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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 20/ 1989-90 med an

ledning av 1andskapsstyre1sens fram

ställning till landstinget med förslag 

till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om understöd för vat

ten- och avloppsprojekt. 

Landstinget har den 5 mars 1990 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande över 

framställningen. Utskottet, som i ärendet hört Jagberedningssekreteraren Olle 

Ekström och vatteningenjören Bror Johansson, får med anledning härav anföra 

följande. 

I framställningen föreslås att landskapslagen om understöd för vatten- och avlopps

projekt ändras så att det blir möjligt att med stöd av Jagen bevilja understöd även 

åt enskild fastighetsägare. Samtidigt föreslås att lagen ändras så att hänsyn vid 

prövningen av ansökan skall tas till projektets betydelse för vattenvård och 

vattenförsörjning i stället för som nu till de avgifter sökanden kan uppbära för 

hushålls- och avloppsvatten. Dessutom föreslås att högre understöd skall kunna 

utgå om projektets huvudsakliga verknlngsområde ligger i en glesbygd och det anses 

särskilt nödvändigt av sociala skäl eller hälsoskäl. Slutligen föreslås att bestämmel

serna ändras så att möjligheterna till insyn och uppföljning av enskilda projekt 

ökas. 

Utskottet har omfattat landskapsstyrelsens framställning med ett tillägg till 

lagförslagets 3 § i förtydligande syfte och i konsekvens med lagens 7 §, Utskottet 

anser att intentionerna att förbättra vattenförsörjningen och avloppsregleringen i 

speciellt glesbygderna genom att utvidga kretsen av bidragsberättigade i sig är 

positivt. Utskottet har dock konstaterat att budgeterade medel redan med den 

krets av bidragsberättigade som finns enligt gällande lag visat sig vara otillräckli

ga. Ett förverkligande av lagens intentioner förutsätter därför att mer medel än 

hittills avsätts för detta ändamål. I annat fall finns det, som utskottet ser det, en 

viss risk för att mindre projekt prioriteras framom stora och medelstora projekt, 

vilka har en större vattenvårdande effekt. Utskottet konstaterar emellertid att ett 

beslut om höjning av anslagen för detta ändamål är beroende av en motsvarande 

höjning i rikets budget. Utskottet förutsätter därför att landskapsstyrelsen aktivt 

följer upp den lagstiftning som genomförts och den budgetering som sker i riket. 



- 2 -

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet vördsamt 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

med följande ändring: 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om understöd för vatten- och avloppsprojekt. 

(Ingressen lika som i framställningen). 

2 § 

(Lika som i framställningen). 

3 § 

Understöd kan beviljas för byggande av 

1) anläggningar och konstruktioner som avses i 8 § landskapslagen om allmänna 

vatten- och avloppsverk (29/79), 

2) slambehandlings- och komposteringsanläggningar, 

3) vattenförsörjnings- och avloppsregleringsanläggningar samt anläggning för 

behandling av toalettavfall som behövs i projekt som gäller en viss fastighet eller i 

därmed jämförbara projekt samt vattenledningar och avlopp utanför byggnaden. 

5-8 §§ 

(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den 15 lli,l]l_) 990. För understöd som beviljats före 

denna lags i kraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid tiden för 

beviljandet. 

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen 

träder i kraft. 

Mariehamn den 8 mars 1990 
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På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Anders Eriksson 

ordförande 

Carina Strand 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders Eriksson, 

viceordföranden Hedman-Jaakkola, ledamöterna Harry Eriksson och Söderlund samt 

ersättaren Wiklöf. 


