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FÖRORD

Staten stöder samhällenas vatten- och avloppsåtgärder enligt lagen om stödjande av vattenoch avloppsåtgärder (686/2004) och inom ramen för de prövningsbaserade anslag som beviljas
för ändamålet i statsbudgeten. Jord- och skogsbruksministeriet, samt miljöministeriet styr de
regionala miljöcentralerna i frågor som hänför sig till stödjandet, för vilket miljöcentralerna
ansvarar i egenskap av behöriga myndigheter.
Sydvästra Finlands miljöcentral har berett denna handbok i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och andra regionala miljöcentraler. I handboken har man
strävat efter att omfattande behandla de centrala riktlinjer och principer som hänför sig till
stödjandet av vattentjänsterna. Syftet är att varje regional miljöcentral preciserar dem efter
behov, beaktande av särdragen för sitt eget område.
Statsrevisionsverket utförde år 2003 en granskning av hur vattentjänsterna stöds (granskningsberättelse 53/2003). I revisionsverkets ställningstaganden fästes uppmärksamhet vid
bl.a. att de direktiv som ministerierna utfärdat för de regionala miljöcentralerna för att precisera prövningen är få och att sökandena på grund härav kommer i olika ställning i landets
olika delar. Man fäste också uppmärksamhet vid att besluten skall vara ändamålsenliga och
tillräckligt motiverade.
Syftet med denna handbok är att förenhetliga grunderna för stödjande av vatten- och avloppsåtgärder, att förbättra insynen i stödprocessen, samt att försäkra att stödet har en god
samhällelig effektverkan. Syftet med handboken är också att främja ett likvärdigt bemötande
av de sökande. I handboken behandlas kriterierna och tyngdpunkterna för vad stödet ska
riktas till och hur det skall fördelas.
Handboken följer till sin uppbyggnad i huvuddrag lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder. I den har dock behandlats, förutom vattentjänstunderstöd och statens vattenoch avloppsåtgärder, även andra av staten främjande åtgärder för att utveckla vattentjänsterna.
I handboken koncentrerar man sig på frågor som hänför sig till beviljandet av stöd och valet
av projekt som skall stödjas. Själva stödprocesserna behandlas inte i denna handbok, för de
har beskrivits i miljöförvaltningens kvalitetssystemarbete.
Handboken är i första hand avsedd för användning av de personer vid de regionala miljöcentralerna som handlägger stödärenden med anknytning till vattentjänster. Den är till nytta
även för andra som beviljar stöd, såsom arbetskrafts- och näringscentralerna, samt för dem
som ansöker om stöd. I handboken behandlas mer ingående endast de nationella stöd, vilkas
beviljande hör till de regionala miljöcentralernas behörighet.
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1 Målsättningar för det statliga stödet för
vattentjänster

Enligt lagen om vattentjänster (119/2001)
skall avgifterna för vattentjänster vara sådana, att det på lång sikt är möjligt att täcka
vattentjänstverkets kostnader för drift och
underhåll. Lagen tillåter dock att vattentjänster stöds med allmänna medel. Syftet med att
detta tillåts, är i första hand att stödja kravet
på skälighet och jämställdhet, samt att verkställa det allmänna intresset, vilket även konstaterats i lagen om stödjande av vatten- och
avloppsåtgärder. Staten stöder samhällenas
vatten- och avloppsåtgärder inom ramen för
de prövningsbaserade anslag som beviljas i
statsbudgeten.
De regionala miljöcentralerna är de behöriga myndigheterna för främjandet och stödjandet av vattentjänsterna. De tillhandhåller
experthjälp, ger utlåtanden, beviljar understöd som är avsedda för vattentjänster, utför
statens vattentjänstarbeten, deltar i samarbete
med kommunerna i utarbetandet av regionala översiktsplaner för vattentjänstarbeten och
grundvattenutredningar, samt utför andra
samarbetsprojekt för att främja vattentjänsterna. De regionala miljöcentralerna är också
tillsynsmyndigheter inom sitt verksamhetsområde enligt lagen om vattentjänster och
övervakar särskilt kommunens verksamhet
för att utveckla och ordna vattentjänsterna.

Ansvaret för att ordna
och sköta vattentjänster
Kommunen skall utveckla vattentjänsterna inom
sitt område i överensstämmelse med samhällsutvecklingen för uppfyllande av denna lags syften
samt delta i den regionala översiktsplaneringen
av vattentjänsterna. (5§ L om vattentjänster). Om
behovet hos en större grupp av invånare eller sanitära skäl eller miljöskyddsskäl kräver det, skall
kommunen se till att åtgärder vidtas för inrättande
av ett vattentjänstverk som motsvarar behovet,
utvidgande av vattentjänstverkets verksamhetsområde eller tryggande av tillgången till andra behövliga tjänster i samband med vattenförsörjning
och avloppshantering. (L om vattentjänster 6 §).
Kommunen godkänner verksamhetsområdet för
ett vattentjänstverk inom sitt område och ändrar
vid behov det godkända verksamhetsområdet på
framställning av vattentjänstverket eller, om verket inte har gjort en sådan framställning, efter att
ha hört verket. (L om vattentjänster 8 §).
Vattentjänstverket ombesörjer vattentjänsterna
inom sitt verksamhetsområde i överensstämmelse
med samhällsutvecklingens behov i enlighet med
det beslut om godkännande av verksamhetsområde
som avses i 8§. (L om vattentjänster 9 §)
Ägaren eller innehavaren av en fastighet svarar
för vattenförsörjning och avloppshantering på sin
fastighet enligt vad som bestäms i lagen. (L om
vattentjänster 6 §)
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Enligt lagen om vattentjänster är det kommunen som har ansvaret för det allmänna utvecklandet och ordnandet av vattentjänster.
Ett vattentjänstverk sköter om den egentliga
vattenförsörjningen och avloppshanteringen
och ansvarar för vattentjänsterna inom det
verksamhetsområde som fastställts för verket.

Avgifter för vattentjänsterna
och understödandet av dem
Avgifterna för vattentjänster skall vara sådana att
det på lång sikt är möjligt att täcka vattentjänstverkets investeringar och kostnader. I avgifterna
får ingå högst en skälig avkastning på kapitalet (L
om vattentjänster 18 §).
Lagen förutsätter en kostnadstäckning av
vattentjänstverksamheten, dvs. i praktiken
verkar vattentjänstverken självförsörjande
och täcker med sina avgiftsinkomster driften
och underhållet av verket, inklusive saneringarna. Även investeringarna skall kunna täckas
med avgifterna. I dag uppfylls detta krav i
lagen om vattentjänster endast för en del av
vattentjänstverken i Finland. Man uppskattar
att en sammanslagning av vattentjänstverken
förbättrar förutsättningarna för att uppfylla
kravet på att kostnaderna skall täckas.
Vatten- och avloppsåtgärder kan stödjas genom
medel från kommunen, staten och Europeiska gemenskapen. Stödet skall beaktas när kostnaderna
täcks enligt 1 mom. Angående stödjande av vatten- och avloppsåtgärder gäller dessutom vad som
om detta bestäms särskilt. (L om vattentjänster
18 §).
Staten kan understöda investeringar för vattenförsörjning och avloppshantering. Enligt
lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) stöds åtgärder som främjar
ett regionalt samarbete inom vattentjänsterna.
På så sätt vill man kunna trygga vattentjänsterna i speciella situationer, skapa vattentjäns-
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ter i landsbygdssamhällen och i glesbygden,
samt förebygga förorening av yt- och grundvatten eller förbättra yt- och grundvattnets
tillstånd. Den understödda åtgärden skall
tjäna åtminstone ett av dessa syften. Beaktandet av denna centrala princip betonas också i
denna handbok.
Staten beviljar stöd för vattentjänsterna
varje år inom ramen för de anslag som intagits
i statsbudgeten. Stöden är behovsprövade och
av engångsnatur, samt åtgärder prioriteras
enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder. Staten prioriterar vattentjänstprojekt som är hållbara på lång sikt och som
inte skulle genomföras på det sätt som den
vattentjänstfrämjande myndigheten önskar
utan finansieringsstöd. Beroende på områdenas olika behov kan miljöcentralernas kriterier och prioriteringar för stödet i någon mån
avvika från varandra. Tyngdpunkterna kan
också variera mellan år, för målsättningarnas
betydelse kan variera då vattentjänsterna utvecklas i enlighet med dem. Även yttre förhållandena kan förändras.
De investeringar som vattentjänstverket
behöver för tillsyn av de redan förekommande vattentjänsterna kan inte beviljas statens
stöd, liksom i sin helhet vattentjänstverkets
drifts-, underhålls- och saneringsverksamhet.
Dessa skall täckas med de avgifter som fås in
från verksamheten.

Säkerställandet av
hållbara vattentjänster
Målet för ett långsiktigt främjande och stödjande av vattentjänsterna är hållbara vattentjänster som motsvarar samhällenas behov.
Vattentjänsterna kan anses vara på en hållbar
grund, då de är:
• Trygga och funktionssäkra:
Systemen är tekniskt funktionssäkra
och fyller allt strängare hälso- och
säkerhetskrav. Tjänsterna kan tryggas även i specialsituationer såsom

vid översvämningar, torrperioder och
olyckor, samt vid olika störningar.
• Socialt och samhälleligt ändamålsenliga:
Tjänsterna tillgodoser kundernas
föränderliga behov samt främjar en
hållbar samhälls- och regionutveckling.
Även kunderna inser sin roll som aktörer för vattentjänsterna och utnyttjar
vattentjänsterna på ett hållbart sätt.
• Miljömässigt hållbara:
Lösningar för både råvattentäkt och
vattenbehandling, samt behandling
av avloppsvatten och dess utlopp är
hållbara med hänsyn till miljön, och de
utvecklas för att motsvara miljökraven.
Då systemen utvecklas beaktar man
också klimatförändringens verkningar.
• Ekonomiskt effektiva och hållbara:
Finansieringen av vattentjänstverken
är på en säker grund och möjliggör
underhållet och utvecklingen av vattentjänsterna på lång sikt. Tjänsternas
kostnad-kvalitet -förhållande är ur
kundens synvinkel bra och insynen på
vattentjänstavgiternas grunder är god.

• Flexibla:
Goda vattentjänster kan tryggas och
ordnas ändamålsenligt även vid situationer med förändringar i befolkningsmängden och samhällsstrukturen.
• Välledda och resurserade:
Vattentjänstverkens kund- och ägarstyrning är öppen och effektiv, verkens
interna ledning är professionell och
verkens personalresurser är tillräckliga
för att trygga en effektiv och tillförlitlig
service. (Se Paul Silfverberg: Vesihuollon kehittämisen suuntaviivoja, Vesi- ja
viemärilaitosyhdistyksen monistesarja
Nro 20, Helsinki 2007)
Strävan att sammanslå verken till mer omfattande regionala vattentjänstverk är viktigt
med tanke på vattentjänsternas kvalitet och
säkerhet. I dag är största delen av antalet vattentjänstverk rätt små och många verkar beroende av endast en vattenkälla. Det vore mer
ändamålsenligt att göra systemen sådana att
det skulle finnas flera vattenkällor i bruk och
att behandlingen av avloppsvatten utförs i
större enheter. De stora vattentjänstverken kan
i allmänhet bättre än de små utföra planenlig
sanering, ha en ändamålsenlig aktionsberedskap för speciella situationer, samt tillräckliga
resurser för att utveckla verksamheten och
kunna anställa en sakkunnig personal eller
upphandla tjänster. Verken skall självständigt
hantera sin ekonomi även utan subventioner
från kommunen. Genom statens stödpolitik
strävar man efter att skapa förutsättningar
för denna utveckling.
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Verksamhetsförutsättningarna för vattentjänstverket
Av ett vattentjänstverk (ett redan fungerande och ett nytt) förutsätts att följande kriterier uppfylls:
•

•

Verket är välorganiserat och fungerande och dess ekonomi är skött på ett ändamålsenligt sätt.
Detta bedöms främst utifrån bokslutet och verksamhetsberättelsen, samt i fråga om ett nytt verk
från antalet som ansluter sig och den ekonomiska planen.
Verket har hållbara funktionella förutsättningar (en ordinarie yrkeskunnig personal eller t.ex. avtal
om anslutning till ett större vattentjänstverk eller anlitande av en upphandlad tjänst för yrkesmässigt
underhåll).

Godkännandet av verksamhetsområdet
enligt lagen om vattentjänster skapar klarhet
i vattentjänstverkets skyldigheter och rättigheter. En avhållsamhet från att utvidga verksamhetsområdena har dock medverkat till
att det ofta går alltför långsamt att utvidga
nätverket av vattentjänster på t.o.m. rätt tätbebyggda glesbygdsområden i närheten av
tätorterna och kan sålunda bli beroende av
invånarnas eget initiativ. Ett statligt stöd är
motiverat, om det på lång sikt är en hållbar
lösning att utvidga ett nätverk till ett område, som i investeringsskedet innebär oskäligt
höga kostnader för invånarna.
Man borde i första hand sträva efter att utvidga nätverket för det vattentjänstverk som
redan verkar i närheten av stödobjektet. Inrättandet av ett nytt vattentjänstverk som stödjer
sig på ett vattentjänstverk som redan verkar
på området (i regel ett vattenandelslag) bör
ses som en tillfällig sekundär lösning. Om
man trots allt väljer det alternativet, borde
man redan innan projektet genomförs, avtala
om förfarandet för en senare fusion mellan
sam¬manslutningen och vattentjänstverket.
Vid sidan av behovet av att sammanslå verken är det skäl att alltjämt betona även samarbetet mellan verken i synnerhet med tanke på
speciella situationer, dvs. reservförbindelserna mellan verken bör alltjämt förstärkas. (se
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”Slutrapport av arbetsgruppen för tryggande
av vattentjänster 2005, arbetsgruppspromemoria MMM 2005:7)
Det är nödvändigt att stödja åtgärder för
att förbättra avloppssystemen, i synnerhet
på områden där man kan förebygga en betydande risk för förorening av grund- och ytvattnen och minska redan orsakade skadliga
verkningar. Det är också motiverat att stödja
avloppsåtgärder, som kan försnabba genomförande av förnuftiga projekt med hänsyn
till både ekonomi och miljöskydd och som
minskar investeringar i lösningar för enskilda
fastigheter som förblir kortsiktiga.

Beaktandet av
markanvändningen
Det är väsentligt att främja en hållbar samhällsstruktur vid stödjandet av vattentjänster.
Vid sidan av målsättningarna för vattentjänsterna skall även målsättningarna för en hållbar markanvändning beaktas. Målsättningarna för vattentjänsterna och planerna för
markanvändningen skall koordineras både
inom planeringen på regionnivå och i utvecklingsplanerna för kommunernas vattentjänster enligt lagen om vattentjänster. Dessa kan
också behandlas vid utvecklingssamtal som
förs mellan kommunen och den regionala

miljöcentralen enligt 8 § i markanvändningsoch bygglagen. Avsikten är att utvecklingsplanen för kommunens vattentjänster kopplas samman med planeringssystemet enligt
markanvändnings- och bygglagen, vilken
den utnyttjar och kompletterar. Av utvecklingsplanen skall framgå, på vilket område
och när kommunens ansvar för att utveckla
och organisera vattentjänsterna förverkligas.
Då vattentjänsterna för glesbygdsområden som är belägna utanför de nuvarande
vattentjänstverkens verksamhetsområden
understöds, skall man försäkra sig om att
projektet uppfyller de godkända målsättningarna för kommunens vattentjänster. Det
är stödbeviljarens uppgift att kontrollera att
det planerade projektet motsvarar de målsättningar som presenteras i utvecklingsplanen
för utvecklingen av kommunens vattentjänster. I praktiken är det skäl att, förutom
att beakta utvecklingsplanen, även granska
kommunens planläggningssituation och ta i
beaktande planeringsområdets befolkningsutveckling, dvs. om bebyggelsen tilltar eller
minskar, och om det planerats nya byggnadsområden i kommunen.
Det är ändamålsenligt att de statliga understöden riktas till lösningar på problem för
den fasta bosättningens vattentjänster. Till exempel behöver i allmänhet inte de expanderande stadsområdenas allt mer tätt bebodda
periferiområden stöd, utan investeringarna
kan täckas med avgifter. Dessutom skall vid
prövning projektets hela livscykel beaktas och
därför är det inte ändamålsenligt att bevilja
stöd för områden där det beräknas att underhållet av nätverket för vattentjänsterna blir
oskäligt tungt eller t.o.m. omöjligt för kunderna då befolkningen blir glesare.
Då vatten- och avloppsledningsnätverk
byggs på de nuvarande glesbygdsområdena
skall kommunens planer för markanvändningens utveckling beaktas. Byggandet av
ett nätverk för vattentjänster får inte styra
utvecklingen mot en ökad oplanerad glesbebyggelse i stadsregionens sekundära täck-

ningsområden. utan Nätverken skall stödja en
mera konsoliderad och kompakt bebyggelse.
Man får inte heller genom dimensionering av
nätverken hindra att bebyggelsen utvecklas
till mera kompakt och därmed också hindra
mera kostnadseffektiva vattentjänster i framtiden. Genom en välintegrerad markanvändning och planering av vattentjänsterna kan
man bäst främja att livskraftiga byar bildas
i stället för att glesbebyggelsen splittras helt
oplanerat.
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2 Stödformer

Lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) trädde i kraft 1.1.2005. Med
stöd av den kan staten via prövningsbaserade
anslag som beviljats i statsbudgeten stödja
vattentjänsterna genom att bevilja understöd
för att vidta åtgärden eller utföra projektet
som statens arbete.
Lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder tillämpas också då understöd
för vattentjänster beviljas från Europeiska
gemenskapens strukturfonder eller av andra
medel från Europeiska gemenskapen, om inte
annat stadgas. EU-finansiering kan i vissa fall
beviljas för vatten- och avloppsåtgärder bland
annat med stöd av lagen om finansiering av
landsbygdsnäringar. Därtill kan vatten- och
avloppsåtgärder i vissa fall stödjas till exempel av sysselsättningsmedel.
Nedan i kapitlen 4-9 har behandlats de
centrala stadgandena samt de grunder och
kriterier som tillämpas då man strävar efter
att försäkra en så bra samhällelig effektverkan
som möjligt för inriktandet av stödet samt i
enskilda stödavgöranden. Lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder finns i
sin helhet i bilaga 1.
Enligt 2 § i lagen:
Vatten- och avloppsåtgärder kan stödjas genom att
understöd beviljas för ändamålet (vattentjänstunderstöd) eller genom att åtgärderna utförs som
statens arbete.
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Under de närmaste åren inriktas vattentjänstunderstöd i synnerhet på projekt,
som tjänar landsbygdssamhällen och glesbygdsområden. Med hjälp av understöden
främjas också samtidigt verkställandet av
förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens
avloppsnät (542/2003). Understöd inriktas på
kostnadseffektiva projekt, genom vilka glesbygdsområden sammankopplas med vattentjänstverkens avloppsnät. Vid beviljandet
av vattentjänstunderstödet prioriteras också
projekt som förbättrar beredskapen för speciella situationer eller som är av hälso- eller
miljöskyddsskäl synnerligen nödvändiga.
Som statens vattentjänstarbete utförs särskilt
förbindelsevattenledningar och transportavlopp mellan kommuner och betydande tätorter, genom vilka regionalt samarbete främjas
och funktionssäkerheten för vattentjänsterna
förbättras även i speciella situationer. Det stöd
erhålls för projekt som tjänar dessa mål kan,
beroende på grunderna för användningen av
stödanslaget i fråga, även beviljas som vattentjänstunderstöd.
Enstaka fastigheter kan dra nytta av hushållsavdraget och understöd från statens bostadsfond då de låter utföra åtgärder för att
förbättra vattentjänsterna. Dessa stödformer
grundar sig inte på lagen om stödjande av
vatten- och avloppsåtgärder, utan egna bestämmelser gäller för dem (se s. 35).

Förutom tillämpandet av lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder kan statsunderstödslagens stadganden (688/2001) följas vid beviljandet av stöd för vattentjänster.
Om stödtagaren inte är berättigad till det
stöd som erhållits, skall denne återbära det
felaktigt erhållna stödet eller också skall det
återkrävas enligt 5 kap. i statsunderstödslagen. Bestämmelser och villkor för återkrav av
stöd kan dessutom finnas i villkoren för olika
finansieringskällor, stödbeslut eller i avtalen
om statens arbeten. Återkrav av stödet har
mer ingående behandlats i bilaga 2.
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3 Åtgärder som skall stödjas och 				
stödtagare

Åtgärder som skall stödjas
Enligt 3 § 1 mom. i lagen:
Med vatten- och avloppsåtgärder avses i denna
lag åtgärder som betjänar vattenförsörjningen
i samband med bosättning eller i samband med
närings- och fritidsverksamhet som kan jämställas med bosättning, dvs. ledande, behandling och
leverans av vatten för användning som hushållsvatten, samt avledande och behandling av avloppsvatten medräknat behandling och utnyttjande av
det slam som därvid uppstår.
Med hushållsvatten avses i författningen, enligt lagen om vattentjänster (119/2001) vatten
som är avsett för människors användning i
enlighet med vad som stadgas i hälsoskyddslagen (763/1994). Behandlingen av avloppsvatten inbegriper också behandlingen och
användningen av det slam som uppstår i
samband med rening av avloppsvatten. Avvikande från definitionen av vattentjänster
inbegriper de stödbara vatten- och avloppsåtgärderna dock inte åtgärder med koppling till
avledning och behandling av dagvatten.
Med bosättning jämförbar närings- och fritidsverksamhet avses enligt lagen om vattentjänster sådan närings- och fritidsverksamhet
som i fråga om behoven av hushållsvattentjänsterna och de krav som skall ställas på
avloppsvattentjänsterna är jämförbar med
bosättning. Som exempel på en sådan nä-
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ringsverksamhet har det för 2 § i lagen om
vattentjänster använts mejerier och slakterier, och förutom dem kan definitionen omfatta åtminstone landsbygdsföretag, såsom
kreaturgårdar och landsbygdsturismföretag.
Verksamhet som jämställs med bosättning är
dessutom exempelvis skolor och hälsocentraler.
Vattentjänståtgärder kan inte understödas
enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder om det är fråga om näringsverksamhet som i fråga om behovet av vattentjänster, snarare jämställs med industriell
verksamhet än med bosättning eller kan ses
som en ren fritidsverksamhet eller företagsverksamhet som kopplas med turism (semesterby, lägerområde o.dyl.)En sådan näringsverksamhet kan naturligtvis dra nytta av de
åtgärder som stöds för att betjäna samhället,
om de har uppkopplats eller kommer att
kopplas upp medsamhällets vattentjänster.
Enligt 3 § andra moment i lagen kan stöd
beviljas för vatten- eller avloppsåtgärder som
syftar till:
1) att främja regionalt samarbete inom vattentjänsterna;
I projektet skall minst två kommuner och/eller vattentjänstverk vara med.

Åtgärder som skall stödjas för att åstadkomma ett regionalt samarbete är till
exempel:
•
•

•
•

•

Ibruktagande av en vattenleveranskälla som
betjänar flera vattentjänstverk
Byggande av transportlinjer som förenar
nätverk av vattentjänstverk (inkl. undvikande av att små reningsverk förnyas oändamålsenligt)
Åstadkommande av ett funktionellt, enhet
ligt regionalt nätverk
Transport- och förbindelselinjer för att skapa förutsättningar för en sammanslagning
av vattentjänstverk
Interkommunala reningsverk för avloppsvatten och anläggningar för slambehandling

2) att trygga vattentjänsterna i speciella situationer;
Med speciella situationer avses speciella situationer i normala förhållanden, störningssituationer och exceptionella förhållanden
som avses i beredskapslagen. Målsättningen
är att uppnå en beredskapsnivå, där vattentjänstverken har till sitt förfogande en
tillräcklig tillgång till reservvattentäkter då
huvudvattentäkten inte kan utnyttjas. I första
hand riktas uppmärksamheten till de stora
anläggningarna, med vilka i detta sammanhang avses anläggningar som betjänar över
5 000 invånare.
Nivån för beredskapen för speciella situationer för vattentjänstverken mäts genom en
säkerhetsklassificering, som grundar sig på
förslaget av arbetsgruppen för tryggande av
vattentjänster i särskilda situationer från år
2005. Klassificeringen berör funktionssäkerheten för vattentjänstverkens råvattentillgång. (Se Hannu Vikman och Anna Arosilta:
Vesihuollon erityistilanteet ja niihin varautuminen, ympäristöopas 128, Helsinki 2006)

Om man med statens stöd tar i bruk nya
vattenkällor för att förbättra vattentjänstverkens säkerhetsklassificering och om man
samtidigt överår från att använda ytvatten
till att använda grundvatten, skall man försäkra sig om att säkerhetsklassificeringen inte
försämras till följd av ändringarna. På grund
härav är det skäl att lämna den gamla täkten
i driftsberedskap som reservvattenkälla eller
i aktivt bruk, om inte funktionssäkerheten
kan tryggas med hjälp av grundvattenkällorna. Detta krav skall vid behov tas upp i
stödbeslutet eller i villkoren för statens vattentjänstarbetsavtal.
Då tilläggsvattenkällor uppkommer när
nätverk förenas, skall man genom avtal försäkra sig om att man har till sitt förfogande
vid speciella situationer den vattenvolym
som den målsättning man har för säkerheten
förutsätter. Överföringen av de vattenmängder som behövs vid speciella situationer skall
beaktas vid dimensioneringen av de aktuella
delarna av ledningsnätet.
Åtgärder som skall stödjas för att trygga
vattentjänsterna i speciella situationer är
till exempel:
• Vattentransportförbindelser, med vilkas hjälp
säkerhetsklassen för ett vattentjänstverk eller
en anläggning som befinner sig inom transportförbindelsernas influensområde kan höjas till den nivå man har som målsättning
eller man får nya tilläggsvattenkällor till för
fogande, för både normal användning, och
för speciella situationer.
• Byggande av en ny vattentäkt och transportförbindelse för beredskapen för speciella
situationer
• Åtgärder som behövs efter speciella situationer, såsom exempelvis ibruktagandet av en
ny vattenkälla och en transportlinje på grund
av att den gamla vatten källan oväntat förorenats.
• En dyrare vattentjänstlösning än normalt som
av särskilda skäl är nödvändig.

Stödjande av vattentjänster | 2009

15

3) att skapa i 1 § lagen om vattentjänster avsedda
vattentjänster i landsbygdssamhällen och i glesbygden;
Avvikande från de andra punkterna i momentet gäller punkt 3 endast landsbygdssamhällen och glesbygdsområden. På dessa
områden medför i praktiken ofta förverkligandet av vattentjänster som uppfyller kraven i lagen om vattentjänster, avsevärt större
kostnader än i genomsnitt. I denna paragraf
avses med landsbygdssamhällen främst byar
som är belägna strax utanför centraltätorter,
samt andra byar. För dessa byar är det typiskt
att en detaljplan saknas och att de inte heller
har införlivats med vattentjänstverkets verksamhetsområden.
Med glesbebyggelse avses i allmänhet bebyggelse som är utanför detaljplaneområdena.
För stödjandet av vatten- och avloppsåtgärder
görs en skild prövning för tätbebyggelsens
periferiområden och för övrig glesbebyggelse. I vartdera fallet är skäliga kostnader
en grund vid prövning av stödberättigandet.
Kostnaden som beräknas för en som ansluter sig i tätorternas periferiområde är ofta så
låg att det inte finns något behov av stöd. På
områdena med mycket gles bosättning är i
många fall andra lösningar även på lång sikt
mera fördelaktiga och ändamålsenliga än en
uppkoppling till vattentjänstverkets nätverk.
Dessutom skall man se till att samhällsstrukturen inte mer än förut splittras på grund av
en lösning för vattentjänsten.
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Åtgärder som skall stödjas för att utveckla vattentjänster i landsbygdssamhällena och på glesbygdsområdena är
till exempel:
• Anslutning av landsbygdssamhällets eller
glesbygdsområdets vattentjänstsystem till
ett vattentjänstverk som verkar i närheten
av området
• Byggandet eller kompletterandet av landsbygdssamhällets eller glesbygdsområdets
vattentjänstsystem (t.ex. byggandet av avlopp på ett område, där vattenledning har
byggts med statens stöd)
• Byggandet av en ny vattentäkt och inmatningsvattenledning
• Ett reningsverk som skall byggas för ett
glesbygdsområde (ett byareningsverk, om det
är ett bättre alternativ än ett transportavlopp och säkrare eller mer kostnadseffektivt
än fastighetsspecifika lösningar.
• I specialfall stöd för enskild fastighet, se sidan
25

Glesbosättning och landsbygdssamhällen
- när beviljas inte stöd?
• Huvudregeln är att stöd inte beviljas för att
genomföra sedvanliga vattentjänster på detaljplaneområde och ej heller för att förbättra
vattentjänsterna för bosättningen som befinner sig innanför vattentjänstverkets verksamhetsområde.
• Omständigheten att det objekt som skall
stödjas är beläget på vattentjänstverkets
verksamhetsområde utgör dock inget hinder
om man beaktat möjligheten att även glesbygdsområdena sammansluts då avgränsningen för verksamheten har gjorts . I samband med beslutet om verksamhetsområdet
kan man framföra en tidtabell för att inför
liva de olika delarna med vattentjänstern.

4) att förebygga förorening av yt- och grundvatten
eller förbättra yt- och grundvattnets tillstånd.

Stödtagare
Enligt 3 § 2 mom. i lagen:

Med åtgärderna behandlade i 4 mom. stävar
man efter att främja avloppsvattenrening som
är hållbara med hänsyn till miljön och olika
lösningar för att behandla avloppsvatten.
Tyngdpunkten de närmaste åren är att främja
behandlingen av hushållsavloppsvatten på
områden utanför avloppsnäten. Med stödet
kan man medverka till en totalekonomiskt
ändamålsenlig lösning och undvika oändamålsenliga och kortsiktiga lösningar.
Ett projekt prioriteras högre om det omfattar flera åtgärder som skall stödjas (1-4) eller
om det samtidigt stöder flera målsättningar
(t.ex. förbättring av hanteringen av avloppsvatten och säkerställandet av vattenförsörjningen).

Åtgärder som skall stödjas för att förhindra en förorening av yt- och grundvatten
är till exempel:
• Avlopp i glesbygdsområde med ett med
tanke på vattenvården ömtåligt område, i ett
område klassificerat som grundvattenområde eller som strandområde vid vattendrag
• Avlopp i glesbygdsområde med problem för
miljö och hälsa på grund av avloppsvatten
• Byggandet av transportavlopp på ett om
råde, vars nuvarande reningsverk är i behov
av sanering, och det totalekonomiskt och
med hänsyn till miljön är ett mer lönsamt
alternativ att överföra avloppsvattnen till ett
annat reningsverk
• Ett transportavlopp för bosättningen till ett
avloppssystem som skall byggas eller redan
är byggt.

Stöd kan beviljas vattentjänstverk som avses i lagen om vattentjänster (119/2001) eller andra sammanslutningar eller samfund som har grun¬dats
för vattenförsörjning eller avloppshantering eller
samkommuner eller kommuner för vatten- eller
avloppsåtgärder.
Vattentjänstverk beviljas stöd oberoende av
organisationsform. Det verk som skall stödjas
kan alltså oberoende av stödform verka till
exempel som ett kommunalt affärsverk, som
en del av kommunens ämbetsverksorganisation, ett aktiebolag eller ett andelslag. Statens
strategiska utvecklingsmål är att samanföra
vattentjänstverksamheten till större enheter
än i dag. På grund härav kan det vara nödvändigt att utreda möjligheterna att utvidga
verksamheten för ett redan fungerande vattentjänstverk på området innan stöd beviljas.
För en ny aktör skall också klarläggas vilka
ansvar och skyldigheter som tillkommer den
då dess verksamhetsområde fastställs.
Stöd kan, förutom för de egentliga vattentjänstverken, beviljas även andra sammanslutningar eller samfund som bildats för vattentjänster. Med sammanslutning avses till
exempel föreningar, andelslag eller bolag i
olika form, vilka i egenskap av juridiska personer har självständiga rättigheter och skyldigheter mot medlemmarna eller ägarna. Begreppet sammanslutning är mer omfattande
än ett samfund. Som en sammanslutning kan
betraktas även en sammanslutning i fri form
av fysiska personer, som inte har organiserats som en juridisk person. En sådan sammanslutning kan inte i sig själv ha vare sig
rättigheter eller skyldigheter. I ett sådant fall
gäller till exempel förbindelser som ingår i
sammanslutningens verksamhet, såsom att
uppfylla villkoren för beviljandet av stöd, alla
delaktiga personligen.
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Stödbeviljaren skall försäkra sig om att
mottagaren av stödet är en part, vars verksamhet och förfarande för beslutsfattandet är
tillräckligt tydligt reglerat och vars rättigheter
och skyldigheter i förhållande till användarna
av de vattentjänster den tillhandahåller är entydigt preciserade. På grund härav skall man
om den sökande parten till exempel är en
sammanslutning bestående av invånare, förutsätta att den fungerar som en organiserad,
juridisk person, till exempel ett andelslag.
Vattentjänstunderstöd kan dessutom beviljas ägare eller innehavare av bebyggd fastighet så som
bestäms i 6 §.
Stöd som beviljas enligt lagen om stödjande
av vatten- och avloppsåtgärder skall endast
i specialfall (se sidan 24) beviljas en enskild
fastighet, eftersom de andra stödformerna i
allmänhet är mer ändamålsenliga (se sidan
35). Det bör observeras att vattentjänsterna
för nybygge alltid skall genomföras utan stöd,
enligt de krav som är gällande vid tidpunkten
för bygget.

Samfund
Med samfund avses i stadgandena om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder främst i lagen reglerade, juridiska personer som bedriver ekonomisk verksamhet, så som andelslag eller bolag i olika
form, vilka har självständiga rättigheter och skyldigheter mot dess medlemmar eller ägare. Bildandet
och upplösandet av sådana samfund, beslutsfattandet och ekonomin är reglerade i lagarna som gäller dem.
Sammanslutning
En sammanslutning är en sammanslutning i fri form av personer. Den faktor som förenar dem som
deltar i vattensammanslutningen är främst ett samfällt ägande av de anordningar som behövs för
vattentäkt och distribution av vatten samt vanligen något slags avtal om hur vattnet används och
kostnaderna fördelas. De förbindelser som skall ingås i sammanslutningens verksamhet, såsom uppfyllandet av villkoren för stödbeviljandet, gäller alla delaktiga personligen. Förhållandena mellan delägarna
regleras av lagen om vissa samäganderättsformer samt av den allmänna avtalsrätten, på grundval av
vilka sammanslutningens beslutsfattande och verkställandet av besluten i flera situationer är besvärligt
och oförutsägbart, liksom även sammanslutningens behörighet.
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4 De allmänna förutsättningarna för 			
vattentjänsterna

Ekonomiska, sanitära
och miljöskyddsmässiga
förutsättningarna
Enligt 4 § i lagen för att vatten- och avloppsåtgärder skall kunna stödjas är förutsättningen att
1) åtgärderna av ekonomiska skäl, sanitära skäl,
miljöskyddsskäl eller andra med dem jämförbara
skäl skall anses behövliga;
De ekonomiska och sanitära skälen, samt miljöskyddsskälen beaktas vid prövning av stödbehovet och -beloppet och då ansökningar
jämförs sinsemellan.
Med ekonomiska skäl avses i första hand
att de vattenavgifter som uppbärs av kunderna och konsumenterna eller kostnaderna
för fastigheterna som man investerat i annars
skulle bli oskäliga. Stödet kan vara motiverat
speciellt då det är nödvändigt att tidigarelägga genomförandet av projektet, till exempel
då vattentjänstverket inte förmår göra den
nödvändiga investeringen inom önskad tidsram. Det kan också beviljas för att genomföra
ett samprojekt för vattentjänstverken som på
långsikt är ekonomiskt fördelaktigt, men på
kort sikt blir dyrare än andra projekt och således inte heller vore den förmånligaste lösningen för de enskilda verken.
Det ekonomiska tillståndet för vattentjänstverket bedöms på basen av det senaste bok-

Ekonomiska skäl, till exempel:
• Den åtgärd som skall stödjas är förmånlig
med tanke på totalkostnaderna på långsikt,
men med investeringskostnaderna oskäligt
dyr för sökanden utan stöd
• Stödet är nödvändigt för att åstadkomma en
mer hållbar lösning än andra alternativ
Sanitära skäl, till exempel:
• Områdets naturliga vattenkvalitet uppfyller
inte de kvalitetskrav som av social- och hälsovårdsministeriet skall ställas på hushållsvatten (t.ex. arsen, radon). Detta konstateras
på basen av sökandens utredning eller utlåtande av hälsovårdsmyndigheterna.
• Områdets grundvatten är förorenat och det
finns inte heller möjlighet till vattenförsörjning för de enskilda fastigheterna.
Miljöskyddsskäl, till exempel:
• Det är fråga om ett grundvattenområde eller
ett ytvattenområde som är känsligt för förorening och vars belastning skall minskas eller
helt förhindras
• Det område som skall förses med avlopp
har miljö- eller sanitära problem som orsakas
av fastigheternas utsläpp av avloppsvatten.

Stödjande av vattentjänster | 2009

19

Ledningsnät eller en fastighetsspecifik
lösning?
• Ett alternativ till ett vattentjänstprojekt där
man bygger ett ledningsnät är fastighetsspecifika lösningarna. Om förutsättningarna för
att bygga ett ledningsnät måste man alltid
försäkra sig om fall till fall. Fördelen med
en lösning i form av ett verk är i allmänhet
att det är funktionellt och med tanke på
miljön bättre än en fastighetsspecifik lösning.
En lösning i form av ett verk bör främjas även
då det är fördelaktigt på lång sikt med hänsyn till totalkostnaderna. Stödet kan täcka
hela eller en del av den extra kostnad som
uppstår av de investeringar.

slutet för verket, vilket krävs i understödsansökan. Förhållandet mellan projektets
kostnader och sökandens betalningsförmåga
beaktas. Överstora intäkter till ägaren och
underprissatta taxor är faktorer som minskar behovet av stöd. Detta bör komma fram i
motiveringarna för ett negativt stödbeslut.
Tyngdpunkterna för stödkriterierna varierar beroende på område och även tidsmässigt
- till exempel tyngdpunkten för avloppen i
glesbygdsområden är bunden till glesbygdens avloppsvattenförordnings tidsram. På
grund av detta är det skäl för den regionala
miljöcentralen att efter behov fastställa prioriteringarna för stödjandet mera konkret än i
denna handbok. På så sätt kan även negativa
stödbeslut motiveras med tillräcklig insyn för
den som söker det.

Frågor som skall prövas:
Samhällsstrukturen
• Stöder ledningsnätet på ett önskvärt sätt en
utveckling av samhällsstrukturen?
Kostnadseffektivitet
• Hurdana är kostnaderna för ledningsnätet i
förhållande till kostnaderna för vattentjänsterna för de enskilda fastigheterna (investeringar och driftskostnader)?
• Hurdana investeringar behövs det på området för att kraven i förordningen om hushålls
 vatten i glesbygdsområden skall uppfyllas?
Teknisk funktion
• Hurdana är rörlängderna i förhållande till
förbrukningen.
• Är vattenförbrukningen året om?
• Ökar, minskar eller kvarstår behovet av vattentjänster som förut?
Stora vattenförbrukare
• Finns det till exempel kreaturgårdar eller
livsmedelsföretag inom ledningsnätet?
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En plan
Enligt 4 § i lagen (fortsätter):
Förutsättningen för stödjande av vatten- och avloppsåtgärder är
......
2) att för åtgärderna har utarbetats en plan där
kommunens plan för utvecklande av vattentjänsterna och den regionala översiktsplanen för vattentjänsterna har beaktats;
För åtgärden skall utarbetas en tillräckligt
omfattande plan med beaktande av åtgärdens omfattning. Stödbeviljaren bedömer
planen med beaktande av, förutom vattentjänstaspekterna, även till exempel de faktorer som hänför sig till styrningen av markanvändningen.
Vid ordnandet av vattentjänsterna skall
beaktas förutom kommunens plan för utvecklande av vattentjänster, även kommunens planer för utvecklingen av markanvändningen. På områden, där bosättningen
expanderar, är det mera ändamålsenligt att
utvidga nätet för ett redan fungerande verk
än att bilda nya verk.

I samband med planeringen bör också behovet av att genomföra projektet beaktas, dvs.
en verkligt omfattande vilja hos områdets invånare att ansluta sig till det vattentjänstnätverk som skall byggas.

Vattenförsörjningen och
avloppstjänsterna som helhet
Enligt 4 § i lagen (fortsätter):
Förutsättningen för stödjande av vatten- och avloppsåtgärder är
......
3) att tillräcklig behandling av avloppsvatten säkerställs vid stödjande av vattenförsörjning och att
även vattenförsörjningsaspekter beaktas tillräckligt vid stödjande av avledande och behandling av
avloppsvatten.
Det är ändamålsenligt att prioritera att byggande av vattenledning och avlopp utförs
samtidigt. Även en komplettering av tidigare understödda vattenledningsnät med
ekonomiskt och miljöskyddsmässigt förnuftiga avloppslinjer prioriteras under den
övergångsperiod som sträcker sig fram till
början av år 2014, då den utsatta tiden för
förordningen om avloppsvatten i glesbygdsområden (542/2003) går ut. Stödjandet av ett
enskilt vattenledningsprojekt kan komma i
fråga endast av särskilda skäl.
I praktiken kan ett enskilt vattenledningsprojekt få stöd endast, då det med hänsyn
till vattenförsörjningen (t.ex. brist på vatten)
är synnerligen motiverat, fastän bebyggelsen
är sådan att det är mest ändamålsenligt att
sköta avloppsvattentjänsterna enskilt för fastigheterna. När understöd beviljas skall man
förutsätta att de fastighetsspecifika systemen
för behandling av avloppsvattnen uppfyller
kraven i förordningen senast då projektet blir
färdigt.

När endast en vattenledning till glesbygdsområde?
• Avlopp kan inte tekniskt och/eller ekonomiskt sett utföras ändamålsenligt
• Behovet av vattenledning orsakas av hälsoskäl, dvs. vattenkvaliteten på området är dålig
eller mängden otillräcklig och det är inte heller motiverat med ett centraliserat avlopp
• Området har näringsverksamhet eller andra
förbrukningsställen, som behöver stora
mängde vatten av god kvalitet
Obs.
Vid stödjandet av enskilda vattenledningsprojekt
skall man försäkra sig om att behandlingen av
det fastighetsspecifika avloppsvattnet motsvarar kraven i förordningen senast innan projektet
färdigställs.

Åtgärdernas kostnader
Enligt 4 § i lagen (fortsätter):
Förutsättningen för stödjande av vatten- och avloppsåtgärder är
......
4) kostnaderna för åtgärderna är skäliga jämfört
med de fördelar som uppnås genom dem.
Förutsättningarna för beviljandet av stöd
är i enlighet med vad som stadgas 1 mom.,
att kostnaderna som stödet beviljats för inte
täcks med de avgifter som inkasseras för vattentjänsterna.
Förutsättningarna för beviljandet av stöd
är dessutom vad som stadgas i 1 och 2 mom.
att stödtagaren eller den som mottar statens
arbete, beaktande av hur omfattande och krävande åtgärden är, har förutsättningarna att
ansvara för att åtgärden utförs och för skyldigheterna efter att den utförts.
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Samma kostnader kan inte enligt 18 § i lagen om vattentjänster täckas med både statens
medel och avgifter som tas ut av kunderna.
Stadgandena i lagen om vattentjänster om
de avgifter som skall tas ut för vattentjänster gäller endast vattentjänstverk som avses
i lagen. Med stöd av lagen om stödjande av
vatten- och avloppsåtgärder skall även av
mindre verk, än de som avses i lagen om vattentjänster, förutsättas att statens stöd beaktas
då avgifterna för vattentjänster fastställs.
I praktiken hänför sig största delen av statens stöd till åtgärder som förbättrar vattentjänsternas funktionssäkerhet eller kvalitet.
Projekt för att främja regionalt samarbete eller
för till exempel en ny reservvattenkälla för
i regel inte med sig nya betalare för vattentjänstverket och förbättrar sålunda inte vattentjänstverkets ekonomi. De kan dock vara
nödvändiga för att åstadkomma hållbara lösningar.
I 3 mom. Behandlas även vissa allmänna
förutsättningar för stödtagarna. Som grund
för att en åtgärd utförs som statens arbete är
i allmänhet det att stödtagaren själv inte har
förutsättningar att ansvara för det. Även då
skall stödtagaren eller den, till vilken ett projekt som genomförts med statens stöd, överlåts, kunna ansvara för underhåll och övriga
skyldigheter efter genomförandet
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5 Vattentjänstunderstöd

Vattentjänstunderstödens
roll vid stödjandet av
vattentjänster
Vattentjänstunderstöd har traditionellt inriktats särskilt till projekt utanför tätorterna, och
för en relativt tät glesbebyggelse, antingen
för att införliva dem med de centraliserade
vattentjänsterna eller för att åstadkomma ett
eget system för vattentjänsterna i bostadskoncentrationer. De projekt som i dag understöds ingår i allmänhet i kommunernas
utvecklingsplaner för vattentjänster och de
regionala översiktsplanerna för vattentjänster
och de betjänar mera än förut även andra av
stödlagens målsättningar. Detta kan gälla till
exempel mindre projekt för förbindelsevattenledningar och transportavlopp. Vattentjänstunderstödet har i själva verket blivit ett
alternativ till stödjandet av projekt som delar
av statens vattentjänstarbete. Med delfinansiering av EU har det redan beviljats understöd för rätt stora regionala vattentjänstprojekt, vilka inte har genomförts som statens
arbete.

Kriterierna för stödjandet
Eftersom det för vattentjänsterna finns knappa anslag i förhållande till efterfrågan , skall
prioriteringen, vid finansieringen och stödjandet av projekt, grunda sig på även andra
kriterier ände begränsningar som lagstift-

ningen ställer och de förutsättningar som
fastställts för stödformerna. Till de viktigaste
kriterierna hör den effektverkan som stödet
medför i sina olika former, samt behovet av
stöd. Det är inte ändamålsenligt att bevilja
stöd, om projektet uppenbarligen även annars skulle genomföras som planerat.
Ett av de viktigaste kriterierna för stödet
är en långsiktigt hållbar totalekonomi. Vid
bedömningen av projektet fäster man uppmärksamhet vi dess hållbarhet med hänsyn
till samhället, ekonomin och miljön under
hela dess livscykel (se sidan 8). Med hjälp av
stödet kan ett projekt som det är mer fördelaktigt att genomföra som en helhet än som
genomfört skilt av enskilda parter med egna
särlösningar.
Ur den aspekten att en god samhällelig effektverkan skall uppnås skall stöd inte utan
särskilda skäl inriktas på mycket små projekt.
Uppföljningen och övervakningen av varje
projekt som understöds kräver myndighetsarbete, och därför kan det inte anses vara
ändamålsenligt med tanke på kostnadseffektiviteten för förvaltningen att stöd beviljas till
mycket små projekt.
De projekt som stöds skall främja en hållbar samhällsstruktur och förverkligas i enlighet med kommunens utvecklingsplan för vattentjänsterna. Staten skall inte utan grundade
skäl stödja ett projekt, som inte har ansetts
vara viktigt i kommunens utvecklingsplan.
I synnerhet vid prövning av projekt som inte
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Centrala kriterier vid stödjandet av
projekt:
Bedömning av projektet
• Projektet har en god samhällelig effektfullhet
• Projektet stöder en hållbar samhällsstruktur
och planerad markanvändning
• Projektet är i enlighet med kommunens utvecklingsplan för vattentjänster
• Projektet är i enlighet med målsättningarna
för den regionala vattentjänststrategin
• Projektet är totalekonomiskt effektivt (kapital- och driftskostnader)
• Statens stöd säkerställer att projektet genomförs ändamålsenligt
• Stödandelen motsvarar högst behovets storlek
• Projektet har en bred efterfrågan
• Projektet behövs av sanitära skäl
• Projektet behövs av miljöskäl
Bedömning av den som genomför projektet
• Ett projekt som genomförs av ett redan på
området fungerande vattentjänstverk prioriteras
• Den som genomför projektet skall vara en
organiserad, juridisk person
• Bland nya aktörer vars verksamhet stöder sig
på vattenverkets ledningsnät (vattenandelslag) prioriterar man projekt sådana för
vilka man avtalat om att verksamheten och
ledningsnätet senare fusioneras med vattentjänstverket

har ansökts av kommunens vattentjänstverk,
är det skäl att i samband med bedömningen
utreda kommunens ställningstagande till
projektet.
Vid bedömningen av ett projekt beaktas
antalet sådana som förbundit att ansluta sig
i förhållande till alla dem som potentiellt ansluter sig. Ett minimikrav kan anses vara att
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hälften av dem som ansluter sig bland den
fasta bosättningen har förbundit sig till projektet när understödet söks.
Avgörandet om beviljandet av understöd,
fattas utifrån en helhetsgranskning av hur
vattentjänsterna ordnas för de permanent
bebodda fastigheterna. På stödnivån inverkar förutom projektets kostnader även kostnaden per fastighet. Även de fritidsbostäder
och andra fastigheter som omfattas av projektet inverkar på stödnivån. Den uppskattade
vattenförbrukningen för de fastigheter som
ansluter sig är av betydelse även då projektets
tekniskekonomiska effektfullhet bedöms. För
projekt som betjänar enbart fritidsbosättning
beviljas inte stöd.

Vattentjänstunderstöd som
beviljas fastighetsägaren
eller -innehavaren
På flera områden används understödsanslagen helt och hållet för att åstadkomma en
så omfattande effektverkan som möjligt för
stödjandet av lösningar som grundar sig på
vattentjänstverkens ledningsnät. Det är dock
av särskilda skäl möjligt att bevilja stöd för
enskilda fastigheter som används för ett stadigvarande boende. Detta gäller då en fastighetsspecifik lösning är den enda som i praktiken kan utföras och då den är nödvändig
av sanitära skäl, samt kostnaderna för den
blir oskäligt stora. Förutom för en fastighetsspecifik vattentjänstlösning kan understöd
beviljas även för att ansluta fastigheten till
vattentjänstnätverket. För nybyggen och fastigheter i fritidsbruk beviljas inte stöd.
Stöd av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) och hushållsavdraget är de primära stödformerna för att stödja
fastigheternas egna lösningar för vatten- och
avloppsåtgärder. Dessa stödformer grundar
sig inte på lagen om stödjande av vatten- och
avloppsåtgärder, utan det finns särskilda författningar om dem. Vid hushållsavdraget gäller skattemyndighetens anvisningar och vid

stödet av bostadsfonden är bl.a. de sociala
grunderna ett villkor för stödet.
Behovet av statens stöd för en fastighetsspecifik vattentjänstlösning kan bedömas genom att jämföra kostnaderna för åtgärderna,
med de anslutningsavgifter till vattentjänstverken som är i allmänt bruk eller de typiska
kravenliga kostnaderna för fastighetens vattentjänster (egen brunn, fastighetsspecifik
behandling av avloppsvatten).

Fastighetsspecifikt stöd kan av särskilda
skäl beviljas när:
• Det är nödvändigt och möjligt att ansluta
fastigheten till vattentjänstnätverket, men då
det på grund av långa avstånd blir oskäligt
dyrt att förverkliga utan stöd
• Det inom vattentjänstverkets verksamhets
område till exempel på grund av markens
beskaffenhet eller höjdskillnaderna, kan
anses vara utan stöd oskäligt dyrt att ansluta
fastigheten till vattentjänstnätverket
• Fastighetens vattentjänster i fråga om hushållsvatten säkras, så att det uppfyller de
krav som skall ställas på dricksvatten och
uppfyller förordningens villkor (542/2003)
för avloppsvatten, samt då när det är nödvändigt att genomföra ett projekt av sanitära
skäl
• En fastighetsspecifik lösning är väsentligt
dyrare än den rådande kostnadsnivån på
området
• Fastigheten inte är belägen inom vattenverkets verksamhetsområde och utbyggandet
av vattentjänstverkets nätverk inte är sannolikt

Godtagbara kostnader
Enligt 7 § i lagen:
Sådana kostnader för åtgärder för vilka vattentjänstunderstöd kan beviljas är kostnader för planering och utförande av vatten- och avloppsåtgärder samt kostnader för utredningar som behövs för
dessa. Som godtagbara kostnader betraktas dock
inte kostnader för underhåll av vatten- och avloppsanordningar.
Utredningar som stöder utförandet av vatten- och avloppsåtgärder är bland annat
grundvattenutredningar (se sida 33) samt de
bedömningar av åtgärdernas verkningar som
förutsätts av vattenlagen, miljöskyddslagen,
naturvårdslagen. Dessa utredningar kan vid
sidan av planeringen av vatten- och avloppsåtgärder betjäna en uppdatering av kommunens utvecklingsplan för vattentjänster. Själva
uppdateringen är däremot inte en sådan planering av vatten- och avloppsåtgärder som
avses i lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder, och på grund härav omfattas
den inte av stödet.
Understöd kan inte enligt 1 mom. beviljas
för kostnader som orsakas av underhållet av
vattenskyddsanordningar. Dylika kostnader
som uppstår efter etableringsinvesteringen
skall täckas med avgifter som tas ut av kunderna. Med underhåll av vattenskyddsanordningar avses nödvändiga drifts-, underhålls- och saneringsåtgärder för att bevara
anläggningarnas funktionsförmåga och kapitalvärde. Till underhållet räknas däremot
inte sådana investeringar som behövs för att
uppfylla nya krav.
De investeringar som behövs för att uppfylla de nya krav som ställts i lagstiftningen
eller tillståndsbesluten kan vara stödberättigade om de samtidigt är i enlighet med
ändamålen för stöd som behandlas i 3 § av
lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder. Sålunda är investeringar som orsakas
till exempel av skärpta krav på behandling
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av avloppsvatten stödberättigade. Däremot
kan investeringar som orsakas av nya krav
som gäller rå- och hushållsvattnets kvalitet,
stödjas endast om syftet med investeringen
är i enlighet med 3 § i lagen om stödjande
av vatten- och avloppsåtgärder, till exempel
för att trygga vattentjänsterna i speciella situationer.
För ett redan genomfört projekt kan understöd inte beviljas retroaktivt. Som godtagbara kostnader kan endast kostnader som
uppkommit efter att ansökan inlämnats godkännas.
Enligt 7 § 2 mom. i lagen:
Anläggningar och konstruktioner för utförande
av vatten- och avloppsåtgärder enligt 1 mom. för
vilka vattentjänstunderstöd kan beviljas är vattentjänstverks ledningsnät och övriga vatten- och
avloppsanordningar som behövs vid en enskild
fastighets eller flera fastigheters gemensamma
åtgärder, men undantag för vattenledningar och
avlopp inne i en byggnad.
Till de anordningar som skall stödjas räknas
alla vatten- och avloppsnätverk, samt anordningar och konstruktioner som är nödvändiga för vattentjänstverket, även anordningar
för behandling av det slam som uppstår vid
behandlingen av avloppsvattnet.

Understödets andel av
projektets kostnader
Enligt 8 § 2 mom. i lagen:
Vattentjänstunderstödets andel kan uppgå till
högst 30 procent av de godtagbara kostnaderna
för åtgärden. Av särskilda skäl kan understödets
andel dock uppgå till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna.
Stödet är behovsprövat och för även en del av
de stödberättigade ansökningarna måste ett
förkastande beslut fattas på grund av knappa
anslag. Otillräckliga anslag är dock inte en
tillräcklig grund för förkastandet utan i motiveringarna måste man hänvisa till de kriterier
som använts för prioriteringen.
Normalt är stödnivån cirka 20 % beroende på typen av projekt. I praktiken leder de
knappa anslagen till att det inte i regel beviljas
stöd över 30 %. Det kan dock vara motiverat
med en högre stödprocent, om det exempelvis är fråga om en exceptionell svårighet att
få vatten på grund av långa avstånd, svåra
terrängförhållanden eller sanitära skäl orsakade av markgrundens förhållanden (såsom
fluorid, arsen). En särskild grund kan också
vara strängare krav än vanligt som ställts på
behandlingen av avloppsvatten på grund av
vattenskyddet.

Understödsansökan
Enligt 9 § 3 mom. i lagen:
Obs!
I de projekt som skall stödjas får inte ingå kostnader som orsakas av anläggningens sanering
eller övrigt underhåll.

Till ansökan skall fogas en för åtgärden utarbetad
plan som innehåller kostnadsberäkning, finansieringsplan och tidtabell för åtgärden samt behövliga utredningar för bedömandet av att förutsättningarna för beviljandet av stöd uppfylls.
Grunden för beviljandet av understöd är de
uppgifter som lämnats av sökanden. I 10 §
av statsunderstödslagen förutsätts att den
sökande lämnar alla nödvändiga uppgifter
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för behandlingen av ansökan, antingen i
själva ansökan eller i dess bilagor eller annars i samband med ansökningsförfarandet.
Av sökanden kan endast förutsättas uppgifter
som är nödvändiga för att avgöra ansökan.
Den som söker har en aktiv skyldighet att se
till att de uppgifter som lämnats in är riktiga
och att de är tillräckligt omfattande. Av de
uppgifter som sökanden lämnat in skall man
kunna bilda en riktig och tillräcklig uppfattning om stödets nödvändighet, samt om det
projekt och den verksamhet som understödet
ansöks för.
I 9 § av lagen om stödjande av vatten- och
avloppsåtgärder räknas upp de utredningar
som den som ansöker om stöd skall foga till
ansökan. Till ansökan skall först och främst
fogas en för åtgärderna utarbetad plan som
innehåller kostnadsberäkning, finansieringsplan och tidtabell för åtgärderna samt
behövliga utredningar för en bedömning
av hur förutsättningarna för beviljandet av
stöd uppfylls. I stödansökan skall man presentera argument för att det understöd som
söks uppfyller de, i lagens 4 § behandlade,
allmänna förutsättningarna för beviljande av
stöd. Av denna anledning skall man foga till
ansökan de nödvändiga utredningarna för
bedömandet av att förutsättningarna uppfylls. Sådana utredningar är åtminstone om
att kommunens planer för utvecklande av
vattentjänsterna beaktats, om vattentjänstverkens verksamhetsområden inom åtgärdsområdet, de tillstånd som behövs för att genomföra åtgärden, om sökandens behörighet i det
aktuella ärendet samt om hur de krav som i
annan lagstiftning ställts på hushållsvattnets
kvalitet och på att hanteringen av avloppsvatten uppfylls. Om understöd ansöks för ett
vattentjänstverk, skall till ansökan även fogas
bokslut eller annan utredning över storlek och
skälighet för de avgifter som skall inkasseras
för vattentjänsterna.

Vidare kan av sökanden krävas nödvändiga
tilläggsuppgifter för att bedöma projektets
finansieringsduglighet och kunna prioritera
projekt. Detta kan gälla bl.a.:
• i ansökningar som gäller byggandet av
vattenlednings- och avloppslinjer, en
utredning över de fastigheter som skall
ansluta sig, uppdelade i de fastigheter
som har förbundit sig till att ansluta
sig och sådana som kan ansluta sig till
projektet
• en uppdelning av fastigheterna i fastigheter med stadigvarande bosättning
och i andra fastigheter (t.ex. fritidsbostäder)
• utredning om hur verksamheten skall
tryggas (tekniskt och ekonomiskt) även
på lång sikt efter att projektet färdigställts
• avtal och andra handlingar i
vilka de villkor enligt vilka sökanden i
sin verksamhet stödjer sig på ett annat
vattentjänstverk framgår
• utredning om de procedurer och villkor
enligt vilka sökanden efter en viss
övergångstid har möjlighet att lägga
ned sin verksamhet, varvid sökandens
egendom och verksamheter fusioneras
med det vattentjänstverk som levererar vatten till det och/eller sköter om
behandlingen av dess avloppsvatten.
Enligt 9 § 3 mom. i lagen:
Den regionala miljöcentralen skall vid behov begära den berörda kommunens utlåtande om åtgärden.
Med hjälp av remissförfarandet skall man vid
behov försäkra sig om att det vattentjänstprojekt som behandlas i ansökan inte står i
konflikt med kommunens plan för utvecklandet av vattentjänsterna eller med planeringen av markanvändningen. Utlåtandet är
i synnerhet nödvändigt i situationer, där det
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har gått en lång tid sedan utvecklingsplanen
gjorts , eller den håller på att revideras eller
projektet inte ingår i utvecklingsplanen. Med
utlåtandet kan man försäkra t.ex. att andelslaget inte bygger ett nätverk beaktande endast
sina egna behov, trots att det har planerats
ny bosättning på området eller annan med
tanke på ordnandet av vattentjänster väsentlig verksamhet i framtiden.
Då sökanden är ett nytt andelslag eller ett
samfund, är det redan i ansökningsskedet
nödvändigt att klargöra även kommunens
ställningstagande till att andelslaget eventuellt fusioneras med kommunens eller annat
större vattentjänstverk. Detta är i synnerhet
nödvändigt i det fall att andelslaget inte har
en egen vattentäkt eller ett eget reningsverk
för avloppsvatten. Fastän avtalet om villkoren för en senare fusion är en angelägenhet
mellan sökanden och den som levererar vatten och/eller mottar avloppsvatten skall, så
ligger det i vardera partens intresse att utreda
saken redan innan man inleder projektet.

Stödbesluten och
motiveringen av dem
Stöd ges alltid enligt prövning. Sålunda har
inte sökande alltid rätt till stöd , fastän projektet vore stödberättigat. Stödbesluten skall
i mån av möjlighet fattas samtidigt för alla
ansökningar för att en äkta jämförelse mellan
understöden skall kunna förverkligas. Besluten skall motiveras. I fråga om de positiva
besluten måste det framgå stöddugligheten
för projektet och de orsaker på grund av vilka
projektet har beviljats stöd (den regionala miljöcentralens årliga urvalsgrunder på basen av
kriterierna i denna handbok). Motiveringen
för ett negativt beslut kan vara att projektet
inte är stöddugligt. I annat fall skall man föra
fram de synpunkter på grund av vilka projektet inte placerat sig tillräckligt högt. Alla
stödbeslut kan överklagas.
I stödbeslutet skall behandlas, utöver villkoren för hur projektet skall genomföras,
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även alla andra villkor, som är nödvändiga
för att målen för projektets effektverkan skall
uppnås. Till exempel då vattentjänsterna på
glesbygdsområden stöds skall man se till att
stödmottagaren tillåter även bostadsfastigheter, som är belägna utanför verksamhetsområdet, men i omedelbar närhet av det, att
ansluta sig till ledningsnätet, om de tekniskekonomiska förutsättningarna för det redan
existerar. Givetvis vore det önskvärt att man
redan i samband med beslutet om verksamhetsområdet skulle försäkra sig om att ett sådant behov inte kan uppstå.

6 Statens arbeten

Statens roll i att stödja
vattentjänster

Grunderna för statens vattentjänstarbete

Enligt 2 § 2 mom. i lagen:
När vatten- och avloppsåtgärder utförs som statens arbete, svarar staten för utförandet och deltar tillsammans med stödtagaren i kostnaden för
åtgärderna.
Inom statens vattentjänstarbete är det i allmänhet flera vattentjänstverk eller kommuner som drar nytta av detta. Som ett internt
projekt för en kommun kan till exempel utföras en betydande transportlinje för en reservvattentäkt eller ett transportavlopp mellan
delcentrum. Vid beredningen av statens vattentjänstarbeten skall man sträva efter stora
projekthelheter som främjar det regionala
samarbetet och inte bereda enskilda projekt,
om man kunde istället förhandla om ett mer
omfattande samarbete. På grund härav är det
skäl att projekten skall vara i enlighet med
regionala utredningsplaner för vattentjänsterna.
I ett projekt skall det i allmänhet finnas
både vattenledning och avlopp. Det kan
vara möjligt att understöda enbart en vattenledningsförbindelse, om det är fråga om en
matarledning för att förbättra reserveringen
för speciella situationer, om lösningen för behandlingen av avloppsvatten redan har genomförts på ett godtagbart sätt. Vid bedöm-

Statens vattentjänstarbete skall ha en omfattande verkan och uppfylla följande målsättningar:
• Främja det lokala eller regionala samarbetet
och även skapa förutsättningar för en strukturell utveckling som sammanför vattentjänstverkens fält
• Trygga vattenförsörjningen i speciella situa tioner och särskilt höja säkerhetsklassen för
större vattentjänstverk till åtminstone klass
II
• Förverkliga en brådskande ledningsförbindelse för att stöda en störningsfri verksamhet för vattenförsörjningen (till exempel ifall
vattentäktens råvattenkälla har förorenats
eller i andra oväntade situationer)
• Att samla avloppsvattnet till större reningsverksenheter, varvid man samtidigt kan lägga
ner små oändamålsenliga reningsverk
• Att projektet har en god regional effektver
kan (bedömningskriteriet utgörs av invånar
antalet och projektets omfattning).
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Projektet skall även uppfylla följande
kriterier:
• Projektet ingår i den regionala utredningsplanen för vattentjänster och är i enlighet
med målsättningarna för utvecklingen av
samhällsstrukturen och för den regionala
vattentjänststrategin
• Projektet är totalekonomiskt effektivt på långsikt
• Projektet anses viktigt med tanke på den regionala utvecklingen och statens stöd försäkrar att projektet genomförs ändamålsenligt

ningen av förverkligandet av ett transportavlopp utgör projektets miljökonsekvenser
en huvudfaktorn, dvs. projektets verkningar
på belastningen av vattnen i allmänhet och
lokalt. Det är också viktigt att projektet utifrån
en granskning av alternativ har konstaterats
vara en totalekonomiskt mer fördelaktig lösning (utan stöd), än ett nytt lokalt reningsverk
eller en sanering av ett reningsverk. Innan
ett projekt för ett transportavlopp genomförs,
är det också viktigt att utreda det eventuella
behovet av att bygga en vattenledning.
Projekten lyfts fram i verksamhets- och
ekonomiplanen, samt budgetförslaget för
att finansieras enligt prioritering. Sådana
projekt som betjänar flera mål får företräde.
Utöver de ovan nämnda kriterierna påverkas
prioriteringen väsentligt av beredskapen att
utföra projektet, vilket utgörs av graden av
hur färdiga planerna är, beredskapen för avtalen mellan de olika parterna, samt graden
av beredskap för de tillstånd som behövs.
Beredskapen att genomföra projektet blir en
faktor som dock skall bestämmas först då projektet har bedömts som stödberättigat enligt
de ovan nämnda kriterierna.
Ett projekt som skall utföras som statens
vattentjänstarbete bereds i växelverkan med
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stödtagarna. Innan projektet kan föras fram i
statsbudgeten, skall sökandena göra en skriftlig ansökan om det, där sökandena samtidigt
förbinder sig till projektet.

Stödbeloppet
Enligt 12 § i lagen:
Vid fastställande av stödets andel av de godtagbara
kostnaderna för en åtgärd skall hänsyn tagas till
åtgärdens allmänna nytta för hälsan, säkerheten
och vattenskyddet samt åtgärdens inverkan på de
avgifter som tas ut för vattentjänsterna.
Som statens vattentjänstarbeten utförs inte
fastighetsanslutningar, och därför hänvisas
det inte i stadgandena till de kostnader som
orsakas fastigheterna. De beaktas endast då
vattentjänstunderstöd beviljas fastighetens
ägare eller innehavare.
När en åtgärd utförs som statens arbete kan stödets andel uppgå till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna för projektet. Av särskilda
skäl kan stödets andel dock uppgå till högst 75
procent av de godtagbara kostnaderna.
Stödets andel av totalkostnaderna kan vara
högst 50 %. För det mesta kan man ändå försäkra sig om att projektet kan genomföras
även med en mindre stödinsats än detta, dvs.
på en stödnivå av 30-40 %. Vid prövning av
stödbeloppet kan man dock beakta projektens
särdrag från fall till fall.

Godtagbara kostnader
Enligt 11 § i lagen:
Sådana kostnader för åtgärder som utförs som statens arbete för vilka stöd kan beviljas är arbets- och
materialkostnader samt sådana kostnader under
tiden för åtgärden som föranleds av förpliktelser
som grundar sig på författningar eller tillstånd.

Åtgärder som skall utföras som statligt arbete
är i allmänhet byggandet av vattentjänstverkets inmatarvattenledning, en förbindelsevattenledning mellan två vattentjänstverk
samt byggandet av en betydande stamvattenledning som betjänar glesbosättningen
eller ett transportavlopp, en utloppsledning
eller ett uppsamlingsavlopp som betjänar
en centraliserad hantering och avledning av
avloppsvattnen. I projektet inkluderas inte,
förutom den egentliga transportlinjen, distributionslinjer som ansluter sig till denna och
fastigheternas avloppslinjer eller sanering av
det ledningsnät som är i bruk.
Godtagbara kostnader är enbart arbets- och
materialkostnader, dvs. för ledningslinjen och
för de anordningar som användningen av den

I kostnaderna för statens vattentjänstarbetes projekt som kan intas:
• Kostnaderna för byggandet av rörledningslinjerna
• Skyldighetsåtgärder som hänför sig till bygg nadsentreprenaden, såsom reparationer av
täckdiken på arbetsområdet
• Rör och utrustning som hänför sig till deras
funktion
• Pumpstationer för tryckförhöjning, pumpstationer för avloppsvatten och mätningsstationer med beredskap för fjärrövervakning
I kostnaderna för statens vattentjänstarbetes projekt kan inte intas:
•
•
•
•
•

Vattentäkter
Reningsverk för avloppsvatten
Andra anläggningar
Ersättningar till markägare
Distributionsledningar och tomtanslutningar
som skall byggas i anslutning till den linje
som skall utföras
• El- och telefonanslutningar

förutsätter. Planeringskostnader för åtgärden,
kostnader efter att arbetet överlåtits, och lönekostnader för stödtagarens ordinarie personal, kan inte intas i kostnaderna för statens
arbete, utan stödtagaren ansvarar för dem.
Även de ersättningar som skall betalas till
markägarna kan inte inkluderas i de stödberättigade totalkostnaderna.

Avtal om statens arbete
Enligt 13 § i lagen:
Innan statens arbete inleds skall det mellan staten
och stödtagaren ingås ett avtal om utförandet av
åtgärden och överlåtandet av arbetet till stödtagaren.
Den regionala miljöcentralen ingår avtalet i
statens vägnar. Om det statliga stödet överstiger
2 000 000 euro, skall dock den regionala miljöcentralen bemyndigas av vederbörande ministerium
att ingå ett avtal.
I avtalet skall anges avtalsparternas uppgifter
och ansvar vid genomförandet av projektet, det
förfarande som skall tillämpas när arbetet överlåts samt de villkor som skall tas i beaktande efter
överlåtelsen.
När ett projekt stöds som statens arbete skall
förutom att stödbeslutet fattas, även ett avtal
ingås mellan staten och stödtagaren innan arbetet inleds. Det färdiga arbetet överlåts till
stödtagaren, som svarar för de underhållsoch andra skyldigheter, samt kostnader som
senare föranleds av arbetet. De stödtagare som
är avtalsparter är i allmänhet vattentjänstverk
eller kommuner. Det kan också vara någon
annan sammanslutning eller annat samfund
som svarar för vattentjänsterna. Statens vattentjänstarbete utgör i regel endast en del av
ett omfattande lokalt eller regionalt projekt,
i vilket det därtill kan ingå t.ex. vattentäktseller reningsverksinvesteringar. Villkoren för
dessa och tidtabellen för deras genomförande
behandlas i allmänhet i avtalet som tilläggsskyldigheter som berör stödtagarna.
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Statens stöd uppges i avtalet, förutom andelen i procent, även som maximiandelen i
euro. Andelen i procent motsvarar andelen av
maximibeloppet i euro för stödet av projektets uppskattade totalkostnad. Om projektets
totala kostnadsförslag överskrids, skall samarbetsparten ansvara för de kostnader som
överskrider andelens maximibelopp.
Förutom de ovan nämnda villkoren, skall i
avtalet tas upp efter behov även andra villkor,
som är nödvändiga för att projektets mål skall
uppnås. När till exempel projekt som förbättrar vattentjänsternas funktionssäkerhet i
speciella situationer stöds, skall avtalet om
de villkor och skyldigheter för transport som
skall följas i speciella situationer, inkluderas i
villkoren för statens stöd. Bland villkoren kan
man även ta upp exempelvis bevarandet av
en nedlagd ytvattentäkt som en reservtäkt.
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7 Utvecklandet av vattentjänster

Regionalt utvecklande
av vattentjänster
En regional översiktsplanering är ett viktigt
medel vid utvecklandet av vattentjänsterna,
där man behandlar utvecklandet av både
vattenförsörjningen och behandlingen av
avloppsvatten. Med regional översiktsplanering avses en planering av interkommunala vattentjänster regionalt, landskapsnivå
eller på ett på något annat sätt begränsat
interkommunalt område. I planerna utreds
de regionala alternativen för en lösning för
vattentjänsterna, för att vattentjänstverkens
vattenförsörjning, och -distribution, samt avlopp och hantering av avloppsvattnen kan
ordnas på bästa möjliga sätt. enligt lagen om
vattentjänster är en kommun skyldig att delta
i den lokala översiktsplaneringen av vattentjänster.
Planeringsområdet avgränsas i allmänhet
mellan behoven och de kommuner som är
villiga till samarbete. I styrgruppen deltar ofta
förutom kommunerna och vattentjänstverken, även landskapens förbund. Oftast deltar även alla dessa involverade i kostnaderna
för planeringen. Planering har, förutom med
statens nationella finansiering, även understötts med medel från Europeiska regionutvecklingsfonden (ERUF). I landskapen har
planeringen ansetts viktig och att den uppfyller även målsättningarna för EU:s regionutvecklingsprogram.

Miljöcentralen följer med hur vattentjänsterna utvecklas inom sitt område och medverkar vid behov i att sätta i gång en regional
utredningsplan i samråd med landskapens
förbund, samt områdets kommuner och
vattentjänstverk. Planeringsarbetet främjar
dessutom landskapets utveckling och beredningen av landskapsplanerna. Den regionala
miljöcentralen kan vid behov ha hand om koordineringen och ansvaret, för att leda den
regionala översiktssplaneringen, men det
kan också skötas av någon annan part med
tillräckliga förutsättningar. Det egentliga
planeringsarbetet ges i allmänhet i uppdrag
åt någon konsult. Miljöcentralen kan, utöver
arbetsinsatsen som sakkunnig, också delta i
planeringskostnaderna, i allmänhet med en
andel på cirka 20-30 %.
I de regionala översiktsplanerna beaktas
även vattentjänstverkens funktionssäkerhet,
och behoven av en krisberedskap, samt i dag
ofta även behoven av att utveckla glesbosättningens vattendistribution och behandlingen
av avfallsvatten. I planerna kan man också
granska kommunernas och vattentjänstverkens regionala samarbetsformer och organisationsmodeller, samt ett ökat samarbete
mellan vattentjänstandelslagen, en förening
av dessa eller att andelslagen sammanslås
med kommunens vattentjänstverk. Utifrån
planerna har kommunerna genomfört regionala samarbetsprojekt, i vilka även staten kan
delta.
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Jord- och skogsbruksministeriet beviljar
projektfinansiering för att utveckla vattentjänster, som också kan användas för att delta
i den regionala utredningsplaneringen av vattentjänster. Staten deltar inte i finansieringen
av projektplanerna för vattentjänstprojekt.
Om planeringsarbetet framskrider på basen
av den regionala planen till en utredningsplanering för ett interkommunalt projekt, eller
en projektplan för de modell lösningar som
behandlats i översiktsplanen, undviker den
regionala miljöcentralen, i sin roll som en neutral myndighet, att delta i skedet för projektplaneringen eller i projekt som befinner sig i
handläggning för tillstånd.
Miljöcentralerna har i vissa fall deltagit i
regionala samarbetsutredningar, där man utvecklat regionala vattentjänstorganisationer.
Man anser det ofta vara nödvändigt att delta,
i synnerhet för att garantera ett opartiskt utredningsarbete för de små kommunerna på
utredningsområdet. Staten deltar dock inte
i arbetet med att bilda eventuella regionala
organisationer.
För miljöcentralens område kan man göra
upp en utvecklingsstrategi för vattentjänsterna, en utvecklingsplan eller ett motsvarande strategiskt dokument för riktlinjerna.
Det strategiarbete som betjänar miljöcentralens egna behov utförs som tjänstearbete. I
allmänhet vore det dock mer ändamålsenligt
att strategin skulle göras upp i samarbete med
områdets aktörer, varvid även finansieringen
för dess uppgörande vore på en mer omfattande basis.
Den regionala miljöcentralen kan efter behov delta i exempelvis revideringar av säkerhetsklassificeringen av vattentjänstverk eller
utredningar som behandlar vattenandelslagens tillstånd inom miljöcentralens område.
Miljöcentralen kan inom sitt eget område, i
samråd med kommunerna och andra parter
utarbeta utredningar, som hänför sig till utvecklingen av behandlingen av avloppsvatten för glesbebyggelsen, och planer för att
främja den. Planeringen skall vara regional
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och behandla de olika delarna av området
likvärdigt. Kommunerna och verken finansierar för egen del arbetet exempelvis i form
av tjänstearbete. Staten deltar inte i utarbetandet av planer som rör enskilda glesbygdsområdens fastigheter, eller annan detaljerad
planering som omfattar vattentjänstlösningar
på projektnivå.

Grundvattenutredningar
Tillräckliga, goda vattenförsörjningskällor är
en nödvändighet för vattentjänsterna. Av denna anledning är den regionala miljöcentralens
sakkunskap många gånger nödvändig vid
planeringen och koordineringen av grundvattenutredningarna. Miljöcentralen följer
med hur vattentjänsterna utvecklas inom sitt
område, och för vid behov fram sina åsikter
för områdets kommuner och vattentjänstverk
om behovet av grundvattenutredningar.
Den regionala miljöcentralen har ofta ansvaret för att koordinera och leda utredningar
som genomförs med projektfinansiering som
beviljas för samprojekt från anslagen för utveckling av vattentjänster. De låter ofta de
egentliga utredningsarbetena utföras som
konsultarbete. En del av miljöcentralerna har
även egen personal och material för dylikt arbete. Den rekommenderade nivån på statens
finansieringsandel är cirka 30 %, varvid den
som behöver stödet står för största delen av
projektets kostnader.
Syftet med de utredningar som skall genomföras som samprojekt är att utreda möjligheterna för att få vatten och fördelaktiga
platser för vattentäkter, medan de mer detaljerade utredningarna och åtgärderna blir
på samarbetspartens ansvar. De egentliga
grundvattenutredningarna, som görs om
grundvattentäkten, med provpumpningar
under en längre tid, blir i huvudsak på kommunernas och vattentjänstverkens ansvar.
För dessa utredningar kan man ansöka om
vattentjänstunderstöd.

Grundvattenutredningar stöds allt oftare
genom att vattentjänstunderstöd beviljas
för dem. Den som ansöker om understöd
har då ansvaret för att utföra utredningen.
För bedömning av stödberättigade objekt
för grundvattenutredningar skall man följa
samma principer som i fråga om annat stödjande av vattentjänster enligt lagen för stödjande av vatten- och avloppsåtgärder. Således
skall de stödja främjandet av regionalt samarbete inom vattentjänsterna, tryggandet av
vattentjänsterna i speciella situationer, eller
att skapa vattentjänster i landsbygdssamhällen och i glesbygden. Då vattenbehovet vuxit
enbart på grund av att tätbebyggelsen ökat är
det inte ett övervägande skäl som talar för att
staten skall delta i projektet.
Med medel som skall beviljas för grundvattenutredningar kan också utredningar som
hänför sig till uppföljningen av vattentäkten
stödjas, i vilka bl.a. utreds den optimala vattenförbrukningen vid olika vattentäkter, liksom behovet av en gemensam användning
av tilläggsvatten eller av olika vattentäkter.
Därtill kan anslag användas för grundläggande reparationer och automatiseringar av
nätverket för observation av grundvattnet.

När understöd, när utvecklingspengar
för vattentjänster för grundvattenutredningar?
Grundvattenutredningar som skall stödjas med
vattentjänstunderstöd:
• Projekt för tilläggsvattentäkt för en kommun
eller ett vattentjänstverk
• Projekt vilkas mål, förverklingssätt och program är klara
• Projekt där kommunens/verkets sakkunskap
är tillräcklig
Grundvattenutredningar som skall genomföras
som samprojekt med anslagen för utveckling
av vattentjänster:
• Interkommunala projekt och projekt med
omfattande verkan, där miljöcentralens sakkunskap behövs för genomförandet
• Uppgörandet av undersökningsplaner för
områden, där vattentjänstverken inte har
tillräcklig sakkunskap för att göra upp dem
• I övrigt betydande projekt, där miljöcentralens sakkunskap behövs
• Uppgörandet av undersökningsplaner för
verk som inte har sakkunskap att göra uppett forskningsprogram
• Preliminära grundvattenutredningar för att
trygga samhällenas vattenkällor, genom vilka
samtidigt planeringen av markanvändningen
främjas.
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8 Andra stödmöjligheter

Genom EU:s regionutvecklingsprogram,
landsbygdsprogrammen och Interreg -programmen kan även projekt för utveckling
av vattentjänster eller sådana projekt där
vattentjänsterna utgör en del av en projekthelhet stödjas. Vid EU-finansieringen av vattentjänstprojekt följs utöver kriterierna för
EU-stödprogrammen samma principer för
att stödja vattentjänster som de som ovan
har anförts i fråga om den nationella finansieringen.
Genom finansiering av Arbets- och näringsministeriet (ANM) är det möjligt att
stödja vattentjänstprojekt med stor betydelse
för utvecklandet av näringsverksamheten eller för bevarandet av befintlig verksamhet.
Villkoren för finansieringen är de samma som
de som gäller för sysselsättningsmedel. För
att man skall få ett projekt finansierat av ANM
förutsätts det att lyfts fram på projektlistorna
för de i fråga varande TE-centralernas arbetskraftsavdelningar.
Det är möjligt att för enskilda fastigheter
få hushållsavdrag för vatten- och avloppsåtgärders arbetskostnader. För förbättrad
behandling av avloppsvatten kan understöd
erhållas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), ifall de sociala
kriterierna blir uppfyllda.
Det är myndigheternas uppgift att ge de
sökande råd om stödmöjligheterna vid olika
projekt och behov. Det är möjligt att ansöka
om stöd från olika finansieringskällor, men
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normalt beviljas stöd endast från ett stödsystem. Sökanden är skyldig att underrätta den
som beviljat stöd om annat stöd som erhållits,
vilket beaktas vid beslut om stödet och dess
maximibelopp.

9 Användning av handboken

I handboken har de allmänna principerna,
riktlinjerna och kriterierna för stödjandet av
vattentjänster framförts. Dessutom är det
nödvändigt att vid tillämpningen beakta de
nödvändiga kriterierna för olika områden
och de lokala förhållandena. Anvisningarna
och kriterierna i handboken utnyttjas i mån
av möjlighet i all stödverksamhet som hänför sig till vattentjänsterna. De riktlinjer som
berör både jord- och skogsbruksministeriets
och miljöministeriets anslag har beaktats i de
kriterier som behandlas i handboken. Handboken publiceras också på miljöförvaltningens www-sidor.
Verksamhet som förverkligas enligt handboken och en klar dokumentering av den förbättrar insynen i förvaltningsverksamheten
och i den statliga verksamheten förknippad
med styrandet och främjandet i samband med
vattentjänsterna.
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10 Uppföljning och uppdatering av 			
användningen

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet följer med användningen av handboken, hur den tillämpas och den kan tillämpas
i fortsättningen i samband med ekonomiplaneringen och uppföljningen. Då man lägger
märke till att handbokens uppgifter håller på
att föråldras eller vissa delar inte fungerar i
praktiken, uppdateras handboken. Handbokens innehåll, aktualitet, erfarenheterna av
dess användning och behov av utveckling behandlas allt efter behov på miljöförvaltningens studiedagar eller vid rådslag. Respons om
handboken av sådana som ansöker om stöd
är välkommet.
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Given i Nådendal den 30 juli 2004
Lag om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
1§
Tillämpningsområde
Denna lag innehåller bestämmelser om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder med
anslag som i statsbudgeten beviljas för ändamålet. På vattentjänstunderstöd tillämpas
dessutom statsunderstödslagen (688/2001).
Om inte annat föreskrivs någon annanstans, skall denna lag också tillämpas när vatten- och avloppsåtgärder stöds med medel
ur Europeiska gemenskapens strukturfonder
eller med andra medel från Europeiska gemenskapen.
2§
Stödformer
Vatten- och avloppsåtgärder kan stödjas genom att understöd beviljas för ändamålet
(vattentjänstunderstöd) eller genom att åtgärderna utförs som statens arbete.
När vatten- och avloppsåtgärder utförs
som statens arbete, svarar staten för utförandet och deltar tillsammans med stödtagaren
i kostnaderna för åtgärderna.
3§
Åtgärder som skall stödjas och stödtagare
Med vatten- och avloppsåtgärder avses i
denna lag åtgärder som betjänar vattenförsörjningen i samband med bosättning eller i
samband med närings- och fritidsverksamhet som kan jämställas med bosättning, dvs.

ledande, behandling och leverans av vatten
för användning som hushållsvatten, samt
avledande och behandling av avloppsvatten
medräknat behandling och utnyttjande av det
slam som därvid uppstår.
Stöd kan beviljas vattentjänstverk som avses i lagen om vattentjänster (119/2001) eller andra sammanslutningar eller samfund
som har grundats för vattenförsörjning och
avloppshantering eller samkommuner eller
kommuner för vatten- eller avloppsåtgärder
som syftar till att
1) åstadkomma regionalt samarbete inom
vattentjänsterna,
2) trygga vattentjänsterna i speciella situationer,
3) skapa i 1 § lagen om vattentjänster avsedda vattentjänster i landsbygdsamhällen
och på glesbygden, eller till att
4) förebygga förorening av yt- och grundvatten eller förbättra yt- och grundvattnets
tillstånd.
Vattentjänstunderstöd kan dessutom beviljas ägare eller innehavare av bebyggd fastighet så som bestäms i 6 §.
4§
Allmänna förutsättningar för stödjande
För att vatten- och avloppsåtgärder skall
kunna stödjas förutsätts att
1) åtgärderna av ekonomiska skäl, sanitära skäl, miljöskyddsskäl eller andra därmed
jämförbara orsaker skall anses behövliga,
2) för åtgärderna har utarbetats en plan där
kommunens plan för utvecklande av vattentjänsterna och den regionala översiktsplanen
för vattentjänsterna har beaktats,
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3) tillräcklig behandling av avloppsvatten
säkerställs vid stödjande av vattenförsörjning
och att även vattenförsörjningsaspekter beaktas tillräckligt vid stödjande av avledande och
behandling av avloppsvatten, och att
4) kostnaderna för åtgärderna är skäliga
jämfört med de fördelar som uppnås genom
dem.
För beviljande av stöd förutsätts utöver
vad som sägs i 1 mom. att de kostnader för
vilka stöd beviljas inte täcks med avgifter som
tas ut för vattentjänsterna.
För beviljande av stöd förutsätts utöver
vad som sägs i 1 och 2 mom. att understödstagaren eller mottagaren av statens arbete, med
beaktande av hur omfattande och krävande
åtgärden är, har förutsättningar att själv svara
för utförandet av åtgärden och uppfyllandet
av de förpliktelser som följer efter utförandet.
5§
Stödbeslut
Beslut om beviljande av stöd enligt denna lag
fattas av den regionala miljöcentralen inom
ramen för de anslag som jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet beviljat
den för detta ändamål.
Utöver vad som i 11 § statsunderstödslagen bestäms om innehållet i understödsbeslut
skall i ett understödsbeslut uppställas behövliga villkor för understödstagaren vilka gäller inledande, utförande och slutförande av
åtgärderna.
2 kap.
Vattentjänstunderstöd
6§
Vattentjänstunderstöd som beviljas ägare
eller innehavare av fastigheter
Ägaren eller innehavaren av en bebyggd
fastighet kan beviljas vattentjänstunderstöd
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endast om de allmänna stödförutsättningarna
enligt 4 § föreligger och
1) fastigheten används för permanent boende,
2) fastigheten används för näringsverksamhet som idkas i samband med permanent
boende och som ur vattentjänstsynpunkt kan
jämställas med det, eller
3) på fastigheten finns en allmän byggnad
som ur vattentjänstsynpunkt kan jämställas
med boende.
Ägaren eller innehavaren av en fastighet
kan beviljas vattentjänstunderstöd för anslutning av fastigheten till vattentjänstnätet.
Ägaren eller innehavaren av en fastighet som
är belägen inom vattentjänstverkets verksamhetsområde kan beviljas vattentjänstunderstöd endast om byggandet av vatten- och
avloppsanordningarna på fastigheten ända
fram till förbindelsepunkten annars skulle
medföra exceptionellt stora kostnader för
ägaren eller innehavaren av fastigheten.
Vattentjänstunderstöd kan också beviljas
en ägare eller innehavare av en fastighet för
egen vattenförsörjning eller avledande och
behandling av avloppsvatten på fastigheten,
om det på grund av fastighetens läge inte
finns förutsättningar för att ansluta fastigheten till vattentjänstverkets eller fastigheternas
gemensamma ledningsnät.
7§
Godtagbara kostnader vid beviljande av
vattentjänstunderstöd
Sådana kostnader för åtgärder för vilka vattentjänstunderstöd kan beviljas är kostnader
för planering och utförande av vatten- och
avloppsåtgärder samt kostnader för utredningar som behövs för dessa. Som godtagbara kostnader betraktas dock inte kostnader
för underhåll av vatten- och avloppsanordningar.
Sådana anläggningar och konstruktioner
för utförande av vatten- och avloppsåtgärder
enligt 1 mom. för vilka vattentjänstunderstöd
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kan beviljas är vattentjänstverks ledningsnät
och övriga vatten- och avloppsanordningar
samt vatten- och avloppsanordningar som
behövs vid en enskild fastighets eller flera
fastigheters gemensamma åtgärder, med undantag för vattenledningar och avlopp inne
i en byggnad.
8§
Vattentjänstunderstödets andel av kostnaderna för en åtgärd
Vid fastställande av den andel som vattentjänstunderstödet utgör av de godtagbara
kostnaderna för en åtgärd skall hänsyn tas
till åtgärdens allmänna nytta för hälsan, säkerheten och vattenskyddet samt åtgärdens
inverkan på de avgifter som tas ut för vattentjänsterna eller på de övriga kostnaderna
för fastigheten.
Vattentjänstunderstödets andel kan uppgå
till högst 30 procent av de godtagbara kostnaderna för åtgärden. Av särskilda skäl kan
understödets andel dock uppgå till högst 50
procent av de godtagbara kostnaderna.
Det sammanlagda beloppet av vattentjänstunderstöd och annat statligt stöd som
beviljas för en åtgärd får inte överstiga 75
procent av de godtagbara kostnaderna för
åtgärden.
I fråga om understöd som beviljas ur Europeiska gemenskapens strukturfonder eller
av andra medel från gemenskapen bestäms
understödets andel av de godtagbara kostnaderna enligt vad som därom föreskrivs
särskilt.
9§
Ansökan om understöd
Den regionala miljöcentralen skall informera
om att vattentjänstunderstöd står att söka.
Ansökan skall tillställas den regionala miljöcentralen före inledande av en åtgärd för
vilken stöd ansöks.

Till ansökan skall fogas en för åtgärden
utarbetad plan som innehåller kostnadsberäkning, finansieringsplan och tidtabell för
åtgärden samt behövliga utredningar för bedömandet av att förutsättningarna för beviljandet av stöd uppfylls.
Den regionala miljöcentralen skall vid
behov begära den berörda kommunens utlåtande om åtgärden.
10 §
Utbetalning av vattentjänstunderstöd
Vattentjänstunderstöd kan betalas till understödstagaren i en post efter det att arbetet har
utförts på ett godtagbart sätt och kostnaderna
har förfallit till betalning. Om den myndighet
som beviljat vattentjänstunderstödet anser
det ändamålsenligt, kan understödet också
betalas i högst tre poster i den takt som arbetet fortskrider och kostnaderna uppkommer.
Den sista posten, som skall utgöra minst 20
procent av det beviljade beloppet, betalas efter det att arbetet har slutförts på ett godtagbart sätt så att det uppfyller de villkor som
anges i beslutet om beviljande av understöd
och redovisningen har granskats.
3 kap.
Statens arbeten
11 §
Godtagbara kostnader för åtgärder som utförs som statens arbete
Sådana kostnader för åtgärder som utförs
som statens arbete för vilka stöd kan beviljas
är arbets- och materialkostnader samt sådana
kostnader under tiden för åtgärden som föranleds av förpliktelser som grundar sig på
författningar eller tillstånd.
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12 §
Stödets andel av kostnaderna för åtgärder
som utförs som statens arbete
Vid fastställande av stödets andel av de
godtagbara kostnaderna för en åtgärd skall
hänsyn tas till åtgärdens allmänna nytta för
hälsan, säkerheten och vattenskyddet samt
åtgärdens inverkan på de avgifter som tas ut
för vattentjänsterna.
När en åtgärd utförs som statens arbete kan
stödets andel uppgå till högst 50 procent av
de godtagbara kostnaderna för projektet. Av
särskilda skäl kan stödets andel dock uppgå
till högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna.
I fråga om stöd som beviljas ur Europeiska
gemenskapens strukturfonder eller av andra
medel från gemenskapen bestäms stödets andel av de godtagbara kostnaderna enligt vad
som därom föreskrivs särskilt.
13 §
Avtal om statens arbete
Innan statens arbete inleds skall det mellan
staten och stödtagaren ingås ett avtal om utförande av åtgärden och överlåtandet av arbetet
till stödtagaren.
Den regionala miljöcentralen ingår avtalet på statens vägnar. Om det statliga stödet
överstiger 2 000 000 euro skall den regionala
miljöcentralen dock bemyndigas av vederbörande ministerium att ingå avtal.
I avtalet skall anges avtalsparternas uppgifter och ansvar vid genomförandet av projektet, det förfarande som skall tillämpas när
arbetet överlåts samt de villkor som skall iakttas efter överlåtelsen.
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4 kap.
Särskilda bestämmelser och ikraftträdande
14 §
Datasystem
Den regionala miljöcentralen lagrar i det datasystem som upprätthålls inom miljöförvaltningen behövliga uppgifter om ansökningarna om understöd, stödbesluten och avtalen
samt om genomförandet av de åtgärder som
stöds.
15 §
Närmare bestämmelser
Genom förordning av statsrådet kan närmare
bestämmelser utfärdas om åtgärder som kan
stödjas, villkoren för stödbeslut och vad som
skall ingå i avtal om statens arbete.
16 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
Genom denna lag upphävs lagen av den 18
januari 1980 om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (56/1980)
jämte ändringar samt statsrådets beslut av
den 12 december 1985 om statens vatten- och
avloppsarbeten (976/1985) jämte ändringar.
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Överlåtelse av vattentjänstprojekt, som genomförts med statens stöd,
till ett annat vattentjänstverk
Vid en fusion av vattentjänstverk ingår det
ofta i den egendom som ska överlåtas även
vattenledningar och avlopp eller andra
konstruktioner som stöds av staten. Den ursprungliga stödtagaren ska då inhämta samtycke för överlåtelsen av den som beviljat
stödet, om detta förutsätts av vederbörande
stödförfattningar eller stödbeslut eller -avtal.
Det åligger den regionala miljöcentral som
beviljat stödet, eller någon annan behörig
myndighet, att besluta om ett eventuellt återkrav av stödet.
Jord- och skogsbruksministeriet anser
det vara en önskvärd utveckling att det sker
sammanslagningar på vattentjänstverkens
fält. Enligt ministeriets uppfattning skulle
utgångspunkten i överlåtelsesituationer i
själva verket vara att överlåtelsen godkänns
utan återkrav av stödet, om de stödvillkor
som eventuellt ännu binder stödtagaren i
samband med överlåtelsen övergår till den
nya ägaren. Ett återkrav av stöd på grund av
överlåtelse vore en exceptionell åtgärd, som
dock kan upptas till prövning av särskilda
skäl.
Allmänt
På fältet för vattentjänstverken sker det varje
år talrika förändringar i äganderättsförhållandena. De är en följd av kommunsammanslagningar, bildandet av regionala och lokala
vattentjänstverk samt sammanslagningar av
vattenandelslag eller av att deras verksamhet
läggs ned. I en situation då äganderättsförhållandena förändras, överlåts i allmänhet också
egendom, som staten har understött i investeringsskedet. I denna promemoria granskas,
hur ett tidigare beviljat stöd av staten ska beaktas då vattentjänstverkets egendom överlåts till en ny ägare.

Antalet vattentjänstverk är i Finland mycket stort i proportion till invånarantalet, över
1500 verk. Det är av många skäl nödvändigt
med en minskning av antalet vattentjänstverk
och en utveckling mot större verksenheter än
i dag. De viktigaste skälen hänför sig till de
skärpta krav som ska ställas på verksamheten, en förbättrad produktivitet och tillgången
på yrkeskunnig arbetskraft. I enlighet med
de riktlinjer som jord- och skogsbruksministeriet dragit upp, strävar ministeriet för sin
del efter att främja en utveckling med sammanslagningar av verk, genom att skapa förutsättningar för sådana, bl.a. genom att stödja
regionala och lokala vattentjänstlösningar.
Trots utvecklingen mot sammanslagningar
kvarstår vattentjänsterna i Finland dock även
i framtiden i många former, ty i synnerhet
på de glesbebodda områdena finns det även
i fortsättningen behov även av små vattentjänstverk.
I lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder har det inte ställts särskilda
hinder eller begränsningar för att ett projekt,
som genomförts med stöd av staten, överlåts
till ett annat vattentjänstverk. I samband med
överlåtelsen av vattentjänstprojekt med statens stöd ska dock även de villkor som ställts
på andra håll i lagstiftningen blir beaktade.
Om man försummar att uppfylla dem kan det
ge upphov till att statsbidraget återkrävs. Villkor som begränsar eller hindrar en överlåtelse
kan ingå, och kan det även vara nödvändigt
att inta sådana, i beslutet om understöd eller
i ett avtal som gäller statens vattentjänstarbete. Syftet med författningarnas och stödbeslutens villkor är till denna del att försäkra
att projektet bevaras i sitt ursprungliga bruk
trots en eventuell senare överlåtelse och att de
förpliktelser som ställts genom överlåtelsen
övergår till den nya ägaren.
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Författningarna om stödjande av vatten- och
avloppsåtgärder i överlåtelsesituationer

Särskilda frågor som hänför sig till olika
stödformer och finansieringskällor

I lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (lag om stödjande av vatten- och
avloppsåtgärder 686/2004) stadgas om stödjande av vattentjänster från anslag som för
detta ändamål skall beviljas i statsbudgeten.
Stöd kan beviljas som vattentjänstunderstöd
eller genom att genomföra vattentjänståtgärden som statens arbete. Om vattentjänster
stöds från andra än de särskilda anslag som
ska anvisas i statsbudgeten (till exempel EU:
strukturfondsmedel eller sysselsättningsbaserade nationella medel) tillämpas lagen om
stödjande av vattentjänster till den del annat
inte beror av stadgandena angående den aktuella finansieringskällan.
På stöd som beviljas som statens vattentjänstunderstöd tillämpas dessutom statsunderstödslagen (688/2001). Bestämmelserna i
statsunderstödslagen ska tillämpas bland annat på utbetalning, användning och återkrav
av understöd samt vidareöverlåtelse av ett
understött projekt.
Författningsgrunden för räntestödslån som
beviljats för byggande av vattentjänstanordningar är lagen om vissa räntestödslån av
kreditanstalters medel (1015/1977). Enligt
lagens 5 § fastställs de allmänna villkoren
för räntestödslånen av vederbörande ministerium. Jord- och skogsbruksministeriet har
fastställt de allmänna villkoren genom sitt
beslut 273/1990. Enligt 14 § i beslutet kan
kreditanstalten efter ansökan godkänna att
räntestödslånet överförs i namnet på en annan kommun eller ett samfund eller en sammanslutning som bildats för vattentjänster så
att denne ansvarar för det samt befria den
tidigare gäldenären från ansvar efter att utlåtande inhämtats om ärendet av den myndighet som godkänner räntestödslånet.

Statens vattentjänstarbeten
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I lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder finns det inte några stadganden om
på vilka villkor ett vattentjänstprojekt som
genomförts som statens vattentjänstarbete
(statsbudgetens moment 30.50.77) kan överlåtas till någon annan. Inte heller i någon annan
lag finns det stadganden om villkoren för vidareöverlåtelse av statens vattentjänstarbete.
I avtalet om statens vattentjänstarbete är det
på grund härav nödvändigt att förvissa sig
om att de förpliktelser som gäller projektet
och slutförandet av de övriga arbeten, som
är kopplade till detta samt vilka uppställts i
stadganden och i stödbeslutet i samband med
överlåtelsen av projektet, överflyttas på den
nya ägaren.
Vattentjänstunderstöd
På överlåtelsen av ett projekt som genomförts
med vattentjänstunderstöd (statsbudgetens
moment 30.50.31) tillämpas de allmänna
stadgandena i lagen om statsunderstöd. Om
överlåtelse av egendom stadgas i 13 § av statsunderstödslagen. Om användningssyftet för
egendomen har definierats i understödsbeslutet, får inte ägande- och besittningsrätten
till egendomen utan samtycke av den som
beviljat understödet överlåtas till någon annan under egendomens brukstid. Brukstiden
bestäms i understödsbeslutet och den får vara
högst tio år från att understödet till fullo har
betalats. Om brukstiden för fast egendom och
byggnader har stadgats särskilt.
Överlåtelse av egendom, innan den i statsunderstödslagen stadgade brukstiden utlöpt,
kan vara en grund för återkrav av understödet
(22.1. § 4 punkten). Det vore således möjligt att
återkräva vattentjänstunderstödet det oaktat
att det till exempel i det beslut om att bevilja
understöd som den regionala miljöcentralen
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fattat inte skulle finnas ett omnämnande om
återkrav. Statsunderstödsmyndigheten beslutar om återkrav i varje enskilt fall enligt prövning. Återkrav av vattentjänstunderstöd vore
dock något ytterst exceptionellt. Det kunde
komma i fråga främst i fall, där förvärvaren
inte skulle uppfylla de förutsättningar för
stödberättigande, som enligt 3 § i lagen om
stödjande av vatten- och avloppsåtgärder
ställts på stödtagaren.
Bland andra förutsättningar som ska uppfyllas av den nya stödtagaren, kan nämnas 4.3
§ enligt vilken stödtagaren ska ha förutsättningar att svara för genomförandet av åtgärden och förpliktelserna efter genomförandet.
Vid prövningen av förvärvarens understödsduglighet ska å andra sidan observeras att
stöd enligt 3.2 § i lagen om stödjande kan
beviljas oberoende av i vilken juridisk form
(t.ex. aktiebolag) vattentjänstverksamhet bedrivs. Vid prövningen ska den förutsättning
som ingår i 4.2 § i lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder beaktas, enligt vilken de avgifter som tas ut för vattentjänsterna
inte får täcka de kostnader för vilka stödet
har beviljats.
Räntestödslån
Räntestöd för byggande av vattentjänstanordningar (statsbudgetens moment 30.50.30) är
en stödform som håller på att utgå. Fr.o.m. år
2002 har det inte längre i statsbudgeten beviljats fullmakt att godkänna nya räntestödslån.
Räntestöd beviljas en kreditanstalt, och kreditanstalten kan godkänna att räntestödslånet
överförs till en annan låntagare då denne inhämtat ett utlåtande från den myndighet som
godkänner räntestödslånet. Kreditanstalterna
meddelar om överföringarna till Statskontoret som ombesörjer utbetalningen av räntegottgörelserna.

Andra finansieringskällor
I fråga om projekt som stötts med EU-stöd,
sysselsättningsmedel o.d. följs de allmänna
villkoren för de aktuella anslagen och sådana
som ingår i vederbörande projektbeslut, i vilka vidareöverlåtelse vid äventyr om återkrav
av stödet för projektet har kunnat begränsas. I
frågor om återkrav lämnas närmare uppgifter
av den myndighet som beslutat om stödjandet.
Sammandrag
Den myndighet som beviljat stödet beslutar
alltid om ett eventuellt återkrav av statsunderstöd eller av annat stöd. Överlåtelse av
vattentjänstprojekt som genomförts med statens stöd till ett annat vattentjänstverk ska
tillåtas utan återkrav, om en överlåtelse ska
anses vara ändamålsenlig med hänsyn till
vattentjänsternas funktion, vattentjänsternas
strukturella utveckling eller annat dylikt mål.
I samband med överlåtelsen ska man dock se
till att de villkor som ställts för stödtagaren
i författningar och eventuellt i stödbesluten
blir uppfyllda även i fråga om förvärvaren
och att de förpliktelser som hänför sig till projektet och slutförandet av övriga arbeten som
kopplats till det och som ställts i stadgandena
och stödbeslutet övergår med det projekt som
ska överlåtas till den nya ägaren. Det är skäl
att i överlåtelsehandlingarna specificera sådan egendom som ingår i överlåtelsen och till
vilken ovan avsedda villkor eller förpliktelser
ansluter sig.
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vattentjänstarbeten, behandlats även andra av statens åtgärder för att främja
utvecklandet av vattentjänster. I handboken koncentrerar man sig på frågor
som hänför sig till beviljandet av stöd och valet av projekt som skall stödjas.
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Syftet med denna handbok är att förenhetliga grunderna för stödjande av

Stödjande av vattentjänster
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Handboken är i främsta rummet avsedd för att användas av de personer som
handlägger vattentjänsternas stödärenden hos de regionala miljöcentralerna.
Den är till nytta även för andra, så som arbetskrafts- och näringscentralerna
samt för sådana som ansöker om stöd.
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