Vasa stads byggnadstillsyn

Inlämnandet av vatten- och avloppsplaner till
byggnadstillsynen &
Anslutning till vatten- och avloppsnätet

Vatten‐ och avloppsplaner
Vatten‐ och avloppsplaner med bilagor ska lämnas in till byggnadstillsynen innan vatten‐ och
avloppsarbetena inleds vikta i A4‐storlek och försedda med ryggar.
I planernas namnruta ska finnas uppgifter om
 planerarens kontaktuppgifter,
 e‐postadress och
 planerarens underskrift.

Planerarens behörighet ska vara enligt A2 i Finlands byggbestämmelsesamling.
Skalan på planerna



situationsplan: småhus 1:200, övriga 1:500
planritning: 1:50

På planerna ska också regnvattenavloppssystem och dräneringsdiken anvisas. Av planerna ska byggnadernas
och avloppens höjdlägen framkomma. Även på situationsplanen ska vattenmätarens placering visas.
Linjetjockleken och ritningsbeteckningarna ska vara i enlighet med Finlands byggbestämmelsesamling D4. På
planerna ska tydligt framgå brandområdenas gränser.
Vatten‐ och avloppsplaner inlämnas till VVS‐granskningsbyggmästare Harri Suoranta vid Vasa stads
byggnadstillsyn.
Postadress:

Besöksadress:

Vasa stads byggnadstillsyn
VVS / Harri Suoranta
PB 2
65101 VASA

Vasa stads byggnadstillsyn
Harri Suoranta, rum 417 C
Kyrkoesplanaden 26, 4. vån
65100 VASA

OBS! Planer som inlämnats med bristfälliga uppgifter kan inte tas upp till behandling.

VATTEN‐ OCH AVLOPPSPLANER SAMT HANDLINGAR SOM INLÄMNAS
TILL VASA STADS BYGGNADSTILLSYN
(vikta i A4‐storlek och försedda med pärmrygg)

Efter att bygglovet har beviljats (ny‐ och saneringsbygge):
Namn på plan/handling
1. Tomtkarta över vattenledningar och avlopp (Vasa Vatten)
2. Anslutningsuppgifter (Vasa Vatten)
3. FVA‐dimensioneringsuppgifter‐blankett (ifylld och undertecknad av VVS‐
planeraren)
4. Situationsplan (vatten och avlopp) 1:200 (1:500)
5. Planritningar över vattenledningar och avlopp 1:50 (gamla byggnader 1:100)
6. Specialritningar (t.ex. brunnsritningar, linjeritningar, avskiljare)

Mängd st.
1
1
1
3
2
1

7. Inom glesbygdsområde: översiktskarta över fastighetens läge
(omgivningskarta)

1

8. Markägarnas samtycke / servitut, ifall tekniken förs till fastigheten via/genom
annans markområde

1

Enbart anslutning till Vasa Vattens vatten‐ och avloppsnät
(förutsätter åtgärdstillstånd):
Namn på plan/handling
1. Åtgärdstillståndsansökan
2. Utredning av byggplatsens besittning (kopia av lagfart, köpebrev eller
arrendeavtal)
3. Tomtkarta över vattenledningar och avlopp (Vasa Vatten)
4. Anslutningsuppgifter (Vasa Vatten)
5. FVA‐dimensioneringsuppgifter‐blankett (ifylld och undertecknad av VVS‐
planeraren)
6. Vatten‐ och avloppsplaner över ändringar (3 stycken ritningar)
7. Markägarnas samtycke / servitut, ifall tekniken förs till fastigheten via/genom
annans markområde

Mängd st.
1
1
1
1
1

1

Elektronisk inlämning
Vasa stads byggnadstillsyn använder inom e‐tjänsten ePermit -applikationen som finns på
webbadressen: https://ebygglov.vasa.fi/.
Om bygglovsansökan har gjorts elektroniskt, ska planerna skickas via ePermit i PDF/Aformat. Namnge bilagsfilerna enligt anvisningarna. Benämningsanvisning för ritningar och bilagor finns i
hjälpmenun i ePermit. VVS‐dokumenten i enlighet med våra inlämningsanvisningar ska placeras i
bilagsfälten som reserverats för dem. Bristfälligt inlämnade uppgifter kan inte behandlas.

Den som inleder ett byggprojekt ska i sitt projekt ta med en planerare och arbetsledare som med stark
elektronisk identifiering kan använda programmet.
Planerna ska vara i skala, vikta i A4‐format och försedda med pärmrygg.
Obs! Anslutningsuppgifter och FVA‐dimensioneringsuppgifter behöver inte lämnas in i pappersform.

Kommentarer och diskussioner i anslutning till planer och lov förs i ePermit. Separata e‐
postmeddelanden och bifogade filer kan inte användas i ePermit.

OBS! När planerna har tagits emot vid byggnadstillsynen, vidarebefordrar VVS‐granskningsbyggmästaren de
behövliga planerna och handlingarna till Vasa Vatten för behandling av anslutningsavtal. Planerna måste
finnas hos Vasa Vatten innan anslutningsavtalet kan undertecknas.

YTTERLIGARE UPPGIFTER OCH BESTÄLLNING AV HANDLINGAR

Tomtkarta över vattenledningar och avlopp samt anslutningsuppgifter (Vasa
Vatten):




med beställningsblanketten: https://www.vaasanvesi.fi/sv/web/sv/liittymatietojen‐tilaus eller
per telefon: (06) 325 4154 eller (06) 325 4155 eller
per e‐post: vaasanvesi.liittymapalvelut(at)vaasa.fi

Noggrannare information om anslutning till vatten‐ och avloppsnät:
https://www.vaasanvesi.fi/web/sv/liittyminen
Anslutarens checklista (Nybyggare)
https://www.vaasanvesi.fi/documents/68848/73883/checklista_nybyggare.pdf/010a91bdf354-4dec-8887-062249cd7e1a
Anslutarens checklista (Sanerare)
https://www.vaasanvesi.fi/documents/68848/73883/Checklista_sanerare.pdf/8a7c8e91e95c-4301-839f-4bfc0f85570c

Förfrågan angående anslutning och anslutningsuppgifter:
Vasa Vatten
Anslutningstjänsten, tfn (06) 325 4154, vaasanvesi.liittymapalvelut(at)vaasa.fi

Förfrågan angående vatten‐ och avloppsplaner samt ‐syner & lovärenden gällande
vatten‐ och avloppsarbete:
Vasa stads byggnadstillsyn
VVS‐granskningsbyggmästare Harri Suoranta, tfn 040 569 6700, harri.suoranta(at)vaasa.fi
Uppdaterad 21.1.2020

