
ANSÖKAN OM BEFRIELSE FRÅN ANSLUTNING TILL VATTENTJÄNSTVERKETS AVLOPP 

Befrielse från anslutning till vattentjänstverks avlopp  (Lag om vattentjänster 119/2001 11 §) 

Blanketten returneras till Vasa stads miljöavdelning: 

Miljöavdelningen 
Vasa stad
PB 3 
65101 Vasa 

Datum 

Sökande 

Sökandes adress 

Sökandes postnummer och -anstalt 

E-postadress 

Telefon 

Fastighet, till vilken befrielse ansökas:  

Fastihetens adress

 Fastighetsnummer (Rnr) 

Användning (t.ex.. åretruntbostad, sommarbostad, affärsutrymme, förråd, fastigheten inte i använding)

Antal personer/användare  personer 



I fastigheten finns: 

Vattenklosett 

Dusch 

Tvättmaskin 

Diskmaskin 

Handfat 

Bastu 

Avloppsvattnet från vattenklosett: 

Leds till en separat sluten tank, vars volym är   m3 

Avloppsvattnet från vattenklosett behandlas tillsammans med det övriga avloppsvattnet: 

Avloppsvattnet leds till en sluten tank, vars volym är         m3

Avloppsvattnet leds ut i marken via en slamavskiljare och infiltreras via ett spridningsrör 

Avloppsvattnet leds ut i marken utan slamavskiljare och infiltreras utan spridningsrör 

Avloppsvattnet leds till en markbädd via en slamavskiljare och därifrån via ett 
utloppsrör vidare ut i terrängen

Avloppsvattnet leds till en markbädd utan slamavskiljare och därifrån via ett utloppsrör 
vidare ut i terrängen

Avloppsvattnet leds till en markbädd via en slamavskiljare och därifrån via ett utloppsrör 
vidare ut i ett dike

Avloppsvattnet leds till en markbädd utan slamavskiljare och därifrån via ett utloppsrör 
vidare ut i ett dike

Avloppsvattnet leds till en markbädd via en slamavskiljare och därifrån via ett utloppsrör 
vidare ut i ett vattendrag

Avloppsvattnet leds till en markbädd utan slamavskiljare och därifrån via ett utloppsrör 
vidare ut i ett vattendrag

Avloppsvattnet leds ut i ett dike via en slamavskiljare 

Avloppsvattnet leds ut i ett dike utan slamavskiljare 

Avloppsvattnet leds ut i ett vattendrag via en slamavskiljare 



Avloppsvattnet leds ut i ett vattendrag utan slamavskiljare 

Avloppsvattnet leds till ett minireningsverk, hurdant: 

Avloppsvattnet behandlas på annat sätt, hur: 

Avloppssystemets byggnadsår

Avståndet från vattentjänstverkets avloppsvattenledning till tomtgränsen                       m 

Avståndet från vattentjänstverkets avloppsvattenledning till byggnaden      m 

Motivering för befrielse från anslutning till avloppsvattenledning (liten mängd avloppsvatten, stora 
kosnader för anslutningen, annan särskild orsak) 

Kostnadskalkyl för anslutningen 
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