Avloppsvattenveckan inleds: under veckan erbjuds rådgivning i att förnya
avloppsvattensystem
Den landsomfattande avloppsvattenveckan vill påminna oss om rätt avloppsvattenhantering.
Avloppsvattenveckan, som ordnas för åttonde gången, äger rum den 18 – 24 maj. Under veckan ordnas det runt
om i landet evenemang med avloppsvattenhantering som tema. Med i evenemangen finns bl.a. miljöministeriet,
Finlands miljöcentral, jord- och skogsbruksministeriet, Suomen FISE-pätevät Haja-asutuksen Vesihuollon
Suunnittelijat (HaVesu ry), Plastindustrin rf, Finlands Fastighetsmäklareförbund ry, Förbundet för
Vattenskyddsföreningarna i Finland rf, Käymäläseura Huussi ry, Finlands Kommunförbund och Finlands
Egnahemsförbund rf.
Det finns fortfarande ca 120 000 före år 2004 byggda fastigheter med fast bosättning som behöver effektivisera
avloppsvattenhanteringen inom tidsfristen i avloppsvattenförordningen. Även fritidsfastigheter ska förbättra
avloppsvattenhanteringen. Efter jordbruket är det avloppsvattnet från fastigheter i glesbygder som orsakar den
största spridda belastningen.
Lättnader i avloppsvattenlagstiftningen som gäller glesbygder bereds som bäst av en bred arbetsgrupp. Eventuella
ändringar gäller bostadsfastigheter som är byggda före år 2004. Målet är att göra lagstiftningen skäligare genom
att fastställa miljömässigt känsliga områden och frigöra sådana fastigheter från ansvar som inte ligger vid vatten
eller i ett grundvattenområde. Man studerar ett alternativ som går ut på att ett avloppsvattensystem ska förnyas
endast i det fallet att man också gör andra reparationer på fastigheten.
Vad behöver en fastighetsägare veta?
Under avloppsvattenveckan uppmanas fastighetsägare att kontrollera sina avloppsvattensystem och ta fram
planer för att förnya systemen. Fastighetsägarna erbjuds objektiv och kostnadsfri rådgivning som också kan ske på
fastigheter, samt olika byggtjänster. Experter ger handledning steg för steg i hur avloppsvattenhanteringen kan
ordnas och vad allt man ska fästa vikt vid. Man kan vända sig till en planerare om man vet att systemet behöver
förnyas. Rådgivare i avloppsvattenfrågor hjälper till om man ännu inte vet om det egna systemet behöver förnyas
eller om man inte vet hur man ska gå vidare.
Det ligger i fastighetsägarnas intresse att veta hurdant avloppsvattensystem det finns på fastigheten och hur det
eventuellt ska göras effektivare. För det första ska man kontakta byggnadstillsynen eller miljöövervakningen i den
egna kommunen och ta reda på om det är möjligt att ansluta eller ska fastigheten anslutas till ett
vattentjänstverks avloppsvattennät eller om det finns några planer på att ett sådant nät byggs i området. Ett
gemensamt avloppsvattensystem med grannarna kan också vara ett kostnadseffektivt alternativ.
Planer för avloppsvattensystem arbetas fram av yrkesplanerare som är insatta i glesbygdens vattentjänstsfrågor.
En bra planerare arbetar oberoende av tillverkare av anordningar och bevakar fastighetsägarens intressen i
projektet. Planeraren tar reda på vilka krav som gäller för systemet i kommunen. Planen ska också innehålla flera
hanteringsalternativ samt redogöra för systemets användning och underhåll. Att anlita en sakkunnig planerare
kan innebära betydande besparingar i anskaffnings- och underhållskostnader.
Att använda ett avloppsvattensystem på ett rätt sätt leder till att nyttan för såväl fastigheten som för miljön är så
stor som möjligt. Var och en kan inverka på kvantiteten och kvaliteten av avloppsvatten till exempel när man
väljer tvättmedel. En torrklosett är också ett utmärkt och kostnadseffektivt alternativ för separering av
toalettavfall minskar väldigt behovet av rening av fastighetens avloppsvatten.
Vatten- och avloppslösningarna på fastigheten inverkar också på fastighetens värde. När vatten- och
avloppsvattenförsörjningen fungerar som den ska, är det ofta lättare att sälja fastigheten: de potentiella köparna
blir fler, försäljningstiden är kortare och försäljningspriset kan hållas på en aning högre nivå.

Avloppsvattensystemen i ordning före år 2018
Enligt statsrådets beslut i mars förlängs tiden för att förnya avloppsvattensystemen till 15.3.2018. Den ändrade
övergångstiden gäller före år 2004 byggda fastigheter med fast bosättning samt fritidsfastigheter. Övergångstiden
innebär att systemet ska uppfylla kraven senast då när tidsfristen löper ut. Det är möjligt att få hushållsavdrag för
anläggning, installering och reparation av ett avloppsvattensystem.
I dag gäller kraven i förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i glesbygdsområden allt nybygge. Om
man bygger ett nytt bostadshus eller en ny sommarstuga, ska avloppsvattenhanteringen byggas enligt dagens
krav.
Förutom den rådgivning som kommuner ger har man ordnat rådgivning i avloppsvattenfrågor, som
miljöministeriet har finansierat, sedan år 2011. Utöver webb- och telefonrådgivningen har man under denna tid
gjort 25 000 besök på fastigheter. Rådgivningen beräknas ha nått över 50 000 finländare.
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