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17I1984-85

BETÄNKANDE

med

landskapsstyrelsens

anledning

nr
av

framställning

till

landstinget med förslag till landskapslag
angående ändring av landskapslagen om
hälsovård.

Stora utskottet har i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 11/ 1984-85.
Stora utskottet har i stort omfattat lagutskottets betänkande. Utskottet anser dock att
de i lagförslaget, dess 55 § 2 mom., 56 § 1 mom. och 57 § 1 mom., uppställda gränserna
om 100 personer alternativt 25 m3 vatten bör höjas till 200 personer alternativt 50 m3
vatten dels enär sådana särförhållanden, som skulle påkalla en

avvikelse från

motsvarande i riket gällande bestämmelser, inte föreligger, och dels enär de föreslagna
gränserna skulle medföra en onödig byråkratisering och en oskäligt hård belastning av de
mindre vattenverk och -bolag som verkar, och har för avsikt att verka inom landskapet.
Utskottet konstaterar vidare att de föreslagna gränserna
äventyra de mindre vattenverkens och -bolagens

kunde vara ägnade

att

fortsatta existens. Slutligen önskar

utskottet poängtera att varje i landskapet verkande vattenverk och -bolag åvilar ett
juridiskt ansvar gentemot sina konsumenter, vilken omständighet, även den, är ägnad att
garantera vattnets goda kvalitet inom de mindre enheterna.
Utskottets minoritet (v.ordf. S-0. Lindfors, ledam. Johansson, Sagulin och Öberg)
omfattade lagutskottets betänkande och därvid anförda motiveringar.
Ledamöterna Berg och Wilhelms avstod från att rösta.
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga lagförslaget
lydelse:
Landskapslag
angående ändring av landskapslagen om hälsovården.
(Ingressen som i framställningen).
52 och 54 §§.

(Lika som i framställningen)

följande

55 §.
(1 mom. lika som i framställningen).

I anledning av anmälan kan särskilda bestämmelser utfärdas i syfte att trygga
hushållsvattnets sanitära kvalitet. Här avsett beslut skaJl fattas om anmälan avser
vattenverk för leverans av hushållsvatten till flera än 200 personer eller vattenverk från
vilket mer än 50 m3 vatten per dygn levereras.
(3 mom. lika som i framställningen).
56 §.

Vattenledningsvatten, avsett som hushållsvatten för minst 200 personer eller för
yrkesmässig framställning av livsmedel, för försäljning eller för rengöring av kärl och
materiel, vilka erfordras vid yrkesmässig framställning av livsmedel skall regelbundet
kontrolleras av hälsonämnderna. Provtagning och undersökning av proven skall bekostas
av vattenverkets ägare.
57 §.
l

Vattenverk från vilket hushållsvatten till flera än 200 personer och vattenverk från
vilket mer än 50 m3 vatten per dygn distribueras skall ha en ansvarig föreståndare.
Föreståndaren skall ha av landskapsstyrelsen godkänd kompetens.
(2 morn. lika som i lagutskottets betänkande).

(Ikraftträdelsebestämmelserna lika som i lagutskottets betänkande).
Mariehamn den 3 april 1985.
På stora utskottets vägnar:
Tage Boman
ordförande
Peter Lindbäck
sekreterare.

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Boman, v.ordf. S-0. Lindfors,
ledamöt. Berg, Roy Jansson, Johansson, Nordlund, Sagulin, Wilhelms och Öberg samt
ersättaren Lundberg.

