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Allmän motivering 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till l and

skapslag om allmänna vatten- och 

avloppsverk . 

Bestämmelserna om allmänna vatten- och avloppsverk samt om 

deras organisation och verksamhet är splittrade och ofullständiga . 

I byggnadslagstiftningen ingår bestämmelser om allmänt avloppsverk 

och i landskapslagen om hälsovården (36/67) ingår bl.a . bestämmel 

ser om när skyldighet föreligger att ansluta sig till allmänt av

lopp och allmän vattenledning . Vad gäller ofullständigheten kan 

nämnas att det t.ex. i gällande lagstiftning saknas en definition 

på begreppet allmänt vatten- och avloppsverk . Med hänsyn till det 

sagda föreligger behov av att utfärda enhetliga stadganden om 

allmänna vatten- och avloppsverk , deras verksamhet och organisa

tionsform . 

Bestämmelserna i lagförslaget är avsedda att gälla såväl kommu 

nala vatten- och avloppsverk som sådana privat a vatten- och av

loppsverk vilka respektive kommun , i den ordning · som föres lås stad 

gad i lagförslaget , godkänner såsom allmänna vatten- och avlopps

verk. En förutsättning för godkännande skulle vara, att ett privat 

verk, tillgodoser en större konsumentgrupps behov och a tt det 

kan anses förmä handha sina uppgifter pä vederbörligt sätt inom 

sitt verksamhetsområde. Lagförslaget innehåller stadganden om huvud· 

principerna för verkens verksamhet . Detaljbestämmelserna, såsom 

al l männ a ansl utningsvillkor och ansl utningsavtal , skulle alltjämt 

vara beroende av verkens egna stadgar, bestämmelser och direktiv. 

Förutom bestämmelserna om vatten- och avloppsverk ingå r i land 

skapslagen om hälsovärd (36/67) även bestämmelser om användning 

av vatten förhushållsändamål och om avloppsreglering. Dessa bestäm

melser , som gä l ler vatten- och . avloppsverk oberoende av om det 

rör sig om kommunala eller andra verk, skulle alltjämt förbli i 

kraft och också avse allmänna vatten- och avloppsverk. 

Bestämmelser som gäl ler vatten- och avloppsverkens verksamhet 

ingår dessutom i vattenlagen. I detta sammanhang föreslås ingen 

ändring av dessa bestämmelser. 



- 2 -
232 

Enligt 13 § 1 mom. 4, 16 och 19 punkterna självstyrelselagen 

äger landstinget lagstiftningsbehörighet i fråga om vattenrätten, 

hälsovården och byggnadsregleringen, vilka områden berörs av 

detta lagförslag . 

Mariehamns stadsstyrelse och kommunalstyrelserna har beretts 

ti l lfä l le att yttra sig över lagförs l aget . 

I riket trädde en lag om allmänna vatten- och avloppsverk 

(FFS 982/77) i kraft den 1 oktober 1978 . 

Detaljmotivering 

I 2 § definieras begreppen vattenanskaffning och av l opps-

· reglering . Avlopnsreglering kan dessutom avse avledande av 

avfallsvatten , regnvatten och dräneringsvatten , utan att rening 

ingår i ett allmänt avloppsverks funktion . Detta är t . ex . fal 

l et då avfal l svatten leds in i en annan kommuns avlopp . De all

männa vatten - och avloppsverken skulle komma att utgöras av kom

munala vatten - och avloppsverk samt av sådana inrättningar vilka 

uppfyller de i 4 § angivna förutsättningarna och är godkända 

av vederbörande kommuns fullmäktige . Lagen skulle därför inte 

komma att ti ll ämpas t . ex . på sådana vatten- och avloppsanlägg 

ningar i kommuns ägo som inte kan betraktas som inrättningar . 

Såsom al l mänt vatten - och avloppsverk skulle således t . ex . inte 

betraktas vatten - och avlopps l edningar jämte tillhörande anlägg

ningar , vilka är byggda utes lutande för kommunens sko l a . Lagen 

sku l le inte heller·tillämpas på sådana av andra än kommun e l ler 

kommuna l förbund ägda vatten- och avloppsverk som inte sörjer 

för a llmän vattenanskaffning eller a llmän av l oppsreg l ering 

eller som av andra skäl inte kan godkännas såsom a l lmänna vatten 

oc h av l oppsverk . Dessa inrättningars verksamhet skul l e därför bl i 

beroende dels av privaträtts l iga stadganden , dels av hä l sövårds 

och vattenlagstiftningen . 

~ Paragrafen innehåller stadganden om vatten - och av l opps

verks verksamhetsområde. Du fastställandet av detta område inne 

bär väsentliga rättsverkningar såväl för verket som för dem 

somans l uter sig til l det , bör verksamhetsområdet fastställas från 

fa l l t il l fall med beaktande även av möjlig utvidgning av bo 

sättningen . 

Bes lut om gränserna för ett vatten - och avloppsverks verk 

samhetsområde skulle fattas av vederbörande kommuns fullmäktige . 
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Nägra skäl till att i lagförslaget intaga närmare bestämmelser 

om verksamhet som allmänt vatten- och avloppsverk bedriver utanför 

kommungränserna har jnte ansetts föreligga . Normalt bör kommun i 

fräga om sitt omräde godkänna vatten- och avloppsverk såsom all

mänt verk och bestämma dess verksamhetsområde . Samverkan mellan 

kommuner över kommungränserna kan äga rum t . ex. genom arrangemang 

i form av kommunalförbund eller privaträttsliga samfund . 

I fråga om regleringen av relationerna mellan ett allmänt vatten

och avloppsverk och den som ansluter sig till detta utgår lag

förslaget från at t det i betydande utsträckning skall vara möjligt 

att vidtaga arrangemang genom avtal . Detta gäller särskilt 

leverans av vatten, som sedan gammalt har grundats pä överenskom

melse mellan verket och avnämaren . 

Det finns inte någon grundad anledning att misstänka, att 

verken skulle börja missbruka sin ställning vid fastställande 

av vattenavgifterna . För en vidsträckt avtalsfrjhet beträffande 

vattenavgifterna talar också den omständigheten, att det j prak

tiken är svårt att å stadkomma en lagstiftning som i detalj skuJle 

förmå reglera de många frågor som aktualiseras mellan verket och 

den som ansluter sig till detta . 

Avgifterna för avloppsreglering föreslås r,runda sig p{i land

skapslagen om avloppsvattenavgift (23/74) . 

~Enligt denna paragraf s kall vederbörande kommuns full

mäktige pä ansökan av ifrågavarande inrättning besluta om god 

kännande av inrättning , som äges av annan än kommun eller kommunal

förbund , såsom allmänt vatten- och avloppsverk. Lln förutsättning 

för godkännande skulle vara att inrättningen tillgodoser en 

större konsumentgrupps be hov och att det kan anses förmå handha 

sina uppgifter på vederbörligt sätt inom sitt verksamhetsområde . 

Så lunda bör allmänt vattenverk förmå leverera vatten för normal 

konsumtion i fastigheter och det bör också trygga bl.a . till 

gången på allmänt vatten för elds läckning med beaktande av lokala 

förhållanden . Dessutom skall vattenverket distribuera vatten till 

industrier och andra inrättningar samt till bl . a . kommunala an

l äggningar såsom t . ex . skridskobanor . 

~ Enligt denna paragraf skall allmänt vatten - och avlopps 

verk i den mån de ekonomiska förutsättningarna det medger utveckla 

vattenanskaffningen och avloppsregleringen inom sitt verksamh~ts 

omräde i enlighet med de krav som ställes av samhä l lets utveck l ing. 

Denna skyldighet skall åvi l a såväl kommunalt som annat allmänt 
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vatten- och avloppsverk . Dessutom fö r es l ås att om sanitära 

olägenheter har förekommit e l ler är att emotse t . ex . inom 

s tads- eller byggnadsplaneområde eller område med tätbebyggel 

se til l följd av brister i vatten- och av lopps f örsörjningen 

eller om behovet hos en s törre grupp konsumenter eljest påka l 

lar de t , bör kommunen s örja för att åt gärder vidtas i syfte 

att ordna vattendistributionen och avloppsregleringen i sam

hället . 

6 §. Ett grundläggande s tadgande om r ätt att begagna vatten

och avloppsverk ingår i paragrafe n . Enligt stadgandet ä r a ll 

mänt vatten- och avloppsverk skyldigt att tillåta att fast i ghet 

inom dess verksamhetsområde ansluts till dess l edn ingsnät , bort 

sett från vissa undantags fa ll ,där de som an s luter sig avv iker 

betydl i gt från flerta l et i fråga om vattenförbrukningen e l l e r 

avfallsvattnets beskaffenhet e ller mängd . Detta kan vara fal le t 

t . ex . beträffande indus trier , hotell eller andra därmed jämför 

bara företag. 

Frågan om ans lutnings r ätt skall avgöras separ a t ifråga om 

vattenanskaffning och avloppsreglering. Vid prövning av frågan 

huruvida verksamheten vid a llmänt vatten- oc h ~v l oppsverk kom 

mer att försvåras skal l såvä l r ådande förhå l l anden som vänt ade 

förändringar inom nämnda verk och på dess verksamhetsområde be
aktas . 

8 §. I denna paragraf anges vad som hör t il l a l l mänt vatten

och av l oppsverk . Avsikten är att det fo rt farande skulle ankomma 

på inne havare av fas ti ghet e r att bygga vatten - och av l oppsanord

ningar på dessa . 

9 § . I denna paragraf föreslås ett arrangemang med fö rbindel

s epunkter, vilka i varje enskilt fal l s ku l le fas t stäl l as av 

vatten- och avloppsverket . Förbindels epunkt bo rde , om ej särski l

da skäl föranleder annat , vara bel ägen i fast i ghe t ens omedelbara 

närhet . 

11 §. Emedan l agförsl age t utgår från att det inte ä r moti -

verat att i lagen om a llmänna vatten - oc h av loppsve rk i detalj 

ta ställning till de mångahanda spörsmål som kan yppa sig vid 

ordnandet av ett dylikt verks funktion samt de inbörde s rel a 

tionerna mellan verket och dem som ans l uter s i g till de tta, så an 

ger denna paragraf endast grunden för en r eglering av dessa f r ågor . 

I övrigt bör regleringen alltså skötas genom avtal , vilka utarbetas med 
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hänsyn ti 11 de a11mLinna bcstilmmclscr som respektive v;1tten- och 

avloppsverk utfHrdar om anslutning till verket och om begagnande 

av detta. Men dessa bestHmmclser fHr enligt denna paragraf dock 

inte oskLlligt begrHnsa eller försvära möjligheterna för den som 

ansluter sig till vatten- och avloppsverk att utnyttja de tjH11stcr 

som verket erbjuder. 

_ll___JL:_ Enligt denna parogra:f skall ett siirskilt avtal om anslut

ning till allmänt vatten- och avloppsverk ingäs mellan verket och 

ahonnenterna. NHr avtalet görs upp skall, denna lag, eventuella 

speciallagar och s~Jana allmänna bcstLlmmelscr som har godkänts 

med stöd av 11 §, beaktas. 

13 §. Enligt denna paragraf skall allmUnt vatten- ocl1 avlopps

verk ha rätt att uppbLlra avgifter av dem som ansluter sig till 

verket i enlighet med vad därom är sHrskilt stadgat eller över

enskommet. Detta innebär att avgi.fter till vattenverk alltjämt 

ska:Ll vara ])crocnde nv avtnl och att Je sUrski:lda 1~cg:lcr11a :i 

lagen om evloppsvattenavgift skall tilJilmpas. 

15 §. T paragrafen har upptag:i. ts en del stadganden som behövs 

med tanke p5 planering, skötsel, drift och underhfill av vetten

och avloppsverk och giiller rtitten att rör;1 sig pii annans omdde. 

_US_j·-'·- Anslutningen av en fasti ghct till ett vatten- cl ler av

loppsverks ledningar förutstitter att uppgifte1· lämnas fit ve1·ket. 

Pör bevara11de av affärs- eller yrkeshcmlighet Hr det behöv11gt 

att dessa uppgifter inte yppas för utomsti\ende. J'tt stedgande lliirom 

finnes i denna paragraf. 

Med hiinvisning till det an förela föreli.iggcs Landstinget ti l I 

antagande 

L a n cl s k a p s l n g 

om allmänna vetten- och avloppsverk. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 § . 

Med allmänt vetten- och avloppsverk avses 1 denna lag inrätt

ning, som äges av kommun eller kommunalförbund eller godkänts 

sAsom kommuns allmänna vatten- ocl1 avloppsverk och vars uppgift 

Ur att omhesörje vattenanskaffning och avloppsreglering i ett 

eller flera samhällen. 



- 6 - 266 

Vad i denna lag stadgas om allmänt vatten- och avloppsverk 

gäller j tillämpliga delar även inrättning, vars uppgift är att 

ombesörja antingen vattenanskaffning eller avloppsreglering i ett 

eller flera samhällen. 
2 § • 

Med vattenanskaffning avses i denna lag leverans av vatten , 

främst för hushållsändamål, samt med av l oppsreglering avledande och 

rening av avfalls- , regn- och dräneringsvatten . 

3 § . 

Med allmänt vatten - och avloppsverks verksamhetsområde avses 

det område , inom vilket ver~et har ordnat eller skall ordna vatten

anskaffning och avloppsreglering. Verksamhetsområdet bestämmes 

av kommunens fullmäktige. 

4 ~ . 

Vatten och avloppsverk , som icke äges av kommun eller kommunal

förbund, godk~nne s såsom allmänt vatten- och avloppsverk av fulJ

mäktjge i den kommun, där det har sitt verksamhetsområde . 

I 1 mom. avse tt godkännande f~rutsätter att verket tillgodo

ser behovet ho s en större grupp av konsumenter o~h att det kan an 

ses förmå sköta sina uppgifter pä vederbörligt sätt. 

5 § . 

Allmänt vatten- och avloppsverk skall i den mön de ekonomiska 

förutsättningarna det medger utveckla vattenanskaffningen och 

avloppsregleringen inom sitt verksamhetsområde i enlighe~ med de 

krav som ställes av samhällets utveckling. 

Om sanitära skäl eller behovet hos en större grupp av konsumen

ter eljest så kräver, skall kommunen tillse att åtgärder vtdtages 
för ordnande av vattenanskaffning oc h avloppsreglerin~ . 

6 § . 
Al lmänt vatten- och avloppsverk är skyldigt tillåta att fastig 

het, som är belägen inom dess verksamhetsområde , anslutes till 

verkets vattenledning och avlopp i enlighet med i 11 § avsedda 

allmänn a ans lutningsbestämmelser. 

Vad i 1 mom . är stadgat om anslutning av fastighet gäller icke 

fastighet för industri, hot e ll eller andra därmed jämförbara 

inrättningar som i fråga om sin vattenförbrukning el l er beskaffen -
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heten eller mängden av det avfallsvatten, som skulle ledas 

i avloppen, skulle komma att försvåra det allmänna vatten

och avloppsverkets verksamhet e ller dess möjligheter att på 

ett tillfredsstä ll ande sätt sköta sina uppgifter beträffande 

andra till verket anslutna fastigheter. 

Angående sky ldighet att ansluta sig till allmänt vatten

och av l oppsverks vattenledning och avlopp stadgas i landskaps 

lagen om häl sovården (36/67). 

7 § • 

På område, för vilket i byggnadslagen avsedd plan har fast 

ställts e ller håller på att utarbetas, får allmänt vatten- och 

avloppsverk icke anl äggas så , att genomförandet av planen för 

svåras . 

8 § • 

Till allmänt vatten- och avloppsverk hör alla för dess 

verksamhet erforder l iga anläggningar och konstruktioner , så

som vattentäkter , vattenreningsverk , pumpstationer, vatten

cisterner och vattenledningar.samt rör -, tunnel- och öppna 

avlopp, inspektions - och regnvattensbrunnar och andra med 

dessa jämförbara anläggningar samt pumpstationer och renings 

verk för avfallsvatten . Till allmänt vatten - och avloppsverk 

hör likväl i cke i 9 § avsedda vatten- och avloppsanordningar 

på fastighet. 

9 § • 

Allmänt vatten- och avloppsverk skall för varje fastighet , 

som anslutes ti l l verkets vatten- och avloppslcdningsnät , be

stämma särskilda förbindelsepunkter , vi lka skall vara belägna 

i fastighetens omedelbara n ärhet , ~m ej synnerligt skäl föran 

leder annat, 

Med vatten- och avloppsanordningar på fastighet avses i 

denna lag till fastighet hörande vatten- och avloppsledningar , 

avsedda att anslut as ti ll allmänt vatten- och avloppsverks 

vattenledning och avlopp , samt tillbehör och anläggningar fram 

till förbindelsepunkten, 
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10 §. 

Vatten- och avloppsanordningar på fastigheter som är ansl utna 

till allmänt vatten- och avlopps verk skall hå llas i sådant skick 

att de ej medför olägenhet f ör verket. 

Vi d behov får al lmänt vatten- och avloppsverk granska beskaffen

het, skick och funktion hos vatten- och avloppsanordningar pä 

fastigheter som har anslutits eller anslutes till verkets lednings

nät. 

11 § . 
Ägare av allmänt vatten- och avlopp sverk kan utfärda al l männa 

be stämme lser om anslutning till verket . Bestämmelserna s kall ut

formas så , att de är opartiska i fråga om dem som an s l uter sig 

till verket och så, att dessas möjlighe ter att tillgodogöra sig 

de tjänster so m verket tillhandahå ller icke oskäligt begränsas 

eller försvåras . 

12 § . 
Om ansl utning till allmänt vatten- oEh avloppsverk samt anslut

ningsvi llkore n ingås avtal mel l an verket och den som ans lute r 

sig till detta . Avtalet får i cke strida mot de al lmänna bestämmel 

ser som avses i 11 §. Om det inbördes förhållandet me l lan verket 

och den som ans luter sig till detta gä ller dessutom vad därom är 

särskilt s tad gat . 

13 § . 
Angåe nde avgifter ti l l alJmänt vatten - oEh avlopp sverk gä l ler 

vad därom är sä r sk jlt stadga t e ll e r avta lat. 

14 § . 
Om vatten- och avlopp sanordningar i fastighet och deras be

skaffenhet sam t om utför ande av installationsarbete gä ller vad 

därom är särskilt stadgat . 

1 5 ~ • 

Den som är anställd i allmänt vatten- och avloppsverks tjänst 

elle r som verket särskilt har befullmäktigat därtill är berättigad 

att i den omfattning som verkets planering , s köt se l , drift och 

underhåll förutsätter röra sig på annan ti l lhör i gt område och där 

vidtaga de å t gärder dessa syften betingar . 

Innan i 1 mom. avsedda å t gärder vidtages , skal l markägare n 

såvitt möjligt underrät t as om dem oc h vederbörande ersättas för den 

olägenhet och skada s om å t gärderna vå l lar. 
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16 § . 
Den som vid fullgörande av i denna l ag s tadgad uppgift fått 

vetskap om företags affärs- eller yrkeshemli gheter fä r ej obehöri 

gen röja eller nyttj a dessa. 

1 7 § • 

Underlåt er allmänt vatten- oc h avloppsverk att i aktt aga de 

best ämmelser som gä ller dess verksamhet , kan landskapsstyre l sen 

vid v it e e ller vid äventyr att underlåtet arbete utföres p å de t 

allmänna vatten- och av l oppsverkets bekostnad bestämm a at t de t som 

orättmätigt har gjorts eller underl åt its skall rättas t i ll . 

Iakttar annat än kommun tillhörigt al lmänt va tten- och av lopps

verk icke de stadganden oc h bes t ämme lser som gäller verkets 

ve rksamh e t , oc h upprepas fö r s ummelserna trots f ullmäktiges 

anmärkningar, eller visar det sig a tt ve rk e t i cke förm ä r sköta 

s in a upp gifter p å ett tillfreds ställande sätt , kan full mäktjge 

å t erkall a sitt godkännande av verket såsom al l mänt vatten - och 

avloppsverk . 

1 8 § • 

Närmare bestämmelser om ver i s t äl ligheten och till ämpningen 

av denna lag utfärdas vid behov genom l and s kapsför ordnlng . 

19 § . 
Denna lag träder i kraft de n 1 januari 1980 . 

Lage n t i llämpas p å vatten- oc h avloppsverk i kommuns e ll er 

kommunalförbunds ägo s om är i bruk då lagen t räder j kraft , räknat 

frän dagen för ikraftträdande t, och på verk av annat s l ag , räkna t 

från den tidpunkt då det godkänne s s åsom al lmänt vat ten- och 

avloppsverk . 

För allmänt vat t e n- och avloppsve r k skall inom sex månader , 

räkn at från den tidpuRkt från vilken denn a lag s ka ll t iJ l ämpas 

på verket , fas tstä ll as i 3 § avsett verksamhetsområde . 

Mariehamn den 28 november 1978 

L a n t r å d 

Extra lagberedningssek rete rare 
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LAGUTSKOTIETS BETÄNKANDE nr 20/1978- 79 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskapslag 

om allmänna vatten- och avloppsverk. 

över ovannänmda framställning har landstinget inbegärt lagutskottets yttrande 

och får utskottet, som i ärendet såsom sakkunnigt hört stadsdirektören Lars 

Lönnqvist och extra lagberedningssekreteraren Sigurd Lindwall , vördsamt 

anföra följande. 

Landskapsstyrelsens framställning bygger i stort sett på regeringens proposi

tion nr 7 till 1976 års riksdag med förslag till lag om allmänna vatten- och 

avloppsverk . Den nya lagstiftningen kommer tydligen främst att få betydelse 

för stads- eller byggnadsplaneområden eller eljest områden med tätbebyggelse. 
På grund härav och även av andra orsaker har utskottet sett ett samband mellan 

denna lag och byggnadslagen. För att vinna tid,som erfordras i synnerhet för 

Mariehru1ms stad att omarbeta och förnya avtal och anvisningar tj 11 utgången 
av innevarande år , har utskottet emellertid beslutat att låta lagförslaget 

gå vidare utan direkt anknytning till landskapsstyrelsens framställning nr 16 . 

Landskapsstyrelsen har i några paragrafer strukit meningar som ingår i rikets 

lag . I ett par fall har lagutskottet infört i Jandskapslagen stadganden som 

sålunda utelänmats. Dnligt 3 § skall vatten- och avloppsverks verksrunhets

område bestänllllas av vederbörande kommuns fullmäktige. Angivande av detta 

område innebär betydande rättsverk:ningar såväl för verket som för dem som 

ansluter sig. Till undvikande av eventuella missförstånd bör här noteras,att 
även om huvudregeln är att stads- eller byggnadsplanerat område i kommun skall 

utgöra verksamhetsområde för allmänt vatten- och avloppsverk, denna r egel dock 

ingalunda är lagfäst. Inte heller har verksrunhetsområdet direkt begränsats 

till områden med tätbebyggelse. Landskapsstyrelsens f ramställning upptager 

överhuvudtaget inga begränsningar av ett verksamhetsområde . I rikets lag s tad

gas dock , att ett verksamhetsområde skall vara ändamålsenligt och sådant 

att vattenanskaffning och avloppsreglering kan ordnas och skötas ekonomiskt 

tillfredsställande inom området. Med tanke på våra små konlllluner , där även 

mindre grupper i vissa situationer kan tillkomma möjligheter att genomdriva 

sina önskemål, har lagutskottet ansett det befogat att införa denna begräns

ning av möjligheterna att påyrka fastställande av verksrunhetsområde för vatten

anskaffnings- eller avloppsverk. Det sagda gäller naturligtvis också då ett 

fullmäktige skall godkänna och fastställa gränserna för verksamheten för ett 

redan förefintligt icke-kommunalt vatten- eller avloppsverk. Verksrunhets

området får då icke utvidgas så att vattenanskaffningen icke längre kan 

skötas ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande. 
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Lagförslagets 5 § har förorsakat utskottet vissa tolkningssvårigheter. Stad

gandet är oklart formulerat och konsekvenserna svåra att förutse . "När 

sanitära skäl eller behovet hos en större grupp av konsumenter eljest så 

kräver ...... " är kommun skyldig att på ett eller annat sätt ordna vatten-

anskaffning och avloppsreglering . Utskottet har , trots kontakter i saken med 

Kommunförbundet i Helsingfors, icke fönnått klarlägga vem som skall fatta 

det avgörande beslutet beträffande "sanitära skäl" eller vad som avses med 

"en större grupp av komsumenter" . Enligt uppgifter som utskottet fått torde 

inte den här frågan vara löst i riket heller , åtminstone inte tillsvidare. 

Landskapsstyrelsens förslag till 5 § 2 mom . är mera kortfattat än rikets mot

svarande stadgande. Eftersom just detta moment eventuellt kan bli föremål 

för tolkningar och diskussioner på riksplanet , har lagutskottet ansett det 

vara motiverat att här föreslå en lagtext , som mera exakt skulle motsvara 

innehållet i rikets lag. 

Varje fastighet belägen inom verksamhetsområdet för ett allmänt vatten- och 

avloppsverk är berättigad till anslutning till verket . Avsi kten har dock 

varit , att fastighetsägaren skall gå fram med egna ledningar till en punkt 

där ~nslutning till verkets ledningsnät kan ske . Inom områden med stads- eller 

byggnadsplan kommer avsaknaden av nänna::-e precisering av begreppet ''omedel

bar närhet" knappast att förorsaka svårigheter men utanför: sådana områden 

kan det i vissa fa ll bli fråga om betydande avstånd . Enligt rikets lag får 

allmänt vattenverk i sådana fall inte förlägga nännaste anslutningsmöjlighet 

längre bort än 100 meter från nännaste byggnad som skall anslutas t ill led

ningsnätet . Även om utskottet insett att ett sådant stadgande kan leda till 

återhållsamhet vid fastställandet av ett verksamhetsområdes gränser, har 

utskottet ändock i konsumenternas intresse infört i l agförslaget samma stacl

gande som i rikets lag . 

Enligt lagförslagets ll § kan ägare till allmänt vattenverk utfärda allmäJma 

bestämmelser om anslutning till verket . Utskottet har emellertid erfarit , 

att allmäJma bestämmelser utfärdas särskilt för anslutningen till verket och 

särskilt för rätten att til lgodogöra sig den service verket är avsett att 

erbjuda. Den ena gruppen av bestämmel ser kan revideras skilt från den andra 

gruppen. Det allmälma vattenverket bör också ha rätt att ställa vissa krav 

på konsumenterna. Landskapsstyrelsens framställning upptar inte denna möjlig

het men däremot rikets l ag . Lagutskottet har justerat 11 §. 

I 58 § landskapslagen om hälsovården stadgas om skyldigheter att ansluta fastig 

het till allmän vattenledning och i 67 § skyldigheten att ansluta fastighet 

inom stadsplane- eller byggnadsplaneområde till allmänt avlopp. 
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Under hänvisning till ovanstående förelägger lagutskottet vördsamt till 

antagande följande 

L a n d s k a p s 1 a g 

om allmänna vatten- och avloppsverk . 

I enlighet med landstingets beslut stadgas : 

1- 2 §§ . 
(Likasom landskapsstyrelsens framstäl l ning). 

3 §. 
Med allmänt vatten- och avl oppsverks verksamhetsområde avses det område, 

inom vilket verket har ordnat eller skall ordna vattenanskaffning och avlopps

reglering. Verksamhetsområdet bestämmes av kommunens fullmäktige . Verksamhets

området skall vara ändamålsenligt och sådant , att vattenanskaffning och avlopps

reglering inom detta kan ordnas och skötas ekonomiskt tillfredsställande. 

4 §. 
(Likasom landskapsstyrelsens framställning) . 

5 §. 

(1 mom . l i kasom landskapsstyrelsens framställning) . 

On sanitära skäl eller behovet hos en större grupp av konsumenter eljest 

så kräver, skall kommunen ansvara för att åtgärder vidtages för ordnande av 

vattenanskaffning och avloppsreglering antingen på åtgärd av allmänt vatten

och avloppsverk , som är verksamt inom kommunen eller på annat lämpligt sätt . 

6-8 §§. 
(Likasom landskapsstyrelsens framställning) . 

9 §. 
Allmänt vatt en- och avloppsverk skall för varje fas tighet , som anslutes 

till verkets vatten- och avloppslednignsnät , bestämn1a särskilda förbindelse

punkter , vilka skall vara belägna i fastighetens omedelbara närhet, om ej 

synnerligt skäl föranleder annat . På område , för vilket stads- eller bygg

nadsplan icke har fastställts, får förbindelsepunkt icke förläggas längre bort 

än etthundra meter från närmaste byggnad som skall anslutas till l ednings
nätet . 

(2 mom. likasom l andskapsst yrelsens framställning). 

10 §. 
(Likasom l andskapsstyrelsens framstäl lning). 
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ll §. 
Ägare av allmänt vatten- och avloppsverk kan utfärda allmänna bestämmelser 

såväl om anslutningen till verket som om villkoren för rätten att utnyttja 
den service verket erbjuder. Bestämmelserna skall utformas så , att de är 

opartiska i fråga om dem som ansluter si g till verket och så, att dessas 

möjligheter att tillgodogöra sig de tj änster som verket tillhandahåller icke 

oskäligt begränsas eller försvåras . 

12- 19 §§ . 
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning) . 

Mariehanm den 28 .12 1978 . 

{l 
Lindfors 

ordförande . 

Närvarande i utskottet:ordföranden Lindfors, viceordföranden Andersson (delvis) , 

ledamöterna Roald Karlsson, Erik Sundberg och Göran Bengtz (delvis) samt 

ersättarna Stig Dahlen (delvis) och Mirjam öberg (delvis) . 



1978-79 Lt - Ls framst. nr 17 - Stu. 274 

STORA UTSKOTI'ETS BETÄNKANDE nr 16/1978- 79 med 
anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskaps lag 

om allmänna vatten- och avl oppsverk. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga l agutskottets betänkande nr 20/1978- 79 . 

Stora utskott et -har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta det i lagut

skottets ovannämnda betänkande framställda f örslaget . Med anledning härav f år 

utskottet vördsamt föreslå 

Maiehamn den 11 januari 1979 . 

att Landstinget måtte antaga det i landskaps

styrelsens framställning ingående lagförslaget 

i enlighet med lagutskottet s förslag. 

På stora utskottet~vägt! r: 
~ .--- / -=~......,....~~~~ 

Jtö~gs~/~ -
~~örande //-X...1c-<.1~-oi:~,._....--

Max ·carlberg 

sekreterar e . 

Närvarande i utskottet :ordföranden Hagström, viceordföranden Boman , l edamöterna 

Berg , Dahlen , Karl Jansson, Nils Karlsson, Sander s , Söderström och öbcrg samt 

ersättaren Olof M. Jansson. 



-
cm antagame av 

Alands landstings 
beslut 

Landskapslag 
an allmlnna vatten- och avloppsverk. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 §. 

275 

Med allmant vatten- och avloppsverk avses i denna lag inrättning, san äges 
av kamam eller k1J1111malförbund eller godkllnts såsaa kamams albdnna vatten
och avloppsverk och vars uppgift är att anbesörja vattenanskaffning och avlopps
reglering i ett eller flera samhällen. 

Vad i denna lag stadgas an allmänt vatten- och avloppsverk gäller i till
Iampliga delar även inrAttning, vars uppgift Ar att anbesörja antingen vat
tenanskaffning eller avloppsreglering i ett eller flera samhällen. 

2 §. 
4Tu: 

Med vat~ avses i denna lag leverans av vatten, främst för ms-
hållsändamål, samt med avloppsreglerlng ayl«tande och rening av avfalls-, 
regn- och dräneringsvatten. 

3 §. 
Med allmänt vatten- och avloppsverks verksamhets<Jlll'åde avses det anräde, 

inan vilket verket har ordnat eller skall ordna vattenanskaffning och av
loppsreglering. Verksamhetsmrådet bestämnes av kcmnunens fullmäktige. Verk
samhetsallllådet skall vara än:Jamllsenligt och sådant, att vattenanskaffning 
och avloppsreglering inan detta kan ordnas och skötas ekonaniskt tillfreds
ställ.aMe. 

4 §. 
Vatten och avloppsverk, san icke äges av kmmm eller kamunalförbund, god

kännes såsan allmänt vatten- och avloppsverk av fullmäktige i den kanm.m, där 
det har sitt verksamhetsmråde. 

I 1 man. avsett godkännande förutsätter att verket tillgodoser behovet hos 
en större grupp av konsumenter och att det kan anses förmå sköta sina uppgifter 
på vederbörligt sätt. 

5 §. 
Allmänt vatten- och avloppsverk skall i den mån de ekonari$lca förutsätt

ningarna det medger utveckla vattenanskaffningen och avloppsregleringen inan 
sitt verksamhetsanrMe i enlighet med de krav san ställes av samhällets ut
veckling. 
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0n sanit~sklll eller behovet hos en större grupp av konstaenter elj 

kr:lver, skall kaamen ansvara för att åtgärder vidtages för ordnande av 
anskaffning och avlopp~lering antinpn pA åtgärd av alldnt vatten
loppsverk, saa lr verksamt 1nCJm k<1nmen eller på annat llmpligt sätt. 

6 s. 
AllJdnt vatten- och avloppsverk lr skyldigt tillåta att fastighet, 

belägm inal dess verksamhetsmride, anslutes till verkets vattenledning 

avlopp i enlighet med i 11 S avsedda alldnna anslutningsbestlhnelser. 

Vad i 1 man. ar stadgat an anslutning av fastighet glller icke fastig 

industri, hotell eller andra d4rmcl jlmfOrbara inrättningar sm i fråga 
vattenförbrulcning eller beskaffenheten eller mftngden av det avfallsvatten, 

skulle ledas i avloppen, sballe mna att försvara det alJ.Jallnna vatt,en- och 
loppsverkets verlcsanlMt eller dess a'SjligheteT att på ett tillfredsstll 

sitt sköta sina uppgift~ betrlffande andra till verket anslutna fastighet 

Angåerrio skyldighet att ansluta sig till allmllnt vatten- och avloppsver 
vattenledning och avlopp stadgas i lmislcapslagen an halsavården (36/ 67). 

7 1. 
På cnrAde, för vilket i byggnadslagen avsedd plan har faststlll ts eller li 

att utarbetas, får allmant vatten- och a.vloppsverk icke anllggas al, att g 
förandet av planen försvåras. 

8 §. 
Till allmllnt vatten- och avloppsverk h6r alla för dess verksamhet erford 

liga anläggningar~ och konstruktioner, sAscn vattentäkter, vattenreningsverk, 

JUlll)Stationer; vattem:htemar och vattenledningar samt rör-, tunnel- och · 

avlopp, inspektions- och mgnvattensbnmnar och arura med dessa jlmförbara anl 

ningar samt JUDPStationer och reningsverk för avfallsvatten. Till allmltnt vat 

och avloppsverk hör lil.väl iclce i 9 § avsedda vatten- och avloppsanordningar 

fastighet. 

9 f . 
Allmänt vatten- och avloppsverk skall för varje fastighet, sm anslutes tUI 

verkets vatten- och av1·e~5besuma sllrsldlda !örbimelsep.mkter, vilka 

wra bellgna i fastighetens medelbara närhet, ej synnerligt skäl fOranled 

annat. ·På mrAde, för vilket stads- eller byggnadsplan icke bar fastställts, 

förbindelsep.nkt ic:lm förläggas llngre bort an etthtmlra meter fl'An nllnnaste 

nad sm skall anslutas till ledningsnlltet. 

Med vatten- och avloppsanordningar på fastighet avses i denna lag till fast 

het hOrande vatten- och avloppsledningar, avsedda att anslutas till alldnt t 

och avloppsverks vattenledning och avlopp, samt tillbehör och anllggningar fr 

till förbindelsepmkten. 
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10 §. 

Vatten- och avloppsanordningar på fastigheter san lr anslutna till allmänt 

tten- och avloppsverk skall hållas 1 s4dant skick att de ej medför ollgenhet 
r verket. 
Vid behov f4r allmänt vatten- oc:h avloppsverk gramka beskaffenhet, skick och 

Unktic:m bos vatten- och avloppsamrdningar på fastigheter sen har anslutits 
ller anslutes till verkets lcdningsnlt • . 

11 §. 

~ av all.mint wtten- och avloppsverk Jam utfArda allmlnna besUnmelser 

lU an anslutningen till verket s m villkoren far ritten att utnyttja 
service verket orbjlder. Bestamaelserna skall utformas så, att de är opar

tiska i fråga <11 dem san ansluter sig till verket och så, att dessas möjlighe

ter att tillgodogöra sig de tjlnster san verket tillbandahAller icke oskäligt 
Dnsas eller försvåras. 

12 s. 
Qn anslutning till allDLllnt vatten- och avloppsvork smat anslutningsvillkOTen 

ingås avtal mellmo/erl t och den saa ans~ter sig till detta. Avtalet f~ icke 
strida mot de allmllnnn best:lmnelser san avses i 11 §. au det. inbördes förhållan

det mellan verket och den saa ansluter sig till detta gäller dessutan vad dlran 
lr sl.rskilt stadgat. 

13 §. 
Angående avgifter till allmllnt vatten- och avloppsverk gllllor vad däran l1r 

särskilt stadgat eller rtalat. 

14 §. 
Qn vatten- och avloppsanordningaT i fastighet och deras beskaffenhet samt an 

utförande av installaticnsarbete glller vad dllrm tlr särskilt stadgat. 

15 s. 
Den san Ar anstllld i allmänt vatten- och avloppsverks tjln.Clt eller SClll verket 

särskilt har befullmäktigat därtill J1r berättigad att i den aafattning S<D ver

kets planering, skötsel, drift och l.Dlderhål.l förutsätter röra sig på annan till
hörigt omrAdo och där vidtaga de åtgärder dessa syften betingar. 

Innan i 1 • avsedda åtgärder vidtages, skall markllgaren såvitt möjligt un
derrlttas aa dem och vederbörande ersättas för den olägenhet och skada san åtgär
derna vållar. 

16 §. 
Den sen vid fullgörande av i denna lag stadgad uppgift f Att vetskap en före

tags affärs- eller yrkeshruigheter får ej obehörigen röja eller nyttja dessa. 
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17 f. 
thlerl.Ater alldnt vatten- oc:h lawsverk att iakttaga de bes lser 

g ller dess ver , lam la.ni:laknpsstyrelsen vid vite eller vid llvaltyr t 
underlltet arbete utfÖTeS på det al vatt.en- och nvloppsnrkets hflllftlttr' 

bes att det sen orlttmltigt har gjorts eller undcrlAtiu sl'411 ritt.as tl 
Iakttar annat In kam.lrl tillhCrigt albdnt vatten- och avloppsverk icke 

stedpn'en och bestimolser ._ glller veråtts verbmhet, och upprepas flS 

lsema tn>ts fulla'lktiges kninpr, eller visar det sig att verket 

mr sket.a sina uppgifter p4 ett tillfredsstll.1.amle slltt, kan fullJdktige t 

kalla sitt godklman av verket IJ«:jl~ allmttnt vatten- och avloppsverk. 

18 •• 
Nlltmre bestamelser aa verkstlllighet.en och tll~en av denna la 

flrdas vid bebor landslcapsfarordning. 

19 1. 
Denna lag trllder 1 kraft den 1 j . i 1980. 

lagen tillAlpls p1 Y&tten- acb avl~k 1 kamins eller krmmmal.fCl'tlWl1U 

G&o l!r 1 b då lagen trlk!er i t, räbnt fr4n dagen för ikrafttr 
t, och p4 vm av amat slag. lilbat frin den tidpmkt dA dot godkllmes 

albslnt vat~ och avlawsverk. 
POr all.mint ntten- och avloppsverk dall inall sex m&mdor, rDlrnat frln 

tidpmkt frln rillen denna lag skall tlllftmpa~ på verbtt. faststlllas i 3 

avsett ver~. 

iehmln den 30 januari 1979. 


