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Abstrakt
Detta examensarbete utfördes åt Nykarleby Kraftverk Ab. Nykarleby Kraftverk är ett
företag som handhar produktionen av el, fjärrvärme och vatten samt mottagandet av
avloppsvatten inom Nykarleby. Examensarbetet utfördes på vatten- och avloppssidan
vilka enbart sköter om vattenproduktionen och mottagandet av avloppsvatten.
Syftet med arbetet var att framställa en broschyr som behandlar de viktigaste
ämnena inom vatten och avlopp. Broschyren skulle innehålla tillräckligt med material
för att ge kraftverkets kunder den nödvändigaste informationen. Materialet skulle
också bli till nytta för personalen på företaget. Delsyftet var att få fram klara ansvarsoch skyldighetsgränser mellan kunden och företaget.
Metoder som användes till examensarbetet var främst informationssökning via
litteratur eller nätet. Månatliga möten hölls med handledaren på företaget där arbetet
diskuterades och planerades. Resultatet av allt insamlat material och alla
diskussioner blev till en färdig broschyr. På så vis har också företaget en
informationskälla som de kan använda vid behov om oklarheter uppstår.
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Abstract
This thesis was made for Nykarleby Kraftverk Ab. Nykarleby Kraftverk is a company who
controls the production of electricity, district heat and water as well as the reception of
wastewater within Nykarleby. The thesis was carried out on the water and wastewater side
of the company who solely takes care of water production and the reception of wastewater.
The purpose of the thesis was to produce a brochure which consists of the most important
topics within water and wastewater. The brochure would consist of enough material to give
the company´s customers the most necessary information. The material would also be useful
for the company´s staff. The sub-purpose of the thesis was to obtain clear limits of
responsibility and obligations between the company and their customers.
The methods used in this thesis were mainly to find information through literature and
online. Regular meetings were held at the company with the supervisor where the thesis was
discussed and planned. The result of all gathered information and all the discussions became
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Bilaga – Vatten- och avloppsbroschyr
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1 Inledning
Det här examensarbetet har blivit gjort åt Nykarleby Kraftverk Ab mellan oktober 2018 och
april 2019 inom utbildningen maskin- och produktionsteknik vid yrkeshögskolan Novia.
Uppgiften bestod av att utveckla en broschyr med ansvarsgränser samt tillvägagångsätt för
kraftverkets kunder och personal. Broschyren fungerar som en informationskälla. Istället för
att kunden ska behöva ta kontakt med kraftverket personligen vid vanliga förekommande
frågor kan kunden läsa broschyren.
I detta kapitel behandlas syftet med examensarbetet, bakgrunden till varför arbetet behövs,
avgränsningar som gjorts, en företagsbeskrivning och dispositionen med tillhörande
kapitelförklaringar.

1.1 Bakgrund
I dagens läge har varken personal eller kunder tillgång till lättåtkomligt informativt material.
Vilket leder till onödiga samtal från kunder, samt tidskrävande materialsökning från
personalens sida.
En broschyr skulle förbättra kundens kunskap och hjälpa personalen med en faktabok som
innehåller det viktigaste inom vatten och avlopp.

1.2 Syfte
Huvudsyftet med examensarbetet var att utveckla en broschyr som både allmänheten och
personalen har nytta av. Broschyren skall sammanfatta både befintligt utspritt material och
nytt material. Den behöver också vara gjord så att personalen i ett senare skede kan uppdatera
den själv. Delsyftet är att få fram klara gränser mellan kunden och kraftverket, det vill säga,
vilka skyldigheter de har till varandra.

1.3 Avgränsningar
Examensarbetet begränsades till en broschyr som behandlar vatten- och avlopp. Både el och
fjärrvärme lämnades bort eftersom examensarbetet skulle ha blivit för ingående. Det skulle
dessutom krävt två extra broschyrer för respektive ämnen. Material som ska finnas med
begränsades till olika kapitel som bestämdes mellan Nykarleby Kraftverk och mig. Kapitlen
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ska vara lättförstådda så att alla läsare förstår vad som behandlas i broschyren. Eftersom
broschyren inte ska bli för lång, avgränsades arbetet till ungefär 30 sidor.

1.4 Företagsbeskrivning
Nykarleby Kraftverk Ab är ett kommunalägt aktiebolag som förser privatpersoner och
företag med vatten, el och fjärrvärme. De ordnar även avloppsverkstjänster inom Nykarleby
och till en viss mån också till Sundby och Karby i Pedersöre. I dagens läge arbetar 28
anställda för Nykarleby Kraftverk. De anställda är uppdelade inom de olika interna
branscherna. Nykarleby Kraftverk vill med sin verksamhet erbjuda Nykarlebys invånare
tjänster till förmånliga priser och bidra till stadens utveckling och framgång.
Flerbranschmodellen med vatten-, el-, fjärrvärmeproduktion under samma tak är vanlig i
Sverige men det finns endast två andra kraftverk i Finland som har samma modell. (12)
Nykarleby Kraftverk grundades 1926 i samband med att vattenverket i Lappo å togs i bruk.
Då företaget grundades fanns det endast en turbin som försörjde de anslutna med el. Senare
tillkom en till turbin som gjorde att man kunde försörja kunder från Oravais till Karleby med
el. 1984 byggdes hela vattenverk om och förstorades. Ändringen från 500 kW till 4500 kW
gjorde att en större del av älvens flöde utnyttjades, samt höjde vattennivån med fyra meter.
1993 sammanfördes vatten-, avlopps-, och elverk och bolaget tog det gemensamma namnet
Nykarleby Affärsverk. Namnet böts senare tillbaka till Nykarleby kraftverk och bolaget
ansvarade nu också för fjärrvärmetillverkningen. (12)
Vatten- och avloppssidan vid Nykarleby Kraftverk sköter om vattenleveransen, samt
mottagandet av avloppsvatten. Dricksvattnet renas av Kovjoki vatten Ab och det egna
reningsverket i Jeppo. Kovjoki vatten står för ungefär 80 % av det levererade dricksvattnet
och reningsverket i Jeppo står för 20 %. Det mottagna avloppsvattnet transporteras till
Jakobstads avloppsreningsverk via Nålören i Socklot som är gränsen till Jakobstads
verksamhetsområde. (12)

1.5 Disposition
Kapitel 1 ger läsaren en inblick i examensarbetet, syftet med uppgiften, avgränsningar,
bakgrunden till valet av uppgift, samt företagsbeskrivningen.
Kapitel 2 behandlar teorin som har använts för att kunna utföra arbetet. Riktlinjer för
vattentjänstverket och kommunala vattenlagen presenteras samt info om avloppetsregler för
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användning. Vad som gäller vid krislägen framförs med tanke på större industrier samt dess
beredskapsmöjligheter. Beskrivning av själva dricksvattnets producering och transport
beaktas för broschyrutveckling. Gamla tomtledningar och tomtventilen beskrivs med tanke
på att konsumenten ska vara medveten om följderna vid läckor. Vattenmätaren och dess
skötsel presenteras med beaktande av ansvarsområden. Olika avtal och avgifter beskrivs för
att konsumenten ska känna till hur de uppgörs och krediteras.
Kapitel 3 beaktar metoden som använts vid utförandet av uppgiften. Intervjuer och dylikt
som använts för att komma till ett resultat.
Kapitel 4 behandlar resultatet som erhållits i form av en färdig manual och dess innehåll.
Kapitel 5 är en diskussion om arbetet och dess moment samt hur arbetet skulle kunna
utvecklas vidare.
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2 Teori
I det här kapitlet behandlas teorier, som berör examensarbetet, och material som behövs vid
utvecklingen av broschyren. Kapitlet behandlar bland annat hur drickbart vatten produceras,
samt transporteras. Vidare behandlas även hur rent dricksvatten fås under krislägen, hur
kontaminerat vatten renas. Avgifter och anslutningar för vatten och avlopp presenteras i
samband med kundinriktningen. Kundens och kraftverkets olika ansvarområden kommer
även att ingå men med inriktning på kunden. Andra ämnen som behandlas är också gamla
tomtledningar, tomtventilen, vattenmätaren och allmänna leveransvillkor. Slutligen
presenteras hur avloppshanteringen fungerar i kommuner.

2.1 Allmänna leverensvillkor
Vattentjänstverk är den inrättning i samhället som sköter vatten- och avloppstjänster. Till sin
hjälp har de lagstiftningen och myndighetsbestämmelser som anger hur tjänsterna ska skötas.
I enlighet med bestämmelser har vattentjänstverk sina egna allmänna leveransvillkor som
baserar sig på vattentjänstlagen. Vattentjänstlagen finns till för att trygga tillgången på
drickbart vatten och främja avloppshanteringen i landet. Vattentjänstlagens innehåll bestäms
av regeringen i Finland och uppdateras med jämna mellanrum när nya bestämmelser har trätt
i kraft. Jord- och skogsbruksministeriet sköter verkställandet av lagen samt uppföljningen.
Andra myndigheter, som till exempel Närings-, Trafik- och miljöcentralen, ser till att de följs
genom tillsyner och kontroller. (8)
Vattentjänsverkets allmänna villkor appliceras på det verksamhetsområde där verket
ansvarar för vattenleveransen och mottagandet av avloppsvattnet. I takt med att samhället
ändras och nya bosättningar tillkommer ändras villkoren. På så vis säkerställs enskilda
konsumenters tillgång till verkets tjänster. De allmänna leveransvillkoren beaktas när en
konsument ansluter sig till verkets ledningsnät och vid anlitande av verkets tjänster.
Villkoren presenteras då i avtalet mellan parterna och omfattar konsumenten, fastigheten
som anslutningen berör, och vattentjänstverket. Verket kan stegvis ändra villkoren för en
näringsidkare och det görs då med speciellt undantagstillstånd. I samband med att
lagstiftningen och olika bestämmelser ändras uppdateras verkets villkor och den äldre
versionen ogiltigförklaras. (2), (8)
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2.2 Krislägen
Krislägen definieras som exceptionella situationer som har väldigt liten förberedelsetid. En
sådan situation kan vara miljö- eller hälsohotande. Situationen kräver förberedande
beredskap för vattentjänsteverket som levererar dricksvattnet åt sina konsumenter. Det finns
flera olika orsaker som kan leda till att dricksvattnet blir kontaminerat och den vanligaste är
bakterier som spridit sig till vattenkällan. Vattenkällan kan vara ytvatten eller grundvatten.
Bakterierna kommer oftast åt att sprida sig i vattnet genom smältsnö eller ösregn. Det
kontaminerade ytvattnet rinner då ner i upptagningsbrunnar. Ett krisläge kan också uppstå
vid långa avbrott i vattenleveransen vilket kan bero på en storm eller en större läcka i
ledningsnätet. Vattentjänsteverket har en nödvattensplan som följs när ett krisläge inträffar
och genom den meddelas konsumenterna om läget och hur man skall gå tillväga för att på
bästa möjliga vis hålla situationen under kontroll. (1)

2.2.1 Beredskap för mindre konsumenter
Till mindre konsumenter räknas egnahemshus, radhus och våningshus, alltså fastigheter som
har en liten vattenförbrukning gentemot företag och näringsidkare. En lägre
vattenförbrukning gör det lättare för vattentjänsteverket att leverera vatten till fastigheterna.
Drickbart vatten förs vid krislägen ut till speciellt valda platser enligt nödvattensplanen,
varifrån konsumenter kan hämta en viss mängd vatten för eget bruk. Vattentjänsteverket vill
ändå att konsumenterna ska förbereda sig inför ett krisläge genom att frysa ner vatten i PETflaskor. De kan vid krisläge användas som dricksvattenkälla eller frysklampar. Små mängder
vatten kan också kokas för att eliminera bakterier, virus och parasiter. (2), (3), (7)

2.2.2 Beredskap för företag
Företag som kräver en konstant vattentillförsel, eller använder stora mängder vatten, behöver
förbereda sig för ett krisläge eftersom vattentjänsteverket inte har någon möjlighet att
transportera stora mängder vatten under ett krisläge. Företaget kan förbereda sig genom
säkerhetsutrustning, vattenreservoar eller annan dylik utrustning som säkerställer
vattentillförseln under krisläget. Anordningen kopplas då till vattentjänsteverkets
ledningsnät men kräver en återströmningsventil som hindrar föroreningar från reservoaren
att rinna tillbaka ut i ledningsnätet. Vattentjänsteverket måste godkänna anordningen före
företaget får lov att anskaffa och bygga reservoaren. Företaget betalar för anordningen och
arbetet som innefattar anordningen och dess tillhörande komponenter. (2)
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2.3 Gamla tomtledningar
Ledningarna som finns omkring och i en fastighet ansvarar konsumenten för och
konsumenten ser till att de hålls i brukbart skick. För att konsumenten ska kunna ansvara för
ledningarnas kondition behöver vatten- och avloppsfunktionen vara känd. Det måste även
vara känt var ledningarna är dragna och hur de är kopplade. Ritningarna på ledningarna kan
för enskilda fastigheter finnas hos kommunen. (5)
Dricksvattenledningarna kontrolleras av konsumenten genom att kontrollera eventuella
läckor som kan uppstå i gamla ledningar och komponenter. Avloppsledningar kan täppas
igen av fett som spolats ner eller grus och sand som sluppit in i ledningarna via sprickor. Om
avloppsledningarna har byggts för nära träd, kan trädets rötter växa in i ledningarna och
blockera flödet. Ledningarnas kondition granskas vanligen med en liten kamera som förs in
i rörsystemet för att se om en sanering är nödvändig eller om det räcker med spolning. (5)
När fel eller bristningar i ledningarna upptäcks är det fastighetsägarens ansvar att få
systemet, eller en del av det, reparerat genom att kontakta vatten- och avloppshuvudmannen.
Att en reparation är nödvändig kan bero på ledningarnas ålder, men beroende på rörens
material, hur kopplingen gjordes och markens natur så nöts ledningarna olika mycket. Därför
är det omöjligt att ge en standardiserad rekommendation på när en sanering bör utföras
baserat på ledningarnas ålder. (6)
En läcka kan orsaka vatten- och fuktskador på fastigheten, vilket kan leda till dyra
reparationskostnader. Rörens åldersförsummelse kan leda till att försäkringen inte täcker
skadebeloppet. Många försäkringsbolag har ett läckageavdrag på hemförsäkringen.
Avdraget beaktar rörens ålder och minskar ersättningen på det totala skadebeloppet. Till
exempel OP-Pohjolas läckageavdrag börjar när fastighetens ledningar använts i 35 år och
uppgår då till 30 %. När ledningarna använts i över 50 år stiger avdraget till 60 %. (6), (4)
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Figur 1. Hur det bildats avlagringar i över 50 år gamla ledningar. (Benfranklinplumbingac)

2.4 Ansvarsområden
Ansvarsområdena utgår från vattentjänstlagen och vattentjänstverkets verksamhetsområde
som är det geografiska område där verket bjuder ut sina tjänster. När en konsument ansluter
sig till verket inom verksamhetsområdet så iakttas de leveransvillkor som bestämmer
ansvarsgränserna mellan verket och den anslutna. Alla fastigheter inom området ska ansluta
sig till vatten- och avloppsnätet enligt 10 § mom. 1 i vattentjänstlagen, men kan vid undantag
välja egna alternativ. Till exempel om fastighetens vatten- och avloppsanordningar byggts
före vattentjänstverket blivit erkänt eller om tillräcklig vattenmängd fås från andra källor
som tillfredställer kvalitetskraven. (8)

2.4.1

Vattentjänstverkets ansvar

Vattentjänstverket sköter samhällets vattentjänster genom att leverera hushållsvatten och
motta avlopps- och dagvatten. Myndigheten har bestämmelser för hushållsvattnets kvalitet
och verket ansvarar för att kvaliteten hålls. Det sker via kontroller och prover. Verket mottar
avlopps- och dagvatten i enlighet med vad som bestämts i anslutningsavtalet. Ledningsnätet
och anordningarna som används vid vattenleveransen och mottagandet av avloppsvatten
ansvarar verket för. Verket underhåller även dem regelbundet. Det allmänna ledningsnätet
upphör vid fastighetens förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är gränsen mellan
fastighetens ledningar och det allmänna ledningsnätet. Det fastställs i anslutningsavtalet.
Anslutningen av fastighetens ledningar till verkets ledningsnät utförs av verket. Även
installation av vattenmätare utförs av verket. (2)
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2.4.2

Konsumentens ansvar

Konsumenten planerar, bygger och underhåller fastighetens vatten- och avloppsanordningar
till förbindelsepunkten. Anordningarna bör underhållas så att de uppfyller kvalitetskraven
och inte förorsakar olägenheter för vattentjänstverket. Konsumenten kan välja olika
avloppslösningar beroende på fastighetens position inom verksamhetsområdet. Om
avloppsnätverket finns tillgängligt kan konsumenten ansluta sig till det eller bygga en
slamavskiljare med markfiltrering. Slamavskiljaren fångar upp de tyngsta partiklarna och
markfiltreringen fångar upp de finare partiklarna. En av kommunen inhyrd entreprenör
tömmer avskiljaren regelbundet. Om fastighetens avloppsvatten är ansluten till det allmänna
ledningsnätet och inte uppnår reningsverkets krav, måste konsumenten förbehandla det
innan det släpps vidare. (2)
Vid förbindelsepunkten installeras en tomtventil för vatten och möjligen en avloppsbrunn
om konsumenten är ansluten till verkets avloppsnät. Tomtventilen installeras av verket men
ägs och underhålls av konsumenten. Konsumenten behöver tillstånd av verket för att öppna,
stänga och underhålla ventilen. Avloppsbrunnen ägs och underhålls oftast av verket eftersom
de också fungerar som rensbrunnar. (2), (9)

2.4.3

Kommunens ansvar

Hanteringen av dagvatten hör inte längre till vattentjänsterna som ett vattentjänstverk utför,
utan har blivit kommunens ansvar. Dagvatten är regn- och smältvatten som leds bort från
marken, fastighetens hustak eller andra motsvarande områden. Det organ inom kommunen
som har hand om dagvattenuppsamlingen kan till exempel vara tekniska nämnden.
Kommunen planerar och bygger dagvattensystem i områden där vattentjänstverket har
avloppshantering. Fastighetsägaren är skyldig att sköta dagvattenavledningen från sin tomt
men behöver inte vara direkt ansluten till kommunens ledningsnät, utan kan leda vattnet via
marken till ledningsnätets närmaste dagvattenbrunn eller till bredvidliggande diken. (10)
Genom ändringar i 17 § i vattentjänstlagen får dagvatten och avloppsvatten inte avledas i
samma ledningar utan måste byggas separat vid nybygge. Äldre ledningsnätt där dagvatten
och avloppsvatten tidigare avletts genom samma rör måste byggas om till separata ledningar.
Organet som sköter om dagvattnet ser till att det filtreras före det släpps tillbaka ut i
våtmarker. Det här sker oftast där dagvattnet slutligen ansamlas efter det förts från tätortens
ledningsnät. (10)
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Figur 2 Hur en normal anslutning fungerar. (Jakobstads vatten)

2.5 Vattenmätaren
En vattenmätare installeras för varje anslutning och avläser vattenförrukningen till en
fastighet. Vattentjänstverket installerar mätaren, och står för kostnaden, och är på så vis
också ägare till den. Mätarens storlek fastställs och väljs på basis av hushållets eller
företagets behov. I samband med planeringen bör också en varm plats med golvbrunn i
fastigheten reserveras för mätaren, samt bör konsumenten se till att verket lätt kan nå platsen.
Kraftverket underhåller eller byter ut själva mätaren vid behov på egen bekostnad. Rören
intill mätaren är konsumentens och måste ibland bytas i samband med mätarbytet. Då
bekostar konsumenten rören och rörarbetet medan kraftverket bekostar mätarbytet. (2)
Endast vattentjänstverket kopplar ur mätaren, det gäller även sommarstugor som har vattnet
urkopplat över vintern. Om inte konsumenten vill få sin mätare urkopplad vid sommarstugan
bör en isolerad mätarbox finnas så att mätaren inte fryser sönder. Enligt verkets direktiv för
långsiktig användning, som presenteras i figur 3, bör mätarboxen vara byggd i 12 mm tjock
fanér och ha en isoleringstjocklek på 100 mm. Boxen ska vara löstagbar och ha ett
öppningsbart lock för att underlätta verkets underhållsarbete. Isoleringen i sig är inte alltid
tillräcklig, därför rekommenderas det också att installera en frostvakt. (2), (11)
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Figur 3 Standard för vattenmätarbox. (Mario Salutskij, Illustrerad Teknik Ab)

Vattenmätaren ger kunden möjlighet att följa med sin egen förbrukning så att läckor kan
upptäckas. Vid en upptäckt läcka kan kunden stänga av ventilen så vattenskadan inte
förvärras. Ifall man anser att mätaren visar för mycket skall man kontakta verket. Mätaren
sänds då till tredje part för kontroll. Ifall mätaren visar rätt bekostar kunden kontrollen. Ifall
fel uppdagas bekostar verket mätarkontrollen och krediterar det som fakturerats för mycket.
(2)
Istället för en manuell vattenmätare kan vattentjänstverket låta installera en fjärravläst
mätare som minskar störningar i vattenleveransen samt ger en effektivare avläsning. Den
fjärravlästa mätaren behöver inte avläsas av konsumenten själv, utan följs direkt från verket
som också har möjlighet att upptäcka läckor lättare. Konsumenten har möjlighet att följa
med förbrukningen på vattentjänsverkets hemsida genom att använda kundinloggningen. På
så sätt faktureras exakta priset för mängden använt vatten och konsumenten har möjlighet
att kontrollera att faktureringen överensstämmer med avläsningen. Det som krävs av
konsumenten före en fjärravläst mätare kan installeras är att ha en konsol som vattenmätaren
ska sitta fast i färdig och ha elanslutning till platsen dit mätaren ska installeras. Vid behov
behöver också gamla avstängningsventiler och ledningar bytas ut vilket konsumenten
bekostar. (17), (23)
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2.6 Avgifter och avtal
För att få tillgång till det kommunala vatten- och avloppssystemet betalar konsumenten en
anslutningsavgift och två kontinuerliga avgifter för användningen av vatten och avlopp.
Avgifterna uppbärs av vattentjänstverket, som också har rätt att ändra avgifternas storlek om
till exempel en ny lagändring blivit aktuell. Utöver avgifterna behöver konsumenten och
verket ingå avtal både vid anslutning och vid fortsatt användning av verkets tjänster. Avtalen
uppgörs skriftligen mellan parterna eller i elektronisk form. (2)

2.6.1

Anslutningsavgift och anslutningsavtal

Anslutningsavtalet gäller anslutningen av konsumentens fastighet till verkets vatten- och
avloppsnät. När en anslutning blir aktuell ska vattentjänstverket kontaktas för att bestämma
ett möte. Minst två veckor före anslutningen ska träda i kraft bör konsumenten ta kontakt
med verket om anslutningen. Till mötet bör konsumenten ha med sig en situationsplan eller
karta över fastigheten och området. Situationsplanen som i figur 4 eller kartan bör innehålla
fastighetens nummer och våningsyta. På mötet bestäms anslutningsavgiften och exakt datum
när anslutningen till fastigheten ska utföras. Om konsumenten ska anslutas till det allmänna
avloppsnätverket

bör

också

en

uppdämningshöjd

för

fastigheten

bestämmas.

Uppdämningshöjden är den nivå dit avloppsvattnet kan stiga i det planerade
avloppssystemet. Slutligen tecknas avtalet av båda parter. (2), (13)

Figur 4 En situationsplan över ett nytt område. (Umeåkommun)
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Anslutningsavgiften består av två delar beroende på om man vill ha både vatten- och
avloppsanslutning. Vattenanslutningsavgiften är varierande beroende på vad fastigheten
används till, till exempel rad- och våningshus, egnahemshus eller industrifastighet.
Egnahemshusanslutningen beräknas enligt kvadratmeter genom att lägga till ett visst belopp
per 50 kvadratmeter när husets yta överstiger 250 kvadratmeter. Om huset inte överstiger så
beaktas grundpriset som fastpris. För rad- och våningshus är anslutningsavgiften beroende
på hur många lokaler som finns i fastigheten, ett belopp läggs på så vis till per lokal. På
samma sätt som för egnahemshus finns också ett grundpris som är samma för alla rad- och
våningshus. Företag betalar också ett grundpris för vattenanslutningen samt ett tillägg för
varje 100 kvadratmeter yta som företaget använder. Om vattentjänstverket utför
anslutningsarbetet tillkommer även kostnader för ledningarna och tomtventilen. (14)
Avloppsanslutningen har samma baseringsgrunder som vattenanslutningen, men är dyrare
per anslutning och för företag baseras avgiften på hur många kubikmeter vatten som kommer
att användas. Om avloppsnätet behöver större utvidgning för att kunna anslutas till
fastigheten täcker inte den vanliga anslutningsavgiften installationen, utan en extra
områdesvis utbyggnadskostnad tillkommer då. Konsumenten bekostar den avgiften.
Tilläggsavgifter för tryckavlopp och en fastighetsvis pumpstation tillkommer också vid
behov ifall transportavstånden är stora. För både vatten- och avloppsanslutningen
tillkommer övriga avgifter som tim- och körtidsavgifter. (14)
Om en fastighetsägare vill ha en vattenanslutning till ett nytt område så betalar han för hela
anslutningsavgiften och ledningsarbetet från närmaste förbindelsepunkt. Om en annan
fastighetsägare vill ansluta sig till det nya ledningsnätet så är han tvungen att betala en del
av det ursprungliga ledningsarbetet samt sin egen anslutningsavgift. (15)

2.6.2

Bruksavgift och bruksavtal

Fastigheten behöver också ett bruksavtal som ingås samtidigt som anslutningsavtalet och
uppgörs ofta i samma dokument. I vissa fall kan vattentjänstverket kräva att
anslutningsavgiften är betald före bruksavtalet träder i kraft. Bruksavtalet gäller i vanliga
fall tillsvidare men kan vara tidsbundna om avtal görs med andra i samma fastighet som den
anslutna fastighetsägaren. (2)
Bruksavgiften består av en grundavgift och en förbrukningsavgift. De faktureras när vattenoch avloppsanslutningen tas i bruk. Grundavgiften är en fortlöpande avgift och kan variera
beroende på område. Den baserar sig oftast på den maximala förbrukningen en fastighet kan
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ha. Det vill säga hur stor vattenmätare som är installerad och hur många lokaler som mätaren
används till. Vattentjänstverk använder sig av tariffer som graderar grundavgiften och
bestämmer dess belopp utgående från anslutningen. Om konsumenten ansluts till både
vatten- och avloppssystem adderas grundavgifterna och faktureras enligt den sammanlagda
summan. (2), (16)
Förbrukningsavgiften baseras på den anslutnas totala mängd använt vatten samt mängden
förbrukat avloppsvatten. Avgiften räknas enligt vattenmätaren och är på så vis beräknad per
kubikmeter vatten som strömmat genom mätaren. Därför är avgiften lika stor för alla i hela
landet enligt 19 § mom. 2 i vattentjänstlagen men kan ändras om lagstiftningen uppdateras
och ändras då för alla konsumenter. Faktureringen för använt avloppsvatten gäller endast
konsumenter som är anslutna till det allmänna avloppsnätet. (16)
Även om konsumenten har ett giltigt bruksavtal kan vattentjänstverket avbryta
vattenleveransen och mottagandet av avloppsvatten om:
•

Konsumenten trots anmärkningar inte ser till att fastighetens vatten- och
avloppsanordningar hålls i brukbart skick, så att vattnet inte leder till skador på
vattentjänstverkets utrustning eller försämrar vattenleveransen.

•

Vattenmätarens plombering bryts utan verkets tillstånd eller vatten används på ett
sätt som bryter mot bruksavtalet.

•

Distribution av vatten till en tredje part sker genom den anslutnas tomtledning.

•

Konsumenten upprepade gånger inte betalar bruksavgiften trots att en skriftlig
anmärkning från verket utfärdats.

•

2.6.3

Lagstiftning och myndighetsbestämelser inte följs eller bryts. (2)

Avgifter och avtal för vattenbolag

Istället för att en kund är direkt ansluten till vattentjänsverkets ledningsnät så kan en grupp,
till exempel ett sommarstugeområde bilda ett vattenbolag. Vattenbolaget gör avtal med
vattentjänstverket istället för den enskilda konsumenten som är medlem i bolaget. (18)
Vattenbolaget betalar en anslutningsavgift som är uppbyggd på samma sätt som med
vånings- och radhus med gemensam grundavgift och en tilläggsavgift för varje enskild
anslutning. Den fastighetsvisa anslutningsavgiften till vattentjänstverket blir lägre än vid
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direkt anslutning till det allmänna ledningsnätet. Men istället ansvarar och bekostar
vattenbolaget alla ledningar och mätare från den överenskomna anslutningspunkten till
samtliga fastigheter. (18)
Rekommendationen är att vattenbolagets ledningsnät byggs enligt kraven på året-runtvatten, minst två meters djup, även om förbrukningen sker endast på sommaren. Om
medelförbrukningen överstiger 300 kubikmeter per år per anslutning så tillkommer en avgift
som baseras på den överstigda mängden. Vattentjänstverket fakturerar vattenbolaget och det
är upp till vattenbolaget att fakturera de enskilda medlemmarna i vattenbolaget. (18)

2.7 Produktion av drickbart vatten
Det dricksvatten som används i hushåll kommer från råvatten som är endera grundvatten
eller ytvatten. I Finland består ca 63 % av det producerade dricksvattnet av grundvatten eller
konstgjort grundvatten. Konstgjort grundvatten är ytvatten som markfiltreras och leds till
grundvattentäkter. Vid grundvattentäkterna installeras så kallade pumpbrunnar som pumpar
upp grundvattnet till reningsverk. Ytvatten i sin tur kommer från sjöar eller rinnande
vattendrag och behöver i allmänhet bättre rening för att bli drickbart. (20)
Reningsprocessen är olika beroende på råvattnets kvalitet vilket betyder att vissa grundvatten
är drickbara direkt när det kommer från vattentäkten medan ytvatten i allmänhet behöver en
längre reningsprocess. Reningsprocessen för ytvatten går alltid stegvis till på följande sätt:
•

Vattnet grovfiltreras för att få bort de grövsta partiklarna och vattnets PH justeras.

•

Kemikalier sätts till i en flockningskammare för att avskilja ämnen som järn och
mangan.

•

Vattnet förs till en sedimenteringsbädd där de avkilda ämnena sjunker till bäddens
botten.

•

Vattnet passerar ett snabbfilter och ett kolfilter för att ta bort kvarvarande partiklar,
lukt och smak.

•

Sist i processen desinficeras vattnet med klor, ozon eller UV-strålning.

När vattnet uppfyller kvalitetskraven pumpas det vidare till vattentornet där trycket höjs för
att vattnet ska kunna transporteras till alla hem och företag inom verksamhetsområdet.
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Grundvatten behöver i regel bara avskiljning, snabbfilter och desinficering för att uppfylla
kvalitetskraven. (19)

2.8 Avloppshantering
Som sagts tidigare är det vattentjänsverket i kommunen som sköter mottagandet av det
avloppsvatten som kommer från hushåll och företag. Det mottagna avloppsvattnet behöver
renas i ett reningsverk före det släpps tillbaka till en sjö eller ett vattendrag. Figur 5 visar hur
ett verksamhetsområdes vatten och avlopps cirkulering kan fungera. Vattentjänstverket
behöver inte ha ett eget avloppsreningsverk utan kan samarbeta med andra närliggande verk.
(2)
Avloppsvattnets rening kan gå till på flera sätt beroende på kvaliteten på det mottagna
avloppsvattnet. Ett sätt är metoden som Alheda reningsverk i Jakobstad använder. De utför
sin rening genom tre olika steg:
•

Mekanisk rening med sandfång och galler som rensar bort sand och annat fast
material.

•

Biologisk rening genom att skynda på den biologiska nedbrytningen med luft som
släpps in i en bassäng. Slammet i vattnet sjunker till botten i en sedimenteringsbädd.

•

Kemisk rening genom att ämnen binder sig till de kvarvarande slampartiklarna och
sjunker till botten av bassängen.

Det slam som samlats upp torkas och används senare till kompostering. Det renade vattnet
släpps tillbaka ut i naturen. (21)
För att inte en fastighets avloppsledningar ska täppas igen eller reningsverket ska få problem
är det viktigt att veta vad som får spolas ner i avloppet. Det enda som får spolas eller sköljas
ner är avföring och toalettpapper, allt annat badrumsavfall eller till exempel fett från
stekpannan får inte spolas ner. Det beror på att badrumsavfall kan fastna i ledningarna. Om
fett fastnar på avloppsledningarnas väggar kan det leda till att andra föremål också fastnar
och täpper igen avloppet. (22)

16

Figur 5 Hur vattnet cirkulerar i Nykarleby. (Nykarleby Kraftverk)
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3 Metod
Metoder som användes för att få fram ett resultat med tanke på den praktiska delen i
examensarbetet var främst intervjuer med VD:n och personalen på företaget samt genom
litteraturläsning. Broschyrer från svenska kraftverk lästes igenom för att få en inblick i hur
olika broschyrer utvecklats. Materialet som användes i broschyren blev taget från både
böcker och nätet. Planeringen och diskussionerna kring broschyrens utseende och innehåll
gjordes vid företaget. Redan i ett tidigt skede fastslogs layouten på broschyren och
kapitelindelningen i samband med diskussioner med företagets VD.
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4 Resultat
I detta kapitel behandlas uppgiftens planeringsarbete och det slutgiltiga resultatet som
erhållits i form av en fullständig broschyr. Först beskrivs layouten och innehållsfördelningen
med tanke på hur den skulle byggas upp. Materialet som ska finnas med i broschyren
presenteras samt hur många sidor som varje kapitel planerades behandla. Till sist finns en
resultatdiskussion och förslag till fortsatt utveckling. Broschyren finns presenterad i bilaga
1.
Nykarleby Kraftverk kontaktades på hösten 2018 gällande ett möjligt examensarbete.
Förslaget som gavs var att få utvecklat en kundbroschyr som också kommer personalen på
företaget till nytta. Kundbroschyren skulle främst informera deras kunder om olika ämnen
inom vatten och avlopp, men också ge klara gränser mellan kraftverkets och kundens olika
ansvars- och skyldighetsområden.

4.1 Layout och innehållsuppbyggnad
I början av planeringsskedet, som gjordes tillsammans med företagets VD, beslöts storleken
på broschyren utgående från tidigare broschyrer som företaget hade. Storleken blev A5 som
är en halv A4, vilket gör broschyren enklare och smidigare att använda. Broschyren blev
ändå skriven som A4 med textstorleken 18. I utskrivningsinställningarna kan innehållet
skalas ned till två A5 sidor på en A4 vilket gör att textstorleken 18 blir till 12. Genom att
använda ett mindre format på broschyren ryms inte lika mycket text på varje sida, därför
blev det också begränsat hur många sidor broschyren planerades ha. Ungefär 30 sidor blev
valt med tanke på att det inte är någon bok utan fortfarande ett häfte.
Broschyren ska också vara indelad i olika kapitel baserat på ämnet som ska behandlas.
Kapitlen behöver vara klart indelade med klara gränser vid kapitelbyte för att bli mera
förståeliga. Broschyrens planerade läsare är kunder till Nykarleby Kraftverk vilket betyder
att broschyren behöver vara så lättläst som möjligt med tanke på att alla läsare ska förstå
den. Därför användes ett mera kundnära språk istället för fackmässigt ingenjörsspråk.
I samband med planeringen bestämdes också hur broschyren skulle utvecklas, det vill säga
vilket program som skulle användas för skrivandet och layouten. Det fanns några grafiska
program som skulle ha passat, men eftersom det skulle ha inneburit extra kostnader för
företaget och inte heller lämpat sig för andra uppgifter, valdes Microsoft Word. Word har
många användningsområden och lämpar sig för skrivandet av broschyrer och dylikt eftersom
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det finns färdigt inställda funktioner för till exempel både utskrivning och kapitelindelning.
Företaget hade också programmet på alla sina datorer vilket underlättar när broschyren ska
skrivas ut och uppdateras.
Den grafiska layoten med bakgrundsfärger och till exempel inramningar fastslogs att görs
av företaget som skriver ut broschyren. Det här bestämdes eftersom Microsoft Word inte
hade några lämpliga grafiska inställningar som skulle ha gått att implementera utan
utomstående program. Broschyren skulle på samma gång blivit svårare att uppdatera och
redigera för företaget.
I vissa utvalda kapitel skulle även bilder finnas med, de presenteras i bilagan för broschyren.
Vilka kapitel som skulle ha bilder bestämdes också på möten och via diskussioner genom att
gå igenom kapitlen och se vilka som behöver grafisk förklaring. Bilderna blev tagna från
både kraftverkets arkiv och nätet. De bilder som blev tagna från nätet, frågades tillstånd av
respektive upphovsrättshållare. Vissa bilder som till exempel vattenmätaren blev omgjord
med förklaringar till de olika komponenterna som behövs vid en installation. Bilderna
ändrades i Paint 3D för att få in förklarande text som hjälper läsaren att förstå sammanhanget
av bilden.
För att få kraftverkets verksamhetsområde beskrivet ordentligt behövdes en karta utvecklas.
Kartan ska även innehålla vattenbolagen inom verksamhetsområdet. Det blev inte desto
mera planerat hur den skulle göras, så fria händer gavs i utförandet. Grundtanken blev att
använda program som företaget hade från förut eftersom de då har möjligheten att använda
kartbottnen för andra ändamål. Programmet som valdes blev AutoCad eftersom det är
tillgängligt via Novia för studeranden och det fanns hos företaget. AutoCad 2017 och nyare
har en funktion som heter ”Geolocation” vilket gör det möjligt att ladda ned ett kartområde
med tillhörande koordinatsystem. Ritandet av gränserna gjordes på kartbottnen och
vattenandelslagen lades in som koordinatpunkter. Det färdiga programmet går både att spara
som pdf och skriva ut som en karta.

4.2 Innehållet
Efter planeringen av layouten och innehållsuppbyggnaden bestämdes även vilka ämnen som
skulle behandlas i broshyren. I samband med diskussioner och möten blev det klart att 15
kapitel skulle behövas för att få med all information som ansågs vara viktig. Alla ämnen som
beaktades under möten och diskussioner togs med i det slutgiltiga innehållet i broschyren.
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Allt material som behövdes samlades till först i ett skillt dokument som senare skrevs om i
själva broschyren. Nedan presenteras de olika kapitlen och deras innehåll:
•

Krislägen – berättar hur konsumenten ska agera vid ett krisläge samt hur
vattentjänstverket agerar. Kapitlet ger också fakta om hur större konsumenter som
företag behöver förbereda sig för ett krisläge. Tips på hur man till exempel kan koka
mindre mängder kontaminerat vatten för att göra det drickbart presenteras också med
tanke på ett krisläge.

•

Gamla tomtledningar – beskriver en fastighets tomtledningar och hur de behöver
kontrolleras regelbundet för att upptäcka läckor i tid. Kapitlet har också en
försäkringsbeskrivning så att konsumenten vet vad till exempel hemförsäkringen
täcker.

•

Tomtventilen – presenterar hur ventilen ska underhållas och vem som ansvarar för
den.

•

Ansvarsområden – beskriver olika ansvarsområden som berör vattentjänstverket,
kommunen och de enskilda konsumenterna. Till ansvarsområden hör till exempel
underhåll av ledningar och mottagandet av avloppsvatten.

•

Vattenmätarskötsel – berättar hur vattenmätaren installeras och vem som ansvarar
för den, hur storleken på mätaren bestäms samt hur noggrann avläsningen av mätaren
är. Förslag på fjärravläst mätare beskrivs i samband med att det blir allt vanligare
med digitaliserade mätare.

•

Anslutningskostnaden – vad den baseras på och hur en slutgiltig avgift tas fram när
en ny konsument vill ansluta sig till Nykarleby Kraftverks ledningsnät.

•

Teckna en anslutning – beskriver hur en konsument ska gå tillväga när en ny
anslutning blir aktuell.

•

Karta över distributionsområdet – en karta med gränser över Nykarleby Kraftverks
distributionsområde samt de vattenbolag som finns inom verksamhetsområdet.

•

Uppvärmd vattenmätarbox – Hur man själv kan tillverka en låda för vattenmätaren
om fastigheten står kall över vintern. Innehåller mått och material förklaringar för att
lådan ska hålla länge.
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•

Vattenbolag och åretrunt villavatten – förklarar hur ett vattenbolag bildas och vad
bolagets ansvar är gentemot vattentjänstverket. Kapitlet behandlar också fördelarna
med att starta ett vattenbolag.

•

Femårsregeln – beskriver en efteranslutningsklausul på anslutningar till nya områden
genom att den efteranslutna parten betalar en del av vad den första personen betalade.

•

Vattentariffer och hur de fungerar – presenterar hur en bruksavgift byggs upp och
vad den baseras på.

•

Nykarleby Kraftverks leveransvillkor – kapitlet presenterar de viktigaste punkterna i
leveransvillkoren och hänvisar till de fullständiga villkoren som finns på kraftverkets
hemsida.

•

Vad får man spola ned i toaletten? – beskriver vad man får och inte får spola eller
skölja ner i avloppet.

•

Allmän information – en liten ruta med viktiga telefonnummer, fakta om vatten och
dylikt.

4.3 Resultatdiskussion
Det ursprungliga syftet med examensarbetet var att utveckla en broschyr för företagets
kunder samt deras personal. Det här uppnåddes med tanke på att alla kapitel och information
som skulle vara med fick plats i broschyren. Delsyftet med att få tydligare ansvarsgränser
lyckades också genom att i broschyren förklara vad som hör till kraftverkets ansvar och vad
som hör till kundens ansvar.
Vad gäller planeringen av broschyren så var det redan från första början, när arbetet inleddes,
klart hur broschyren skulle se ut och vad som skulle finnas med. Handledaren på företaget,
som också är VD, hade sina idéer som genom diskussioner och möten blev de slutgiltiga
lösningarna för broschyren.
Det praktiska arbetet med samlandet av material till broschyren tog länge och gjordes både
vid företaget och själv på egen tid. Det samlade materialet som sedan omskrevs i den
slutgiltiga broschyren är skrivet med tanke på hur läget ser ut idag. I framtiden kommer till
exempel lagar och myndighetsbeslut att ändra vilket gör att broschyren kommer att behöva
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uppdateras. I samband med att inga grafiska inställningar, som kunde försvåra
uppdateringen, gjorts blir också uppdateringen enklare.
Eftersom broschyren gjordes i A4 format, så blir kartan vid utskrivningen bara på en A5
sida. Kartan ska egentligen finnas i mitten av broshyren som en heltäckande A4. När
broschyren skrivs ut av ett skillt företag läggs kartan på en full A4 i broschyren. Om
broschyren laddas upp på nätet ändras inget, utan kartan är på en hel sida.

4.4 Förslag till fortsatt utveckling
De ämnen som behandlats hittills ger en överblick i hur vatten och avlopp hos ett vattenverk
fungerar. I framtiden ifall personalen i företaget kommer fram till att ett visst ämne fattas i
broschyren, kan det lätt läggas till i form av ett nytt kapitel. Om något kapitel blir utdaterat
kan det redigeras så att det hålls uppdaterat. Det är förstås dyrt att skriva ut broschyren flera
gånger, därför skulle man lika bra kunna ladda upp broschyren på nätet istället. Broschyren
skulle då endast behöva laddas upp på hemsidan på nytt efter varje gång den blivit
uppdaterad.
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5 Sammanfattning
Jag är väldigt tacksam för att ha fått utföra den här uppgiften och fått utvidgat min kunskap
om hur vatten och avlopp fungerar i allmänhet. I skolan hade vi inte gått igenom så mycket
om de ämnena som jag fördjupat mig i. Därför var det ganska mycket nytt som behövde
redas ut före examensarbetet påbörjades.
Uppgiften lämpade sig bra för mig eftersom den har kunnat utföras på egen tid vilket gjorde
att jag inte alltid behövde vara närvarande vid företaget. Det beror på att det till en början
var mycket litteraturläsning och informationssamlande från nätet. Det här ledde också till att
jag fick en snabb start på arbetet och kunde planera hur tiden skulle användas för att hinna
samla all information som behövdes.
De gångerna jag besökt företaget för att gå igenom broschyren, hjälpte mycket för att göra
framsteg främst i skrivandet av broschyren. Jag fick mycket hjälp och idér från företagets
handledare som ledde till att arbetet fortlöpte under hela hösten och våren. Arbetet åt
företaget blev klart i god tid före det skulle vara inlämnat vilket hjälpte i färdigställandet av
skolans arbete.
Examensarbetets slutresultat blev enligt mig som det var planerat från första början både
textmässigt och med tanke på informationen som skulle finnas med. Under arbetets gång
fanns det tveksamma stunder när det fanns så mycket information som skulle behöva finnas
med i broschyren, men i slutänden så var det inte så överväldigande. Eftersom broschyren
hade en övre gräns på 30 så hade jag ändå ganska mycket rum för detaljer.
Broschyren kommer ändå aldrig bli helt färdig eftersom den kommer att uppdateras med
tiden och material tilläggas för att kunna ge ännu mer information åt företagets kunder.
I slutändan är jag väldigt nöjd med examensarbetet och hoppas att Nykarleby Kraftverk får
nytta av det arbete som gjorts.
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