Ansökan om befrielse från anslutning till vattentjänstverkets □ vattenledning

Sökande

Fastighet

□ avlopp

Namn
Adress

Postnr och –anstalt

Telefon

E-post

Fastighetens namn
Adress

Fastighetsbeteckning
322Postnr och –anstalt

Ägare (om annan än sökande)

Telefon

Användningsändamål
□ Fritidshus
□ Bostadshus
Utrustningsnivå
□ Borrbrunn (berg)
□ Ringbrunn
□ Vattenledning in
□ Gemensam brunn med
___ st. grannar

□ Vattenfilter_______
□ Torrklosett
□ Dusch
□ Övrigt __________

□ Vattenklosett
□ Tvättmaskin
□ Diskmaskin

Användningsgrad
Bilagor

Underskrift

________ dagar/år
________ st. invånare i medeltal
□ 1. Motivering till ansökan om befrielse
□ 2. Analysresultat över hushållsvattenkvaliteten (se anvisning), max. 6 mån. gammalt
□ 3. Utredning över vattentillgången
□ 4. Utredning över vattenförbrukningen
□ 5. Utredning över avloppsvattensystemen
□ 6. Situationsplan
Ort, datum och underskrift

Skicka ansökan till:
Kimitoöns kommun
Miljötillsynen
Malmvägen 2
25900 Dalsbruk

OBS! Tillgång till en tillräcklig mängd eget hushållsvatten som uppfyller kvalitetskraven är enligt
lagen om vattentjänster inte skäl nog för befrielse från anslutningsskyldigheten till
vattentjänstverkets vattenledning.

För att kunna fatta beslut om en fastighets befrielse från anslutningsskyldighet krävs en
utredning över att fastigheten till sitt förfogande har en tillräcklig mängd vatten och en högst
6 månader gammal vattenanalys av hushållsvattnet, varur framgår att vattenkvaliteten fyller
fastslagna kvalitetsfaktorer, vilka består av kvalitetskrav och kvalitetsrekommendationer.
Följande parametrar (fet stil nedan) skall analyseras i vattenprovet:
Kvalitetskraven (mikrobiologiska och kemiska) för hushållsvatten enligt SHM:s förordning
(401/2001) § 7 får inte överskrida högsta tillåtna gränsvärde ifråga om en eller flera av
följande kvalitetsfaktorer:
PARAMETER:

GRÄNSVÄRDE:

Escherichia coli

0 CFU/100 ml

Fluorid

1,5 mg/l

Nitrat

50 mg/l

Nitrit

0,5 mg/l

Arsenik, endast borrbrunnar

10 µg/l

Dessutom bör övriga ämnen undersökas, om man på goda grunder kan misstänka att sådana
förekommer i vattnet (t.ex. bekämpningsmedel, lösningsmedel, klorfenoler)
Kvalitetsrekommendationerna för hushållsvatten vid enstaka hushåll, SHM:s förordning
(401/2001) § 7 bilaga II får inte överskrida högsta tillåtna gränsvärde ifråga om tre (3) eller
flera faktorer av följande kvalitetsfaktorer, förutom för ammonium, koliforma bakterier och
radon, vilka inte får överskrida gränsvärdet:
PARAMETER:

GRÄNSVÄRDE:

Grumlighet
Färg
Lukt och smak

1,0 NTU
5
ingen tydlig främmande lukt eller smak

pH

6,5-9,5

Järn

<400 µg/l

Mangan

<100 µg/l

KMnO4-talet

20 mg/l

Klorid

100 mg/l

Ammonium

0,5 mg/l

Koliforma bakterier

<100 CFU/100 ml

Radon, endast borrbrunnar

<1000becquerel/l

