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BÄSTA MEDLEMMAR I LAPPBÖLE VATTENANDELSLAG SAMT
FASTIGHETSÄGARE I LAPPBÖLE- KAUHALA

1. Lapvoks planerade och utbyggda vattenförsörjningsnät är nu godkännt som
verksamhetsområde
Enligt Kyrkslätt kommunstyrelses beslut den 18.2.2013 är det vattenförsörjningsnät som Lappböle
vattenandelslag (Lapvok) planerat och byggt i Lappböle – Kauhala område godkännt som
verksamhetsområde.
Eftersom två besvär inlämnats mot kommunens beslut har kommunen inte kunnat fastställa beslutet
innan de inlämnade besvären behandlats av vederbörliga rättsinstansser.
Vid kommunstyrelsens möte den 13.6.2016 konstaterades att båda besvären mot kommunens beslut
har, enligt HFD beslut förkastats.
Komunens beslut som fastställer Lapvoks område till verksamhetsområde har sålunda trätt i kraft.
Kommunen har meddelat om beslutet via en offentlig kungörelse.
När kommunens beslut om verksamhetsområde nu är fastställt (bilagd karta), kommer kommunen i
enlighet med vattenförsörjningslagen att besluta om anslutningsskyldighet till det centrala
vattenförsörjningsnätet för de fastigheter som som finns på området.
2. Lapinkylän vesiosuuskunta – Lappböle vattenandelslag
Lapvok är grundat 12.1.2010 och registrerat i handelregistret 13.8.2010.
Enligt Lapvoks stadgar består ”andelslagets verksamhet i att bygga, upprätthålla och sköta vattenoch avloppsanläggningar och erbjuda vattenförsörjningtjänster i huvudsak till dess medlemmar”
Cirka 70 % av områdets fastighetsägare har anslutit sig till Lapvok. Antalet villiga fastighetsägare
för anslutning till vattenförsörjningsnätet var enligt kommunstyrelsen tillräckligt täckande, varför
kommunen beslöt om byggandet av ett förbindelserör från Veikkola samt sanera den vattentäckt
som är belägen på Lappböle grundvattenområde.
Kyrkslätt kommun och Nylands NTM-central har gett Lapvok ekonomiskt stöd för att förverkliga
det centrala vattenförsörjningsnätet på det viktiga grundvattenområdet samt minska utsläpp från
bosättningen till det närliggande Lappböle träsket
Byggnadsprojektet för det centrala vattenförsörjningsnätet i Lappböle - Kylmälä området
påbörjades i Westerkulla i februari 2013. Vattenförsörjningsnätet togs i bruk under våren 2014.
Lapvoks medlemsantal är nu 125 och anslutningar totalt 108 (en medlem kan ha flere anslutningar).
Anslutna hushåll är sålunda över 125 st.
Enligt Kyrksätt kommuns direktiv är det vattenförsörjningsnät som Lapvok planerat och byggt
dimensionerat för hela Lappböle –Kauhala områdets kommande bosättning enligt gällande
delgeneralplan vilket omfattar ca. 360 fastigheter.
Lapvok vattenandelslag är enligt plan redo att ansluta alla nya fastigheter på verksamhetsområdet
till det centrala vattenförsörjningsnätet, liksom alla de ca. 40 fastigheter som redan finns på området
men inte ännu är anslutna till Lapvoks centrala vattenförsörjningsnät.
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3. Medlemsansökan, ansökan om anslutning och anslutningsdokument
Ansökan om medlemskap till Lapvok är bifogat. Medlemsavgiften är 150 euro. Innan fastigheten
kan anslutas till Lapvoks centrala vattenförsörjningsnät bör vederbörliga avtal undertecknas
inklusive bilagda planer och ritningar.
Bifogat är en anslutningsanhållan. Vi ber Lapvoks alla nya medlemmar att fylla i anhållan och
sedan returnera den till Lapvok.
När Lapvok mottagit den nya medlemmens anslutningsanhållan sänder Lapvok anslutningsavtalet
för att undertecknas.
Vattenförsörjningsverkets allmänna leveransvilkor bifogas till anslutningsavtalet. De allmänna
vilkoren kan lämpligast hämtas från Vatten- och avloppsföreningens hemsidor www.vvy.fi eller
från Lapvoks hemsida www.lapvok.fi .
Enligt beslut av Lapvoks styrelse är anslutningsavgiften 10000 euro för nya medlemmar som
ansluts efter 1.7.2013. Medlemmarnas anslutnings- och förbrukningsavgifter år 2016 är bilgda.
Anslutnings anvisningar för både nya och gamla fastigheter finns att hämtas från Lapvoks hemsida
www.lapvok.fi eller från Lapvoks styrelse medlemmar.
Vi önskar alla nya medlemmar välkomna.
LAPPBÖLE VATTENANDELSLAG – LAPINKYLÄN VESIOSUUSKUNTA
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