätare

- öppna fastighetens tomtavstängningsventil..

IBRUKTAGANDE AV PUMPSTATIONEN

- öppna fastighetens tomtavstängningsventil
- öppna pumpstationens avstängningsventil
- granska att det inte finns verktyg eller skräp i pumpstationen
- granska att varken kablar, ledningar eller pumpens lyftkätting

kan nå pumpens insugningsöppning
- granska att elen är påkopplad
- granska att pumpen roterar åt rätt hålla
- tappa vatten i pumpstationen tills vattenytan når pumpmotorns

nedre nivå
- sätt på strömmen
- granska att pumpens styrning är i läge “A”
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- granska pumpens startnivå
- granska pumpens stoppnivå
- granska alarmvippans funktion.

Avsluta granskningen genom att stänga och låsa pumpstationen
och styrcentralens lock och gör ett protokoll i två exemplar över
granskningen. Det ena exemplaret lämnas till vattenandelslaget
och det andra till fastighetsägaren.

INSTALLATION AV TRYCKSTEGRINGSSTATIONEN

Granska att
- fyllnadssanden har rätt kornstorlek
- packningsarbetena har utförts omsorgsfullt
- kopplingarna och genomdragningarna är täta
- tryckstegringsstationen har monterats på rätt djup
- tryckstegringsstationen har monterats lodrätt
- tryckstegringsstationen har fästs i en eventuell bottenplatta
- ett eventuellt ventilationsrör har monterats
- kabel- och rörgenomdragningarna är täta
- kablarna har skyddats mot mekanisk belastning
- terrängen lutar bortåt från pumpstationen.

IBRUKTAGANDE AV TRYCKSTEGRINGSSTATIONEN

- granska att tryckvattnet är kopplat till pumpen
- granska att avstängningsventilerna är helt öppna
- granska att ledningarna och pumpen har luftats
- granska att elen är påkopplad
- ställ värmebatteriets termostat
- ställ tryckkopplingarna
- kontrollera att tömningspumpen fungerar
- kontrollera att pumpen roterar åt rätt håll
- testa alarmen.
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14 LEDNINGSNÄTET ANSLUTS TILL ETT ANNAT
VATTENTJÄNSTVERK

14.1 Allmänt
När kommunen inte har skyldighet att förverkliga eller bygga vattenförsörjning har
enskilda vattenandelslag, ofta på fastighetsägarnas initiativ, börjat bygga vatten- och
avloppsledningar. Vattenandelslag kan också ha egna vattentäkter och avlopps-
reningsverk.

Vattenandelslagens livscykel kan vara av mycket olika längd och det är alltid i början
svårt att ens kunna uppskatta livscykeln. I vissa fall kan vattenandelslaget anses vara
ett mellanskede. Vattenandelslaget kan senare ansluta sig till ett annat vattentjänstverks
ledningsnät. Med tanke på förvaltning och teknik samt service och underhåll kan det
också vara förnuftigt att flera vattenandelslag fusioneras eller bolagiseras.

Kommunens utvecklingsplan för vattentjänster bör ge grundlinjerna för
livscykelstudien. Vattenandelslaget kan inte enbart med eget beslut upphöra med sin

En tomtanslutning i ledningsgraven,
Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta.
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verksamhet om det på verksamhetsområdet kvarstår ett behov, enligt lagen om
vattentjänster, att anordna vattentjänster. När ett vattenandelslag förbereder en
indragning av sin verksamhet bör man försäkra sig om att tillgången till vattentjänster
är kontinuerlig.

14.2 Samarbetsavtal med ett annat vattentjänstverk

Det är ändamålsenligt att utreda samarbetsprinciperna redan när vattenandelslaget
bildas.

När det blir aktuellt med samarbete kan antingen vattenandelslaget eller ett annat
vattentjänstverk, exempelvis kommunens vattentjänstverk på området, eller ett annat
vattenandelslag eller ett bolag ta initiativet till förhandlingen.

Målet med förhandlingarna kan vara att lägga ner vattenandelslagets verksamhet
helt och överföra vattentjänstverksamheten på ett annat vattentjänstverk. Det kan
också gälla samarbete med ett annat vattentjänstverk på området, som tar över
ansvaret för underhållet av andelslagets ledningsnät eller anläggning eller för behovet
av tilläggskapacitet.

I ett dylikt samarbetsavtal kan det naturligtvis, enligt situationen, också skrivas in
många andra avtalsvillkor. Det andra vattenandelslaget får exempelvis utse en revisor
eller sin representant i andelslagets styrelse eller sköta andelslagets vattenfakturering
etc. Om det andra vattentjänstverket tar på sig ansvaret för andelslagets investerings-
kostnader, vill andelslaget delta när de ifrågavarande investeringsplanerna godkänns.

Ifall målet med förhandlingarna är att vattenandelslagets ledningsnät och hela dess
affärsverksamhet överförs på ett annat vattentjänstverk, blir överlåtelsepriset en
central fråga. Om vattenandelslaget är skuldsatt skall det också beslutas om skuld-
saneringen. Investeringarna i ledningsnät och anläggningar, som vattenandelslaget
har självfinansierat, bör beaktas på ett ändamålsenligt sätt, exempelvis i taxorna.
Om investeringarna är nya går det lätt att från vattenandelslagets bokföring reda ut
de betalda summorna. Ju äldre finansieringarna är desto större betydelse har
ledningsnätets och anläggningarnas skick när överlåtelsepriset definieras. Ett gammalt
ledningsnät och gamla anläggningar kan vara helt värdelösa. Samma gäller också
om ledningsnätets och anläggningarnas kapacitet håller på att bli för liten och därför
snabbt måste förnyas.

Förutom det tekniska värdet kan det också bli nödvändigt att bestämma det
kommersiella värdet (bruksvärdet). I praktiken borde det inte uppstå någon grund
för ersättning åt någotdera hållet när vattenandelslaget fungerar enligt självkostnads-
pris. Villkoret för fusionen, speciellt när ett litet vattentjänstverk ansluts till ett större,
kan gälla en viss överenskommen nivå på ledningsnätets och anläggningarnas
(exempelvis ventilernas, mätarnas) skick. Om vattenandelslaget redan har berett sig
på saneringskostnader, kan det vara skäl att granska bruksvärdet.
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Vattenandelslagets gamla ledningsnät och anläggningar överlåts ofta gratis eller mot
endast en formell ersättning. Även i dylika fall kan vattenandelslagsmedlemmarnas
fördel tryggas i avtalet så att det andra vattentjänstverket förbinder sig att anordna
medlemmarnas vattentjänster på samma villkor som för de egna kunderna.

Överföringen av vattenandelslagets eventuella skulder på avtalsparten kräver
naturligtvis kreditgivarnas tillåtelse. Om gäldenärerna har borgensförbindelse, gäller
det samma för gäldenärernas borgesmän.

Eftersom situationen kan variera mycket är det oändamålsenligt att försöka upprätta
en allmän avtalsmodell, utan avtalen skall förhandlas fram från fall till fall. Ett stramt
ekonomiskt läge kan exempelvis betyda att man måste ställa tidsfrister för avtalets
verkställighet. I praktiken flyttar tidsfristerna avtalsparternas skyldigheter framåt, så
att de verkställs småningom.

Om vattenandelslagets affärsverksamhet och egendom överförs på ett annat vatten-
tjänstverk, har vattenandelslaget inte längre någon uppgift, och det är skäl att upp-
lösa det.

15 UPPLÖSNING ELLER INDRAGNING AV
ANDELSLAGET

15.1 Allmänt

När vattenandelslagets affärsverksamhet och egendom har överlåtits till ett annat
vattenandelslag, ett vattentjänstverk på området eller ett bolag har andelslaget inte
längre några stadgeenliga uppgifter. Dess verksamhet kan då fortsätta exempelvis
med andra uppgifter genom att ändra stadgarna. Vanligen har dock vattenandelslaget
grundats endast för vattentjänster och det finns inga andra uppgifter som det kan
tänkas sköta. Det blir då aktuellt att upplösa andelslaget.

Vattenandelslaget kan upplösas på många olika sätt. Det kan ändras till ett aktiebolag
och i samband med det ändras dess verksamhetsområde till något annat. Det är å
andra sidan också möjligt att fusionera det med ett annat vattenandelslag. Enligt
lagen kan ett vattenandelslag inte fusioneras med kommunen. Vattenandelslag kan
också upplösas genom att försätta det i likvidation, varvid vattenandelslaget avförs
från registret och dess livscykel som juridisk person upphör.

15.2 Vattenandelslaget ombildas till ett aktiebolag

Vattenandelslag kan utan likvidationsförfarande ombildas till ett aktiebolag så, att
vattenandelslagets medlemmar får aktiebolagets alla aktier som vederlag.
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Vattenandelslagets styrelse skall upprätta en plan för ändringen av samfundsform.
Planen skall innehålla ett förslag till aktiebolagets aktiekapital och annat eget kapital.

Det är andelslagsstämman som fattar beslut om att ändra samfundsformen. En särskild
tid för sammankallande av stämman skall då beaktas. Om tiden stadgas i lagen om
andelslag 4 kap. 12 §. Ändringen av samfundsform är för övrigt också förknippad
med många olika krav och detaljer, och processen kräver därför vanligen experthjälp.

Man bör också beakta att om någon av vattenandelslagets medlemmar inte godkänner
ombildningen av andelslaget till ett aktiebolag har denna rätta att utträda ur andels-
laget. Ifall medlemskapet upphör senare än 30 dagar efter att mötet som berör änd-
ringen av samfundsform har avslutats har en före detta medlem rätt till ett vederlag
enligt ändringsplanen.

För verkställandet av beslut om ändring av samfundsform krävs det i vissa fall, som
nämns i lagen, dessutom registermyndighetens tillstånd.

Vattenandelslaget blir ett aktiebolag när den ändrade bolagsformen antecknas i
handelsregistret. Vattenandelslagets medlemmar blir samtidigt aktieägare i aktie-
bolaget.

Detaljerade stadganden om att ombilda ett andelslag till ett aktiebolag finns i 18
kap. i lagen om andelslag (28.12.2001/1488).

Byggarbetsplatsen i vinterskrud, Vesiosuuskunta Mustijoki.
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När man avstår från andelslagsformen betyder det samtidigt att man avstår från
principen en man en röst och att man övergår till en beslutanderätt enligt aktiekapitalets
fördelning. Ett annat vattentjänstverk kan å andra sidan fås med i vattentjänstarbetet
på området genom att med en riktad emission erbjuda verket möjlighet att bli del-
ägare i det vattentjänstaktiebolag som har bildats.

15.3 Upplösning av andelslaget genom likvidation

Det har redan tidigare konstaterats att det kan uppstå situationer, då det blir
nödvändigt och ändamålsenligt att upplösa vattenandelslaget. Upplösningen sker
via likvidation. Likvidationen kan vara antingen tvångslikvidation eller frivillig
likvidation.

En tvångslikvidation uppstår om vattenandelslaget i enlighet med stadgarna måste
upphöra med sin verksamhet eller om antalet medlemmar har sjunkit under tre, och
inte inom tre år ökar till minst tre. Andelsstämman beslutar om att andelslaget skall
träda i likvidation.

När andelsstämman beslutar att andelslaget skall träda i likvidation eller avregistreras
av annan orsak, är det fråga om frivillig likvidation.

Andelsstämman kan också besluta att ansöka om likvidation och om avregistrering
hos registermyndigheten. Förutom andelslagets ansökan beslutar registermyndigheten
om likvidation eller om avregistrering också då vattenandelslaget saknar i registret
införd behörig styrelse eller i registret införd, i stadgarna förutsatt verkställande
direktör, samt på vissa andra grunder som separat har stadgats i lagen (lagen om
andelslag 19 kap. 3 §).

När beslut om likvidation fattas skall det samtidigt utses bl.a. en eller flera likvidatorer
i stället för styrelsen, verkställande direktören och förvaltningsrådet.

Likvidationen börjar när beslutet om den har fattats. Andelsstämman kan dock besluta
att frivillig likvidation börjar en senare dag än dagen för beslutet.

Likvidation förutsätter att vattenandelslaget skall upprätta bokslut för den tid före
likvidationen för vilken bokslut ännu inte har lagts fram på andelsstämman.

Likvidatorerna skall upprätta en offentlig stämning på andelslagets borgenärer. Syftet
med förfarandet är att säkra vattenandelslagets eventuella skulder. Likvidatorerna
sköter andelslagets angelägenheter under likvidationen. Andelslagets affärsverksam-
het får fortsättas i den utsträckning som en ändamålsenlig likvidation det kräver.
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Likvidatorerna skall för varje räkenskapsperiod upprätta ett bokslut och förelägga
det för andelsstämman för godkännande. Lagen innehåller vissa specialstadganden
om bokslutets innehåll. Revisorerna utför revision av bokslutet och skall dessutom
uttala sig om huruvida likvidationen enligt deras mening har fördröjts onödigt.

Om vattenandelslagets tillgångar inte förslår till betalning av skulderna, skall
likvidatorerna avträda andelslagets egendom till konkurs. Om egendom däremot
återstår efter att vattenandelslagets skulder har betalats skall egendomen skiftas
mellan vattenandelslagets medlemmar.

Vattenandelslaget är upplöst när likvidatorerna har framlagt slutredovisningen vid
andelsstämman. Likvidatorerna meddelar därefter om vattenandelslagets upplösning
för registrering.

Ett vattenandelslag kan naturligtvis också upplösas genom konkurs. Avträdelse till
konkurs kan endast ske med beslut av vattenandelslagets styrelse eller med likvida-
torernas beslut, om andelslaget är i likvidation. Förfarande vid konkurs behandlas
inte i detta sammanhang noggrannare.

Entreprenadkontraktet undertecknas, Vesiosuuskunta Mustijoki.
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15.4 Verksamheten efter upplösning

Ett avregistrerat vattenandelslag kan inte efter avregistreringen förvärva rättigheter
eller ingå förbindelser. Man bör komma ihåg att avregistreringen kan ha skett på
registermyndighetens initiativ och beslut och inte via ett likvidationsförfarande. Det
kan då hända att det för andelslagets räkning vidtas olika rättshandlingar efter
avregistreringen. För sådana åtgärder svarar de som deltagit i dylika åtgärder eller
beslutat om dem. Andelslagets medlemmar kan dock vidta åtgärder för inledande
av likvidationsförfarande eller ansöka om att försätta vattenandelslaget i konkurs.

Ett avregistrerat vattenandelslags tillgångar kan skiftas mellan dess medlemmar endast
om vattenandelslaget genomgår ett likvidationsförfarande. Vattenandelslagets före-
trädare kan dock skifta vattenandelslagets tillgångar mellan medlemmarna utan
likvidationsförfarande, om det har förflutit fem år från avregistreringen, vattenandels-
lagets tillgångar är högst 8 000 euro och vattenandelslaget inte har kända borgenärer.
Ett dylikt förfarande har i lagen ansetts vara möjligt, eftersom kostnaderna för ett
likvidationsförfarande vid ett andelslag med små medel lätt skulle överstiga andels-
lagets medel och det inte skulle bli kvar medel att skifta mellan medlemmarna.

16 FUSION OCH DELNING AV ANDELSLAG

16.1 Allmänt
När vattenandelslagens distributionsnät utvidgas, i och med att det byggs på fastig-
heterna, kan vattenandelslaget i praktiken hamna i en situation där dess ledningsnät
antingen direkt når varandra eller åtminstone till de yttersta avsnitten slutligen ligger
mycket nära varandra. Ett samarbete, eller till och med en sammanslagning av
funktionerna, kan då bli aktuellt att överväga. Speciellt om vattenandelslagens
ledningsnät är ungefär lika gamla och av samma värde och de vattentjänster som
medlemmarna behöver är av samma typ, kan det finnas goda förutsättningar att
sammanslå funktionerna och sammanslagningen kan ge ekonomisk nytta.

Överlappningarna i vattenandelslagens förvaltning kan eventuellt avskaffas, använd-
ningen av ledningsnäten och befintliga verk och anläggningar kan bli effektivare och
onödiga tilläggsinvesteringar undviks. Kostnadsinbesparingar kan också uppnås
genom att centralisera service- och underhållsverksamheten.

Vid eventuella förhandlingar om sammanslagning skall det naturligtvis uppnås en
gemensam syn på att bägge parters medlemmar drar nytta av sammanslagningen.
Den nytta som kan uppnås bör kunna bedömas på lång sikt och utvecklingen av
vattenandelslagens verksamhetsområden i allmänhet och de krav som detta ställer
på andelslagens verksamhet och investeringar skall därför tas med i bedömningen. I
lagstiftningen ställs det också allt strängare krav, exempelvis på avloppsvatten-
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behandlingen, vilket kan leda till att avloppsreningsverkens teknik måste förnyas.
Det kan då vara ändamålsenligt att vattenandelslagen sammanslås och att resursernas
koncentreras.

16.2 Olika fusionssätt

Lagen om andelslag känner i princip till tre olika fusionssätt. Ett andelslag (över-
låtande andelslag) kan fusioneras med ett annat andelslag (övertagande andelslag)
så att det överlåtande andelslagets tillgångar och skulder utan likvidationsförfarande
övergår till det övertagande andelslaget. Det överlåtande andelslagets medlemmar
blir medlemmar i det övertagande andelslaget och får som vederlag andelar i det
övertagande andelslaget. Vederlaget kan också vara pengar, annan egendom och
förbindelser.

Fusion kan ske så att:
• det övertagande andelslaget och ett eller flera överlåtande andelslag

fusioneras (absorptionsfusion),
• minst två överlåtande andelslag tillsammans bildar ett nytt övertagande

andelslag (kombinationsfusion),
• det görs en dotterbolagsfusion, om andelslaget äger aktiebolagets samtliga

aktier. Styrelserna kan avtala om att aktiebolaget fusioneras med andelslaget.
Samma gäller ett dotterandelslags fusionering med moderandelslaget, om det
inte finns andra medlemmar i dotterandelslaget.

Stämpat schakt, Rusutjärvi, Tusby.

Ka
ri 

M
äk

in
en



156

Andra fusionssätt känner lagen inte till. Med undantag av ovannämnda
dotterbolagsfusion kan ett vattenandelslag inte fusionera med ett aktiebolag och inte
heller tvärtom. Vattenandelslag kan heller inte fusionera med kommunen.

16.3 Fusionsplan

Styrelserna för de andelslag som deltar i fusionen skall enligt lagen om andelslag 16
kap. 4 § göra upp en skriftlig fusionsplan. Fusionsplanen är i själva verket ett fusions-
avtal som styrelserna godkänner och där man kommer överens om alla lagstadgade
frågor i anslutning till fusionen.

Kraven på en fusionsplan stadgas i lagen om andelslag.

Revisorerna för ett andelslag som deltar i fusionen skall ge sitt utlåtande om
fusionsplanen. Till fusionsplanen skall i fråga om varje andelslag som deltar i fusionen
fogas kopior av bokslutshandlingarna för de tre föregående räkenskapsperioderna
och av andelsstämmans beslut angående överskott eller förlust för den senaste
räkenskapsperioden, styrelsens redogörelse för händelser som väsentligt har inverkat
på andelslagets ställning efter bokslutet, mellanbokslutet samt eventuellt för-
valtningsrådets och revisorernas utlåtande om dessa. Till fusionsplanen skall i fråga
om varje andelslag som deltar i fusionen dessutom fogas revisorernas utlåtanden.

Andelsstämman beslutar om fusion. Andelslagets styrelse beslutar dock om dotter-
bolagsfusion.

Fusionen förfaller om inte andelsstämman vid varje andelslag som deltar i fusionen
godkänner fusionsplanen.

16.4 Tillstånd att verkställa fusion

Följande steg i fusionsförfarandet är att ansöka om tillstånd att verkställa fusionen.

Det behövs registermyndighetens tillstånd för att kunna verkställa fusionen. Andels-
lagen skall ansöka om tillstånd inom fyra månader från det fusionsplanen godkändes
av andelsstämman. Till ansökan om tillstånd skall fogas

1. den godkända fusionsplanen med bilagor,
2. fusionsbesluten,
3. utredning (till de medlemmar som inte har understött fusionsbeslutet) om de

sammanräknade maximibeloppen av det överlåtande andelslagets insatser som
återbetalas till medlemmarna,

4. utredning om det sammanräknade maximibeloppet av återbetalningarna av
insatserna i det överlåtande andelslaget, vilka på grundval av att medlemskap
har upphört, skall återbetalas innan fusionen registreras.
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Registermyndigheten skall bevilja tillstånd till fusionen om andelslagets borgenärer
inte motsätter sig ansökan på den grund att fusionen äventyrar betalningen av
skulderna. Registermyndigheten skjuter då upp behandlingen av ärendet tills
borgenärerna vid olika förfaranden fått betryggande säkerhet för sin fordran eller
fått betalning.

När registreringen har skett upplöses det överlåtande andelslaget och dess medel
och skulder överförs på det övertagande andelslaget.

Det som ovan har konstaterats om fusion av andelslag påvisar att processen är lång
och krävande och det behövs experthjälp för att sköta fusionen. Betydande
ekonomiska fördelar kan å andra sidan uppnås med fusionen, varför det är skäl att
starta processen.

Reparerat täckdikesrör, Vesiosuuskunta Mustijoki.
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17 DELNING AV ETT ANDELSLAG

Ett andelslag (ursprungligt andelslag) kan enligt 17 kap. lagen om andelslag delas så
att dess tillgångar och skulder delvis eller helt, utan likvidationsförfarande överförs
till ett eller flera andelslag som därvid bildas (övertagande andelslag). Medlemmarna
i det ursprungliga andelslaget blir därmed medlemmar i varje övertagande andelslag
och medlemmarna i det ursprungliga andelslaget får andelar i varje övertagande
andelslag.

Delningen kan ske så att alla tillgångar och skulder i det ursprungliga andelslaget
övergår till två eller flera övertagande andelslag, varvid det ursprungliga andelslaget
upplöses, eller så att en del av det ursprungliga andelslagets tillgångar och skulder
skulle övergå till ett eller flera övertagande andelslag.

Själva delningsprocessen följer till tillämpade delar andelslagens fusionsprocess.
Stadgar om detta finns i 17 kap. lagen om andelslag.

Eftersom det torde vara mycket sällsynt att vattenandelslagen delas, behandlas ämnet
här inte mera ingående. När det gäller stora vattenandelslag kan delning teoretiskt
sett komma i fråga, exempelvis när kommersiell distributionsverksamhet och
serviceverksamhet avskiljs från varandra genom att dela vattenandelslaget. Ett
servicebolag kan också grundas som ett aktiebolag och vattenandelslaget ingår ett
avtal med bolaget om att det utför servicearbetena som andelslaget behöver.
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ABC FÖR VATTENANDELSLAG
Så arrangerar ni vatten och avlopp via ett andelslag

Andelslagsrörelsen i Finland går långt tillbaka i tiden. De första vattenandelslagen grundades redan i början 
av 1900-talet. I glesbygdsregioner med tätbebyggelse lönar det sig ofta för de boende att sköta vattenför-
sörjning och avlopp centrerat genom att grunda ett gemensamt vattenandelslag för VA-funktionerna. Det 
är det snabbaste och vanligen mest ändamålsenliga sättet att arrangera vattentjänsten för dem som bor i 

området.

FÖRBEREDANDE PLAN GENOMFÖRD PLAN

Publikationen publiceras i slutet av året 2005 
Tilläggningsinformation och beställningar: Nylands miljöcentral

Planering och lay-out : Jakob Henriksson 2005
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HÄR ÄR DET FÖRSTA NI SKA GÖRA

 • gör klart för er vilka problem ni har
 • hitta de rätta eldsjälarna
 • samla en arbetsgrupp
 • kontakta kommunen och traktens    
     vattent jänstverk
 • informera alla som bor i området

VAD ÄR ETT VATTENANDELSLAG?

Ett vattentjänstverk är en inrättning som sköter ett 
samhälles vattentjänster. Ett vattenandelslag räk-
nas som vattentjänstverk, förutsatt att 50 boende är 
anslutna eller att vattenförbrukningen är minst 10 m3 
i dygnet, eller det tar emot mer än 10 m3 avloppsvat-
ten per dygn. Vattenandelslag utan ett enda av de 
tre kännetecknen omfattas inte av lagen om vattent-
jänstverk. 

Vattenandelslaget är ett företag som ägs och förval-
tas av sina medlemmar. Det behövs inte fler än tre 
medlemmar eller sammanslutningar för att grunda ett 
andelslag. Enligt lagen om andelslag krävs inte heller 
något minimikapital. Ett andelslag ska bedriva eko-
nomisk verksamhet till nytta för sina medlemmar och 
inte sträva efter vinst på det placerade kapitalet.

VATTENANDELSLAGET SOM PRODUCENT 
AV NÖDVÄNDIGHETSTJÄNSTER

Hela verksamheten i ett vattenandelslag går ut på att 
producera basservice för medlemmarna och den reg-
leras av flera lagar och förordningar. Verksamheten 

ska på sikt skötas professionellt: enbart med talkoar-
bete går det inte nödvändigtvis att i det långa loppet 
driva anläggningen på lämpligt sätt.

Det är vattenandelslagets styrelse och funktionärer 
som ansvarar för att nätet byggs, för att det hushålls-
vatten som distribueras fyller alla kvalitetskrav, för att 
avloppsvattnet leds och hanteras på ett ändamål-
senligt sätt samt för att anläggningens ekonomi går 
ihop.
 
GÖR SÅ HÄR NÄR NI VILL GRUNDA ETT 
ANDELSLAG 

 • kartlägg först problemen
 • fråga sen alla om de vill vara med
 • gör en praktisk förberedande plan
 • räkna ut både kostnader och anslutnings-
   avgifter
 • lägg upp en långsiktig budget
 • gör en förberedande finansieringsplan
 • informera de boende och marknadsför 
   projektet
 • skapa en livscykelstrategi
 • hitta de rätta drivande krafterna 

BYSTÄMMA
plats dat. mån. 2005 kl. xx
tidpunkt NN

VATTEN OCH AVLOPP TILL NN-BY

 MÖTESAGENDA
 1. Mötet öppnas, välkomsthälsning   NN
 
 2. Utredarens hälsning   NN
  

  ■ Anförarna presenteras 
  ■ Projektpresentation

 
 3. Lag om vattentjänster, vattenandelslag och finansiering NN, kommunen/den regionala miljöcentralen
 
 4. Avloppsvattenbehandling och miljökonsekvenser NN, kommunen
 
 5. Hushållsvattnets kvalitet och tillräcklighet   NN, hälsovårdsmyndigheten
 
 6. Kommunens planer, hälsningar till projektet   NN, kommunen
 
 7. Diskussion   Deltagarnas frågor
 
 8. Beslut om fortsatta åtgärder

KONTAKTER MED MYNDIGHETERNA

Vattenandelslagets viktigaste samarbetspartner är 
de kommunala myndigheterna, de sakkunniga inom 
vattentjänstverket i det aktuella området samt de per-
soner hos den regionala miljöcentralen som ansvarar 
för vattentjänsten.

KOMMUNENS ANSVAR FÖR VATTENTJÄNS-
TENS UTVECKLING 

Enligt lagen om vattentjänster ska kommunen utveck-
la VA-funktionerna i dess område i överensstämmel-

se med samhällsutvecklingen utan också medverka 
i den regionala översiktsplaneringen av vattentjäns-
terna. I samarbete med vattentjänstverken i de ak-
tuella områdena ska kommunen dels sammanställa 
övergripande planer för utveckling av vattentjänsten i 
sin region, dels se till att de uppdateras. 
När planläggningen genomförs ska kommunen 
beakta de planer som avses i markanvändnings- och 
bygglagen, oavsett om de redan trätt i kraft eller fort-
farande är under beredning. 

KOMMUNEN VATTENTJÄNSTVERKET I 
OMRÅDET

DEN REGIONALA 
MILJÖCENTRALEN

utveckling av vattentjänsten i kom-
munens område

planering eller möjligheter till 
hjälp med att lägga ut planerin-
gen på utomstående 

allmänna principer och ställda 
krav

markanvändningsplaner, andra pla-
ner, skyddsområden etc.

möjligheter till (eller villkor för) 
vattenförsäljning  förmedling av praktisk know-how

anslutning av vattenandelslaget till 
kommunens vattentjänstverk 

möjligheter till (eller villkor för) att 
ta emot avloppsvatten  

grundvatten – områden och stu-
dier

eventuella bidragsprinciper, säkerhe-
ter för lån eventuella anslutningspunkter finansiering, principer, villkor  

fastighetsregister, jordägande principer för taxor respektive ans-
lutningspunkter miljövård

miljövård underhållstjänster, jourtjänstgö-
ring

hushållsvattnets kvalitet, godkännan-
de av den anläggning som levererar 
vattnet 

byggservice eller byggadministra-
tion  

kontorsservice 
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