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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANTIE

nr 1/1973-74 med anledning av landsk:psstyrelsens framställning till landstinget med
förslag till landskapslag om understöd för
vattenvård.
Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Lands tinget
inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande 9 får utskottet, som
i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblom, lagberedningssekreteraren
Ulf Andersson och chefen för näringsavdelningen Tor Mattsson, vördsai.11t anföra följande.
Enligt utskottets mening föreligger på grund av de motiv som framställts i lagförslaget behov av lagstiftning om understöd för vattenvårdande åtg;ärder.
Utskottet konstaterar att landskaps styrelsen i sin framställning
i allt väsentligt följt i rikets motsvarande lag intagna bestämmelser.
Med tanke på de särförhållanden som råder inom landskapet vad gäller speciellt utövandet av turistnäringen har utskottet ansett det
motiverat att utöka antalet potentiella mottagare av vattenvårdsunderstöd. Här jämte före slår utskottet vis sa ändringar av red&~io:ne11
art. Då likväl de föreslagna ändringarna är av :relativt ringa omf att~
ning, finner utskottet att lagförslaget kan antagas i stort sett
af ö-rändr a t.
Detal jmoti ve ring.:.
2 §. Enligt landskapsstyrelsens framställning kan enskilda ej komma i åtnjutande av vattenvårdsunderstöd. I regel torde enskilda personer kunna erhålla lån jämlikt i jorddisposi tionslagstiftningen ingående bestämmelser för vattenvårdande åtgärder, varför behov av
ytterligare stödåtgäIKler vanligen ej föreligger. Uteslutna från denna
möjlighet är dock det stora flertalet av de personer, som bedriver
näring genom uthyrande av stugor för turiständamål eller hållande av
campingplatser. Då antalet uthyrningsstugor i dag i landlliB.pet torde
stiga till Co 1.600 eller alltså fler än i övriga delar av riket sammantaget pDh då stugut~yrarna hitintills ej i nämnvärd utsträckning
vid tagit vattem!årdande åtgärder enrat då kostnaderna för sådana åtgärder ofta är betungandej är det uppenbart att enskilda ägare av uthyrningsstugor ofta är i behov av vattenvårdsunderstöd för att kunna
rena från sina 8Illäggning ar kommande avloppsvat~en. Då det :frän allmän synpunkt är av särskilt intresse att spciellt ägare av stugbyar
och campingplatser medges möjlighet att erhålla vattenvårdsunderstöd

038
-2åtminstone i de fal 1 då de .på grund av geografiska förhållanden ej
har möjlighet att såsom intressenter ingå i samfund som grundats
för vattenförsörjning och anläggande av avlopp och den vägen erhålla
v.attenvårdsunderstöd, har utskottet kompletterat stadgandet med ett
nytt andra moment för att underlätta för ägare av stugbyar och campingplatser att komma i åtnjutande av lagförslagets förmåner. Lagförslagets nuvarande andra moment skulle härvid enligt utskottets förslag komma att utgöra dess tredje moment.
~ Utskottet har föreslagit en redaktionell ändring.
2..J.. Utskottet har föreslagit en redaktionell ändring.
Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå
att Lsndstinget måtte antaga lagförslaget med följande ändringar:
2 §.
(1 mom. såsom i landskapsstyrelsens framställning).
Enskild näringsidkare, som innehar anläggning som tjänar en större
konsumentgrupps behov kan beviljas vattenvårdsunderstöd om förhållandena är sådana2 att i 1 mom. angivet samfund ej utan svårighet kan
bildas och det är uppenbart att driften av anläggningen skapar behov
av vattenvårdande åtgärder.
(3mom. såsom 2mom. i landskapsstyrelsens framställning).

4 §.
För reningsverk för avloppsvatten kan understöd beviljas för kostnaderna för verkets planering och byggande samt i fråga om utloppsoch över~öringsledning jäJ.nte därtill anslutet pumpverk för byggnadskostnaderna.

5 §.
-vattenvårdsunderstöd kan beviljas till högst 30 procent av de i
4 § avsedda kostnaderna. Har sökanden för dessa kostnader beviljats
lån av landskapets me.del eller lån, för vilket landskapet betalar ränte·
stöd, får understödets och lånets sammanlagda belopp vara högst 60
procent av ovan avsedda kostnader.
(2 mom. såsom i landskapsstyrelsens framställning).
Mariehamn, den 20 november 1973 .
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Närvarande i utskottet: ordföranden Lindström,viceordförande:n Olof
M. Jansson samt ledamöterna Björklund, Halmberg och Wideman.

