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LAG,.,:. ,OGtt-_EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 10/1990-91 med ~n

ledning av ltm Roger Janssons m.fl. 

-he.m~tällningsmotion till landskaps

styrelsen om utredning av förutsätt

ningarna för och behovet av att leda 

avloppsvatten till Lotsbroverket i 

Mariehamn. 

Landstinget har den 3 december 1990 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande 

över nämnda motion. Utskottet som i äendet hört vatteningenjören Bror Johansson 

och byggnadsinspektören för Finströms kommun Tor-Fjalar Karlsson får i anledning 

härav anföra följande. 

I motionen föreslås en utredning över förutsättningarna för och behovet av att leda 

avloppsvatten från Godby-Haraldsby m.fl. områden till Lotsbroverket i Mariehamn 

eftersom Mariehamns stad uttalat sig positivt till att ta emot sådant avloppsvatten 

som idag har Lumparnområdet som recipient samtidigt som Husö biologiska station 

under de senaste åren-:noterat närmast katastrofala utvecklingssiffror för Lumparn. 

Utskottet delar motionärernas bekymrade inställning till vattenkvaliteten i Lum

parn men konstaterar samtidigt att renhållningen är en kommunal angelägenhet. 

Även om landskapsstyrelsen på eget initiativ företog en utredning av det i 

motionen efterlysta slaget, skulle utredningen enligt utskottets uppfattning vara av 

ringa värde så länge berörda kommuner inte är införstådda. Initiativet till 

utredningen bör såleds komma från kommunernas sida. 

Enligt vad utskottet fått erfara torde de berörda kommunernas intresse för att leda 

-avloppsvattnet till Lotsbroverket i Mariehamn för närvarande vara relativt litet • 

.Inom Saltviks kommun har man inom år 1990 genom ombyggnad förättrat det 

reningsverk till vilket avloppsvattnet från Haralsby leds. Finströms kommuns 

reningsverk för Godbyområdet är relativt nytt och framförallt effektivt. Nämnas 

kan i sammanhanget att landskapsstyrelsen beslutat fastställa strängare gränsvär

den för de reningsverk vars vatten leds ut i Lumparnområdet varför de maximala 

genomsnittsliga utsläppsvärdena tillåts vara högre för Lotsbroverket i Mariehamn 

än t.ex. för reningsverket i Godby. Utskottet noterar också att Ab Chips Oy L td:s 

reningsverk i en första etapp byggdes ut under år 1990 och att dess etapp nr 2 

planeras vara klar under våren 1991. 
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Ledamoten Harry Eriksson anmälde avvikande åsikt och ansåg att motionen borde 

godkännas. 

Med hänvisnfrig till det ovan anförda får utskottet härmed vördsamt föreslå 
.'.n ~,-
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· Mariehamn den 8 januari 1991 
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att Landstinget måtte förkasta hem

ställningsmotion nr 9I1990-91. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

. :·;'. 

Rodmar Söder lund · · ·< 

ordförande 

... i ' ',_ ,~ 

Susanne Eriksson 

sekreterare 
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Närvarande' vid ·ärendets avgörande behandling: viceordföranden Södetlund, lE!da

möterna Harry ·E'riksson och Holmberg samt ersättarna Håkan Kalsson och Lasse 

Wiklöf. 
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