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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

5/ 1985-86 med anledning av landskaps

styrc1sens framställning till lands

tinget med förslag till landskapslag 

angå.ende ändring av 12 § landskapsla

gen om avloppsvattenavgift. 

Landstinget har den 8 november 1985 inbegärt lagutskottets yttrande över fram

ställningen. Utskottet, som hört lagberedningssekreteraren Birgitta Björkqvist, får 

härmed vördsamt anföra följande. 

I framställningen föreslås en ändring av 12 § landskapslagen om avloppsvattenav

gift så att räntesatsen för dröjsmålsränta på. avgift som inte erlagts skulle stiga 

från 12 procent till 16 procent. Förslaget motiveras med ändamålsenHghetsskäl 

eftersom vatten- och av!oppsvattenavgifterna i allmänhet debiteras samtidigt och 

dröjsmålsräntan för vattenavgifter följer räntelagens räntesats om 16 procent. 

A vloppsvattenavgiften är en fordran som bygger på offentligrättslig grund. I fråga 

om offentligrättsliga fordringar inom rättsområden hörande till självstyrelsens 

kompetensområde tillkom mer lagstiftningsbehörigheten landstinget. Avgifter för 

bl.a. landskapsmyndigheternas egna expeditioner och tjänster liksom kommunernas 

offentligrättsliga avgifter tillhör därför landskapets lagstiftningsområde. Ur behö

righetssynpunkt torde sålunda anmärkningar mot det i framställningen ingående 

förslaget inte kunna anföras. Däremot tillkommer behörigheten beträffande privat

rättsliga fordringar riksmyndigheterna och räntelagen (FFS 633/82) är sålunda 

tH!ämpHg även i landskapet. Räntelagen skall dock inte tiHämpas på gä1dsförhå1-

lande som bygger på offentligrättslig grund och således inte heller ifråga om 

a vloppsva ttena vgif ten. 

Bestämmelser om dröjsmålsränta avser att motverka försenad betalning och att 

ersätta de förluster beta1ningsförsummelser rnedför. Räntesatsen bör vara så hög 

att den betalningsskyldige inte drar nytta av att lämna en fordran obetald. Den bör 

därför överstiga den räntesats som allmänt tiHämpas inom kreditgivningen. 

Som ovan framgått tiJlämpas räntelagens bestämmelser inte på offentligrättsliga 

fordringar. I riket har därför utarbetats ett förslag ti11 lagstiftning om dröjsmåls

ränta för dylika fordringar. Enligt förslaget skulle dröjsmålsräntan, om inte 

specialbestämmelser föreskriver annat, vara 12 procent. Denna räntesats, som 
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således är l/. procentenheter lägre än dröjsrnålsräntan för privaträttsliga fordringar, 

har ansetts skälig med beaktande av att den betalningsskyldige och det offentlig

rättsliga samfundf't intf' illltid st.~r i rt t j.'i111h:\rdi~·:' fi\1 li.'llL111d,. 1 dl v:11 .111.t1 .1, 

speciellt inte när den betalningsskyldige är en fysisk person. Vidare kan offentlig

rättsliga fordringar i allmänhet utmätas utan dom eller beslut. En räntesats om 12 

procent har sålunda ansetts tillräcklig för att uppnå de mål som avses med 

drö jsmålsränta. 

Ovannämnda förslag har förordats bl.a. av de kommunala centralorganisationerna. 

Det torde inom en nära framtid föreläggas riksdagen för behandling. ,i\ ven om 

lagen, som ovan berörts, får en begränsad tillämpning i landskapet Åland blir den 

enligt utskottets mening riktgivande för synen på dröjsrnålsränta i motsvarande 

fall. 

De motiv av närmast praktisk natur som anförts till förmån för det föreliggande 

lagförslaget är enligt utskottets åsikt inte tillräckligt vägande för att motivera en 

ändring, särskilt med beaktande av att man i riket avser att genomföra en särskild 

lagstiftning om dröjsmålsränta för offentligrättsliga fordringar, där den skäliga 

räntesatsen ansetts ligga vid 12 procent. Utskottet anser det inte heller ändamåls

enligt att nu separat höja dröjsmålsräntan vid försummad betalning av avlopps

vattenavgifter utan att man samtidigt granskar motsvarande bestämmelser för 

andra offentligrättsliga avgifter. Med dessa motiv har utskottet beslutat föreslå 

att framställningen måtte förkastas. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 26 november 1985. 

att Landstinget måtte förkasta det i 

framställningen ingående lagförslaget. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sune Eriksson, vice

ordföranden Curt Carlsson, ledamoten Börje Eriksson samt ersättarna Berg och 

Bo man. 


