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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr lg/1976-77 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till 

ägobyte mellan landskapet Åland och entre

prenör Rafael Mattsson, Finström, beträffan

de fast egendom i Bredbolstad by i Hammar

lands kommun och Haga by i Saltviks kommun. 

Landstinget har över ovannämnda framställning inbegärt finansutskottets ytt

rande. Utskottet, som i ärendet hört landskapsforstmästaren Paul Holm-

fors, miljövårdsintendenten Håkan Kulves och skogvaktaren Rune I1ermansson 

samt besökt de ifrågavarande områdena i Bredbol stad, Hammarland och Haga, 

Saltvik, får anföra följ ande. 

Landstinget har sedan ett antal år l princip inte avhänt sig markområden 

försåvitt inte särskilda skäl motiverat annat. Även om nu är fråga om 

ett ägobyte har utskottet ansett, att också den principiella sidan bör 

beaktas vid avgörandet i förevarande ärende,särskilt som önskemål om att 

få köpa mark från landskapet icke sällan förekommer. 

Utskottet har bedömt de två markområdena såsom värdemässigt i stort j äm-· 

bördiga. Bytet skulle för landskapets del inte innebära särskilda för

delar. Såsom nackdel, om än av mindre betydelse, kan däremot anses att 

gränslinjen för området i Haga kommer att ges en störande inbuktning. Om

rådet i Bredbolstad är i och för sig inte beroende av erbjudet tilläggs

område. 

Ett skäl till ägobytet är att tekniskt underlätta utnyttjandet av marken 

i Haga vid utvinning av krossgrus. Utskottet anser också att lokalisering

en till detta område av en krossgrusanläggning vore lämplig. Utskottet 

konstaterar emellertid att önskat utrymme för den planerade anläggningen, 

likaväl som genom ägobyte, kunde ställas till förfogande genom utarrende

ring. 

~iöj ligheterna att därvid avtala om de villkor som antydes i framställningen 

skulle givetvi~ underlättas och, enligt utskottets uppfattning, huvud

motivet för dejula infrias. 

Hed hänvisning till det vvan sagda får utskottet vördsamt föreslå 
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att Landstinget måtte förkasta fram

ställningen . 

ar : 

ordförande ~~~~tafss~n 
sekreterare . 

Närvarande i utskottet:ordföranden Eklund , viceordföranden Olof Jansson 

samt ledamöterna .Mattsson , Wiklöf och Torvald Söderlund. 


