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1 INLEDNING
Raseborgs stad inledde sin verksamhet i början av år 2009, då städerna Karis och Eke-
näs samt Pojo sammanslogs. Den första utvecklingsplanen för vattenförsörjningen utar-
betades år 2009. Denna plan utgör en uppdatering av den tidigare planen.

Utvecklingsplanens målsättning är att utreda vattenförsörjningens nuläge, utvecklingsbe-
hov och föreslå utvecklingslösningar. I planen iakttas vattenförsörjningen både inom
kommunens vattentjänstverks verksamhetsområde och utom detta. Planen sträcker sig
fram till år 2040 och den bör uppdateras minst vart fjärde år.

Enligt lagen om vattentjänster bör kommunen utveckla vattenförsörjningen inom sitt om-
råde i enlighet med samhällsutvecklingen, för att uppfylla lagen om vattentjänsters mål-
sättningar samt delta i regional översiktlig vattenförsörjningsplanering.

Syftet är, att kommunens utvecklingsplan för vattenförsörjningen i tillräcklig mån kopplas
till markanvändnings- och byggnadslagens planeringssystem, som den drar nytta av och
kompletterar. I utvecklingsplanen har speciellt iakttagits ombesörjande av vattenförsörj-
ning på områden vilka innefattas av, enligt markanvändnings- och byggnadslagen
(132/1999), ikraftvarande general- eller detaljplan eller sådana områden där dylik plan-
läggning initierats.

Planen är inte ett rättsverkande dokument, utan ett redskap som styr planeringen, vilket
kan nyttjas av kommuninvånarna, kommunens beslutsfattare och verkställande organ
samt vattentjänstverket, som ansvarar för vattenförsörjningen inom sitt verksamhetsom-
råde.

Utvecklingsplanen har utarbetats på uppdrag av och under ledning av Raseborgs stad vid
Sweco Miljö Ab:s kontor i Åbo.

2 BESKRIVNING AV PLANERINGSOMRÅDET
Planeringsområdet utgörs av Raseborgs stad, som bildades i början av år 2009. Rase-
borgs stad skapades, då städerna Karis och Ekenäs samt Pojo kommun sammanslogs.
Raseborg är beläget i Södra Finlands län, i västra delen av Nylands landskap, inom Eke-
näs ekonomiområde och inom Nylands närings-, trafik- och miljöcentrals (ELY-centralen)
verksamhetsområde.

Raseborgs stad gränsar till Hangö, Ingå, Kimitoön, Lojo och Salo.

Raseborgs totala ytareal är sammanlagt 2 196 km2, varav landareal utgörs av 1 143 km2

och vattenareal av 1 052 km2.

De viktigaste tätorterna är Ekenäs centrumområde, Bromarv, Harparskog/Skogby,
Tenala, Finnäs, Karis centrum, Svartå, Billnäs, Åminnefors, Pojo kyrkby och Fiskars.
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2.1 Befolkning och näringsliv

Under senaste två årtionden har Raseborgs befolknings både ökat och minskat. År 2013
utgjordes Raseborgs befolkning av 28 829 personer. Befolkningsmängdens utveckling
under åren 1985 – 2013 åskådliggörs i tabell nedan.

Tabell 2.1 Befolkningsutveckling 1985-2013 (Statistikcentralen)
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013

  28 140   28 565   28 567   28 436   28 396   29 065   28 695

Antalet hushåll i slutet av år 2013 var 13 584 (i medeltal 2,1 personer/hushåll). Raseborg
kännetecknas av ett stort antal sommarinvånare. År 2013 fanns det totalt
6 439sommarstugor inom området.

Raseborgs näringslivsstruktur och dess förändringar under åren 1993 - 2012 åskådlig-
görs i tabellen nedan.

Tabell 2.2 Totalt antal arbetsplatser branschvis inom Raseborgs område 1993-2012 (Sta-
tistikcentralen)
Verksamhetsgren 1993 2000 2012

st % st % st %
- Jord- och skogsbruk 762 7 % 582 5 %       437 4 %
- Industri 2 421 23 % 2 309 21 %    1 280 12 %
- Service 3 191 30 % 3 835 34 %    3 632 34 %
- Samhällsservice 3 825 37 % 4 189 38 %    5 284 49 %
- Övriga 280 3 % 212 2 %       142 1 %

10 479 11 127  10 775

Antalet arbetsplatser i Raseborg har minskat med ca 300 stycken under drygt 12 år. An-
delen arbetsplatser inom jord- och skogsbruk och industri har minskat och servicesek-
torns andel ökat.

År 2012 fanns det 2 296 verksamma företag i Raseborg.

2.2 Befolkningsprognoser

Av Statistikcentralen uppgjord befolkningsprognos, som sträcker sig till år 2040, åskådlig-
görs i tabell nedan.

Tabell 2.3 Statistikcentralens befolkningsprognos 2013 - 2040.
2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040

28 695 29 325 29 927 30 593 31 174 31 652 32 063

Enligt statistikcentralens prognos ökar befolkningen till 32 100 invånare fram till år 2040
med en i medeltal 1,6 % årlig tillväxt.
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2.3 Planläggning, markanvändning och miljö

2.3.1 Landskapsplanläggning

Nylands förbund ansvarar för landskapsplanläggningen inom Nyland. Miljöministeriet
fastställde Nylands landskapsplan den 8.11.2006. Högsta förvaltningsdomstolen avslog
inlämnade besvär den 15.8.2007 och landskapsplanen trädde ikraft.

Landskapsplanen omspänner hela Nylands område och innefattar principer för områdes-
användning och samhällsstruktur med avseende på alla markanvändningsformer under
en lång tid framöver. I och med den nya planen, upphävdes tidigare ikraft varande reg-
ionplaner samt Västra Nylands landskapsplan.

Landskapsplanen styr kommunernas planläggningsarbete, som en översiktlig markan-
vändningsplan. Dess syfte är att till kommunplanläggningen förmedla, av statsrådet god-
kända, riksomfattande målsättningar för markanvändningen. Markanvändningens och
samhällsstrukturens detaljer definieras i delgeneral- och detaljplaner, vilka utarbetas av
kommunerna. Landskapsplanen gäller inte på områden med lagkraftiga general- eller
detaljplaner, förutom då dessa genomgår planändringsskeden.

Vid Nylands förbund har utformandet av en etapplan, som skall komplettera landskaps-
planen, inletts. I Nylands 1. etapplandskapsplan granskas funktioner, vilka har betydande
miljökonsekvenser och vilka förutsätter ömsesidig samordning. Miljöministeriet fastställde
planen den 22.6.2010. Etapplanen kompletterar Nylands landskapsplan. Planen gäller
bl.a. avfallshanteringens områdesbehov på lång sikt, områdesreservationer för marktäk-
ter, områden för motorsport och skjutbanor, trafikdepåer och –terminaler samt vidsträckta
enhetliga skogsområden sk. MLY-områden, vilket berör betydande delar av Raseborgs
norra delar.

Revideringen av Nylands landskapsplan inleddes i början på år 2011 efter att Nylands
förbund och Östra Nylands förbund sammanslogs. Under utarbetning varande Nylands 2.
etapplan omfattar fyra huvudteman; förtätning av områdes- och samhällsstrukturen, för-
stärkning av metropollandskapets konkurrens, planering av handelns servicenätverk så
att denna bildare en del av områdes- och samhällsstrukturen, styrning av byars och gles-
bygdsområdens utbyggnad. Planen godkändes av landskapsfullmäktige i mars 2013 och
väntar som bäst på fastställelse imiljöministeriet.

Nylands 3. etapplandskapsplan gäller Blombackens reningsverk. Miljöministeriet
fastställde planen i december 2012.

Beredningen av etapplandskapsplan 4 för Nyland har inletts. Planen bereds under tre års
tid för hela Nyland. I planen fastställs de gemensamma utvecklingslinjerna för följande
teman:

· näringar och innovationsverksamhet
· logistik
· vindkraft
· grönstruktur
· kulturmiljöer.
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2.3.2 Generalplanläggning

Ikraftvarande generalplaner:

· Delgeneralplan för Svartådalen (Pojo)
· Delgeneralplan för Svartådalen (Karis)
· Delgeneralplan för Svartå bruksområde (Karis)
· Delgeneralplan för Mjölbolsta (Karis)
· Delgeneralplan för Pojoviken (Pojo)
· Delgeneralplan för Brödtorp ås (Pojo)
· Delgeneralplan för Skogböle (Pojo)
· Delgeneralplan för Skogmark (Pojo)
· Delgeneralplan för Åminnefors (Pojo)
· Delgeneralplan för Kisakeskus (Pojo)
· Delgeneralplan för Norrbacka och Blekankärr (Pojo)
· Delgeneralplan för Bromarv kyrkby (Ekenäs)
· Delgeneralplan för Pålarv (Ekenäs)
· Delgeneralplan för Olofsborg (Ekenäs)
· Delgeneralplan för Kamparholmen (Ekenäs)

· Strandgeneralplan för Långstrand (Ekenäs)
· Strandgeneralplan för Kuggholm, Kuggholmsudden, Norregård (Ekenäs)
· Strandgeneralplan för Ekenäs östra skärgård (Ekenäs)

Under utarbetning varande generalplaner:

· Delgeneralplan för Gålisjön (Karis)
· Svarfvars delgeneralplan, Högben by (Karis)
· Delgeneralplan för Karis västra tätort (Brandal) (Karis)
· Delgeneralplan för Box (Ekenäs)
· Delgeneralplan för västra tätorten med omnejd (Ekenäs)
· Delgeneralplan för Snappertuna kyrkoby (Ekenäs)

· Stranddelgeneralplan över västra skärgården, Lindö-Kvigos (Ekenäs)
· Stranddelgeneralplan över västra skärgården, Prästkulla (Ekenäs)
· Stranddelgeneralplan över västra skärgården, Bromarv-Padva (Ekenäs)

Generalplaner som ingår i planläggningsprogrammet:

· Delgeneralplan för Karis centrum  (Karis)
· Delgeneralplan för Horsbäck – Kärrby (Ekenäs)
· Jussarö (Ekenäs)
· Ekenäs västra skärgård, etapp I (Ekenäs)
· Delgeneralplan för Ekenäs centrum (Ekenäs)
· Delgeneralplan för Snappertuna (Ekenäs)
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2.3.3 Detaljplanläggning

Detaljplanlagda områden är Karis centrum, Svartå, Pojo kyrkoby, Fiskars, Billnäs, Åmin-
nefors, Ekenäs centrum med omnejd, Tenala, Harparskog och Bromarv.

Under behandling varande eller i planläggningsprogram upptagna detaljplaneområden är
bl.a. följande områden:

· Stationsbacken (Karis)
· Centrum-Köpmansgatan (Karis)
· Krogarbacken (Karis)
· Kroggårdsmalmen (Karis)
· Läpp affärsområde (Karis)
· Svartmora (Karis)
· Svedja (Karis)
· Tallåker (Karis)
· Billnäs bruk (Pojo)
· Gumnäs och Klockarudden (Pojo)
· Kapellvägen (Pojo)
· Råbacka (Pojo)
· Skogsmark-Österängen (Pojo)
· Tallbacka (Pojo)
· Åminnegård (Pojo)
· Baggö hamn (Ekenäs)
· Båssaböle (Ekenäs)
· Gammelbodastrand (Ekenäs)
· Dragsvikstrand (Ekenäs)
· Kärrby (Ekenäs)
· Leksvall (Ekenäs)
· Prästkullavägen (Ekenäs)
· Rävnäs-Kursand II-skede (Ekenäs)
· Ekåsen (Ekenäs)
· Ekenäs stationsområde (Ekenäs)
· Tenala, Bromarvsvägen (Ekenäs)
· Österbystrand (Ekenäs)

2.3.4 Natura-områden

Inom Raseborgs område är följande till Natura 2000-nätverket hörande områden be-
lägna:

· Lojo sjö område (Karis, Lojo och Karislojo)
· Långå våtmark (Karis)
· Läppträsket (Karis)
· Svartån (Karis ja Pojo)
· Björnsjön - Makubergen (Karis och Karislojo)
· Svarvarsmossen (Karis och Ingå)
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· Pojo - Kisko sjö område (Pojo, Ekenäs och Kisko)
· Tammisaaren ja Hangon saariston ja Pohjanpitäjänlahden merensuojelualue (Po-

jo, Ekenäs, Hangö och Ingå)
· Tomasbölebäcken (Pojo)
· Bölsviken - Stormossen (Ekenäs)
· Harpar Storträsket och Lillträsket (Ekenäs)
· Kisko ås avrinningsområde (Ekenäs och huvuddels Bjärnå)
· Svinberget - Lagerholmen (Ekenäs)
· Tapelsåsen - Lindöviken - Heimlax (Ekenäs)
· Österfjärden (Ekenäs)

Naturaområdenas avgränsning åskådliggörs i bilagd karta (karta 104).

3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR
VATTENFÖRSÖRJNINGEN

3.1 Långsiktiga målsättningar och centrala strategier

Enligt lagen om vattentjänster ansvarar kommunen för ombesörjandet och utvecklandet
av vattenförsörjningen inom sitt område. Kommunen bör skrida till åtgärder för att tillgo-
dose vattenförsörjningen då en större invånargrupps behov eller miljöskyddsåtgärder så
kräver. Kommunen fattar beslut gällande vattentjänstverkens verksamhetsområden inom
kommunens gränser. Vattentjänstverket ansvarar för tillhandahållandet av service inom
sitt verksamhetsområde.

Raseborgs stad har uppställt följande långsiktiga målsättningar:

· Kvaliteten på distribuerat vatten uppfyller uppställda krav.
· Kontinuerlig vattendistribution.
· Minst 120 l/inv d vatten, som uppfyller kvalitetskraven, bör kunna levereras i alla

lägen.
· Avloppsnät och behandling av avloppsvatten uppfyller uppställda krav och förorsa-

kar inga risker för människor, egendom eller miljö.
· Vid skydd av vattendrag iakttas, i verksamheten, statsrådets beslut gällande riktlin-

jer för vattendragsskydd.
· Vattenförsörjningsnätet omfattar viktiga områden för boende, fritidsverksamhet och

näringsliv.
· Vattentjänstverkens verksamhetsförutsättningar är ändamålsenliga.
· Serviceproduktionen är effektiv och kvalitativ och arbetsfördelningen mellan bestäl-

laren och producenten är tydlig.
· Kunderna är nöjda med vattentjänstverkets servicenivå.

Centrala strategier för att uppnå målsättningarna är:
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· Vid vattenanskaffning används bästa möjliga råvattenkällor, med tanke på teknik
och ekonomi.

· Råvattenkällor skyddas.
· Vattenanskaffningen och -distributionen säkras i alla lägen med hjälp av tillräcklig

behandling, reservvattenkällor samt beredskapsplanering.
· Vattenledningsnätets spillvatten minimeras med hjälp av underhåll och sane-

ringsåtgärder.
· För att förebygga avloppsläckage sköts avloppsunderhåll, sanering och byggs se-

parata avlopp.
· Vattenförsörjningsnätet utvidgas vid byggande av nya planområden samt vid be-

hov ut på glesbygden, dock så att utlagda kostnader täcks och vattentjänstverkens
verksamhetsförutsättningar inte försvagas.

· Ombesörja tillräckliga kompetens- och personalresurser vid vattentjänstverken.

3.2 Vattenförsörjningens prioriteringar och principer på kort sikt

Under de fem följande åren prioriteras effektivisering av avloppsvattenbehandlingen i
glesbygden. I statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden
utanför avloppsnätet (209/2011) har reningskrav för hushållsavloppsvatten definierats.
Övergångsperioden för äldre fastigheter pågår tills i mars år 2016.

En andra prioriteringspunkt är att i tillräcklig utsträckning sanera befintligt vatten- och
avloppsnät samt att tillgodose behovet av att förse nya detaljplaneområden med vatten-
och avloppsnät.

Prioritering och principer för vattenförsörjningen under följande femårsperiod:

· Avloppsnät byggs ut till glesbygdscentra.
o I vattenförsörjningens utvecklingsplan presenteras, riktgivande områ-

den, som kunde anslutas till avloppsnätet, inklusive preliminär byggtid-
tabell.

o Vid prioritering av områden (tidtabellering) tas kostnadsmotsvarighet,
invånarnas behov och miljöaspekter i beaktande.

o Stadens vattentjänstverk bygger ut avloppsnätet enligt åtgärdsprogram
o Inom områden där kostnaderna blir större än normalt, är det möjligt att

täcka byggnadskostnaderna med förhöjda anslutningsavgifter och
fasta kostnader med förhöjda grundavgifter.

o På övriga områden kan vattenförsörjningsnätet byggas ut på initiativ av
sammanslutningar (t.ex. vattenandelslag).

o Staden kan understöda sammanslutningar, med villkoret att nätverket
byggs ut enligt stadens vattentjänstverks standard. Staden kan enskilt
besluta understöda byggandet, t.ex. genom att tillhandahålla fackex-
pertis eller bevilja låneborgen, men inte i första hand genom monetärt
stöd.

· Avloppssystem vid fastigheter på glesbygden, utanför områden med utbyggda
avloppsnät, förbättras före utgången av år 2016.

o Vid byggnation av systemen tillämpas förordningen gällande hushålls-
avloppsvatten och av staden utarbetade, mer preciserande, miljö-
skyddsbestämmelser.
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o Ombesörjs i första hand behandling av avloppsvatten från fastigheter
belägna på strand- och grundvattenområden.

· Beredskap för saneringsinvesteringar.

3.3 Principer för finansiering och stöd
Huvudprincipen vid finansiering av vattenförsörjning är att vattentjänstverken täcker
bruks- och investeringskostnader genom att debitera avgifter av servicens användare.
Avgifter debiteras som bruks-, grund- och anslutningsavgifter.

Vid finansiering av vattenförsörjningsprojekt strävas i mån av möjlighet till att få extern
finansiering av staten.

3.3.1 Financiering via avgifter

Till konsumtion bunden bruksavgifts storlek bör vara densamma inom hela verksamhets-
området. Bruksavgiftens fasta del, m.a.o. grundavgiften eller anslutningsavgiften, kan
variera områdesvis, ifall kostnaden för tillhandahållande av servicen, på något område är
dyrare, pga. glesare bebyggelse, terrängförhållanden eller andra speciella förhållanden
(t.ex. pumpstationer, tryckförhöjningsstationer).

Anslutningsavgifterna är enhetliga i hela Raseborg.

Vattenandelslaget täcker nätverkets utbyggnadskostnader genom att debitera andelsla-
gets medlemmar på andelsavgifter och anslutningsavgifter.

Kommunen understöder inte inledningsvis glesbygdens vattenförsörjningsprojekt ekono-
miskt. Kommunen kan dock ge understöd via låneborgen eller genom att tillhandahålla
sakkunnigtjänster eller planeringshjälp.

3.3.2 Extern f inanciering

Staten understöder utbyggnad av vattenförsörjning genom beviljande av vattenförsörj-
ningsunderstöd för projektet eller som s.k. statens vattenförsörjningsarbete.

ELY-centralernas ansvarsområde för näringsliv, arbetskraft, kompetens och kultur kan
bevilja investeringsunderstöd för vattenförsörjningsprojekt, om projekten avsevärt ankny-
ter till andra planerade sysselsättningsbefrämjande projekt. Understödens viktigaste vill-
kor är projektens positiva inverkan på regionens sysselsättning. Projektfinansieringen är
undantagsmässig och bedöms från fall till fall.

Statens vattenförsörjningsunderstöd

Kommuner, vattentjänstverk och olika sorts vattenandelslag har mjölighet att erhålla un-
derstöd av staten. Understödets storlek är för tillfället ca 20 % av förverkligade totalkost-
nader.

Understöd beviljas av den regionala ELY-centralen (f.d. regionala miljöcentraler) från
anslag beviljade av miljöministeriet samt jord- och skogsbruksministeriet. Understöd be-
viljat från miljöministeriets moment är avsett att användas till samhälleliga vattenskydds-
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åtgärder, m.a.o. anläggande av avloppsnät och behandling av avloppsvatten. Understöd
beviljat från jord- och skogsbruksministeriets moment är avsett att användas för utveckl-
ing av vattenanskaffning och –distribution. Anläggning av avlopp kan stödas av medel
från jord- och skogsbruksministeriet om även vattenledning anläggs i samband med av-
loppet, eller det på området tidigare har anlagts vattenledning med statligt understöd.

Understödsobjekt indelas i s.k. små och stora projekt. Vid stora projekt överstiger pro-
jektets helhetskostnader 30 000 €. För dylika projekt inlämnas understödsansökan årligen
före utgången av oktober månad, för projekt som skall förverkligas under följande år. Som
projektkostnader godkänns kostnader som uppkommit efter inlämnande av ansökan.

3.4 Utveckling av samhällsstrukturen
Vid utvecklingen av samhällsstrukturen bör ordnandet av vattenförsörjning beaktas. En
enhetlig samhällsstruktur möjliggör effektivt ordnande av vattenförsörjningstjänster, med
avseende på funktionalitet, ekonomi och miljöaspekter. Vid planering av områden bör
vattenanskaffning, anläggande av avlopp och avloppsvattenbehandling samt ledning av
dagvatten iakttas. Vid planläggning bör befintliga vattenförsörjningssystem beaktas.

Anslutning av glesbygdens bosättningscentra till gemensamma vattenförsörjningsnät bör
utredas. Utvidgning av näten bör gynnas där det visat sig vara ändamålsenligt. Centrali-
serade vattenförsörjningsnät säkrar invånarnas vattenanskaffning och är en hållbar lös-
ning för behandling av avloppsvatten. Centraliserade lösningar ökar områdets attraktivi-
tet, ur invånarnas och industrins synpunkt, och möjliggör områdets utveckling.

3.5 Regionalt samarbete
Kommunen bör delta i regional översiktsplanering. Som målsättning bör uppställas att
kommunen även deltar i utvecklingsutredningar för regionalt samarbete (organisationer,
ekonomiska och administrativa samarbetsutredningar). Vid inledande av samarbete bör
det finnas utredda motiveringar och samarbetet bör resultera i antingen operativa, eko-
nomiska eller på servicenivån positivt inverkande faktorer.

Regionalt samarbete kan utföras bl.a. inom vattenanskaffning, centralisering av avlopps-
vattenbehandling och produktion av övrig service. Fördelar kan uppnås via gemensam
yrkespersonal (bl.a. jourtjänstgöring), gemensam upphandling, expertisservice, entrepre-
nörs- och underhållsservice eller administration. Uppnådda fördelar kan anknyta till eko-
nomi, funktionalitet eller ökande kompetensresurser.

Eventuellt samarbete kan förverkligas genom avtal mellan kommuner och tjänsteverk
eller via en gemensam organisation. Den gemensamma organisationen kan ansvara
antingen för produktion av en enskild serviceform (t.ex. partivattenverk) eller ansvara för
produktion av vattenförsörjningstjänster i sin helhet till kunderna (t.ex. regionalt vatten-
tjänstverk).
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DEL A OMRÅDEN UTOM VERKSAMHETSOMRÅDEN

4 BOSÄTTNINGENS PLACERING
Raseborgs bosättning är koncentrerad till Ekenäs’ centrum, Karis’ centrum – Billnäs –
området och Pojo kyrkby. Övriga tätbebyggda områden är Tenala, Bromarv, Fiskars,
Åminnefors och Svartå.

5 GLESBYGDENS VATTENFÖRSÖRJNINGEN I DAGSLÄGET

5.1 Hushållsvatten
Utanför kommunala vattenverks vattendistributionsnät bor 15 % av Raseborgs invånare,
m.a.o. ca 4 400 invånare. Vattenbehovet för glesbygdens invånare är totalt ca 660 m3/d
(150 l/inv d).

På området finns dessutom ca 6 400 fritidsbostäder, varav största delen är belägna utan-
för vattendistributionsnätet. Det totala antalet fritidsinvånare är 16 000 invånare (2,5 invå-
nare/fastighet) och det teoretiska vattenbehovet är totalt 1 920 m3/d (120 l/inv. d).

Största andelen fritidsbostäder saknar vattentoalett, -armaturer eller tryckvatten. I dessa
bostäder är vattenförbrukningen liten, under 50 l/inv. d. Bostädernas utrustningsnivå
kommer i framtiden att stiga, vilket även ökar vattenförbrukningen.

Raseborgs vattensammanslutningarna presenteras i tabellen nedan (uppgifter från år
2008). Vattensammanslutningarna finns också åtminstone Skogby, Kisakeskus,strömsö
och Lillgård i snappertuna. Också Dragsviks garnisonsområde har sitt eget distributions-
nät.

Tabell 5.1 Vattensammanslutningar (år 2008).

Vattensammanslutning Vatten-
anskaffning

Hushåll/
invånare

Vattenför-
brukning

m3/d
Vasarängens vattenandelslag egen vattentäkt 25 fastigheter

(65 invånare)
< 10 m3/d

Malmbacka vattenandelslag
(Fredriksstad)

egen vattentäkt 15 invånare < 10 m3/d

Joddböle vattenandelslag
(Backgränd)

egen vattentäkt 9 fastigheter
(30 invånare)

< 10 m3/d

Germundby vattenandelslag
(Tenala)

från kommunen 10 fastigheter (25
invånare)

< 10 m3/d

Lövstrands vatten (Tenala) från kommunen 5 stugor
(13 invånare)

< 10 m3/d

För resterande fastigheter sker vattenanskaffningen via fastighetsvisa brunnar. Alternativ
vid dessa är ringbrunn eller bergsborrbrunn. Vid merparten av de fastighetsvisa brunnar-
na tas vattnet från moränskikt.
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Brunnsvattnets kvalitet varierar lokalt och regionalt beroende på förhållanden i mark- och
berggrunden. Naturliga kvalitetsbrister, beroende på berg- och markgrundens beskaffen-
het, kan förekomma i brunnsvattnet, eller grundvattnet kan vara förorenat.

Ett vanligt förekommande föroreningsproblem i ringbrunnar är höga halter av järn- och
mangan. Även insipprande ytvatten kan förorena gamla ringbrunnar. Många gamla brun-
nar är i behov av underhåll. För avlägsnande av radon och fluorid från hushållsvatten
finns tekniska lösningar tillgängliga. Avlägsnande av radon är möjligt till rimlig kostnad,
medan avlägsnande av fluorid är dyrt. Även järn och mangan kan avlägsnas genom filtre-
ring.

Då ytvatten tränger ned i brunnar, som är i dåligt skick, hamnar mikroorganismer, orga-
nisk substans, finfördelat jordmaterial och kväveföreningar såsom nitrat och nitrit i
brunnsvattnet. I närheten av brunnar kan även förekomma aktiviteter, som förorenar
grundvattnet, såsom vägsaltning eller utspridning av trädgårdsgödsel eller fasta riskfak-
torer såsom kärl för avloppsvatten, olja eller boskapsinhägnader.

Vissa områden har dessutom problem med vattentillgången, speciellt under torra år. Un-
der åren 2002-2003 drabbades Finland av en exceptionell torka, vilket förorsakade pro-
blem speciellt för vattenanskaffning i glesbygdsområden.

I Tenala och Pojo (Försby ja Björsby) förekommer högä radonhalter allmänt. I Bromarv är
vattnet ofta järn- och manganhaltig och innehåller ofta radon. I skärgård och kuststränder
hushållsvattenkvaliteten försvagas av salt, järn och mangan. Andra problem som finns
t.ex. att Snappertuna (Finnäs) lider av vattenbrist vid långvarig torka.

5.2 Avloppsvatten
Utom kommunala avloppsvattennät finns 18 % av Raseborgs befolkning, m.a.o. 5 300
invånare. Dessutom finns totalt 6 400 fritidsbostäder, av vilka närapå alla finns utom av-
loppsnätet. Total mängd fritidsbosättning uppgår till 16 000 invånare (2,5 invå-
nare/fastighet).

Fastighetsvis avloppsvattenbehandling har vid gamla fastigheter traditionellt förverkligats
genom sedimentering av avloppsvatten i 2 – 3 slambrunnar. Efter sedimenteringen har
avloppsvattnet letts ut i terrängen eller öppna diken.

I och med statsrådets förordning om avloppsvatten (209/2011) har man påbörjat förbätt-
ringen av avloppsvattensystemen. I praktiken är avloppsvattenhanteringen vid nybyggda
fastigheter på fordrad nivå. Förordningen steg ikraft den 15.3.2011. Ursprungsförordning-
en är från år 2004. Vid fastigheter krävs, förutom 3 sedimenteringsbrunnar, markbädd
(markinfiltrering eller markbädd) eller reningsverk. Alternativt kan avloppsvattnet samlas i
sluten tank och transporteras bort för rening. I och med förordningen har intresset för
utbyggnad av tryckavlopp i glesbygden ökat.

Glesbygdens avloppsvatten har största inverkan på vattendragens näringsbelastning,
miljöhälsovård och miljötrevnad, av vilka eventuella fall av brunnsvattenföroreningar och
luktolägenheter kan nämnas ha mest betydelse.
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5.2.1 Utbyggnad av avloppssystem

Förordningens krav bör uppfyllas omedelbart vid fastighet, som är byggd efter den
15.3.2011. Om fastigheten är byggd före den 15.3.2011 gäller en övergångsperiod på 5
år från och med förordningens ikraftträdande, m.a.o. bör förordningens fordringar uppfyl-
las senast den 15.3.2016. Om fastigheten renoveras under övergångsperioden så att
byggnadstillstånd krävs, bör avloppsvattensystemet ändras, att motsvara förordningens
krav. I andra fall söks åtgärdstillstånd vid utbyggnad av avloppsvattensystem vid äldre
fastighet.

En utredning gällande nuvarande avloppsvattenhantering krävdes fr.o.m. början av 2006
vid sådana fastigheter som hade minst en vattentoalett, men inte var anslutna till allmänt
avlopp. Vid avsaknad av vattentoalett krävdes utredningen före utgången av år 2007.
Utredningen förvaras vid fastigheten. Vid anmodan från kommunens miljöskyddsmyndig-
het skall utredningen kunna uppvisas.

Plan över avloppsvattenbehandlingen bifogas byggnads- eller åtgärdstillståndsansökan.

5.3 Slam
Slam från glesbygdens sedimenteringsbrunnar och slutna tankar emottogs totalt ca
32 800 m3 under år 2013. Mängden har ökat från år 2008 då mängden var ca 20 000 m3.
Slam tas emot vid Karis-Pojo reningsverk och i Ekenäs vid Skeppsholmens reningsverk.
Dessutom utbreds en liten andel av slammet ut på åkrar.

5.4 Funktionssäkerhet
Funktionssäkerheten och -risker vid fastighetsvis vattenanskaffning utgörs av brunnens
vattenkvalitet och –tillgång. Vid så gott som alla fastigheter saknas, i händelse av undan-
tagsförhållande, reservvattenkälla.

Funktionssäkerheten för avloppsvattenbehandlingen beror på behandlingssystemets
tillämplighet, dimensionering och underhåll.

6 UTVECKLINGSBEHOV

6.1 Hushållsvatten
De största bristerna när det gäller vattenanskaffning, påträffas i skärgården och vid kust-
områden. Vid dessa områden försvagas vattenkvaliteten i synnerhet av salt. Tryck på att
planlägga strandområden förekommer och i nuvarande fritidsbostäders förväntas en höj-
ning på utrustningsnivån. Detta ökar behovet av kvalitetsuppfyllande vatten.

Vattenanskaffningen kan förbättras genom att i samband med anläggning av avlopp även
anlägga vattenledning. Förutom detta finns, på olika håll inom området, möjliga grundvat-
tenområden, vilka eventuellt kunde utnyttjas. Före en vattentäkt byggs, krävs ingående
grundvattenundersökningar.

I framtiden förutspås att extrema väderfenomen möjligen kommer att öka och torrperioder
kommer att försvåra vattenanskaffningen. Torrperioder inverkar speciellt negativt på
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glesbygdens vattenanskaffning. Vid utvidgning av vattenledningsnätet kan vattentill-
gången säkras.

6.2 Avloppsvatten
Majoriteten av nuvarande avloppsvattenbehandlingssystem vid fastigheter på glesbygden
uppfyller inte förordningskraven gällande behandling av avloppsvatten. På marknaden
finns tillräckligt med information och olika alternativ för att välja lämpligt avloppsvattensy-
stem. Förordningens övergångsperiod för gamla fastigheter gäller fram till år 2016. I slutet
av övergångsperioden förväntas brist på byggarbetskraft och –planerare, varför det är
motiverat att påbörja sanering i god tid.

I Raseborg finns ett flertal byar och bosättningscentra, vilka kunde anslutas till centrali-
serat avloppsnät. Att ansluta till avloppsnät är, vid mån av möjlighet, det mest rekom-
menderbara alternativet. Om kommunen inte ämnar bygga avloppsnät på ifrågavarande
område, kan fastighetsägarna grunda en vattensammanslutning (t.ex. andelslag) och
ombesörja utbyggnaden i egen regi.

I bifogad karta åskådliggörs avloppsnät som kommunens vattentjänstverk planerat bygga
ut, samt områden på vilka utbyggnad av avloppsnät kunde ske via vattensammanslut-
ningar (karta 101).
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DEL B VATTENTJÄNSTVERKENS VERKSAMHETSOMRÅDEN

7 NUVARANDE LÄGE

7.1 Organisationer och administration
Raseborgs Vatten fungerar som ett kommunalt affärsverk. Vattentjänstverkets bokföring
är separerad från stadens bokföring.

7.2 Vattenanskaffning och -distribution

7.2.1 Grundvattenområden och vattentäkter

Grundvattenreserverna i Raseborg är goda. På området finns totalt 52 klassificerade
grundvattenområden, varav 24 är klassade som viktiga med avseende på vattenanskaff-
ningen (klass I). På grundvattenområdena av klass I bildas uppskattningsvis 20 150 m3/d
grundvatten.

Grundvattenområden finns listade i bilaga 1 och åskådliggjorda på bilagd karta (karta
104). Sammandrag av grundvattenområden i tabell nedan.

Tabell 7.1 Sammandrag över grundvattenområden (Statens miljöförvaltning).
Klass st Bildningsområde (km2) Produktivitet (m3/d)
I 24 29,81 20 150
II 28 14,90 10 460
Tot. 52 44,71 30 610
Klass I: viktigt grundvattenområde med avseende på vattenanskaffning, Klass II: grundvattenom-
råde som lämpar sig för vattenanskaffning.

Som råvatten vid vattenanskaffning används grundvatten, härstammande från vattenver-
kens egna vattentäkter. Totalt finns det 15 täkter, av vilka en del fungerar som deltids-
eller reservtäkter. Ca 4 800 m3/d vatten tas ur täkterna.

Förutom det kommunala vattentjänstverkets vattentäkter finns på stadens område ett
flertal andra vattentäkter. Alla på stadens område befintliga täkter och vid dessa utförd
vattenbehandling presenteras i bilaga (bilaga 2). Nedan en sammanställning på det
kommunala vattentjänstverkets vattentäkter och vattenuttag.
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Tabell 7.2 Det kommunala vattentjänstverkets grundvattentäkter och vattenuttag 2009 -
2011.

Vattentäkt Placering Tillstånd
(m3/d) 2011 2012 2013

LANDSBRO Karis 1 800 571 562 574
MJÖLBOLSTA1 Karis 1 100 616 654 770
NYBY Karis 800 201 155 175
MJÖLNARBY Karis 300 109 118 122
LINDNÄS Karis 100 1 1 1
BRÖDTORP Pojo 1 000 544 536 459
KORSNÄS Pojo 500 337 383 437
MANIBACKA Pojo 3 3 3
EKERÖ Ekenäs 2 600 1 554 1 402 1 292
BJÖRKNÄS Ekenäs 2 000 809 750 628
TROLLBÖLE Ekenäs 150* 0 0 0
HARPARSKOG Ekenäs 21* 0 0 0
KANSJERF Ekenäs 38* 31 38 24
FINNÄS Ekenäs 12* 10 8 11
VÄSTERVIK Ekenäs 278 282 347
Totalt ca 10 000 5 100 4 900 4 800
1 = Karis Vatten och Mjölbolsta sjukhus vattentäkter totalt
* = inget tillstånd, uppskattad produktivitet

7.2.2 Vattenförbrukning

År 2013 var ca 24 300 invånare anslutna (6 504 anslutningar) till vattenledningsnäten och
anslutningsprocenten var 85 %. Hushållens specifika dagliga vattenförbrukning var ca
200 liter per invånare.

Fakturerad andel vatten uppgår till 3 900m3/d och ofakturerad andel till 940 m3/d (20 %).

I tabell nedan åskådliggörs till Raseborgs vattenledningsnät anslutna och vattenmängder.
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Tabell 7.3 Raseborgs Vattens vattendistribution 2011-2013.
2011 2012 2013

Invånare inv 28 959 28 829 28 695
Antal anslutna inv         24 047* 24 192 24 304

Anslutnings-% % 83 % 84 % 85 %
Specifik vattenförbrukning l/inv d 211 202 199

Pumpat till nätet m3/d 5 063 4 891 4 842

Fakturerad vattenförbrukning m3/d 4 013 3 912 3 898

Ofakturerat vatten + spill m3/d 1 050 979 944

Ofakturerat vatten + spill % 21 % 20 % 20 %
* Antal anslutna för år 2011 uppskattad. Ökning av mängd anslutna 2012-13 beräknad i proportion
till ökat antal anslutningar. En fastighetsanslutning har uppskattats motsvara 2,5 invånare.

7.2.3 Vattenledningsnät

Raseborgs Vattens nätverk och verksamhetsområdet för vattendistributionen täcker enligt
nuvarande indelning 10 olika områden (Ekenäs, Karis och Pojo centrumområden samt
Antskog, Bromarv, Finnäs, Fiskars, Harparskog, Svartå, Skåldö och Tenala).

Vattenledningsnätets längd var år 2013 totalt ca 345 km. Nedan presenteras utveckling
av vattenledningsnätets längd.

Tabell 7.4 Utveckling av vattenledningsnätet 2007 - 2013
2007 2009 2010 2011 2012 2013

Vattenledningnät km 315 332 335 339 345 345

Andelen ofakturerat vatten som pumpas till nätet är 20 %. Det ofakturerade vattnet åter-
speglar spillvattnets mängd och vattenledningsnätets skick. Nivå som eftersträvas är
under 10 %, men i praktiken kan 20-25 % räknas som gräns för åtgärder. Ofakturerad
andel vatten vid vattentjänstverk i hela Finland är i medeltal 19,7 %.

7.2.4 Vattenanskaffning under undantagstillstånd

Säkerhetsklassificering (I-III, 0) baseras på, hur många liter hushållsvatten per invånare
som kan levereras under undantagstillstånd. Som undantagstillstånd definieras en situat-
ion, då den primära vattenkällan är ur bruk. Reservvattentäkt bör vara belägen på ett
separat grundvattenområde, för att kunna beaktas vid klassificeringen. Klassificeringen
baseras på direktiv från statens miljöförvaltning.

Granskningen har utförts nätverksvist. I följande tabell presenteras direktivenligt beräknad
säkerhetsklassificering
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Tabell 7.5 Vattenledningsnätets säkerhetsklassificering.
Nät Anslutna

(inv)
Primärtäkt

(m3/d)
Reservtäkt

(m3/d)
Undantagstill-

stånd,
produktion

 (l/ as d)

Säker-
hets-
klass

Karis centrum 6 740 1 800 1 900 282 I
Svartå 810 300 1001 123 I
Pojo 4 030 1 000 500 124 I
Ekenäs centrum 10 490 2 000 2 150+3502 205 I
Harparskog 200 Förbindelse

till centrum
213 105 II

Tenala 710 Förbindelse
till centrum

150 211 I

Finnäs 200 14 0 0 0
Bromarv 200 38 0 0 0
Klassgränser: I (> 120 l/inv d), II (> 50 l/inv d), III (>5 l/inv d), 0 (< 5 l/inv d)
1 Lindnäs reservtäkt är i Vägförvaltningens bruk. Förhöjda järn- och manganhalter.
2 Västerviks vattenantal i 2013
3 Uppskattad produktivitet för täkt

Primärtäkt i Karis centrum är Landsbro vattentäkt. Övriga täkter är Nyby och Mjölbolsta,
från vilka det är möjligt att erhålla totalt 1 900 m3/d. Vid undantagstillstånd finns 282 l/inv
d vatten tillgängligt. Säkerhetsklass är I. Säkerheten ökas ytterligare av förbindelse till
Pojo vattenledningsnät.

Vatten till Svartå kommer från Mjölnarbys vattentäkt. Från Lindnäs’ reservtäkt är det möj-
ligt att erhålla 100 m3/d, och således är 123 l/inv d vatten tillgängligt under undantagstill-
stånd. Säkerhetsklass är I. Lindnäs’ vattentäkt används av Vägförvaltningen och vatten
tas till vägunderhållsändamål. Vattnet har som sådant varit otjänligt som hushållsvatten
pga. höga halter järn och mangan. Svartå nät kommer att anslutas till nätet i Karis cent-
rum.

Pojo vattenledningsnäts primärtäkt är Brödtorps vattentäkt. Ur en annan täkt, Korsnäs, är
det möjligt att erhålla 500 m3/d, eller 124 l/inv d. Säkerhetsklass är I. Förutom detta kan
vatten levereras från nätet i Karis centrum.

Ekenäs centrums vattenledningsnäts primärtäkt är Ekerös vattentäkt. Övriga täkter är
Björknäs, Trollböle och Västervik. Från Björknäs och Trollböle kan erhållas totalt 2 150
m3/d. Produktivet av Västervik vattentäks grundvattenområdet är 90 m3/d. Ca 350 m3/d
vatten tas ur Västervik i 2013. Vid undantagstillstånd kan erhållas 238l/inv d. Säkerhets-
klass är I.

Vattenledningsnätet i Tenala bosättningscentrum är förbundet med nätet i Ekenäs cent-
rum. Dessutom används Tenala vattentäkt. Vid undantagstillstånd kan från täkten erhål-
las 150 m3/d eller 214 l/inv d. Säkerhetsklass är I.

Vattenanskaffning till Harparskog sker via Ekenäs-Hangö –förbindelsevattenledning. Har-
parskogs grundvattentäkt fungerar som reservvattentäkt. Vid undantagstillstånd kan från
täkten erhållas ca 21 m3/d, m.a.o. 105 l/inv d. Säkerhetsklass är II.
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Inom Finnäs och Bromarvs nät finns endast en täkt. För eventuella undantagstillstånd
finns inga reservtäkter, ej heller finns förbindelse till andra nät, varmed säkerhetsklassen
är 0.

7.3 Avlopp och avloppsvattenbehandling
Uppsamling och behandling av avloppsvatten sköts av kommunens vattentjänstverk.
Avloppsvatten från Pojo kyrkby, Åminnefors, Fiskars och Billnäs samt Karis centrum be-
handlas vid Karis-Pojo reningsverk, beläget i Åminnefors. Reningsverket påbörjade sin
verksamhet år 2007. Avloppsvatten från Ekenäs centrum och Tenala bosättningscentrum
behandlas vid Skeppsholmens reningsverk. Svartå avloppsvatten behandlas i eget re-
ningsverk. Dessutom finns ett mindre reningsverk, utom verksamhetsområdet, vid Mjöl-
bolsta sjukhus, samt Bromarvs reningsverk som inledde verksamhet i augusti år 2011.

7.3.1 Avlopp

I slutet på år 2013 var ca 23 400 invånare anslutna (6 504 anslutningar) till centraliserat
avlopp i Raseborg och anslutningsprocenten ca 82 %.

Till reningsverk leddes i medeltal 8 600 m3/d avloppsvatten för behandling under år 2013.
Fakturerad andel avloppsvatten uppgick till 3 600 m3/d och ofakturerad andel uppgick till
4 950 m3/d. Ofakturerad andel avloppsvatten var 58 %. Andelen ger en bild av mängden
yt- och spillvatten som tränger in i avloppet, vilket i Raseborgs fall är högre än medeltalet.

Antal anslutna, anslutningsprocent och mängd avloppsvatten i Raseborg framställs i ta-
bellen nedan.

Tabell 7.6 Raseborgs Vattens avlopp år 2011-2013.
2011 2012 2013

Invånare inv 28 959 28 829 28 695
Antal anslutna inv 23 178* 23 323 23 436
Anslutnings-% % 80 % 81 % 82 %

Behandlat avloppsvatten m3/d 8 416 9 000 8 581
Fakturerat avloppsvatten m3/d 3 737 3 655 3 625
Ofakturerat avloppsvatten m3/d 4 679 5 345 4 956
Ofakturerat avloppsvatten -% % 56 % 59 % 58 %
* Antal anslutna för år 2009 uppskattad. Ökning av mängd anslutna 2010-11 beräknad i proportion
till ökat antal anslutningar. En fastighetsanslutning har uppskattats motsvara 2,5 invånare.

7.3.2 Avloppsnätet

Raseborgs Vattens avloppsnät och verksamhetsområden täcker enligt nuvarande fördel-
ning 9 enskilda områden (Ekenäs, Karis och Pojo centrumområden samt Bromarv, Fis-
kars, Harparskog, Svartå, Skåldö och Tenala).

Den totala längden på Raseborgs avloppsnät var ca 362 km år 2013.

Avloppsnätets längd framställs i tabell nedan.
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Tabell 7.7 Avloppsnätets utveckling 2007 - 2013
2007 2009 2010 2011 2012 2013

Avloppsnät km 333 351 356 362 362 362

7.3.3 Behandling av avloppsvatten och avloppsvattenbelastning

Vid Karis-Pojo reningsverk behandlas avloppsvatten från ca 11 000 invånare i Pojo och
Karis centrum.

Reningsverkets dimensionerande belastning är följande:

· antal anslutna 13 000 invånare
· medelflöde 6 500 m3/d
· maximiflöde (prognos) 15 000 m3/d
· maximiflöde (2001-2003) 18 000 m3/d
· dimensionerande timflöde 450 m3/h
· dimensionerande dygnsflöde 10 800 m3/d
· BOD7ATU-belastning 1 200 kg/d
· fosforbelastning 50 kg/d
· kvävebelastning 250 kg/d

Vid reningsverket har även förberetts på att i fortsättningen behandla avloppsvatten från
Svartå och Mjölbolsta, och denna andel av belastningen torde uppgå till 3-5 % av totalbe-
lastningen.

Reningsverket är indelat i tre etapper: förbehandling, en biologisk-kemisk enhet och en
efterbehandlingsenhet. Det biologiska skedet är delat i denitrifikations- och nitrifikations-
skede med en mellanvägg. Fosfor avlägsnas i både mellanfällningsskedet och i efterbe-
handlingsskedet. Det biologiskt behandlade avloppsvattnet och det förbiledda vattnet
pumpas till snabbsandfiltrering. Renat avloppsvatten leds till utlopp som mynnar ut i havet
vid Skuruviken i Pojoviken. Slam från processen förtjockas och avvattnas i centrifug. Re-
ningsverket har en skiljd övervaknings- och servicebyggnad.

Vid reningsverket urskiljdes 2 003 t avvattnad slam år 2013. Slam från slamavskiljare och
slutna tankar emottogs 18 190 m3. Det vid reningverket torkade slammet transporterades
till Biovakka Suomi Oy i Åbo.

Västra Finlands miljöcentral har beviljat reningsverket miljötillstånd den 18.2.2005. Till-
ståndsvillkor enligt nedan.
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Tabell 7.8 Karis-Pojo reningsverks tillståndsvillkor.
Halt Behandlingseffekt

BOD7ATU <10 mg O2/l >95 %
Fosfor <0,3 mg P/l >95 %
Totalkväve >70 %
CODCr <60 mg O2 /l >90 %
Fast substans <10 mg/l

Reningsverket uppnådde uppställda medelgränsvärden per kvartal vid alla provtagnings-
omgångar. Rikliga mängder dagvatten kom in i avloppsnätet på våren och i december.
Det behandlades i medeltal mest avloppsvatten under april (ca 7 230 m3/d). Under våtare
perioder stiger avloppsvattenmängden över reningsverkets dimensionerande värden. För
kvävereningen uppfylldes uppställda gränsvärden.

Till reningsverket inkommande och utgående avloppsvattenbelastning under åren 2008-
13 förevisas i tabellen nedan.

Tabell 7.9 Utveckling av avloppsvattenmängd och inkommande belastning vid Karis-Pojo
reningsverk (2008-13).

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Flöde m3/d medel 5 160 3 680 3 930 4 750 4 800 4 440

max 13 525 12 700 15 900
Förbiledning medel 306
Belastning kg/d
Inkommande BOD 7ATU 480 600 650 610 630 620

Tot. P 21,0 25 25 25 25 24
Tot. N 130,0 160 160 170 160 160

Utgående BOD 7ATU 16 9,5 11 35 8,2 7,0
Tot. P 1,3 0,72 0,96 2,6 0,82 0,78
Tot. N 40 24 29 40 32 30

Reduceringsef-
fekt BOD 7ATU 97 % 98 % 98 % 94 % 99 % 99 %

Tot. P 94 % 97 % 96 % 90 % 97 % 97 %
Tot. N 69 % 85 % 82 % 76 % 80 % 81 %

Svartå reningsverk är beläget i Mjölnarby. Vid reningsverket renas avloppsvatten från
Svartå bosättningscentrum och avloppsvatten från ca 800-850  invånare och industriverk-
samhet vid Svartå bruksområde. Vid reningsverket tillämpas en biologisk reningsprocess
med simultanfällning. Renat avloppsvatten leds till Svartån. Reningsverkets dimension-
erande flöde är uppskattningsvis 288m3/d och dimensionerande belastning BOD7ATU 64
kg O2/d .
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Avloppsvatten som leds till Svartå reningsverk kommer i sinom tid att ledas till Karis-Pojo
–reningsverk för rening. Enligt uppskattning kommer reningsverket att tas ur bruk 2015-
2017.

Slam som bildas vid Svartå reningsverk transporteras med tankbil till Karis-Pojo renings-
verk. Transporterad mängd år 2013 utgjorde 2 360 m3.

Vid reningsverket behandlades år 2013 i medeltal 187 m3/d avloppsvatten. Reningsver-
kets ikraftvarande tillståndsvillkor (Västra Finlands vattendomstol) är för BOD7ATU:s del
<15 mg/l och >90% och för fosfor <0,7 mg/l och > 90%. För bäggedera har villkoren upp-
fyllts väl.

Reningsverkets avloppsvattenbelastning och reningsresultat finns presenterade i tabell
nedan.

Tabell 7.10 Till Svartå reningsverks inkommande belastning och reningsresultat 2007-13.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Flöde m3/d medel 188 194 152 161 188 204 187
max 470 475 368 598 511 481 593

Förbiledning medel 0,2 0 0,4 0,0055 0,62 1,13 0,79
Belastning kg/d

Inkommande BOD 7ATU 23 33 32 33 33 30 30
Tot. P 1,3 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,6
Tot. N 7,7 9,7 9,1 9,6 9,4 9,8 10

Utgående BOD 7ATU 2,6 2,6 2,1 1,9 2 3,8 2,3
Tot. P 0,09 0,08 0,06 0,081 0,071 0,13 0,075
Tot. N 6,8 8,5 7,8 8,9 9,0 8,6 7,7

Reduceringseffekt BOD 7ATU 89 % 92 % 93 % 94 % 94 % 87 % 92 %
Tot. P 93 % 95 % 96 % 95 % 95 % 90 % 95 %

Vid Skeppsholmens reningsverk behandlas avloppsvatten från Ekenäs centrums,
Dragsvik-Langanböles, Trollböles, Österbys och Tenalas ca 12 000 invånare.  Från
Horsbäcks och Björknäs industriområden kommer förbehandlat industriavloppsvatten till
reningsverket. Reningsverket är byggt år 1968 och har sanerats 1987 och 1994 samt
utvidgats år 1999, då kapaciteten fördubblades. År 2002 började man leda avloppsvatten
från västra delen av Ekenäs till reningsverket.

Reningsverkets dimensionering är
· mängd avloppsvatten 5 600 m3/d
· BOD7ATU 1 300 kg/d
· tot. P 42 kg/d
· tot. N 230 kg/d
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Vid reningsverket urskiljdes 1 639 t avvattnad slam år 2013. Slam från slamavskiljare och
slutna tankar emottogs 14 580 m3. Det vid reningverket torkade slammet transporterades
till Biovakka Suomi Oy i Åbo.

Reningsverket har ett ikraftvarande miljötillstånd, vars reningskrav trädde i kraft i början
på år 2006. Tillståndskraven framställs i tabellen nedan.

Tabell 7.11 Tillståndskrav för Skeppsholmens reningsverk.
Halt Behandlingseffekt

BOD7ATU <10 mg O2/l >95 %
Fosfor <0,3 mg P/l >95 %
Totalkväve >60 %,>70% då T>12ºC (>70 % fr.o.m. 1.1.2010)

Skeppsholmens reningsresultat uppnådde uppställda medelgränsvärden per kvartal år
2013. Kvävereduceringens årsmedeltal var 65 % och gränsvärdet uppnåddes inte. Kvä-
vereduktionsprocessen lider mest av avloppsvattnets låga temperatur vintertid och dag-
vattenflödets låga temperaturer.

Reningsverkets avloppsvattenbelastning och reningsresultat för åren 2007-13 presente-
ras i tabellen nedan.

Tabell 7.12 Till Skeppsholmens reningsverk inkommande belastning och reningsresultat
2007-13.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Flöde m3/d medel 3 780 4 140 3 130 3 230 3 790 3 940 3 940
min 2 691 2 333 2 476 1 916 2 700 2 732 2 630

max
13

049 9 658 10 018 11 519 12 609 11 111
14

664
Förbiledning medel 2,3 1,9 0,36 1,21 6,73 6,84 4,88
Belastning kg/d

Inkommande BOD 7ATU 940 650 820 920 740 760 900
Tot. P 32 29,0 27 31 25 24 29
Tot. N 180 150,0 170 200 160 160 190

Utgående BOD 7ATU 10 8,9 6,7
Tot. P 0,4 0,27 0,29
Tot. N 59 67 % 67 %

Reduceringseffekt BOD 7ATU 99 % 99 % 99 % 99 % 99 %
Tot. P 99 % 99 % 98 % 99 % 99 %
Tot. N 73 % 67 % 62 % 58 % 65 %

Vid Bromarvs reningsverk behandlas avloppsvatten från 140 fastigheter som anslutits
till Bromarvs avloppsnät. Reningsverket togs i bruk i augusti 2011 och utbyggnaden av
områdets avloppsnät färdigställdes i september 2012. Reningsverket är ett biorotorre-
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ningsverk, vars PE (personekvivalenttal) är 500 och dimensionerande flöde 80 m3/d. Re-
nat avloppsvatten släpps ut i Västerviken.

Vid reningsverket uppkommet slam transporteras till Skeppholmens reningsverk för be-
handling. Transporterad mängd år 2013 utgjorde 250 m3.

Nylands miljöcentral har beviljat miljötillstånd för Bromarvs reningsverk år 2009. Miljötill-
ståndets tillståndsvillkor åskådliggörs nedan.

abell 7.13 Tillståndsvillkor för Bromarvs reningsverk
Halt Behandlingseffekt

BOD7ATU <44 mg O2/l >90 %
Fosfor <2,1 mg P/l >85 %
Totalkväve <53 mg P/l >40 %

Under år 2013, uppfyllde reningens resultat miljötillståndets krav.

Övervakning av Bromarv reningsverk inleddes i början på år 2012. Nedan framställs de
tre första kontrollperiodernas inkommande och utgående avloppsvattenbelastning.

Tabell 7.14 Bromarv reningsverks inkommande belastning och reningsresultat 2012-
2013.

2012 2013
Flöde m3/d medel 25 32
Förbiledning medel 0 0
Belastning kg/d
Inkommande BOD 7ATU 7 3,9

Tot. P 0,32 0,31
Tot. N 1,7 1,4

Utgående BOD 7ATU 0,13 0,055
Tot. P 0,0086 0,0078
Tot. N 0,98 0,78

Reduceringseffekt BOD 7ATU 98 % 99 %
Tot. P 97 % 97 %
Tot. N 42 % 44 %

7.3.4 Reningsverkslam

Slam från Karis-Pojo och Skeppsholmen reningsverk avvattnas genom centrifugering och
transporteras till Biovakka Suomi Oy i Åbo.

Svartå reningsverks reningsverksslam transporteras till Karis-Pojo reningsverk.

Bromarv reningsverks reningsverksslam transporteras till Skeppsholmen reningsverk.
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Totalt ca 6 400 m3 avvattnat reningsverksslam levererades till fortsatt behandling under
år 2013.

Tabell 7.15 Mängd slam som bildas vid reningsverken.
Reningsverk 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bromarv m3/a - - - - 130 250
Karis-Pojo m3/a 1702 1910 1963 1960 1937 2003
Svartå m3/a 1 758 1 664 2 107 2 392 2 446 2 360
Skeppsholmen* m3/a 2 098 1 949 1 983 2 013 1886 2049

RASEBORG m3/a 5 558 5 523 6 053 6 365 6 269 6 412
* Slammängder rapporterade som ton. Värdena omvandlade med koefficient 1,25 t /m3.

7.4 Dagvatten
Dagvatten kallas sådant regn- eller smältvatten som avleds från markytan, byggnaders
tak eller motsvarande ytor. Även dräneringsvatten från grundkonstruktioner kallas ”dag-
vatten”. På kompakt byggda områden, där dagvattnet inte kontrollerat kan hanteras på
tomterna, leds dagvattnet ned i avlopp. Vid användning av blandavlopp avleds dagvattnet
till avlopp för hushållsavloppsvatten, varmed dagvattnet slutligen hamnar vid reningsver-
ket. Dagvattnet förorsakar problem i reningsprocessen på grund av onödig belastning,
stora flödesväxlingar och kylning av vattentemperaturen. Med separata avlopp avses
ledning av hushållsavloppsvatten och dagvatten i separata avloppsledningar. Därmed
leds inte dagvattnet till reningsverken, utan släpps kontrollerat ut i terrängen.

Vid äldre bostadsområden existerar i allmänhet inte separata avlopp och dagvattnet leds
till nätverk för hushållsavloppsvatten. Vid nyplanlagda områden byggs alltid separata
avlopp.

I Raseborg har dagvattenavlopp byggts i bosättningscentran. Nätverkets längd var år
2005 totalt 81 km.

Tabell 7.16 Dagvattenavloppets längd 2005.
Kommun Totalt
Karis km 34,4
Pojo km 0,7
Ekenäs km 46,1
RASEBORG km 81,2

7.5 Regionalt samarbete
För området Hangö, Karis, Pojo och Ekenäs har en översiktsplan för vattenförsörjningen
framställts (2000). Pojo och Karis ingick i översiktsplanen för vattenförsörjningen på Hiisi-
området (2005).
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8 UTVECKLINGSPROGNOS

8.1 Vattenförbrukning och vattenanskaffning
Vid uppskattning av framtida antal anslutna till vattenledningsnätet har antagits, att alla
nya invånare ansluter sig till vattenledningsnätet. Den procentuella andelen anslutna
beräknas öka från nuvarande 85 % till ca 86 % fram till år 2040. Således ökar de till
kommunal vattenledning anslutnas antal med ca 3 000 ny anslutna.

Prognosen för vattenförbrukningen baseras på förändringar i den specifika vattenförbruk-
ningen (l/inv/d) och i antalet anslutna. Den specifika vattenförbrukningen har för samtliga
anslutna uppskattats vara 200 l/inv/d år 2020 - 2040 (i dagsläget 199 l/inv/d). Prognosen
innefattar antagandet att spillvattenmängden kan minskas från nuvarande kvantiteter.
Industrins vattenförbrukning ingår i prognosen.

Vattenförbrukningen uppskattas vara ca 5 500 m3/d år 2040. Vattenförbrukningen ökar
med ca 14 %, i jämförelse med dagsläget.

Tabell 8.1 Prognos för antal anslutna och vattenförbrukning fram till år 2040.
2013 2020 2030 2040

Invånarantal inv 28 695 29 927 31 174 32 063
Antal anslutna inv 24 304 25 536 26 783 27 672
Anslutningsprocent % 85 % 85 % 86 % 86 %

Total vattenförbrukning m3/d 4 842 5 100 5 400 5 500
Total vattenförbrukning m3/a 1 767 000 1 861 500 1 971 000 2 008 000

Max. dygnsförbrukning, HQd
1 m3/d 9 100 9 600 10 200 10 300

Max. timförbrukning, HQh
2 m3/h 660 700 740 750

1 Koefficient som använts för uppskattning av dygnsförbrukning 1,88
2 Koefficient som använts för uppskattning av max. timförbrukning 1,75

8.2 Avloppsvattenbelastning och -rening
Vid uppskattning av framtida antal anslutna till avloppsnätet har antagits, att alla nya in-
vånare ansluter sig till avloppsnätet.

Den procentuella andelen anslutna beräknas öka från nuvarande 82 % till 84 % fram till
år 2040. Således kommer ca 3 400 nya anslutna att kopplas till avlopp under nämnd tids-
period.

Vid uppskattning av avloppsvattenmängden har tre möjliga scenarier utformats beroende
på hur mycket ytvatten- och spillvatten som kan reduceras. Såvida dag- och spillvatten-
mängden inte minskas kommer avloppsvattenmängden år 2040 att vara 9 800 m3/d (14
% ökning jämfört med nuvarande läge).
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Ifall man kan minska dag- och spillvattenandelen till 50 % blir mängden inkommande
avloppsvatten till reningsverket 8 500 m3/d. Om däremot dag- och spillvattenandelen kan
minskas till 40 % blir inkommande avloppsvattenmängd 7 100 m3/d år 2040.
Sanering av avloppsnätet och ökning av enskilda avlopp minskar mängden ofakturerat
vatten. Minskning av ofakturerat vatten kompenserar ökning av antal anslutna och mins-
kar inkommande avloppsvatten till reningsverket.

Inkommande belastning till reningsverket ökar i.o.m. ökat antal anslutna. Belastningen av
organisk substans samt fosfor- och kvävebelastningen ökar 9 - 16 % fram till år 2040.

Antal anslutna, avloppsvattenmängd och belastningsprognoser presenteras i tabellen
nedan.

Tabell 8.2 Antal anslutna, avloppsvattenmängd och belastningsprognoser fram till år
2040.

2013 2020 2030 2040
Invånarantal inv 28 695 29 927 31 174 32 063
Antal anslutna inv 23 436 24 668 25 915 26 804
Anslutningsprocent % 82 % 82 % 83 % 84 %

Mängd avloppsvatten (spillvatten nuv. 56
%) m3/d 8 581 9 000 9 500 9 800
Mängd avloppsvatten (spillvatten 50%) m3/d 7 900 8 300 8 500
Mängd avloppsvatten (spillvatten 40%) m3/d 6 600 6 900 7 100
Belastning1

BOD7ATU kg/d 1 554 1 600 1 700 1 800
tot. P kg/d 55 60 60 60
tot. N kg/d 361 380 390 400
1 Ökning av antal anslutna multiplicerad: BOD7ATU 60 g/ inv d, tot. P 1,8 g/inv d, tot. N 12 g/inv d

8.3 Vattenförsörjningens funktionalitet och risker
Vattenanskaffningens och –distributionens funktionssäkerhet är bra i bosättningscentra.
För vattenanskaffningen finns tillräckligt antal vattentäkter, på olika grundvattenområden.
Det oaktat, finns det vid grundvattenområdena många verksamheter eller funktioner som
riskerar att förorena grundvattnet.

Vattenledningsnäten i Svartå, Finnäs, Harparskog och Bromarv saknar ändamålsenlig
reservtäkt. I framtiden kommer förbindelsevattenledningen Ekenäs-Hangö att säkra vat-
tenanskaffningen i Harparskog. Svartå-Karis –förbindelsevattenledning kommer i framti-
den att säkra vattenanskaffningen i Svartå. Även från Finnäs planeras en förbindelsevat-
tenledning till Ekenäs’ nätverk.

Största riskerna med tanke på vattenanskaffningen är föroreningen av grundvattenområ-
den och vattentäkter. Vid de för vattenanskaffning viktigaste grundvattenområdena finns
riskhöjande verksamheter eller funktioner, såsom bosättning, industri eller trafik. Bristfällig
behandling av avloppsvatten från bosättning ökar ytterligare risken för förorening av
grundvattnet.
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Den ofakturerade andelen vatten i Karis och Pojo indikerar att nätet är i dåligt skick, vilket
befrämjar uppkomst av rörskador och funktionsnedsättning samt ökning av spillvatten.

I framtiden kan, med anledning av klimatförändringen, extrema väderförhållanden bli
vanligare. Långa torrperioder förorsakar problem för vattenanskaffningen.

Risker för avloppsnätet och reningsverk utgörs av olika störningstillstånd, varmed av-
loppsvatten måste ledas förbi anläggningen. Förbiledning av avloppsvatten är alltid till
skada för miljön och med tanke på eventuella ersättningskrav en ekonomisk nackdel för
reningsverket.

I och med klimatförändringen är effekterna vid kortvariga skyfall häftigare. Översvämning
av avlopp förorsakar skada för egendom och miljö, och är en ekonomisk risk för vatten-
tjänstverken.

9 UTVECKLINGSBEHOV

9.1 Vattenanskaffning och -distribution
Vatten från i bruk varande vattentäkter är tillräckligt för att täcka även framtida vattenbe-
hov. År 2040 förutspås vattenförbrukningen vara 5 500 m3/d, emedan nuvarande täkters
totala tillståndskvantitet är 10 000 m3/d. Fastän maximal dygnsförbrukning 10 300 m3/d
överskrider kalkylerade vattenresurser, kan vatten motsvarande maximal dygnsförbruk-
ning tas från täkterna. Täkternas tillståndskvantiteter är årsmedelvärden, vilka tillåter
kortvariga större vattenuttag.

Med tanke på vattenanskaffning finns många riskfaktorer på viktiga grundvattenområden i
Björknäs, Ekerö och Karis. Vid grundvattenområden finns bosättning, industri och genom
områdena löper en riksväg. Speciellt Björknäs och Landsbro vattentäkters placering är
utsatt för risker. Trots att täkternas kapacitet är tillräcklig och antalet många, bör nya
grundvattenområden tas i bruk för att säkerställa vattenanskaffningen. Skyddsplaner för
grundvattenområdena har utarbetats.

För att säkra leverans av reservvatten bör tryckskillnader mellan olika nät undersökas.

9.2 Avloppsvattenbehandling
Dimensioneringsflödet för Skeppsholmens reningsverk är 5 600 m3/d. Med tanke på ka-
pacitet kan nuvarande medelflöde ökas med 40 %. Dimensioneringsflödet för Karis-Pojo
reningsverk är 6 500 m3/d. Kapaciteten är tillräcklig för en ökning av nuvarande flöde med
30 %, då även avloppsvatten Svartå och Mjölbolsta inräknas. Bromarvs reningsverks
dimensioneringsflöde är 80 m3/d. Kapaciteten tillåter en ökning av avloppsvattenmängder
2,5-faldigt, jämfört med flödet år 2013.

9.3 Slam
Reningsverksslammets efterbehandlingstjänster köps in av lokala avfallshanteringsbolag
och enskilda verksamhetsidkare. På många håll pågår utveckling av olika lösningar för
slambehandling och –återanvändning. Det är motiverat att Raseborg stad och vatten-



28 (35)

UTVECKLINGSPLAN FÖR VATTENFÖRSÖRJNINGEN

02.12.2014

e25781_raasepori_vhks_swe.docx

tjänstverket aktivt deltar i diskussionerna, eftersom resultat från dessa leder till långsiktiga
lösningar.

9.4 Sanering av befintliga nätverk
Riklig mängd spillvatten i Pojo och Karis vattenledningsnät visar på saneringsbehov. Pro-
blematiskt gällande avloppsnätet är, att det till reningsverket inkommer stora mängder
spill- och dagvatten. Enligt maximiprognosen kommer Raseborgs avloppsvattenmängd
att öka med 14 % fram till år 2040. Reningsverkens kapacitet torde vara tillräcklig, men
för att förhindra förbiledning och för att uppnå goda reningsresultat samt för att främja
förmånligare driftskostnader borde sanering och utbyggnad av separata avlopp prioriteras
under kommande år.
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DEL C HELA KOMMUNOMRÅDET

10 FASTSTÄLLANDE AV VATTENTJÄNSTVERKETS
VERKSAMHETSOMRÅDE
Enligt 7 § i lagen om vattentjänster bör ett verksamhetsområde, vilket vattentjänstverket
är skyldigt att sköta, fastställas. Verksamhetsområdet innefattar fastställda områden för
vattendistribution och avlopp, vilka kan vara olika stora. Enligt lagen om vattentjänster bör
verksamhetsområdena täcka alla sådana områden, där fastigheters anslutning till vatten-
tjänstverkets vattenledning eller avlopp är nödvändig pga. bosättning eller, med avse-
ende på vattenförsörjningen, med bosättning jämställd näringslivs- och fritidsverksamhet
pga. kvantitet eller kvalitet. Vid fastställandet av verksamhetsområde bör även en större
invånargrupps behov beaktas samt hälso- och miljöskyddsskäl.

En fastighet på vattentjänstverkets verksamhetsområde bör anslutas till vattenledning och
avlopp. Vattentjänstverket bör fastslå en anslutningspunkt för varje fastighet på verksam-
hetsområdet. Från anslutningspunkten framåt ansvarar fastigheten för vattenförsörjnings-
utrustningen och dess förenlighet med nätverket.

Före verksamhetsområdets uppdatering godkänns i kommunen bör ett utlåtande inbegä-
ras från den regionala miljöcentralen. Dessutom bör områdets fastigheter beredas möjlig-
het att bli hörda.

Vid uppdatering av verksamhetsområdet uppgörs en preliminär tidtabell gällande utvidg-
ning av det befintliga avlopps- och vattenledningsnätet. Denna tidtabell kan ändras om
t.ex. planläggningstidtabell ändras eller av annat motiverat skäl. På basen av tidtabellen
bör kommuninvånarna kunna uppskatta, när de har möjlighet (och skyldighet) att ansluta
till kommunens nät.

Kommunens vattentjänstverks verksamhetsområden (utkast) återges i bilagda kartor
(kartor 102 och 103).

11 UTVECKLINGSGÄRDER
Planerade utvecklingsåtgärder presenteras i tabellform som bilaga (bilaga 3) samt på
karta (karta 101). I tabellen framgår projekt, läge, preliminär tidpunkt för genomförande
samt ansvarspart. För projekt gällande utbyggnad av nät anges fastigheter som kan an-
slutas.

Framställd tabell är preliminär. På basen av den kan utvecklingsprojekt tidtabelleras och
finansieringsplanering initieras.

11.1 Vattenanskaffning
För att säkra vattenanskaffningen undersöks och utreds platser för nya brunnar och vat-
tentäkter.
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11.2 Vattenlednings- och avloppsnät
Vattenlednings- och avloppsnätet utbyggs till att motsvara samhällsutvecklingens behov
(nya detaljplaneområden). Dessutom ansluts byar och bosättningscentra utom planområ-
den där det med tanke på bosättningen och miljön är befogat och byggnadskostnaderna
är rimliga. Förbindelselinjer mellan olika nät planeras så att bebyggelse invid dessa kan
anslutas till nät.

Utbyggnad av nätet har indelats i tre klasser:

1. Vattentjänstverkets framtida verksamhetsområden
· Ansvarspart kommunens vattentjänstverk eller enligt markanvändningsavtal
· Nuvarande och framtida detaljplaneområden

2. Vattentjänstverkets målsatta verksamhetsområden
· Ansvarspart kommunens vattentjänstverk

3. Utvecklingsområden för gemensam vattenförsörjning
· Ansvarspart fastighetsägare eller vattensammanslutning (t.ex. vattenandelslag)
· Bosättningscentra i glesbygden, med förutsättningar för byggande av gemen-

samt vattenförsörjningsnät
· Nya planläggningsområden, där ansvarsparten bestäms enligt markanvänd-

ningsavtal.

I tabeller nedan presenteras projekt, vilka bildar framtida och målsatta verksamhetsområ-
den. Övriga projekt åskådliggörs i bilaga (bilaga 3).

En åtgärdsplan representerar en uppställd målbild. Projekt fortskrider enligt planen, men
förverkligandet och tidtabell är beroende bl.a. av planläggningens fortskridande, kommu-
nens ekonomiska planering och invånarnas företagsamhet. Tidtabellen är inte bindande
för kommunen eller vattentjänstverket.
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Tabell 11.1 Vattentjänstverkets framtida verksamhetsområden
Åtgärd Tidpunkt Ansvarspart
Billnäs Utbyggnad av områdets avlopps- och vattenled-

ningslinjer
2014 -  kommunens

vattentjänstverk
Egnahemsallén Utbyggnad av områdets avlopps- och vattenled-

ningslinjer
2014 -  kommunens

vattentjänstverk
Dragsviksstranden/
Dragsvikinranta

Nytt planområde, vattendistribution och avlopp 2014 -  enl. mark-
användningsavtal

Karis västra tätort /
Karjaan läntinen
taajama

(Delgeneralplan) Vattendistribution och avlopp *   kommunens
vattentjänstverk

Tallåker Nytt planområde, vattendistribution och avlopp *   kommunens
vattentjänstverk

Gumnäs-
Klockarudden

Nytt planområde, vattendistribution och avlopp *   kommunens
vattentjänstverk

Bromarvvägen
(Tenala)/ Bromarvintie
(Tenhola)

Nytt planområde, vattendistribution och avlopp *   kommunens
vattentjänstverk

Båssastranden Nytt planområde, vattendistribution och avlopp *   kommunens
vattentjänstverk

Gammelbodastranden/
Gammelbodanranta

Utbyggnad av områdets avlopps- och vattenled-
ningslinjer

*   kommunens
vattentjänstverk

Kärrby Nytt planområde, vattendistribution och avlopp *   kommunens
vattentjänstverk

Österby-Rävnäs Utbyggnad av områdets avlopps- och vattenled-
ningslinjer

*   kommunens
vattentjänstverk

* Planering inleds när planförslag ställs ut till påseende.

Tabell 11.2 Vattentjänstverkets målsatta verksamhetsområden.
Åtgärd Tidpunkt Ansvarspart
Basarängen-Tallbacka-
Getberget

Fiskars nya detaljplanområde, vattendistribution och
avlopp

2015 -  kommunens
vattentjänstverk

Stubbängen-
Riddarmansberget

Fiskars nya detaljplanområde, vattendistribution och
avlopp

*   kommunens
vattentjänstverk

Finnäs centrum/
Finnäsin keskusta

Finnäs centrum, avlopp   kommunens
vattentjänstverk

Näseudden Näseudden, vattendistribution och avlopp   kommunens
vattentjänstverk

* Planering inleds när planförslag ställs ut till påseende.

11.3 Förbindelsevattenledningar och överföingsavlopp
Förbindelsevattenledningar byggs för att möjliggöra leverans av vatten mellan olika vat-
tenledningsnät under normal- och undantagstillstånd samt för att knyta vattentäkter till
nätet. Vid överföringsavlopp leds avloppsvatten till reningsverk för behandling. Bosättning
invid överföringsavloppet har möjlighet att ansluta till avloppet.

Svartå reningsverks verksamhet upphör och avloppsvattnet leds till Karis-Pojo renings-
verk. Parallellt med överföringsavloppet dras vattenledning. Överföringsavloppet möjlig-
gör anslutning av bebyggelse och då speciellt Mjölbolsta sjukhusområde.
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Karis och Ekenäs vattenledningsnät sammanbinds.
Från Finnäs-området byggs en förbindelsevattenledning och ett överföringsavlopp till
Ekenäs nätverk.

Tabell 11.3 Utbyggnad av förbindelsevattenledningar och överföringsavlopp.
Åtgärd Tidpunkt Ansvarspart
Svartå-Mjölbolsta-Karis centrum
överföringsavlopp och vattenledn.

2014 - kommunens
vattentjänstverk, staten?

Karis-Ekenäs vattenledning 2016 - kommunens
vattentjänstverk, staten?

Finnäs förbindelsevattenledn. 2020 - kommunens
vattentjänstverk

11.4 Reningsverk

På Strömsö byggs ett reningsverk, som skall betjäna både den lokala bosättningen och
öns turismverksamhet. Projektet förverkligas i privat regi.

Tabell 11.4 Utbyggnad av reningsverk.
Åtgärd Tidpunkt Ansvarspart

Strömsö reningsverk 2014 - privat

11.5 Sanering av befintliga nätverk
Det borde finnas en saneringsplan och reserveras tillräckligt med resuser för sanerings-
arbete. Dagvattennätet byggs ut.

12 FÖREVERKLINGANDE AV PLAN

12.1 Planens godkännande
Utvecklingsplanen har utformats på tjänstemannanivå. Ett utkast av planen presenteras
för tekniska nämnden, varefter den, efter korrigeringar, ställs ut till allmänhetens påse-
ende. Under samma tidsperiod inbegärs utlåtanden från grannkommuner, den regionala
ELY-centralen, kommunens miljö- och hälsomyndighet och områdets vattentjänstverk.
Efter detta tas planen, inklusive givna utlåtanden, till Raseborgs stads organisations-
kommission, som godkänner och fastställer planen.

12.2 Planens precisering och revidering

För precisering och revidering av planen ansvarar kommunens vattenförsörjningsansva-
rige tjänsteinnehavare.



33 (35)

UTVECKLINGSPLAN FÖR VATTENFÖRSÖRJNINGEN

02.12.2014

e25781_raasepori_vhks_swe.docx

Vid förverkligandet av vattenförsörjningsplanen uppgörs för varje enskilt projekt detalje-
rade byggnadsplaner och i samband med dessa granskas dimensioneringsvärden (t.ex.
vattenledningar, överföringsavlopp och anläggningar). I samband med detta granskas
även utvecklingsplanen vid behov.

Vid större vattenförsörjningsprojekt påbörjas förhandlingar mellan olika parter i tillräckligt
god tid, för att fortskridningen av projektet skall ske enligt utarbetade tidtabeller. På
samma gång påbörjas planering av projektets finansiering (statens vattenförsörjningsar-
bete, EU-stöd osv.)

12.3 Planens underhåll, tillsyn och kungörelser
Utvecklingsplanen underhålls enligt förfarande anvisad av kommunfullmäktige. Tillsyn av
planen tillfaller kommunens vattenförsörjningsansvarige tjänsteinnehavare samt vatten-
tjänstverket.

Utvecklingsplanen för vattenförsörjningen och målsättningarna uppställda för vattenför-
sörjningen granskas minst en gång per fullmäktigeperiod. Avsikten är att utvecklingspla-
nen i tillräcklig mån skall motsvara vattenförsörjningens aktuella tillstånd och utvecklings-
behovet i kommunen.

Förverkligandet och revidering av utvecklingsplanen kungörs via kommunens officiella
anslagstavlor samt vattentjänstverkets annonsering.

Berörda parter kan, enligt kommunallagen, inlämna påminnelser gällande kommunens
officiella beslut eller annonsering.

13 SAMMANDRAG
Avsikten med Raseborg stads utvecklingsplan för vattenförsörjningen är att utreda vatten-
försörjningens aktuella tillstånd, utvecklingsbehov och framställa utvecklingslösningar. I
planen har vattenförsörjningen på kommunens vattentjänstverks verksamhetsområde och
utom detta iakttagits.

Enligt lagen om vattentjänster bör kommunen utveckla vattenförsörjningen på sitt område
till att motsvara samhällsutvecklingen för att uppnå målsättningarna i lagen om vatten-
tjänster samt delta i regional översiktlig planering av vattenförsörjningen.

I slutet på år 2013 uppgick Raseborgs stads befolkningsmängd till totalt 28 695. Enligt
prognoser kommer Raseborgs befolkningsmängd år 2040 att vara 32 063 invånare och
denna siffra används också i dimensioneringsberäkningar för vattenförsörjningen.

Hushållsvatten

Till vattenledningsnätet hade år 2013 anslutits ca 24 300 invånare (6 504 anslutningar)
och anslutningsprocenten var 85 %. I medeltal pumpas 4 800 m3/d vatten till nätet. Faktu-
rerad andel vatten är ca 3 900 m3/d och ofakturerad andel 940  m3/d. Den specifika vat-
tenförbrukningen var ca 200 liter per invånare och dygn.
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Anslutningsprocenten förutspås växa från nuvarande 85 % till ca 86 % fram till år 2040,
då vattenförbrukningen förutspås vara ca 5 500 m3/d. Vattenförbrukningen stiger från
nuvarande nivå med ca 14 %.

Raseborgs grundvattenreserver är goda. På området finns totalt 52 klassificerade grund-
vattenområden, av vilka 24 är klassificerade som viktiga med avseende på vattenan-
skaffning (klass I). Inom I-klass grundvattenområden bildas ca 20 150 m3/d grundvatten.

Råvatten inskaffas från vattentjänstverkets egna vattentäkter. Täkter i användning är
totalt 15 st, varav en del fungerar deltid eller som reservtäkter. Från täkterna tas ca 4 800
m3/d vatten och kapaciteten är ca 10 000 m3/d.

Vatten från nuvarande vattentäkter räcker även för framtida vattenbehov. Inom grundvat-
tenområdena finns dock många riskverksamheter placerade.

Riklig mängd spillvatten i Pojo och Karis nät indikerar saneringsbehov.

Utom vattenledningsnäten bor 15 % av Raseborgs invånare, eller ca 4 400 invånare. I
skärgården och vid kuststränderna försvagas vattenkvaliteten av salt. På strandområdena
råder planläggningstryck och nuvarande fritidsfastigheters utrustningsnivå kommer att
förhöjas. Extrema väderfenomen kommer möjligen att förstärkas och torka kommer att
försvåra vattenanskaffningen. Vattenanskaffningen i glesbygden kan förbättras genom att
utvidga vattenledningsnätet.

Avloppsvatten

Till centraliserat avlopp anslutna i Raseborg var i slutet på år 2013 ca 23 400 invånare (6
504 anslutningar) och anslutningsprocenten ca 82 %. Till reningsverken leddes totalt 8
600 m3/d avloppsvatten för behandling under år 2013. Mängden fakturerat vatten uppgick
till 3 600 m3/d och ofakturerat till 5 000 m3/d. Andelen ofakturerat vatten var 58 %. Detta
indikerar att det i avloppet rinner in dag- och spillvatten, vars mängd i Raseborg är större
än medeltalet i allmänhet.

Anslutningsprocenten förutspås öka från nuvarande 82 % till 84 % fram till år 2040. Så-
vida mängden dag- och spillvatten inte minskar, blir avloppsvattenmängden 9 500 m3/d år
2040 (ökning med 14 %, jämfört med dagsläget). Ifall dag- och spillvattenmängden kan
minskas till 40 % blir inkommande vattenmängd 7 100 m3/d år 2040.

Problematiskt gällande avloppsvattenhanteringen är stora mängder spill- och dagvatten
som inkommer till reningsverken. Satsningar bör göras på sanering av avlopp och sepa-
rata avlopp under kommande år.

På områden utanför kommunala avlopp bor 18 % av Raseborgs befolkning, m.a.o. 5 300
invånare. Det finns dessutom totalt 6 400 fritidsbostäder inom området. I och med stats-
rådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten från hushåll utanför avlopps-
nätet bör behandlingen av avloppsvattensystemen förbättras. Vid fastigheter som byggs i
dagsläget kräver förordningen att kravenligt system byggs omedelbart. Vid gamla fastig-
heter löper övergångsperioden fram till mars år 2016.
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Utvecklingsåtgärder

För att säkra vattentillgången granskas och undersöks platser för nya brunnar och grund-
vattenområden.

Vattenlednings- och avloppsnät byggs till att motsvara samhällsutvecklingen (nya detalj-
planområden). Dessutom ansluts byar och bosättningscentra utom planområden till nätet,
där det med tanke på bebyggelsen och miljön är motiverat, och byggnadskostnaderna
rimliga. Förbindelselinjer mellan enskilda nät planeras så att bosättning invid dessa kan
anslutas till nätet.

Förbindelsevattenledningar byggs för att möjliggöra leverans av vatten mellan vattenled-
ningsnäten, vid normal- och undantagstillstånd, samt för att ansluta vattentäkter till nätet.
Via överföringsavlopp leds avloppsvatten till reningsverk för behandling. Bosättning invid
överföringsavlopp kan anslutas till avloppet. Den viktigaste vattenförsörjningslinjen är
Svartå - Karis centrum -överföringsavlopp och vattenledning.

Satsningar göras på sanering av avlopp och separata avlopp under kommande år.

Denna plan är inte ett rättsverkande dokument, utan ett planeringsstyrande redskap,
vilket kan utnyttjas av kommuninvånarna, kommunens beslutsfattande och verkställande
organ samt vattentjänstverket, som ansvarar för vattenförsörjningen inom sitt verksam-
hetsområde. Planen är uppgjord fram till år 2040 och bör uppdateras med minst fyra års
mellanrum.

I Åbo den, 02. december 2014

Sweco Miljö Ab

Antti Ryynänen Maiju Hannuksela

Regionchef Planeringsingenjör

DI Ing. YH
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