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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget med förslag till land
skapslag om avloppsvattenavgift och 
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till landskapslag om ändring av land
skapslagen om reglering av byggnadsvelk
samheten. 

Kraven på kommunerna i fxåga om vattenförsörjning och vattenvå:cd 

ha:c under senare tid ökat betydligt. Detta innebär avsevärt ökade 

kostnader för kommunerna. I riket har kommunernas investeringsbehov 
för vattenförsörjning och vattenvård under den närmaste tioårs
perioden beräknats till cirka 3? ,::_ miljarder mark 9 varav på avlopps

verken kommer cirka 2 miljarder mark och på vattenverken 1,4 miljar
der mark. Vattenverkens och avloppsverkens årliga driftskostnader 
utan avskrivningar och :cäntoi~ har i slutet av tioårsperiocien beräk

nats uppgå till 150 miljoner ITa::ck 9 av vilket belopp vattenvåI'dens 
andel är omkring hälften. 

För ifrågavarande investeringar kan kommun nu erhålla stöd av 
landskapet i form av lån. De belopp som stått till förfogande 
föI' detta ändamål har dock varit otillräckliga. De investeringar 
som nu bör göras och de driftskostnader som därav följer skulle 
således åtminstone för vattenvårdens d:el huvudsakligen komma att 
finansieras med kommunernas skattemedel, vilket skulle ha en av
sevärd inverkan på uttaxeringen peI' ska ttöre. Kommun har visser
ligen enligt landska_pslagen om :i..-egle::cing av byggnadsverksamheten 
( 29/59) rätt att av tomtäga:t:na ei:'hålla ersättning för de kostnader 
som byggande av allmän avloppsledning medför, men denna ersättning 
förslår i allmänhet icke ens till att täcka dessa kostnade:.i.." och 
täcker icke alls kostnadeJ..na fö:c byggande av reningEverk för avlopps
va tten. Enligt rikets byggnadslag (FFS 370/58) har kommun t 

att av tomt.ägarna erhålla er-sättning för kostnaderna fÖI' byggande 
av allmänt avloppsverk. 

För att genomföra åtgärder för vattenvården fordras alltså 
att kommunernas finansieringsmöjligheter förbättras. I detta syfte 
framlägger nu landskapsstyi:·elsen för sla:g till landskapslag om 
avloppsvattenavgift. Då kostnaderna för avloppsverken enligt lag
förslaget skulle uppbä:cas l1os vattenkonsumenterna i form av avlopps-
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vattencvgift? blir stadgandena i byggnadslagen om ersättning till 

kommun för byggande av allmän avloppsledning överflödiga. För 

den sh.'""µ11 föreslås dessa bestämmelse:c i byggnadslagen upphävda. 

I allmänhet fö:csöker man täcka ett kommunalt va ttenverl-cs drifts-

1tgifter med inkomster av vattenförsäljning. Vattnets p~is om

'attar utom de direktc:i driftskostnaderna räntor och avsk:rivninga;c 

~ vattenverkets kapital. Av de tomtägare, vars fastigheter nn

'utits till avloppsnät 1 uppbäres åter i allmänhet endast ersätt

lng enligt byggnadslagen. Denna ersättning täcker 9 såsom redan 

r',.rmts 9 för nä:cvarande endast en del av totalkostnaderna för 

b..,gande av avloppsverk. Undantag fI.'ån nämnda kommunala system 

U'.\)r vissa landskomnmner 9 i vilka privaträttsliga vattenförsörj

n1~ssammanslutningar sköter vatten- och avloppsverken. Härvid 

fi~_nsieras även avloppsve:Lken mea. avgifte:c som uppbärs ev konsu-· 

m e:r ·::::rna. 

det sagda har framgått att kostnaderna föi vattenanskaff

ninn. fördela:r sig mellan konsumenterna i stort sett enligt 

den .rtta de har därav. Däremot fördelas kosnnaderna för kommunalt 

avlo·.sverk icke huvudsakligen enligt nyttan 9 utan kostnaderna 

tas \ i beskattningen. I fräga om vattenförsörjningssammanslut

ningc: fördelas dock kostnaderna för både vattenanskaffning och 

avlop samt för rening av nvloppsvGttnet enligt nyttoprincipen. 

Till 1;tta bora.e man st:cävn även i fråga orr. kommunala avlopps

verk. 

Enl;t lagförslaget skulle kommun ha rätt att erhålla c:vlopps

vatten~~gift till täckande av kostnaderna för avledande och :cening 

av avloJsvatten och regnvatten. IJen principiella utgångspunk-

ten är ~~t den ekonomj.ska belastning som avloppsverken utgör 

överförspa vattenkonsumenterna genom avloppsvattenavgifter. 

En ul,roän åsikt äJ: numer2 n tt kostnaderna för vattenvård 9 i 

enlighetJed principen att skada skall ersättas av den som åstad

kommer s~adan 9 borde påföras de lrnnsumenter, soD2 kan orsaka vatten

:föro:cenirl5,. Enligt denna princip borde envar svara för, bel}andl .in~~ 

av det l'Sltten han förbrukat och för övriga nödigbefunna kostnader 

:för vatt~nvården. Även vattenlagen ger uttryck för denna princi1). 

I bosä~tningscent:.:a sköter dock kommunen i allmänhet dessci uppgif-

ter fe:' vattenkonsumenternas :räkning. Med tillämpning av nämnda 

princ:p borde kommun ha möjlighet att utfå ersättning av vatten

kons~menterna för en uppgift som rätteligen ankommer på dem även 

til: den del ersättning icke utgår enligt byggnadslagstiftningen. 
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Enligt förslagets 2 § skulle ägare eller annan i paragrafen 
närmd innehavare av sådan fastighet, från vilken avloppsva tten 
avl~ds till korrmmnal t avloppsverk va:ra skyldig att erlägga avlopps
vat-':enavgift. Skyldigheten ntt e:r.-lägga avgiften skulle uppkomrrm. 

9 
nä:i: 

fastighet anslutits till avloppet. Beträffande fastighet sorc anslu
tits före lagens ikraftträdande skulle betalningsskyldighet uppkorcma 9 

då l:.gen träder i kraft 9 med nedan nämnda undantag. 
A;-Loppsvattenavgiften skulle bestå av anslutningsavgift och å::c~ 

lig truksavgift. Kommun kan dock besluta att anslutningsavgift icke 

skall uppbäras. Sådan befrielse skulle gälla fastigh;;ter för vilka 
skull~ komma att betalas både avlopp,svattenavgift och ersättning en ... 

1 igt b,Tggnadslagen för anläggande av allmän avloppsledning. J3efriel
s en skt:le dock beröra endast sådana fastigheter 9 -rilka när lagen 
träde:c ~ kraft 9 icke varit anslutna till det a1lm2,~~na avloppsve:cket 
längre iid än tio år. Samma befrielse i)orde ävei1. Eådana fastigheter 
e:chålla i som kan jämställas med fastigheter 9 för ,,-ilka betalats e:c
rattning ~nligt byggnadslagen. 

Anslutningsavgift uppbäres föi att täcka kostnaderna för byggan-
de av avl:yppsverk och reningsverk för avloppsva~ten. Såsom beTäknings
grund fö::c 2.nslutningsavgift skulle kunna bestä:rmas högst den del av 
byggnadsko2tnaderna f ö:r redan byggd anläggnint; son~ icke avskrivits 
uch dessutom kostnaderna för framtida behövliga förbättringar av 
s.nläggning. För att uppnå smidighet vid bestärr::mandet av anslutnings~ 
avgiftens s'sorlek har i lagförslagets 4 § 2 'Dom. uppräknats de al
ternativ so~ kan tillämpas. Om anslutningsavsiften enligt tillämpade 
grunder bli~ uppenbart oskalig, skulle avgiften kunna bestämmas med 
beaktande av den nytta som fastigheten har a1 avloppet. 

J3ruksavgi~ten erlägges i föxsta hand för ::tt täcka utgifterna 
för verkets d:r'ift. Till <les sa utgifter- h{:;lr u-;om de direkta drifts
kostnaderna? som utgörs t.ex. av arbets- och IL8.terialkostnader 
samt utgifterna för årsreparationer, också kap~talkostnaderna till 
den del de icke ingår i anslutningsavgiften. Si~tnämnda kostnader 
kan bestå av avskrivningar och skälig ranta på investerat kapital. 

För att &stadkomma en rättvis fördelning av kostnaderna samt 
för att förverkliga nyttoprincipen föreslås? att såsom grund för 
b:cuksavgiftens storlek ska 11 läggas c"Len mängd vatten sol'.2 användes i 
fastigheten. Det kan dock förekomma fall 7 då bruksavgiften :på denna 
grund skulle kunna bli oriktig till följd av avloppsvattnets beskaf
fenhet och mängd eller av annan särskild orsak. Såsor::i exempel kan 
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nämnas avlett kylvatten9 som i allmänhet icke alls behöver renas. I 
jdana fall borde avgiften kunna nedsättas. Har kommun beslutat, att 
anslutningsavgift icke uppbäres, skulle bruksavgiften kunna sänkas 
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på grund av att för fastigheten innan lagen trätt i kraft betalats 
ersättning för kostnaderna för anläggande av avlopp. Härvid borde 
bruksavgiften dock sänkas med högst det belopp som motsvarar avskriv
ningarnas och räntans andel av bruksavgiftens belopp. Å andra sidan 
1mn från fastighet till kommunalt avlopp avledas sådant avloppsvatten 9 

som förutsätter synnerligen effektiva åtgärder. Härvid borde fastig

hetens avloppsvattenavgift kunna höjas i motsvarighet till de kostna
d. er som föranleds av att fastighetens avloppsvatten är exceptionellt 
orent. Avvikelse från bestämmande av avgiften enligt den allmänna 
principen borde kunna ske även på grund av att den använda vatten
mängden icke kan mätas. 

Enligt 77 § 5 mom. byggnadslagen får avfallsvatten från industri 
ledas till allmänt avloppsverk endast med särskilt tillstånd av 
kommunen. Har sådant tillstånd givits 9 skulle för bestämmande av 
industriföretags avloppsvattenavgift lagförslagets stadganden iakt
tagas, varvid avloppsvattenavgiften i allmänhet skulle .fastställas 
enligt förslagets 5 §. I praktiken torde dock överenskommelse om 
avloppsvattenavgiftens storlek träffas med industriföretaget .cedan 

vid prövning av tillstånd till avledande av avloppsvatten 9 vilket .. c.I ;_,ö ~1 

l{'- ~t ·,::nli,~t.~ lagför·slagets 15 §. 

Rommunens fullmäktige skulle enligt 6 § godkänna detaljerade grun
der för avloppsvattenavgiften. Beslutet skall underställas landskaps

sty.relsen för fastställelse. Avloppsvattenavgiften fastställes av kom
~unens styrelse enligt den av fullmäktige godkända taxan. Likaså 
besluter kommunens styrelse om uppbörden av avgiften. 

Då man kan utgå från att kostnaderna för avloppsverk i kommuner
na i genomsnitt är av samma storlek som kostnaderna för vattenverk? 
kan enhetspriset för avlÖppsvattenavgiften beräknas komma att i 
stort sett vara av samma storleksklass som enhetspriset fö:c vatten
avgiften. 

I lagförslaget har ytterligare intagits detaljerade stadganden 
om det förfarande som skall iakttagas vid bestämmande och indriv
ning av avloppsvattenavgiften samt om ändringssökande. 

Motsvarande lagstiftning till den här föreslagna genomfördes i 
riket genom lagarna den 13 juli 1973 om avloppsvattenavgift (FFS 
610/73) och om ändring av byggnadslagen (FFS 611/73). 

JYied tillämpning av de gru:i.1dsatser 13 § självstyrelselagen innehål
ler bör landskapet anses ha lagstiftningsrätt på detta område. 
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Med hänvisning till det anf ö:cda förelägges Landstinget till 

antagande 

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

ow avloppsvattenavgift. 

I enlighet wed Landstingets beslut stadgas: 

1 §. 

Komwun har rätt att i ersättning för kostnaderna för avledande 

och renande av avlopps- och regnvatten uppbära avloppsvattenavgift 

i enlighet med vad i denna lag stadgas. 
" 2 SJ 0 

Avloppsvattenavgiften skall erläggas av ägare till eller av med 

ägare jämstE~lld innehavaI·e av fastighet 9 solI' är ansluten till korr:imu

nens avloppsverk. 

Vad i 1 mow. är stadgat om fastighetsägare gäller på lI'otsvaI·ande 

sätt legotagare 1 solI' med stöd av tomt- eller jordlegoavtal innehar 

fastighet. 

3 §. 
Avloppsvattenavgift består av anslutningsavgift och bruksavgift. 

4 §. 
Ans lutningsavgift erlägges för att täcka kostnaderna fö:r bygg2n·

de av avloppsledninga:c och till dem anslutng_ a.nläggningar fö·r: lJe

handling av avloppsvatten. Sås ow byggnadskostnader beakta s utom 

de medel 1 som redan använts för byggande av anläggningen 9 även det 

belopp 9 som kan bertiknas bli erforderligt fö r at t försätta anlägg

ningen i sådant skick 9 att i 1 § nämnda å tgärder ändamålsenligt verk-

s ttilles o 

Som grund för f a stställande av anslutningsavgiften k8n tagas något 

av följande alternativ~ 

1) tomtens areal och väningsyta; 

2) de pd fasti5heten beläena byggnader~as väningsyta; 

3) antalet l~genheter i byg~naderna på fast i ghet en och byggna-

dernas väningsyta; elle~ 

4) annan g:i:u .. nd 9 som är j 8 .. rnfö:i:-ba:c mc:;d de i punkterna 1-3 närrmda. 

Vid fastst ä llande av anslut:ningsavgift k211 även fastighe".::enc 

bruksändamål beakt3s. 

Bli~ storleken av den enligt 2 mom. beräknade anslutningsavgif

t en e..v s ärskild orsak up:;;ienbart o:::ikälig~ skall avgif~en bestämmas 
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enligt den nytta fastigheten har:· av 2tt avloppsvattnet avledes och 

:cenas. 
Förändras de omständigheter, enligt vilka anslutningsavgiften 

fastställts, kan avgiften justeras i enlighet därmed. 

5 §. 
Grund för fastställande av bruksavgift är den mängd vatten som 

användes i fastigheten. 
Om bruksavgift, som fastställts i enlighet med 1 mom.

1 
till följd 
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av avloppsvattnets beskaffenhet eller mängden därav eller av annan 
orsak uppenbart måste anses för stor eller för liten, eller om 
vattenmängden icke kan mätas på lämpligt sätt, skall detta och den 
nytta fastigheten har av avledandet av vattnet beaktas vid fastställan

det av bruksavgiften. 
Kommun som äger avloppsverk har rätt att av vattenverk erhålla 

uppgifter om de fastighete:;::s vattenförbrukning, vilka anslutits 
till kommunens avloppsnät. 

6 §. 
Ta~.::.c 2±'.:: tt,~nde (.:~eto,,ljea;-2d2 0:n12;JeJ~· :fö:c J.::>stst..:ill.2,nd.e ?-V ~.:vlopp:;,.,.,•.::::.t-t,__~,av-

gift godkännes av kommunens fullmäktige. Fullmäktiges beslut skall 

underställas landskapsstyrelsen för fastställelse. 

7 §. 
Skyldighet att e.rlägga avloppsvattenavgift gäller från det fas

tigheten anslutits till allmänt avlopp. 

8 §. 
Avlo:ppsvattenavgiften fastställes och debiteras av kommunens 

sty:relse. Brukse.vgift kan fo.stställas och debiteras även 2v 2.nnan 

i reglemente eller instruktion bestämd kommunal myndighet. 

9 §. 
Innan snslutningsnvgift fostställes, sk~ll den betalningsskyl

dige bevisligen delgiv:.s det fö:csl2g till 2nslutningsnvgift scm 
gäller för honom. Anmärkning mot förslaget skall inlämnas till kommu~ 

nens styrelse inmn 14 dc.go.r f:r-dn delgivningen. 

Beslut om cmslutnings[lvgift skc.11 bevisligen delgi V:-J s den betc-.1-
ningsskyldige-. 

I 1 och 2 mom. o.vseddc förslo.g och beslut k::m utnn hinder o.v 

stodgc.ndenn i 8 § lagen om delgivning i förv:::lltningsärenden (FFS 
232/66) delgivas även så, att förslaget eller beslutet i rekommendernt 
brev inlämnas till posten under fastighetens adress-eller under nnno.n 

v eterlig c.cLi"ess för fnstighetens E:Lgnre eller innehnvare. 
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10 §. 
Kommunens styrelse :fastställer c.ebi teringsperiodernn fö:.c b:ruks

nvgiften. Styrelsen ~c.n även beslutc:t 9 ott bruksavgifter som uppbä

res för knlende~år ell~r onnan period~ skall utgå såsom förskotts

ro.ter i motsvcrighe~ till vo.ttenförbrukningen under föregående debi
teringsperiod, varvid den slutligo avgiften fastställes sednn den 

verkliga. förbrukningen konstaterats vid debiteringsperiodens utgång. 

Härvid skall till den betnlningsskyldige utan dröjsmål återbäres 

överbetalt belopp eller ock sk:::ill det bi istande beloppet sär-skil t 

uppbäras. 
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Kommunen skall t~l+ställn den betalningsskyldige debetsedel? ov 

vilken skall framgå den förbrukade vattenmängden och nvgiftens belopp" 

Om bruksavgift uppbäres genom förskottsrnter, skall av debetsedeln 

frcimgå den under före~å.enc1e debiteringsperiod förbruknde v2ttenmäng

den somt hu:c stor de1 ·· dä:c-o.v förskottsbeloppet motsvnrar. 

Betnlningsskyldig äger ~ätt ntt inom sju dagar efter det hnn 

erhållit debetsedel t~amställa anmärkning hos i 8 § avsedd myndig-
! 

het. Med c.nledning av anmärkningen skall beslut fattas och slutlig 
f 

debetsedel tillställa~ den betalningsskyldige. 

Påföres bruksavgift med tillämpning av 5 § 2 mom., skall för

slag innehåll3nde gru~derna för avgiften delgivas den betalnings
skyldige 9 innan avgift föl' f:::istigheten första gången faststi:illes. 

Angående delgivning al( fö:cslag och inläwnande av anmärkning skGll 
' 

vad i 9 § är stadgat ,~IT' anslutningsavgift äga motsvarande tillämp-

ning. Ändras grunderna för 2vgiften senare, skall samma förfarande 

iakttagas. 

11 §. 
I b.eslut om fasteit;~llande av avlcppsvattenavgift sökes ändring 

genom besvär hos län$i:ttyi·elsen inom 30 dagar. 

Beträffande beslu~ sow avses i 10 § 2 mom. räknas besvärstiden 

från ingången av deJ1,. tid varom staa.gas i 10 § 3 mom. eller 1 om an
märkning gjorts mot de bi te:cingen 9 f:dm delfåendet av slutlig debet

sedel. 
12 §. 

Anslutningsavgittefl får betalas i tre årliga rater. På raterna 

räknas sju procents ränta från början av det kulenderår som närmast ,. 

följer efter debiterihgen av den första årsrateno Fö~s~nas inbetal-
ning av årsrat

9 
skqlf på beloppet eTläggas fem procents tilläggs

ränta, räknat från början av den kalendermånad som följer efter för

f3llodagen. 
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Bruksavgift skall, oaktat besvär anförts 9 eI'läggas under den 

tid som angivits i d.epetsedeln eller i a.en på grund av anmärkning 

utfärdade slutliga depetsedeln. Betalas bruksavgift eller rat därav 
icke inom den av kommunens styrelse bestämda tiden, skall på det för

fallna beloppet eriäggas 12 procents ränta, räknat från förfalloda

gen. 
Till betalning förfallen icke erlagd avloppsvatteriavgift fur 

utsökas hos den betalningsskyldige i den ordning som är stadgad för 
indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg. 

13 §. 
Övergår fastighet ~ill ny ägare eller innehavare, svarar även han 

för sådan avloppsvatt~navgift jä.,mte ränta, som varit obetald högst 

fem år, räknat från ingången av det kalenderår som följer efter debi~ 

teringsåret. 

Avlyftes eller n-edt3ättes avloppsvattenavgift på grund av besvär, 
\ 

skall kommunen återbetala det överbetalda beloppet jämte ränta 
från inbetalningsdagen till återbetalningsdagen enligt den av 

Finlands Bank sistnämnda dag tillämpade lägsta diskontoräntan. 

14 §. 
Utan hinder av vad som ovan stadgats kan kommun besluta att 

anslutningsavgift io:~e skall erläggas. 

För tomt eller ~Pn,~n fastighet, som överlåtits av kommun 9 skall 
anslutningsavgift icke erläggas 9 om ej rätt att erhålla sådan avgift 

förbehållits i övetl~telsehandlingen. 

I jordlego- eller tomtlegoavtal, medelst vilket kommun utarren

derar tomt eller apµ~t område, skall särskilt nämnas 1 huruvida lego

tagaren är skyldig' att erlägga anslutningsavgift. Har sådan skyldig

het icke ålagts legotagaren 9 får anslutningsavgift icke påföras 

honom. 

15 §. 
Kommun kan i enskilda fall överenskomma~ att avloppsvattenav-

' 
gift bestämmes på and,ra grunder än ovan stadgats. Även härvid bör 

'"! ' 

grunderna vara skäl:i,,&a och opartiska. 
Har fastighetsäga~es eller -innehavares betalning~förmåga väsent

ligt nedgått på grun<i av sjukdom eller olycksfall eller, av annan 
I . 

o:rsak 1 eller har han avlidit eller är indrivning av avg.ift uppenbart 

oskälig på grund av ~tt byggnad förstörts eller annan skada på egen

dom inträffat 9 ka~ ~ommun enligt prövning på ansökan bevilja befriel
se helt eller delvis från erläggande av avgift. Under samma förutsätt

ningar kan även betalningsuppskov beviljas. 
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16 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 oaj 1974. Redan före lagens 

ikraftträdande kan förberedande åtgärder vidtagas samt taxor godkän
nas och fastställas. 

buslutningsavgift skall icke e'.i:'läggas. 
1) för fastighe~, ~ör vilken ersättning betal ts eller betalas en

l;i.g;f l.,~P.~kap~lag~n den 18 juJi 1959 om st~Q.splan f~:r Mar,iehamns 
stag (22L56) eller ~P.ligt land~~~p$l.agen cl~P. ?4 dE;l~embei 1959 c)m 
reglering av byggnad~rver.ksatuhet~n ( ?9/59} ell~r för viJ..lc~n ip.drivn.ing 

•<> • ~-' • " • - • 

av sådan ersättning förfallit på t:iätt som avses i 143 § 5 mom~ i sist_, 
nämnda lag; 

2) :9r tomt som kommun överlåtit före den 1 januari 1960 eller ock 
överlåtit dät·efter utan att enligt landskapslagen om reglering av 
byggnadsverksamheten förbehålla aig rätt till särskild uppbörd av 
ersättning; samt 

3) fä: fastighet~ beträffande vilken överenskommelse före denna 
lags ikraftträdande ingåtts om erlä.ggande av anslutnings.avgift eller 
cärmed jämförlig avgift. 

I fråga om legotorot eller -område, som kommun utarrenderat före 
denna lags ik.caftträdande, skall anslutningsavgift icke erläggas, 
qrp ej i' legoavtalet sä:r,skil t förbehållits r·ä tt till ersättning för 
b~gi1:1nd.a"ä+ allmäh'avloppsledning med tillämpning av i landskapslagen 
om :reglering av byggnaclsverksaµiheten stadgaQ.e p;t>j,nc;iper. 

· Besluter ~oll!tllun i enlighet med 14 § !itt. gnslv.tningsavgi:ft· icke -

skall erläggas 3 . bör för tomter och övriga områQ.en, för vil~a med 
stöd q.v 2 ocn 3 mom. anslutningsayg;i.;ft ej annars borde b$talas? i 

bruksavgift erli:'cggas endast hälfteI.J. av beloppet enligt den i 6 § 

avsedda taxan. Denna lättnad gäller under tio år från dagen för ovan 
avsett beslut eller, i det fall att fastigheten ännu ej anslµtits 
till det allmänna avloppsnätet, tio år från anslutningen. Lättnaden 
berör icke fastighet, som då beslutet fattades varit ansluten till 
allmänt avloppsverk längre tid· än tio år. 

Vad i 4 mom. är stadgat tillämpas även på. fastighet, för vilken 

i denna lag avsedd anslutningsavgi!t e:t.·lag;ts, innan i 14 § 1 mom. 
avsett beslut fattats. 

Be:Sluter kommun, som fattat i 4 mom. avsett beslut, senare 
ett anslutningsavgift skall erläggas, har kommunen rätt att erhålla 
sådan avgift endast för fastigheter 1 vilka efter det beslutet fat
tats~ anslutes till kommunens allmänna avlopp. I fråga om andra 
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f;lstigheter får r~äJ'.:'Vid enda.st såd,an aus~µtp.ingsavgift :påföras i 

~oi · fÖ:tanle4~s €J.Y fö:r:'~ndring i f örhållan.dena som ägt rum efte:L· 

oeslutet. 
Har mellan kommun och enligt denna lag betalningsskyldig fas-

tighetsägare eller -innehavare före denna lags ikraftträdande över-
9nskommi ts om bruksavgift för allmän avloppsledning länder överens-

f.ommelsen till efterrättelse. 

8 
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L a n __ Cl,_ _ s lt a p f3 .1 a g 

oro ändring av l~ndskapslag~:n (lm reglering av byggnadsyerksamh~ten. 

I enlighet med Landstingets beslut upphäves 86 §9 88 § 2 mqm! 
--

och 89 § 2 mom. landskapslagen··dan 22 december 1959 om reglering av 
byggnag~verksaroheten (29/59) samt ändras rubriken för 10 kap. 9 87 § 1 

88 § 3 mom._1 _J~9 § __ ;5 .J;D~ip~, ~O § 1 moID., 91 § 1 9 2 och 4 room. samt 

143 § 2 room.~ såsom följer~ 

10 kap. 

Om ~rsåttning för anl&ggande av gata. 

87 §. 
Bör för tomts vidkommande enligt 85 § faststäl1d ~+~~ttning av 

särskilo orsak uppenbar.'ligen anses oskäligt stor, skalf- ersättningen 

fastställas med beaktande jämväl av den nytta g~tan medför för tom-

ten. 
Ökas eller minskas tomtens areal eller dess väningsyta 9 efte~ 

det den ersättning tomtägaren skall erlägga fastställts 9 skall 

ersättningen ökas eller minskas i enlighet med 85 §. Tilläggser
sättningsskyldigheten uppkommer i den ordning 1 som i 89 § är stad

gat. Det ersättningsbelopp, som skall återbäras~ skall erläggas 

vic1 anfordran. 

88 §. 
... ... 

Utredning och fö+sl$g, som geno~ sta~sstyre~sens försorg uta~oe~ 
tats för i 1 mom. avsett beslut av stadsfullmäktige, skola för f:cam

ställande av anmärkningar hållas till påseende för allmänheten 

unde:c minst trettio a.agar efter kungö:celsens publicerande. Rätt 

att f::camställa anmärkni:q.ga:i~· tillkommer även föreningar? vilka 

företräda tomtägarna. 

··~4 

Även om tomt iok:e äl.' bebyggd såsom i 1 wöm~ ·är stadg~t-? ägei
~tad~n rätt -~tt utfå $:J:sättning föi anläggning av gatp. 1 i den mån 
det med beaktande av den nytta tomten har av gatan anses skäligt~ 

90 §. 
Stadsstyrelsen fastställer den ersättning, som tomtägare är 

skyldig att erlägga för anläggning av gata. Beslut~t skall delgi-
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vas på sätt om delgivning av fullmäktiges beslut 9 som angår enskild 

uerson, är stadgat • 
.c 

91 §. 
Staden må 9 utan hinde:t av vad ovan är stadgat om ersättande av 

kostnaderna för gata sänka i enlighet med detta kapitel fastställd 

ersättning eller helt avstå från densamma 9 medgiva lättnad i betal

ningsskyldigheten och träffa överenskommelse med ersättningsskyl

dig. 
Staden tillkommer ej rätt att för tomt 9 som den överlätit 9 upp

bära ersättning för anläggning eller ytbehandling av gata 9 med 

mindTe rätt &ärtill. förbehållits i överlåtelsebrevet. 

Ersättning för anl~ggning av gata indrives hos ersättningsskyl

dig i den ordning 7 som om utrcätning av offentlig fordran är stad

gad. Staden skall föra offentlig förteckning över icke erlagda 

ersättningar. 

143 §. 

Tomtägares skyldighet att ersätta kostnaderna för anläggning 

av gata skall avgöras enligt tidigare stadganden, därest landskaps

atyrelsen genom beslut, sorc fattats innan denna lag trätt i kraft 

och som vinne:!:' laga kraft 9 fastställt beslut om tomtägares ersätt

nings skyldighet och de i landskapsstyrelsens beslut avsedda gator

na före denna lags ikraftt::c,ädande? upplåtits för allmänt begagnan-

. de. Beträffande ersättningen gäller dock härvid stadgandena i denna 

lags 89 § 1 mom. 9 90 § 1 och 2 mom. samt 91 § 3 och 4 mom. 

Denna lag träder i kraft den 1 'T}aj •~ 1974. 

Beträffande sådan ersättning till kommun för byggande av allmän 

avloppsledning 9 om vars betalning kommunens styrelse fattat beslut 

före denna lags ikraftt:-cädande, iakttages tidigare stadganden och 

med stöd av d.em i byggnads ordning utfärdade bestämmelser. 

Enligt tidigare gällande stadganden skall även avgöras tomtäga-

res skyldighet att erlägga ersättning föT kostnaderna för anlägg-

089 

ning av avlopp? om landskapssty.i:elsen genom före den 1 januari 1960 

fattat beslut, som vunnit elle:c vinner laga kraft 9 fastställt beslut 
angående tout1:igarens ersttttningsskyldighet och de i landskapsstyrelsen~ 
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beslut avsedda avloppen byggts före nämnda tidpunkt. 

:Marie hamn, den 29 oktober 1973. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

)/ '/.~ ~ i~f{< Ha~b1om ~ 
jJ L a n t r å d 

Lagberedningssekret.erare 


