AVGRÄNSNING AV VATTENTJÄNSTVERKETS VERKSAMHETSOMRÅDETS TÄTORTER
TN 18.12.2018, § 123
BEREDNING (tekniska chefen Greger Lindholm)
Enligt lagen om vattentjänster (9.2.2001/119) borde kommunen senast 31.12.2016 enligt 8 § 4
mom. ange på en karta de verksamhetsområden för vattentjänstverk som godkänts före denna
lags ikraftträdande, tätorterna inom dem samt de områden som ska omfattas av vattenledningsnätet respektive spillvattennätet.
Enligt lagen om vattentjänster 3 § avses med tätort ett område där det bor åtminstone 200
personer i byggnader som finns nära varandra.
Finlands miljöcentral (SYKE) har definierat en avgränsning för alla tätorter i hela landet. SYKEs
tätortsavgränsning används vidsträckt och även Statistikcentralen använder den i sin statistikföring. Utgångspunkten för statistiska tätortsavgränsningen är uppföljning av samhällsstrukturen.
Materialets resolution är rutfält som mäter 250 m x 250 m och p.g.a. generaliseringsnivån är
det inte tillräckligt exakt för att användas vid tolkning på byggnads- och tomtnivå. Tätortsavgränsningen kan inte som sådan användas som norm i t.ex. tillståndsärenden som anknyter till
miljön, men den kan fungera som ett bakgrundsmaterial i beslutsfattandet. Avgränsningen grundar sig på 250 m x 250 m rutfält, var man, utöver befolkningsmängden, beaktar byggnadernas
antal, våningsyta och koncentration. Rutfält som till 100 % består av vatten hör inte till tätorter.
SYKEs tätortsavgränsning har presenterats i kartbilagorna i bakgrundsmaterialet tillsammans
med vattentjänstverkets nuvarande verksamhetsområde.
Avgränsningen av tätortsområdena inom vattentjänstverkets verksamhetsområde följer i huvudsak SYKEs definition av tätort. Med anledning av rutfältets grova indelning har det dock
gjorts några små preciseringar i avgränsningen. Verksamhetsområdenas avgränsning har godkänts i kommunfullmäktige 27.4.2011 § 20 och de ändras inte i denna behandling.
Från och med 1.1.2019 behöver en fastighet utanför en tätort inte anslutas till vattentjänstverkets vattenledning om fastighetens vattenanordningar har byggts innan vattentjänstverkets verksamhetsområde godkändes och fastigheten har tillgång till en tillräcklig mängd hushållsvatten
som uppfyller kvalitetskraven enligt den gällande hälsoskyddslagen och en fastighet utanför en
tätort behöver inte anslutas till vattentjänstverkets spillvattenavlopp om fastighetens avloppsanordningar har byggts innan vattentjänstverkets verksamhetsområde godkändes och bestämmelserna i den gällande miljöskyddslagen iakttas vid bortledande och behandling av spillvatten från
fastigheten eller fastigheten inte har någon vattenklosett och bestämmelserna i den gällande miljöskyddslagen iakttas vid bortledande och behandling av spillvatten från fastigheten.
Fastigheterna som är på Kimitoöns vattenaffärsverks verksamhetsområde, som är ytterom tätorterna, kan också i fortsättningen ansluta sig till vattentjänstverkets vatten- och avloppsvattennät.

FÖRSLAG (tekniska chefen Greger Lindholm)
Tekniska nämnden godkänner för sin del enligt lagen om vattentjänster (9.2.2001/119) enligt 8 §
4 mom. de delar av vattentjänstverkets i kraft varande verksamhetsområden som är i tätorter
som angetts på en karta som delges som bakgrundsmaterial. Tekniska nämnden beslutar sätta
kartbilagorna till allmänt påseende under 30 dagar och besluter begära NTM-centralens, kommunens vattentjänstverks, kommunens miljövårdsmyndighets och kommunens miljöhälsoskyddsmyndighets utlåtanden på avgränsningen.

BESLUT

Bakgrundsmaterial:
- Kartor 01: SYKEs YKR-tätorten och vattentjänstverkets verksamhetsområden
- Kartor 02: Avgränsning av vattentjänstverkets verksamhetsområdets tätorter, förslag

