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Andelslagsrörelsen i Finland går långt tillbaka i tiden. De första vattenandelslagen grundades redan i början
av 1900-talet. I glesbygdsregioner med tätbebyggelse lönar det sig ofta för de boende att sköta vattenförsörjning och avlopp centrerat genom att grunda ett gemensamt vattenandelslag för VA-funktionerna. Det
är det snabbaste och vanligen mest ändamålsenliga sättet att arrangera vattentjänsten för dem som bor i
området.

HÄR ÄR DET FÖRSTA NI SKA GÖRA
• gör klart för er vilka problem ni har
• hitta de rätta eldsjälarna
• samla en arbetsgrupp
• kontakta kommunen och traktens
vattent jänstverk
• informera alla som bor i området

VAD ÄR ETT VATTENANDELSLAG?
Ett vattentjänstverk är en inrättning som sköter ett
samhälles vattentjänster. Ett vattenandelslag räknas som vattentjänstverk, förutsatt att 50 boende är
anslutna eller att vattenförbrukningen är minst 10 m3
i dygnet, eller det tar emot mer än 10 m3 avloppsvatten per dygn. Vattenandelslag utan ett enda av de
tre kännetecknen omfattas inte av lagen om vattentjänstverk.

ska på sikt skötas professionellt: enbart med talkoarbete går det inte nödvändigtvis att i det långa loppet
driva anläggningen på lämpligt sätt.
Det är vattenandelslagets styrelse och funktionärer
som ansvarar för att nätet byggs, för att det hushållsvatten som distribueras fyller alla kvalitetskrav, för att
avloppsvattnet leds och hanteras på ett ändamålsenligt sätt samt för att anläggningens ekonomi går
ihop.

GÖR SÅ HÄR NÄR NI VILL GRUNDA ETT
ANDELSLAG

Vattenandelslagets viktigaste samarbetspartner är
de kommunala myndigheterna, de sakkunniga inom
vattentjänstverket i det aktuella området samt de personer hos den regionala miljöcentralen som ansvarar
för vattentjänsten.

KOMMUNENS ANSVAR FÖR VATTENTJÄNSTENS UTVECKLING
Enligt lagen om vattentjänster ska kommunen utveckla VA-funktionerna i dess område i överensstämmelse med samhällsutvecklingen utan också medverka
i den regionala översiktsplaneringen av vattentjänsterna. I samarbete med vattentjänstverken i de aktuella områdena ska kommunen dels sammanställa
övergripande planer för utveckling av vattentjänsten i
sin region, dels se till att de uppdateras.
När planläggningen genomförs ska kommunen
beakta de planer som avses i markanvändnings- och
bygglagen, oavsett om de redan trätt i kraft eller fortfarande är under beredning.

• kartlägg först problemen
• fråga sen alla om de vill vara med
• gör en praktisk förberedande plan
• räkna ut både kostnader och anslutningsavgifter
• lägg upp en långsiktig budget
• gör en förberedande finansieringsplan
• informera de boende och marknadsför
projektet
• skapa en livscykelstrategi
• hitta de rätta drivande krafterna

Vattenandelslaget är ett företag som ägs och förvaltas av sina medlemmar. Det behövs inte fler än tre
medlemmar eller sammanslutningar för att grunda ett
andelslag. Enligt lagen om andelslag krävs inte heller
något minimikapital. Ett andelslag ska bedriva ekonomisk verksamhet till nytta för sina medlemmar och
inte sträva efter vinst på det placerade kapitalet.

KOMMUNEN

VATTENTJÄNSTVERKET I
OMRÅDET

DEN REGIONALA
MILJÖCENTRALEN

planering eller möjligheter till
utveckling av vattentjänsten i komallmänna principer och ställda
hjälp med att lägga ut planerinmunens område
krav
gen på utomstående

VATTENANDELSLAGET SOM PRODUCENT
AV NÖDVÄNDIGHETSTJÄNSTER

markanvändningsplaner, andra pla- möjligheter till (eller villkor för)
förmedling av praktisk know-how
ner, skyddsområden etc.
vattenförsäljning

Hela verksamheten i ett vattenandelslag går ut på att
producera basservice för medlemmarna och den regleras av flera lagar och förordningar. Verksamheten

anslutning av vattenandelslaget till möjligheter till (eller villkor för) att grundvatten – områden och stukommunens vattentjänstverk
ta emot avloppsvatten
dier
eventuella bidragsprinciper, säkerheeventuella anslutningspunkter
ter för lån

BYSTÄMMA
plats
dat. mån. 2005 kl. xx
tidpunkt NN
VATTEN OCH AVLOPP TILL NN-BY
MÖTESAGENDA
1. Mötet öppnas, välkomsthälsning

NN

2. Utredarens hälsning

NN

■ Anförarna presenteras
■ Projektpresentation
3. Lag om vattentjänster, vattenandelslag och finansiering

NN, kommunen/den regionala miljöcentralen

4. Avloppsvattenbehandling och miljökonsekvenser

NN, kommunen

5. Hushållsvattnets kvalitet och tillräcklighet

NN, hälsovårdsmyndigheten

6. Kommunens planer, hälsningar till projektet

NN, kommunen

7. Diskussion

Deltagarnas frågor

8. Beslut om fortsatta åtgärder

KONTAKTER MED MYNDIGHETERNA

finansiering, principer, villkor

fastighetsregister, jordägande

principer för taxor respektive ansmiljövård
lutningspunkter

miljövård

underhållstjänster,
ring

jourtjänstgö-

hushållsvattnets kvalitet, godkännanbyggservice eller byggadministrade av den anläggning som levererar
tion
vattnet
kontorsservice

