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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till landskapsJag 

angående ändring av 12 § landskapslagen om 

avloppsvattenavgift. 

Enligt landskapslagen om avloppsvattenavgift (23/74) har kommun rätt att i 

ersätt ning för kostnaderna för avledande och renande av avlopps- och regnvatten 

uppbära avloppsvat tenavgift. Avgiften består av anslutningsavgift och bruksavgift. 

Anslutningsavgiften kan uppbäras i samband med att en fastighet ansluts till avloppet, 

och den är sålunda en engångsavgift. Bruksavgiften är däremot en löpande avgift som 

er läggs för att täcka utgifterna för verkets drift. Avgiften är beroende av den mängd 

vatten som används i fastigheten. På bruksavgift eller rat därav som inte betalts inom 

utsatt tid skall enligt lagens 12 § 2 mom. er läggas 12 procents ränta, räknat från 

förfallodagen. 

I praktiken debiteras bruksavgifterna samtidigt som vattenavgifterna för vatten

leveranser, och enligt samma fö rbrukningsgrunder. Vattenleveranserna sköts 

dels i kommunal och dels i privat regi. Storleken på vattenavgifterna bestäms enligt 13 

§ Jandskapslagen om allmänna vatten- och avloppsverk (29/79) i avtal, varför 

räntelagen (FFS 633/82) bör anses tillämplig på dessa avgifter. Den i räntelagen 

stadgade dröjsmålsräntan är 16 procent. Eftersom olika räntesatser gäller för vatten

och avloppsvattenavgifterna blir det svårt att arrangera debiteringen av dröjsmålsränta 

på et t rationellt sätt. Därför vore det mer ändamålsenligt att en lika stor dröjsmålsrän

ta skulle uppbäras för båda avgifterna. Det kan dock inte anses ändamålsenligt att 

vatten-och avloppsverken sänker dröjsmålsräntan för vattenavgifter till 12 procent, 

eftersom den allmänt vedertagna dröjsmålsräntan i näringslivet är 16 procent och 

ef tersom ändamålet med dröjsmålsräntan skall vara att förhindra lönsamheten av 

försenade betalningar. Därför föreslår landskapsstyrelsen att 12 § 2 mom. landskapsla

gen om avloppsvattenavgift ändras så att dröjsmålsräntan för bruksavgift blir 16 

procent. 

Samtidigt föreslås att orden "eller i den på grund av anmärkning utfärdade slutliga 

debetsedeln" avlägsnas ur 12 § 2 mom. Det bör även utan sä rskilt konstaterande anses 

klart att den slutliga debetsedeln avses. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring av 12 § landskapslagen om av loppsvattenavgift. 
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I enlighet med landstingets beslut ändras 12 § 2 mom. landskapslagen den 28 mars 

1974 om avloppsvattenavgift (23/74), som följer: 

12 §, 

Bruksavgift skall, oaktat besvär anförts, erläggas under den tid som angivits i 

debetsedeln. Betalas bruksavgift eller rat därav inte inom den tid kommunstyrelsen 

bestämt skall 16 procents ränta, räknat frå.n förfallodagen, erläggas på det förfallna 

beloppet. 

Denna lag träder i kraft den • Utan hinder av vad i lagen sägs skall på. 

bruksavgift som förfallit till betalning före ikraftträdandet, tidigare gällande bestäm

melser tillämpas. 

Mariehamn den 27 augusti 1985. 

Lantråd Folke Woivalin 

Lagberedningssekreterare Birgitta Lanning. 


