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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om under

stöd för vatten- och avloppsprojekt. 

I landskapslagen om understöd för vatten- och avloppsprojekt (31/83) finns 

bestämmelser angående beviljande av understöd för främjande av vatten- och 

avloppsprojekt. Understöd kan beviljas kommun, kommunalförbund eller samman

slutning som bildats för vattenförsörjning eller avloppsreglering. En enskild 

fastighetsägare kan således inte få understöd för ett vatten- eller avloppsprojekt 

om inte dessa frågor kan lösas inom ett större projekt. 

Landskapsstyrelsen föreslår att understöd till enskild fastighetsägare skall 

kunna beviljas om hans fastighet används för stadigvarande boende eller för 

näringsverksamhet som främjar sådant boende och vatten- eller avloppsfrågan inte 

kan lösas inom ett större projekt eller annars till en rimlig kostnad. Landskaps

styrelsen föreslår samtidigt att lagen ändras så att vid prövning hänsyn skall tas till 

ett prqjekts kostnad och betydelse för vattenvård och vattenförsörjning i stället för 

som nu till de avgifter den sökande kan uppbära för hushålls- och avloppsvatten och 

så att högre understöd skall kunna utgå i vissa fall av sociala skäl eller hälsoskäl. 

Landskapsstyrelsen föreslår dessutom att bestämmelserna kompletteras så att 

möjligheterna till insyn och uppföljning av enskilda projekt ökas. 

I rikslagstlftningen har liknande ändringar gjorts (FFS 1376/89). 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om understöd för vatten- och avloppsprojekt 

I enlighet med landstingets beslut ändras 2 och 3 §§, 5 § 2 mom., 6 §, 7 § och 

8 § 1 mom. landskapslagen den 25 juli 1983 om understöd för vatten- och avlopps

projekt (31/83) som följen 

2 § 

Understöd kan beviljas kommun, kommunalförbund eller sammanslutning som 

bildats för vattenförsörjning eller avloppsreglering. Understöd kan även beviljas 

fastighetsägare eller med ägare jämförbar innehavare av fastighet. 
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3 § 

Understöd kan beviljas för byggande av 

1) anläggningar 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 § 

Utan hinder av vad som sägs i 1 mom. får understöd uppgå till högst 50 procent 

av kostnaderna om det av vattenvårdsskäl ställs särskilt stränga krav på behandling 

och avledande av avloppsvatten eller om projektets huvudsakliga verkningsområde 

ligger i en glesbygd och det anses särskilt nödvändigt av sociala skäl eller hälsoskäl. 

Om lån som avses i 1 mom. beviljats får understödet tillsammans med sådant lån 

uppgå till högst 80 procent av kostnaderna. 

6 § 

Vid prövning av ansökan om understöd skall hänsyn tas till projektets betydelse 

för säkerställande av vattentillgången eller för vattenvården, kostnaderna för 

ordnande av vattenvården samt till sökandens möjligheter att för projektet erhålla 

annat stöd ur landskapets medel. 

7 § 

Understöd erläggs i en eller flera rater. Understöd som betalas i en rat erläggs 

när kostnaderna förfallit till betalning och arbetet avslutats så att anläggningen 

eller konstruktionen konstaterats fungera på ett godtagbart sätt. Den sista raten i 

fråga om understöd som betalas i flera rater skall utgöra minst 20 procent av det 

beviljade beloppet och erläggs efter att arbetet avslutats på ett godtagbart sätt 

och redovisningen granskats. 

8 § 

Ansökan om understöd prövas av landskapsstyrelsen. I samband med att beslut 
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om beviljande av understöd fatt as kan landskapsstyrelsen ställa villkor för projek

tets påbörjande, genomförande och slutförande. 

Denna lag träder i kraft den • För understöd som 

beviljats före denna lags ikraftträdande 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 1 mars 1990 

Vicelantråd May Flodin 

Lagberedningssekreterare Olle Ekström 


