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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

11/ 1984-85 med anledning av landskapssty

re1sens framställning till landstinget med 

förslag till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om hälsovård. 

Landstinget har den 11 mars 1985 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen. 

Utskottet, som hört landskapsveterinären Rolf Vennström och hälsoinspektören Stig

Göran Nordberg, får härmed vördsamt anföra följande. 

I framställningen ingår b1.a. bestämmelser om anmälningsskyldighet tlll hälsonämnden 

beträffande vattenverk, nya bestämmelser om kontroll av vattenkvaliteten i vissa fall 

samt om de krav som ställs på personer vilka är ansvariga föreståndare eller annars 

sköter uppgifter vid vattenverk. 

Utskottet konstaterar att den i 55 § 1 mom. föreslagna anmälningspJikten gäller alla 

vattenverk oberoende av hur många hushåU de betjänar. De bestämmelser som i övrigt 

föreslås införda beträffande hälsonämnds rätt att utfärda föreskrifter om hushål1svattens 

sanitära kvalitet (55 § 2 mom.), regelbunden kontroll av vattenkvaliteten (56 § 1 mom.) 

och krav på ansvarig föreståndare för vattenverk (57 §) gä!ler vattenverk vilka betjänar 

flera än 100 personer. 

I nugällande lagstiftning (56 § 1 mom.) ingår bestämmelser om kontroll av vattenkvalite

ten då minst 200 personer försörjs av samma vattenverk. Enligt vad utskottet inhämtat 

kommer genom förslaget ytterligare elva vattenverk i landskapet att beröras av 

kontrollkraven, två av dem med ytvattentäkter och nio med grundvattentäkter. Utskot

tet instämmer i landskapsstyrelsens bedömning angående behovet av regelbunden kontroll 

av vattenkvaliteten även i mindre vattenverk och konstaterar att flera av de berörda 

vattenverken redan nu på frivillig väg låter kontrollera vattenkvaliteten. Resurser för 

den mikrobiologiska provtagningen finns inom folkhälsoförbundet, varjämte möjligheter 

att företa även fysikalisk-kemiska undersökningar i framtiden torde komma att finnas på 

Aland. Kostnaderna för provtagningen kan härigenom nedbringas. En mikrobiologisk och 

en fysikalisk-kemisk undersökning per år och vattenverk är normalt tillräcklig i fråga 

om grundvattentäkter, medan för ytvattentäkternas del antalet mikrobiologiska 

undersökningar per år borde vara fyra. Provtagningsskyldigheten torde därför inte i 

högre grad komma att belasta vattenverken ekonomiskt. 

Utskottet har erfarit att en kortare kurs i allmänhet är tillräcklig för att erhålla den 

kompetens som skulle krävas av föreståndare för mindre vattenverk. Landskapsstyrelsen 

har för avsikt att anordna dylik utbildning. I 57 § har utskottet företagit en ändring av 

förtydligande karaktär. 



Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet vördsamt 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget i 

följande lydelse: 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om hälsovården 

(Ingressen som i framställningen) 

52, 54--56 §§. 

(Lika som i framställningen). 

57 §. 

(1 mom. lika som i framställningen). 

Den som befaras ha eller veterligen har ådragit sig tyfus, paratyfus eller annan 

salmonellasjukdom, dysenteri eller polio eller annan sådan sjukdom som enligt vad 

medicinalstyrelsen bestämt skall jämställas med dessa, eller den som befaras vara e!Jer 

veterligen är smittbärare av sådan sjukdom, få.r inte vid vattenverk sköta uppgift vari 

han genom förmedling av vattnet kan sprida smitta. Person som antas till här avsedd 

uppgift skall med läkarintyg visa att han inte lider av i detta moment nämnd smittsam 

sjukdom. Läkarintyget får inte vara äldre än 30 dagar. 

(U teslutn.) 

Denna lag träder i kraft den l augusti 1985. 

Vattenverk som är i drift när denna lag träder i kraft skall anmälas till hälsonämnden 

inom ett år från lagens ikraftträdande. 

Mariehamn den 14 mars 1985. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Sune Eriksson, v.ordf. Curt Carlsson 

samt ledam. Andersson och J-E. Lindfors. 


