
Anvisning om ansökan om befrielse från anslutning till
dagvattenavlopp
Ansökan om befrielse med bilagor ska skickas till Esbo stads registratur: kirjaamo@espoo.fi
eller PB 1, 02070 ESBO STAD.

Ansökan ska innehålla

· motiveringar till att en anslutning vore oskälig
· en beskrivning av var dagvatten uppkommer på fastigheten (till exempel taket,

dränering av husgrunden eller belagda ytor såsom asfalt)
· som bilaga en kartritning som visar hur dagvattnet leds (från fastigheten till

stadens dike eller något annat allmänt dike, vattendrag eller dagvattenavlopp)
samt dagvattensystem såsom rännor, brunnar, infiltrationsområden med mera

Exempel på hur en bra kartritning ser ut och över en bra beskrivning av
dagvattenledningen:

Ledningen av dagvattnet på Miljövägen 20

Dagvattnet från garagets tak och dräneringsvattnet vid husgrunden infiltreras i marken i
en infiltrationsbädd. Dagvattnet från bostadsbyggnadens tak och dräneringsvattnet vid
husgrunden leds till ett dike som går längs med tomtens norra gräns. Diket utmynnar i en
å.

Grunder för befrielse från anslutning

För att få befrielse ska alla följande villkor fyllas (17 c § i lagen om vattentjänster):

· anslutningen till dagvattenavloppet blir oskälig för fastighetens ägare eller
innehavare till exempel med tanke på kostnaderna



· befrielsen riskerar inte en ekonomisk och ändamålsenlig skötsel av
avloppshanteringen av dagvatten inom området enligt 17 a § där
vattentjänstverket ska sköta avloppshanteringen av dagvatten, och

· dagvattnet kan ledas bort på något annat ändamålsenligt sätt.

Vanliga frågor

- Vad är dagvatten och vad är inte det?
o Dagvatten är regn- och smältvatten som leds från marken, tak och andra ytor

med beläggning. Också dräneringsvatten, det vill säga vatten som leds bort
från husgrunden, räknas till dagvatten. Vatten som regnar ner på
absorberande ytor, såsom gräsmattor, är inte dagvatten. Tvättvatten
(gråvatten) och hushållsavloppsvatten är inte dagvatten.

- Hur lång tid tar handläggningen av ansökan om befrielse?
o Ansökningarna behandlas i den ordning de lämnas in. För närvarande är

målet för behandlingstiden fyra månader.
- Vems underskrifter behövs i ansökan?

o Underskrifter behövs av alla fastighetsägare. Om du ansöker om befrielse på
fastighetsägarens vägnar eller om en ägare ansöker på de övriga
fastighetsägarnas vägnar behövs fullmakt.

- Min fastighet är redan ansluten till dagvattenavloppet på Naturvägen. Nu byggs ett
dagvattenavlopp på Miljövägen. Måste jag ansöka om befrielse?

o Nej, det behöver du inte.
- Kan jag beviljas befrielse om det krävs pumpning för att leda dagvattnet?

o Behovet av pumpning beaktas då staden bedömer frågan om oskälighet, men
alla villkor i 17 c § i lagen om vattentjänster måste fyllas för att befrielse ska
beviljas.

- Kan jag ansluta mig till dagvattenavloppet via samma rör som min granne?
o Ja, om grannarna har ingått ett ömsesidigt avtal. Helsingforsregionens

miljötjänster kan inte förplikta någon till gemensamma ledningar på tomterna.
- Vi har ett avtal om delning av fastighetsbesittning. Kan jag ansöka om befrielse för

bara min del av fastigheten?
o Nej, ni måste ansöka om befrielse tillsammans för hela fastigheten. Om en

del av dagvattnet leds till dagvattenavloppet, kan ni ansöka om en delvis
befrielse.



1. Fastighet som ansökan om befrielse gäller
Adress Postnummer och postanstalt

2. Fastighetsägare
Namn

Adress Postnummer och postanstalt

Telefon E-post

3. Sökanden, om annan än fastighetsägaren
Namn

Adress Postnummer och postanstalt

Telefon E-post

Fullmakt av fastighetsägaren bifogas (obligatorisk)

4. Byggande på fastigheten

bebyggd 

byggande pågår 

obebyggd (och förblir det inom den närmaste framtiden)

5. Var uppstår dagvatten på fastigheten

dräneringsvatten från husgrunden 

takvatten

gårdsplan med beläggning

annat, vad

Ansökan
Befrielse från anslutning till 
dagvattenavlopp
(17 § i lagen om vattentjänster 119/2001)



6. Ledning av dagvatten

Dagvattnet och dräneringsvattnet från husgrunden infiltreras i marken.

Dagvatten och dräneringsvattnet leds till ett gränsdike eller ett annat 
dike.

Dagvattnet och dräneringsvattnet avleds på annat sätt.

Beskrivning av hur dagvattnet leds: 

7. Motivering till att en anslutning vore oskälig (obligatorisk)

8. Specificerad kostnadskalkyl över utgifterna för anslutning till dagvattenavloppet

9. Obligatoriska bilagor

Kartritning som visar hur dagvattnet uppstår och leds på 
fastigheten samt bort från fastigheten till ett dagvattenavlopp, till 
stadens dike eller till ett vattendag.

Om ansökaren är någon annan än fastighetens ägare eller om alla 
ägare inte undertecknat ansökan,

fullmakt av alla övriga fastighetsägare.

Om dagvattnet leds till ett dike vid fastighetens gräns, 

medgivande av grannen.



10. Andra bilagor

11. Jag vill ha beslutet (välj ett sätt)

per post 

per e-post 

12. Datum och underskrift
Underteckningar och namnförtydliganden av alla fastighetsägare. Om någon av
undertecknarna saknas behövs fullmakt av dem. E-blanketten behöver inte
undertecknas om det finns fullmakter av de övriga fastighetsägarna.

Personuppgifterna registreras i stadens beslutssystem och i miljöövervakningens register 
Trimble Locus. Dataskyddsbeskrivningarna finns på 
www.espoo.fi/fi/espoon-kaupunki/tietosuoja 

Lämna in ansökan till Esbo stads registratur PB 1 02070 ESBO STAD

eller per e-post till: kirjaamo@espoo.fi

http://www.espoo.fi/tietosuojaselosteet
https://www.esbo.fi/dataskyddsbeskrivningar
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