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J1A:tfDSUJ?©$~YRJliJdgJ2lNS FttAMSTÄLLN:nrct 
till Landstinget med förslag till land
ska pslag om landskapsgarantier åt indust
?:iar för investeringar i vattenvård. 

Vid finansieringen av vattenvårdsåtgärder följes huvudsakligen 

:regeln, att den som förorenar ett vattendrag bär ansvaret härför. 

I enlighet med denna regel bör den vars verksamhet kan förorena 
vattendrag svara för kostnaderna för att förorening undvikes. För 

att denna princip skall kunna förverkligas måste dock vidtagas åt

gärder, vilka underlättar anskaffning av erforderligt kapital och 

vilka samtidigt sporrar till investering i vattenvård. Med tanke 

på denna målsättning kan landskapsgarantier vara en ändamålsenlig 

form av stöd för vattenvården. 
Landskapsgarantierna kan anses ha betydelse särskilt i om 

industrins va ttenvårdsä tgärder. Medelst sådana garantier ITS.n 

st:cäva till att dirigera tillgängligt kapital till investeringar i 

vattenvård. Detta ä:c viktigt då ifrågavarande investeringsbehov 

på kr ed i tmarknaden komITer att konkurrera om kap i tal med sådana p:eo

j ekt s01I' u:t.' företagsekonomisk synpunkt är mera lönsamma. En följd 

av att en betydande del av indust:cin finansieras med främmande kapi

tal är också~ att företagen sällan fö::rfogar över tillräcklig säker-

att erhålla kredi te:L för va ttenvåi·d. Landskapsgar:anti skulle 

uppenbarligen underl·ätta möjligheterna att erhålla erforderliga kre

och sålunda främja 2. tgärde:c fö:c vattenvård. 

:Nämnda synpunkteJ.- har lett till att man i riket utfärdat en lag 

om statsgarantier åt ~pdustrin för investeringar i vattenvård, publi

cerad den 13 juli 1973 (FFS 609/73). Landskapsstyrelsen finner att 

motsvaranc1e lagstiftning också här bör genomföras. All lagstiftning, 
som har miljövårdande syftemål, är ju särskilt angelägen för land
skapet. 

Enligt lagförslaget skulle landskapsstyrelsen kunna bevilja land
skapsgarantier till säke:rhet för krediter för finansieTing av sådana 
företags invester:inga:c i va ttenvfö:d? som bedriver industriell eller 
därmed jamf'ö:clig produkt.1onsverksamhet. Vid beviljande av garanti 
bör särskild uppmärksamhet fästas de föreslagna åtgärdernas effek-

tivitet. FöJ:denskull före slås att va tt.enstyrelse:n ska avge utlå tan-
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de om garantiansökan 9 i vilket utlåtance vattenstyrelsen som sak

kunnigt organ uttalar sig om vilka åtgärder för vattenvård som bör 

anses ändamålsenliga och effektiva i varje enskilt fall. På land

skapsstyrelsen skulle ankomma att undersöka de företagsekonomiska 

förutsättningarna för beviljande av garanti såsom i landskapslagen 

den 20 april 1966 om landskapsgaranti för industrier och vissa 

andra näringsgrenar (14/66) är stadgat. Denna lag skulle även i 

övrigt äga tillämpning utöver stadgandena i lagförslaget på här 

avsedda garantier. 
I riket har man beräknat 9 att motsvarande garantier före utgång-

en av är 1982 skulle få beviljas för krediter på sammanlagt högst 

150.000.000. För landskapets del bör detta tal sättas till 750.000 

mark. 
Med tillämpning av de grundsatser 13 § självstyrelselagen inne

håller bör landskapet anses ha lagstiftningsrätt på detta område. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 

antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

0'15 

om landskapsgarantier åt industrier för investeringar i vattenvård. 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 

1 § • 

Som säkerhet för krediter 
9 

vilka fö:r. investering i va ttenvåi'd 

beviljas företag som bedri ve:c industriell eller clärmed jämförlig 

p:coduktionsverksamh~t 
9 

kan landskapsstyrelsen bevilja landskapsgaran

tie~ såsom i denna lag stadgas. 
I 1 mom. avsedda landskapsgarantier kan givas oberoende av före-

tagets storlek. 
•' 

Då garanti beviljas 9 skall särskild uppmärksamhet fästas vid åt-

gärdernas betydelse för vattenvården. 
2 §. 

Landskapsgaranti kan beviljas som s2kerhet för garantikreditens 

kapital, ränta och andra betalningsprestationer enligt kreditvill

koren. 
Landskapsgarantin är i 10 kap. 8 § handelsbalken avsedd borgen, 

men kan, då fråga är om utländsk kredit även givas såsom prop::cie

borgen. 
Landskapsgaranti beviljas i allmänhet utan krav på motsäkerhet. 
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Då sä~s~ii~a skäl så påkallar? kan iandskapsstyrelsen dock kTäva9 

8 tt för garantikredit skall ställas av landskapsstyrelsen godkänd 

säkerhet 9 som även utgör säkerhet för- landskapets regressford::can. 

Då fråga är om utländsk kredit 9 kan landskapsstyrelsen i stället 

för ovan avsedd säkerhet kräva sådan motsäkerhet för landskapsgaran

tin9 som skall överlåtas i landskapsstyrelsens besittning. _ ..... 
·~ ;:..! ·~ . 

3 §. 
Innan landskapsgaranti beviljas 9 skall landskapsstyrelsen in

förskaffa vattensty~e+sens utlåtande om investeringens ändamålsen-
. . . . . ~ ' . .. . . ' ·- . .. ":. . ·- ... . . . ., . . . .. . .. ~ ·: . . . . . . 

lighet och betydelse för vattenvårdens f~ämjande. 

4 §. 
på_ . , l~ndskapsstyrelsen anicÖmmer att · övervaka garantikreditens 8.n-

yändfl.ing ~ · 

:D~n" som erhållit garantikredit är skyloig ~tt · lämna lang~~apssty
ri;;lsen .fev QV~i"Y13.lrni.:ng~n--, er!ord@rlig;;i. -up:Qgi,fter. 

-.~ . 

5 .§ • . · . . .. . . ., -~-- . . . . . . .. 
Garantikrediter !år samtidigt vara obetalda till ett belopp om 

inalles högst 750. 000 mark exklusi v·e· rä11t6:t" och "'ändra presta tioner 9 

som skall erläggas utöver kapitalet. Motvärdet av kredit i utländskt 

mynt beräknas härvid enligt den försäljningskurs Finlands Bank 

noterat f ör ifrågavarande valuta vid tiQpunkten för garantins be

viljande. 

6 §. 
Angående i denna l ag avsedda landskapsgarantier gäller i öv::cigt 

i tillåmpliga delar vad i landskapslagen den 20 ap,ri l 19.66 om land

slq~.psgataflt~ för ina:1,1.$t~· ;Ler . och_ yis~a ~ndTa näringsgrenar (14/ 66) 

jEi:r~te däri senare vid tagna ändringar ä:c stadgat. 

Nämnda lags 5 § 1 ·· och 2 mom. skall dock icke härvid tillämpas. . . 7· § . .. , .. 
... 

Närmare p~sti:immelser 9ng~i;;nq~ yc;i::kstä l1ig4eten och ~illämpningen 

av denna lng utfäräas vid behov genom landskapsförordning . 

8 §. 
Denna lag träder omedelbar t i kraft. 

Marieho.rcn, den 24 oktober 1973. 

På landskapsstyrel?ens vägnar: 

L a n t r å d 

~); ,1 

Alarik Hä~~l~ 
~~rsson. Lagberednings sekreterare 


