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ANSÖKAN
OM UNDERSTÖD FÖR VATTEN
OCH AVLOPP

Små projekt, enskilda fastigheter eller 
mindre VA-sammanslutningar

1.
miljöcentral

2.  UPPGIFTER OM SÖKANDEN
Sökande  Nummer

Näradress Postnummer och postanstalt

Telefon hem Telefon tjänst Mobiltelefon

E-post

3.  UPPGIFTER OM FASTIGHETEN
Kommun By

Fastighetens namn Registernummer
tilläggsuppgifter i punkt 9 tilläggsuppgifter i punkt 9

Fastigheten används för
boende och utövande boende och annan enbart boende
av lantbruksnäring näringsverksamhet

Bostadsbyggnaden är

ett nybygge uppförd tidigare

4.  SPECIFIKATION OCH KOSTNADSFÖRSLAG (se anvisningarna)
Kostnadsförslag  euro  Godkända kostnader euro

4.1 Brunn

4.2 Vattenledningar längd m

4.3 Pumpar, cisterner o.d.

4.4 Anläggningar för behandling av vatten

4.5 Avlopp längd m

4.6 Anläggningar för behandling av avloppsvatten

4.7 Anläggningar för behandling av toalettavfall

4.8 Planering och förundersökning

4.9 Kostnader sammanlagt



2SYKE 4202sv / 10.2002

5.  FINANSIERINGSPLAN
Sökandens förslag
euro

Regionala miljöcentralens
granskning

Statligt understöd för vatten och avlopp som söks euro
Egen finansiering högst %

Ansöks om annan statlig finansiering nej ja, var

Ansöks om kommunal finansiering nej ja

Har samma fastighet tidigare beviljats
- statligt understöd för vatten och avlopp? nej ja år

- lån för vatten och avlopp enligt landsbygdsnäringslagen eller lagen om gårdsbruksenheter? nej ja år

- annan statlig finansiering för vatten och avlopp? nej ja år

6.  BYGGTIDTABELL
Byggande av vattentäkt

Övriga arbeten

7.  SÖKANDENS BANKFÖRBINDELSER (Konto, till vilket understödet kan utbetalas)
Kontoinnehavare Bank

Kontor Kontonummer

8.  BILAGOR
Regionala miljöcentralens
granskning 

1. Plan för projektet jämte kostnadsförslag

2. Karta över fastighetens läge

3. Utredning om ägande- och besittningsrätten till fastigheten

4. Kopior av de kommunala tillståndsmyndigheternas utlåtanden

5. Analysresultat av vattenprov från vattentäkten

6. Vattenförsörjnings- och avloppssammanslutningens stadgar

7. Kommunstyrelsens utlåtande om projektet

9.  TILLÄGGSUPPGIFTER

10.  DATERING OCH UNDERSKRIFT

Ort Datum Underskrift

Förtydligande av underskrift
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PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV BIDRAG

Understöd för vatten och avlopp beviljas enligt lagen (56/80), ändringar av lagen (1376/89, 96/95) och förordningen
(97/95) om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder. Understödet beviljas av den regionala
miljöcentral inom de kvoter som miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet fastställer.

För planering och vidtagande av vatten- och avloppsåtgärder kan understöd beviljas fastighetsinnehavare samt
sammanslutningar som grundats för vattenförsörjning och/eller avloppsreglering inom glesbygden. Arbetsobjekt som
kan beviljas understöd är vattenförsörjnings- och avloppsanläggningar som behövs i projekt som gäller en viss
fastighet eller i därmed jämförbara projekt. Sådana anläggningar är vattentäkter, pumpstationer, vattencisterner,
anläggningar för behandling av vatten och avloppsvatten och andra med dessa jämförbara anläggningar, såsom
anläggningar för behandling av toalettavfall samt vattenledningar och avlopp utanför byggnaden. Understöd kan
endast beviljas sådana fastigheter som används för permanent boende.

Närmare uppgifter om arbetsobjekt som kan beviljas understöd samt om grunderna och förfaringssättet för beviljandet
ges av de regionala miljöcentralerna.

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV DENNA BLANKETT

Sökanden bör fylla i hela blanketten (vid behov tillsammans med planläggaren), förutom de punkter som är märkta
med skuggade fält. (Dessa ifylles av den regionala miljöcentralen).

1. Ansökan skall riktas till och tillställas den regionala miljöcentral inom vars område fastigheten är belägen.

2. I punkten anges sökandens namn och kontaktuppgifter. Sammanslutningar anger namn och uppgifter om
kontaktperson.

3. I punkten anges de efterfrågade uppgifterna om fastigheten där vattenförsörjnings- och
avloppsanläggningarna skall installeras. Om den sökande är ett öppet bolag eller en liten sammanslutning
kompletteras fastighetsuppgifterna i punkt 9.

4. Här anges grundläggande uppgifter om projektet, såsom typ av anläggning, vattenledningens och avloppets
längd osv. Mer detaljerade uppgifter bör framgå av den egentliga planen. Planläggaren bör namnges. I denna
blankett specificeras kostnadsförslaget endast enligt huvudgrupperna. Med anläggning för behandling av
toalettavfall avses komposteringstoalett eller motsvarande anläggning.

5. I punkten presenteras den sökandes plan över hur han/hon tänker finansiera projektet. Också eventuella
tidigare statsstöd för vatten- och avloppsprojekt som gäller samma fastighet bör anges här.

6. Förrän beslut om understöd har fattats får inga andra anläggningar uppföras än vattentäkternas
baskonstruktioner. Arbetet på vattenledningar, pumpar eller andra anordningar får alltså inte påbörjas, om
inte den ifrågavarande regionala miljöcentral av särskilda skäl ger sökanden tillstånd till det.

7. I punkten anges uppgifter om bankförbindelse.

8. I punkten nämns de bilagor som behövs utöver ansökan. Om dessa finns detaljerade uppgifter längre fram.

9. I punkten anges kompletterande uppgifter om delägare och fastigheter som berörs i punkterna 2 och 3, när
sökanden är ett öppet bolag eller en liten sammanslutning. Också andra eventuella uppgifter som sökanden
vill hänvisa anges i denna punkt eller vid behov i särskilda bilagor.

10. Ansökan skall dateras och undertecknas av sökanden eller sökandena.
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ANVISNINGAR FÖR UTARBETANDE AV BILAGOR

1. Projektets planläggare bör vara tillräckligt förtrogen med ärendet. Planen bör i tillämpliga delar följa
vattenstyrelsens anvisning VH 39.02. Av situationsplanen (skala 1 : 500 - 1 : 1000) bör bl.a. framgå var
vattentäkten, vattenledningarna, avloppen och anläggningarna för behandling av avloppsvattnet skall
placeras. De befintliga eller planerade byggnadernas läge på tomten bör också framgå av situationsplanen.
Detsamma gäller byggnader, brunnar och avloppsanläggningar som befinner sig i närheten av grannar, liksom
tomternas lutningsförhållanden. Anläggningarnas dimensionering och kostnadsförslag bör redovisas på
blankett VYH 36.03. De närmaste grannarnas vattenförsörjnings- och avloppssituation anges vid behov på
blankett VYH 34.22.

2. Som karta över projektets läge rekommenderas ett utdrag i formatet A4 ur grundkartan i skalan     1 : 20 000.
Kartbladets nummer bör anges.

3. Äganderätt och ständig besittningsrätt till fastigheten bör visas med officiellt intyg.

4. Om projektet kräver byggnadslov, tillstånd för vattenklosett eller miljövårdsnämndens tillstånd bör kopior av
dessa jämte eventuella tillståndsvillkor bifogas ansökan.

5. Från vattentäkten bör vattenprov tas och analysresultaten bör bifogas ansökan.

6. Om sökanden är en sammanslutning bör dess stadgar bifogas ansökan.

7. Av kommunstyrelsens utlåtande bör framgå att projektet inte strider mot kommunens planer för utvecklande
av vattenförsörjning och avlopp.

Ytterligare information om bilagorna ges av de regionala miljöcentralerna. Den regionala miljöcentralen kan besluta
att alla ovan nämnda utredningar inte behöver bifogas ansökan, samt behövliga anvisningar om granskningen av
projektet.
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