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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring av 

3 och 4 §§ landskapslagen om under

stöd för vattenvård. 

Slam från reningsverk för avloppsvatten har konstaterats 

vara lämpligt som gödslings- och jord!förbättringsmede1. 

En förutsättning för ökat utnyttjande av slammet är att torkningen 

och behandlingen av detsamma förbättras och effektiveras. Dessa 

årgärder medför ökade kostnader för reningsverken och det är där

för i aagens läge olönsamt att tillvarata slammet. Det vattenvårds

understöd, som landskapet beviljar med stöd av landskapslagen om 

understöd för vattenvård kan inte inom ramen för nu gällande 

bestämmelser användas för ovan angivet ändamål. Det föreligger 

därför risk för att slammet till stor del förblir outnyttjat. 

Rikets lag om understödjande av samhällenas vattenvårdsåtgärder, 

som motsvarar landskapslagen om understöd för vattenvård, ändrades 

den 1 juni 1978 (FFS 361/78) så att vattenvårdsunderstöd numera 

kan beviljas för byggande av behandlings- och komposteringsanlägg

ning för slam från reningsverk. 

Landskapsstyrelsen anser det motiverat att samma möjligheter 

till ekonomiskt stöd för anläggning för avloppsbehandling som 

ges i riket bör föreligga även i landskapet varför 3 och 4 §§ 

landskapslagen om understöd för vattenvård föreslås ändrade så 

att detta blir möjligt. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande 

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

angående ändring av 3 och 4 §§ landskapslagen om understöd för 

vattenvård. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 3 § 3 punkten samt 

4 § lands kaps lagen den 2 8 mars 19 7 4 om under stöd för vattenvård 

(24/74) som följer: 

3 §. 

Förutsättning för beviljande av vattenvårdsunderstöd är: 

3) att åtgärd, för vilken understöd sökes, 

L--~-enings~c::_för avloppsvatten med minst sådan 

avser byggande av 

reningsgrad, som 
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bestämmes genom beslut av landskapsstyrelsen, eller byggande 

av slambehandlings- och komposteringsanl~ggningar för dylika re

ningsverk, eller att åtgärden avser anläggande av sådan utlopps

eller överföringsledning och därtill anslutet pumpverk, som om 

vattenvårdssynpunkter beaktas, kräver avsevärda merkostnader. 

4 § • 

För reningsverk för avloppsvatten kan understöd beviljas för 

kostnaderna för verkets planering och byggande samt för byggnads

kostnaderna i fråga om slambehandlings- och komposteringsanlägg

ningar ävensom utlopps- och överföringsledning jämte därtill an

slutet pumpverk. 

Mariehamn den 4 september 1979. 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Lagberednings sekreterare 


