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ANVISNING OM ANSÖKNINGSFÖRFARANDE – VATTENSKYDD I ANVÄNDNINGEN AV 
STADSOMRÅDEN 
TEMAT FÖR PROGRAMMET FÖR EFFEKTIVERAT VATTENSKYDD: HANTERING AV VATTNET I 
STÄDERNA OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA MÄNGDEN SKADLIGA ÄMNEN 

 
 
I statsrådets plan för de offentliga finanserna 2022–2025 har resurser reserverats för genomförandet 
av programmet för effektiverat vattenskydd, som inleddes 2019. 

Hantering av vattnet i städerna och åtgärder för att minska mängden skadliga ämnen är ett 
tema i programmet för effektiverat vattenskydd. I temahelheten ingår tre fokusområden för 
vattenhanteringen: kommunalt avloppsvatten i avloppsnät, dagvatten och kombinerat avloppsvatten. 
Vattenhanteringen i tätorter och den byggda miljön omfattar inom ramen för dessa tryggande av 
råvattenkällor, framställning och distribution av hushållsvatten, ändamålsenlig insamling och 
rengöring av avloppsvatten och avledning av avloppsvatten i miljön, samt kvalitativ och kvantitativ 
hantering av dag- och dräneringsvatten. 

För genomförandet av projekten inom temat Vattnet i städerna och skadliga ämnen har cirka 2,5 
miljoner euro reserverats under moment 35.10.61. NTM-centralen i Södra Savolax är 
statsbidragsmyndighet. NTM-centralen i Södra Savolax ordnar en riksomfattande utlysning av 
understöd under perioden 18.10–30.11.2022. 

Det horisontella elementet i de ovan nämnda fokusområdena för vattenskydd och vattenhantering i 
tätorter och den byggda miljön utgörs av användning och planläggning av områden och styrning av 
byggverksamheten. Områdesreserveringar anvisas för olika verksamheter i översiktliga planer, dvs. 
landskaps- och generalplaner. På dessa planeringsnivåer bör målet vara att säkerställa en med 
tanke på vattenskyddet gynnsam placering av verksamheterna genom att skyldigheten att beakta 28 
§ i vattenvården och havsvården tillämpas. 
 
 

UNDERSTÖDETS MÅLSÄTTNINGAR OCH ÅTGÄRDER SOM STÖDS 
 
Den utlysning som inleds hör till elementet områdesanvändning och planläggning som anknyts till 
temat Hantering av vattnet i städer och åtgärder som minskar mängden skadliga ämnen, med 
prioriterade områden (kommunalt avloppsvatten i avloppsnät, dagvatten och kombinerat 
avloppsvatten). Temat för utlysningen är verksamhetsmodeller för områdesanvändning, 
planläggning och vattenförsörjning samt för samarbete mellan kommunens övriga 
verksamhetsområden med inverkan på vattenskyddet i hanteringen av dagvatten och 
avloppsvatten i städernas avloppsnät. 
Understöd kan beviljas för projekt där man kartlägger befintliga samt utvecklar och pilottestar nya 
samarbets-, verksamhets- och kommunikationssätt mellan kommunernas avloppsrening och 
ordnandet av dagvattenhanteringen i planeringen av områdesanvändningen och planläggningen. 
Med hjälp av projekten förutser man och förbereder man sig på framtida olägenheter som 
klimatförändringen orsakar och på att beakta dessa i stadsplaneringen. Genom projekten stärks 
samarbetet mellan olika aktörer: mellan kommunerna och särskilt mellan olika aktörer inom 
kommunerna (bl.a. miljöväsendet, tekniska sektorn). I projekten kan man utarbeta anvisningar om 
riskhantering i markanvändningen och avloppshanteringen med tanke på skyddet av yt- och 
grundvatten. 

Då målet för vattenvården är att uppnå en god kemisk status i yt- och grundvattnen enligt 
ramdirektiven för vatten samt en god status i den marina miljön enligt ramdirektivet om en marin 
strategi, kan man med hjälp av planeringen av områdesanvändningen och planläggningen minska 
utsläppen av skadliga ämnen och avveckla utsläppen av farliga ämnen på en gång eller stegvis för 
att uppnå statusmålen. Genom planeringen av områdesanvändningen och planläggningen kan man 
dessutom främja möjligheterna att avlägsna andra skadliga ämnen, såsom mikroplaster och 
läkemedel, och på så sätt minska förekomsten av dem i vattenmiljön eller i råvatten som används för 
framställning av dricksvatten, samt minska deras inverkan på ekosystemen och människans hälsa. 
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OMRÅDESANVÄNDNING OCH PLANLÄGGNING 

 
Klimatförändringen och nya skadliga ämnen medför utmaningar för vattenskyddet och 
vattenhanteringen i samhällena. Även om avloppsreningsverken i Finland i allmänhet iakttar 
tillståndsbestämmelserna och dagvatten som uppfattas som rent leds ut i vattendrag i enlighet med 
översvämningsskyddet, har de största problemen (kombinerat avlopp, störtregn, översvämningar i 
städer och därigenom för stor vattenmängd och överströmning i avloppsnätet och pumpstationerna 
för avloppsvatten, samt avledningar som måste göras vid reningsverken) dock redan berörts i 
planeringen av områdesanvändningen och planläggningen i städerna. Även om man nu kan 
lokalisera situationer och platser där avloppsvatten som har behandlats delvis eller som till och med 
är helt obehandlat rinner ut i vattendrag men också i stads- och tätortsmiljöer under svåra 
översvämningar och rörbrott, är det ofta svårt och dyrt att rätta till situationen i den byggda miljön. 
Ibland möjliggör planläggningen av områdena inte nya lösningar. På grund av klimatförändringen 
ökar och förstärks de riskfyllda situationerna i fråga om att ordna vattenförsörjningen i 
stadsområdena, vilket utöver att vattenstatusen försämras kan leda till hygien- och 
hälsoolägenheter. 

I lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004, 28 §) föreskrivs att statliga och 
kommunala myndigheter samt andra organ som sköter myndighetsuppgifter i tillämpliga delar ska 
beakta vatten- och havsförvaltningsplanerna i sin verksamhet. Detta gäller således även 
planläggningsmyndigheter och byggnadstillsynsmyndigheter enligt markanvändnings- och 
bygglagen (132/1999, MBL). 

I författningsförteckningen över grundläggande åtgärder i statsrådets förordning om 
vattenvårdsförvaltningen (1040 / 2006) ingår också markanvändnings- och bygglagen. Således 
utgör bl.a. planläggningen grundläggande åtgärder inom vattenvården. Genom planläggning och 
styrning av byggverksamheten kan man främja placeringen av olika funktioner så att 
samhällsstrukturen har så få skadliga effekter som möjligt på yt- och grundvattnen. Detta 
säkerställer för sin del att tillståndet i vattendrag med hög och god status inte försämras och att den 
förändrade markanvändningen i mån av möjlighet rentav förbättrar situationen i svaga områden. Det 
är möjligt att ha vattenvårdsmässigt hållbar planering som mål på alla planeringsnivåer 
(landskapsplan, generalplan, detaljplan) och i byggverksamheten (tillstånd). 

Ur vattenvårdens perspektiv innebär hållbar planläggning i praktiken att man med tanke på yt- och 
grundvattnens status identifierar riskområden och effektkedjor i markanvändningen. Enligt 9 § i 
markanvändnings- och bygglagen ska planen basera sig på planering som bedömer planens 
betydande konsekvenser och på de undersökningar och utredningar som planen förutsätter. För att 
utvärdera planens påverkan behövs det enligt situationen tillräckligt ingående kontroller av 
hanteringen av dagvattnet, yt- och grundvattnet, översvämningsriskerna, vattennaturen samt vid 
behov organiseringen av vattenförsörjningen och även av exempelvis markförhållandena. 
Utredningarna ska göras för hela det område som planen kan antas ha väsentliga konsekvenser för, 
så utredningen kan omfatta områden även utanför stadsplanområdet. Ur vattenvårdens perspektiv 
kan detta i praktiken innebära att faktorer förknippade med vattendragets avrinningsområde beaktas 
i planläggningen. De uppgifter som samlats in vid utredningen av planens konsekvenser används i 
både innehållslösningarna i planen och i planbestämmelserna. 

Planeringen av dagvatten har under de senaste åren blivit en etablerad del av planeringen av 
tätorter, och kommunernas dagvattenplaner och regionala dagvattenplaner är viktiga med tanke på 
både vattnens tillstånd och anpassningen till och beredskapen inför klimatförändringen. Det är dock 
nödvändigt att säkerställa att planerna för dagvattenhantering görs upp för ett tillräckligt stort 
område, eftersom möjligheterna till dagvattenhantering i en enskild detaljplan är begränsade. 
Särskild uppmärksamhet bör fästas vid avrinningsområden som överskrider kommungränserna. 

I stads- och industriområden med omfattande ytbeläggning bör man minska risken för extrem 
avrinning genom att öka mängden genomträngande ytor och avlägsna asfalt där det är möjligt, samt 
genom att bygga mångfunktionella våtmarker och andra konstruktioner som håller kvar vatten och 
som både ökar naturvärdena och avlägsnar sediment, näringsämnen och skräp från dagvattnet. När 
dagvatten hanteras i grundvattenområden ska kvaliteten på det vatten som infiltreras säkerställas för 
att onödiga grundvattenrisker ska undvikas. 
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PROJEKTEN SKULLE KUNNA VARA 

− Styrprojekt inom planläggning och byggande som gynnar placeringen av olika funktioner så 
att samhällsstrukturen har så få skadliga effekter som möjligt på yt- och grundvattnet. 

− Projekt där man identifierar riskområden och effektkedjor i markanvändningen med tanke på 
yt- och grundvattnens status och utnyttjandet av dem. 

− Planering av markanvändningen över kommungränserna så att t.ex. dagvattenbildningen 
beaktas. 

 
 

CENTRALA MÅL FÖR PROJEKTEN SOM FINANSIERAS 

− Skapa tillvägagångssätt, verksamhetsmodeller och kunskapsunderlag för hur hanteringen 
av avloppsvatten och dagvatten beaktas redan i planeringen av städernas 
områdesanvändning och i planläggningen. På så sätt kan man redan i det skede då avfalls- 
och dagvatten uppkommer, och rentav innan det uppkommer, påverka nedsmutsningen av 
det i den föränderliga klimatmiljön, i synnerhet när det gäller skadliga ämnen, vilket minskar 
rengörings- och behandlingsbehovet samt utsläppen i vattendragen. Trots att nya 
förfaranden har utvecklats och införts realiseras inte nödvändigtvis projektens konkreta 
betydelse för förebyggandet och minskningen av utsläpp av skadliga ämnen under 
projekttiden. 

− Presentera modeller och metoder som ökar samarbetet mellan kommuner och mellan 
kommuninterna verksamhetsområden för att förenhetliga praxisen i avrinningsområdena, 
jämna ut resursbristen och dela med sig av kompetensen. 

− Identifiera bästa praxis och verksamhetsmodeller för olika förvaltningsmodeller och 
stadsstrukturer.  
 

 
PROJEKT SOM INTE UNDERSTÖDS 

− Kommunernas lagstadgade uppgifter 

− Stödjande av vattentjänstverkens/privata aktörers normala verksamhet 

− Skyddsplaner för grundvatten och planer för störningar i vattenförsörjningen 

 
BEDÖMNING AV PROJEKTEN 

Beviljandet av understöd grundar sig på en helhetsbedömning samt en bedömning av projektens 
förväntade effekt på uppnåendet av målet om god status i vattnen.  

De projekt som finansieras ska vara högklassiga och genomförbara. Projektens effektivitet bedöms 
särskilt utifrån nedanstående kriterier. 

− Partnerskap mellan olika aktörer och kommuner 

− Kunskapsunderlaget i fråga om målen för vatten- och havsvården förbättras hos planläggare 
och andra centrala aktörer i kommunen 

− Lösningarnas eller metodernas livsduglighet, reproducerbarhet och utvidgningsmöjlighet 

− Lösningarnas eller metodernas aktualitet 

− Kommunikation om projektets resultat 
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NTM-centralen i Södra Savolax bedömer ansökningarna som inkommit i ansökningsförfarandet i 
samarbete med andra berörda NTM-centraler. 

Om projekten inte är av tillräckligt hög kvalitet har NTM-centralen i Södra Savolax rätt att inte 
godkänna något projekt.  
 
 

UNDERSTÖDSFÖRFARANDE OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING  
Understöd kan ansökas av kommuner, samkommuner och bolagen de äger samt andra 
kommunägda aktörer, föreningar, företag och andra sammanslutningar med undantag av statliga 
ämbetsverk och inrättningar. Understödet kan inte beviljas privatpersoner. 

Projektet som understöds kan också genomföras av ett konsortium, men i detta fall beviljar 
statsunderstödsmyndigheten endast understöd till den huvudsakliga sökanden, som svarar för 
projektet för alla parter i konsortiet. Alla parter i konsortiet måste dock uppfylla kraven i paragrafen. 
Det finns ändå inget hinder för att de som genomför projektet köper tjänster av statliga ämbetsverk 
eller inrättningar. 

Understödets belopp är behovsprövat. Understödets belopp kan vara högst 80 % i allmännyttiga 
projekt och högst 50 % i projekt som gynnar enstaka företag, om inte annat följer av EU:s regler om 
statligt stöd. Av sökanden förutsätts alltid självfinansiering.  

På förverkligande av ansökningsförfarandet och beviljande samt förvaltning av understöd tillämpas 
statsunderstödslagen (688/2001) och på projekt som rör hantering av stadsvatten och minskning av 
deras skadliga ämnen under åren 2020–2025 statsrådets förordning om statsunderstöd (669/2020). 
Understöd beviljas som specialunderstöd enligt 5 § 3 mom. 2 punkten i statsunderstödslagen för 
försöks-, inlednings-, forsknings- eller utvecklingsprojekt som rör hantering av stadsvatten och 
minskning av deras skadliga ämnen, eller för andra projekt med begränsat syfte. 

Understöd beviljas inte till företags typiska produktionsmässiga investeringar eller åtgärder som 
direkt främjar export. 

Om understödet används för upphandling ska man beakta 5 § 5 punkten i lagen om offentlig 
upphandling och koncession (1397/2016). 

Om man genom det beviljade understödet stöder ekonomisk verksamhet, tillämpas EU:s regler för 
statligt stöd (kommissionens förordning (651/2014), den allmänna gruppundantagsförordningen och 
kommissionens förordning (1407/2013), de minimis-förordningen). Mer information om reglerna för 
statligt stöd finns på arbets- och näringsministeriets webbplats https://tem.fi/sv/reglerna-om-statligt-
stod. 

Det anslag som används för understöden är tillgängligt fram till slutet av 2025. Genomförandet av de 
åtgärder som understöds i projekten ska avslutas före mitten av juni 2025. Fortsättning beviljas inte. 
 
 

ALLMÄNNA FINANSIERINGSKOSTNADER 
Sökanden ska presentera verifikat över de kostnader som uppstått.  

Sökanden kan föreslå tillämpning av en fast finansiering (s.k. flat rate) för ersättning av projektets 
allmänna kostnader. Då ersätts utöver de faktiska kostnaderna även ett fast belopp som motsvarar 
15 % av de direkta löneutgifterna medan indirekta kostnader inte ersätts separat. I modellen krävs 
ingen separat utredning av den fasta delen. Modellen för fast finansiering rekommenderas särskilt 
för utvecklingsprojekt, eftersom den möjliggör en lättare projektförvaltning då små indirekta 
kostnader som är svåra att verifiera bortfaller helt och hållet. Exempelvis styrgruppens mötes- och 
resekostnader ingår i den fasta delen som inte ersätts separat. Däremot kan projektpersonalens 
resekostnader faktureras enligt de faktiska kostnaderna. 

https://tem.fi/sv/reglerna-om-statligt-stod
https://tem.fi/sv/reglerna-om-statligt-stod
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KOMMUNIKATION OM PROJEKT SOM FINANSIERAS  

Den projektgenomförare som beviljats finansiering ska se till att tillräcklig och ändamålsenlig 
information ges om projektet under dess gång. När projektet inleds utarbetar projektgenomföraren 
en kommunikationsplan för projektet som ska efterlevas och uppdateras enligt behov. 
Kommunikationen om projektet ska vara omfattande, välriktad och av hög kvalitet. Kommunikation 
ska ske tillräckligt ofta.  

De viktigaste kommunikationsåtgärderna är informering om projektets inledning och särskilt dess 
resultat till centrala målgrupper. Information om resultaten av projekten för effektiverat vattenskydd 
länkas också på miljöministeriets webbplats. I sin externa kommunikation ska projektgenomföraren 
använda sig av logotypen för effektiveringsprogrammet för vattenskydd och de enhetliga 
textkoderna som miljöministeriet levererar. Dessutom ska det vid informeringen nämnas att 
miljöministeriet är finansiär för projektet. 
 
 

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE  

Ansökningstiden går ut 30.11.2022. Ansökningarna ska lämnas skriftligen till NTM-centralen i Södra 
Savolax senast kl. 16.15 på den sista ansökningsdagen. Ansökningar som inkommit efter 
tidsfristen för inlämnande av ansökningar tas inte upp till behandling.  

Man ansöker om finansiering med en understödsansökan, till vilken man ska bifoga en mer 
detaljerad projektplan, vars längd är högst 15 sidor. 

Ansökningsblanketten för det understöd som söks fylls i och undertecknas, 

a) sparas och skickas till NTM-centralen som bilaga till en allmän elektronisk ärendeblankett 
(bilagor på en gång högst 40 Mt), NTM-centralen i Södra Savolax väljs som byrå, som 
ärende anges ”Hantering av vattnet i städer och åtgärder som minskar mängden 
skadliga ämnen”  

b) Ansökan kan också skickas till NTM-centralen i Södra Savolax per e-post 
kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi   

eller per post till adressen: 

NTM-centralen i Södra Savolax 

Registraturen 

PB 164, 50101 S:t Michel 

 

MER INFORMATION 

NTM-centralen i Södra Savolax 

Projektkoordinator Riina Tuominen, tfn 0295 024 147, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi 

Miljöexpert Katri Senilä, tfn 029 5024 162, fornamn.efternamn @ ely-keskus.fi 

Finansieringsexpert Esa Pekonen, tfn 0295 024 159, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi 
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