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 ANSÖKAN OM AVVIKELSE I FRÅGA OM BEHANDLING AV  

AVLOPPSVATTEN 

Från kraven på behandling av hushållsavloppsvatten  

(MILJÖSKYDDSLAGEN 527/2014 156d §) 

DIARIEFÖRINGSUPPGIFTER 

Returadress: Vasa stads miljöavdelning, PB 3, 65101 Vasa 

(Fylls i av myndigheten) 

Diarieanteckning:                                                                             Ansökan har inkommit:                                                              

 

 

1. ALLA FASTIGHETSINNEHAVARE 

 

Fastighetsinnehavarnas namn och födelsedatum, stryk under sökandes namn 

      

Sökandens adress 

      

Sökandens e-postadress 
      

Telefon 
      

 

 

2. UPPGIFTER OM FASTIGHETEN 

 

Stadsdel 

      

Lägenhetens eller det outbrutna områdets byggnads-

nummer 

      

Fastighetens yta 

      

Adress 
      

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL 

 Bostadshus för åretruntboende,     Yta       m2 

 Fritidsbostad                        Andvändningsgrad       månader/år 

 Något annat, vad?      

Antal boende på fastigheten       

Byggnader på fastigheten 

      

Hur många separata behandlings- eller utloppssystem för avloppsvatten finns det på fastigheten?      st 

 

Markens beskaffenhet på tomten/fastigheten 

      

Avstånd till befintligt avloppsnät 

      meter 

 
Till ansökan ska bifogas en situationsplan (t.ex. 1:500) som visar va byggnaderna, behandlingssystemen 
och utloppsplatserna för avloppsvatten ligger samt deras avstånd till diken, sjöar och vattendrag, hushålls-
vattenbrunnar och gränser. (BILAGA 1) 
 
En separat BILAGA 2 ska fyllas i för varje behandlings- eller utloppssystem för avloppsvatten. 
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3. MOTIVERING TILL AVVIKELSE FRÅN KRAVEN PÅ BEHANDLING AV HUSHÅLLSAVLOPPSVATTEN  

(MSL 156d§)  

(redogörelser på separata bilagor 3A/3B/3C/3D) – välj en eller flera motiveringar 

A) Ansökan om avvikelse grundar sig på att mängden avloppsvatten är liten  

 Ja (bifoga bilaga 3A till ansökan)   Nej     

 

ELLER 

Ansökan om avvikelse grundar sig på oskälighet. Oskäligheten föranleds av: 

 

B) Fastighetens läge på ett område som ska anslutas till ett avloppsnät.  

 Ja  (bifoga bilaga 3B till ansökan)    Nej 

Fastigheten ansluts och avloppsvatten avleds till vattentjänstverkets avloppsnät fr.o.m. år        

 

C) Hög ålder hos innehavaren av fastigheten och övriga personer som är stadigvarande bosatta på fastigheten 

samt andra motsvarande särskilda faktorer i deras livssituation.  Ja (bifoga bilaga 3C till ansökan)      Nej        

 

D) Långvarig arbetslöshet eller sjukdom hos innehavaren av fastigheten eller något annat jämförbart socialt hin-

der för betalning.  Ja (bifoga bilaga 3D till ansökan)      Nej    

 

Lämna redogörelserna på separata bilagor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. UNDERSKRIFTER 

Ort och datum           
 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Alla fastighetsinnehavares / ägares underskrifter 
 

      

Namnförtydliganden 

 

 

6. BILAGOR 

  1. En situationsplan som visar läget för byggnader, behandlingssystem och utloppsplatser för avloppsvatten 

samt gränser och hushållsvattenbrunnar 

  2. Beskrivning av avloppsvattensystemet (fyll i en egen blankett för varje system för behandling av avlopps-

vatten) 

  3A. Redogörelse för små avloppsvattenmängder från fastigheten 

  3B. Redogörelse för anslutning av fastigheten till avlopp 

  3C. Redogörelse för hög ålder hos innehavarna av fastigheten och andra motsvarande särskilda faktorer i 

deras livssituation 

  3D. Redogörelse för fastighetsinnehavarnas arbetslöshet, sjukdom eller socialt hinder för betalning 
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ANVISNINGAR  
Kangas, A. (red). Avloppsvatten i glesbygdsområden – Lagstiftning och praxis 2017. Miljöhandledning. Miljömini-
steriet. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4740-1 
  
Avvikelse från reningskravet på basnivå  
Förutsättningar för avvikelse  
Tillstånd att avvika från reningskravet på basnivå för avloppsvatten från glesbebyggelse kan beviljas med stöd av 
miljöskyddslagen (156 d § MSL). Här avses endast områden inom 100 meter från en sjö, ett vattendrag eller havet 
eller inom ett grundvattenområde, där det finns en tidsgräns för uppfyllelsen av reningskravet på basnivå. Avvikel-
sen är endast avsedd för ovanliga fall och förfaller genast om situationen förändras. Bestämmelserna om avvikelse 
gäller endast system för behandling av avloppsvatten på objekt som byggts eller beviljats bygglov före år 2004. Av-
vikelser är systemspecifika.  
 
Beviljande av tillstånd för avvikelse förutsätter antingen en anmärkningsvärt obetydlig miljöbelastning eller att en 
förbättring av behandlingssystemet skulle vara oskälig för fastighetsinnehavaren kostnadsmässigt eller tekniskt.  
Ansökan om avvikelse kan beviljas av kommunens behöriga myndighet, ofta miljövårdsmyndigheten. Avvikelse kan 
beviljas fastighetsspecifikt för högst fem år i sänder. Tillstånd för avvikelse behöver inte beviljas trots att nedan be-
skrivna förutsättningar för en avvikelse uppfylls. Ett beviljat tillstånd förfaller, om användningen av fastigheten för-
ändras så att belastningen ökar eller om ägandet eller besittningsrätten förändras.  
 
Anmärkningsvärt obetydlig miljöbelastning  
Kommunens behöriga myndighet kan bevilja tillstånd att avvika från kraven på grundval av anmärkningsvärt obe-
tydlig miljöbelastning. Detta innebär att antalet bosatta på fastigheten, dess nyttjandegrad eller kvaliteten på och 
mängden avloppsvatten som uppkommer inte nämnvärt får avvika från en lägre nivå än genomsnittet för glesbe-
byggelse så att belastningen ökar. I praktiken får antalet bosatta på fastigheten inte överstiga genomsnittet på tre 
personer. Antalet stadigvarande bosatta på fastigheten får alltså vara högst 1–2. Dessutom bor man på fastigheten 
bara en del av året, och även då i liten utsträckning. Vad beträffar kvaliteten på avloppsvattnet måste man ta hän-
syn till om fastigheten exempelvis har tillgång till vattenklosett eller ett system som skiljer åt toalettvatten och annat 
avloppsvatten. Det väsentliga är att miljöbelastningen är obetydlig jämfört med avloppsvattenförordningens belast-
ningstal per boende.  
 
Åtgärdernas oskälighet  
Tillstånd till avvikelse från reningskravet på basnivå kan sökas, om den investering som behövs vore oskälig för 
fastighetsinnehavaren. När oskäligheten bedöms finns det skäl att titta på såväl investeringarnas livslängd som fas-
tighetsinnehavarens sociala och ekonomiska situation. Tillstånd till avvikelse kan beviljas på oskälighetsgrunden 
för både permanent bebodda fastigheter och fritidsfastigheter.  
 
Avvikelse kan endast beviljas om åtgärderna skulle medföra både höga kostnader och vara tekniskt krävande, t.ex. 
på grund av terrängen. Vid bedömningen av huruvida åtgärderna är oskäliga beaktar myndigheten följande: 1) fas-
tighetens läge på ett område som ska anslutas till ett avloppsnät, 2) hög ålder hos innehavaren av fastigheten och 
övriga personer som är stadigvarande bosatta på fastigheten samt andra motsvarande särskilda faktorer i deras 
livssituation, 3) långvarig arbetslöshet eller sjukdom hos innehavaren av fastigheten eller något annat jämförbart 
socialt hinder för betalning.  
 

Kostnaderna kan bedömas genom att jämföra dem med den genomsnittliga kostnaden för att förbättra avloppsvat-

tensystemet och t.ex. anslutningsavgifter enligt lagen om vattentjänster. På fritidsfastigheter blir iakttagandet av 

kraven inte lika lätt oskäligt för fastighetsinnehavaren som på en fastighet använd som egen bostad och nödvändig 

för den boendes liv och utkomst. 

 

 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4740-1

