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UTVECKLINGSÅTGÄRDER 
 
Vattenanskaffning och vattenledningsnät 
 

Utvecklingsobjekt 
Problem som 
åtgärdas Åtgärder Kostnader (€) 

Målsatt tidtabell 
för utförande Ansvarsorgan 

Vattenledningsnätet 

Vattenledningsnätets 
och apparaturens 
åldrande, 
läckvattnena. 

Vattenledningsnätets skick uppehålls genom 
aktiv sanering av nätets gamla delar.  2004 - 

Vattentjänstver
ket 

Stadens vattenverks 
vattenledningsnät 

Vattentillgången vid 
undantagslägen. 

Från nätet i Kaskö byggs en stomvattenledning 
till Närpes Vattens nät.  Vattenledningen byggs 
från nätet i Kaskö till Närpes centrum. 
 

875 000 1) 

Byggs samtidigt 
med 

transportavlopps-
ledning 

Vattentjänstver
ket 

Vattentillgången i 
framtiden 

Den prognostiserade 
vattenförbrukningen i 
Kaskö år 2030 
överskrider kvoten i  
det med Aqua Botnica 
gjorda avtalet . 

Avtalet mellan Kaskö stad och Aqua Botnica 
underhandlas ånyo.   Kaskö stad 

1) I kostnaderna har beaktats att vattenledningen förverkligas enligt generalplanen för Suupohja i samma kanal som transportavloppsledningen. Kostnaderna 
är  1 250 000 €, om ledningen görs som separat projekt.  
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Avloppsledningsnätet och avloppsvattenbehandling 
 

Utvecklingsobjekt Problem som åtgärdas Åtgärder Kostnader 
Målsatt tidtabell för 

utförande 
Ansvarsorgan 

Avloppsledningsnätet 
Inträngning av yt-, läck- 
och dräneringsvatten i 
avloppsnätet. 

Avloppsnätets skick karteras och nätet saneras 
enligt behov.  2004-2030 

Vattentjänstver
ket 

Avloppsreningsverket 

Avtalet med Botnia om 
utförandet av avlopps-
vattenbehandling utgår 
år 2009 1). 

Kaskö stad är med i projektet för Suupohja-
områdets gemensamma reningsverk. Alternativt 
utreds byggande av nytt reningsverk (I samarbete 
med Jurva). Saken har behandlats i general-
planen för Suupohjaområdet.  

2 275 000 2) 2008-2012 
Vattentjänstver
ket 

Sälgrund 

Avsaknad av avlopps -
nät. På ön finns riklig i 
åretruntbruk varande 
fritidsbosättning. 

Vatten- och avloppsledningsnät byggs på ön. 308 000 2010-2015 
Vattentjänstver
ket 

Rönnskäret 

Avsaknad av avlopps -
nät. På ön finns riklig i 
åretruntbruk varande 
fritidsbosättning. 

Vatten- och avloppsledningsnät byggs på ön. 225 000 2015-2020 
Vattentjänstver
ket 

Områden utanför 
avloppsnätet 

Avsaknaden av 
avloppsnät. 

Behandling av avloppsvattnen med fastighetsvisa 
metoder för att  motsvara kraven i 
avloppsvattenförordningen. 

 till år 2014 3) Fastighetsägar
na 

1) Man strävar att återförhandla avtalet med Botnia. 
2) Kostnadskalkylen från generalplanen för Suupohjaområdets vattenförsörjning, Kaskö stads andel. Byggkostnaderna för ett nytt reningsverk i Kaskö har 
uppskattats till 2,8 milj. €. 
3) Kommunen kan i specialfall ge gamla fastigheter övergångstid till år 2018. Över fastigheternas avloppsvattensystem skall uppgöras utredning samt drifts-
och underhållsdirektiv senast inom utgången av år 2006. För fastigheter som inte har vattenklosett skall utredningen göras inom utgången av år 2008. 
 


