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LAGUTSKOTTETS b e tänkande m 10/1963 över land

skapsstyrelsens framställning till Ålands lands

ting med förslag till landskapslag om tillämpning 

av vattenlagen i landskapet Åland. (m 15/1963) 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets 

utlå tande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast 

framhålla följande: 

Med hänsyn till omfattningen av det lagstiftningsgebit, varom nu är 

ifråga, synes det vara lämpligast att förfara, på sätt landskapsstyrel

sen i sin motivering framhållit (sid. 7), att rikets vattenlag av den 

19 maj 1961 och vattenförordning av den 6 april 1962 antagas i den form 

landskapsstyrelsen föreslagit. Detta innebär, att enskilda lagrum i vat

tenlagen och vattenförordningen böra antagas oförändrade, men landskaps

styrelsen ombetros de uppgifter, som enligt författningarna handhavas 

av vissa riksmyndigheter, med den begränsning, som självstyrelselagen 

stadgar. 

Den tid, som utskottet haft till sitt förfogande, har icke medgivit 

detaljgranskning av de olika stadgandena, utan utskottet måste inskrän

ka sitt uttalande till ett allmänt omdöme om förslaget. Därvid kan ut

skottet konstatera, att lagen beaktar såväl enskilt som allmänt intres

se och medför många fördelar för landskapet bl.a., att lagliga förrätt

ningar, som kunna utföras med egna tjänstemän, möjliggöras genom den

samma. Det är därför synnerligen önskvärt, att lagen också här får trä

da i kraft. 

Utskottet förutsätter, att landskapsstyrelsen skall följa med till

lämpningen av lagen och, där det befinnes erforderligt, inkomma med för

slag till ändringar eller ny lagstiftning, där landskapets särförhål

landen kan sådant påkalla. Särskilt borde landskapsstyrelsen ägna upp

märksamhet åt de kommunala vattennämndernas verksamhet samt överväga, 

om vattennämnder möjligen borde utses för större dis 1trikt än kommuner. 

Utskottet befarar nämligen, att erforderlig sakkunskap för medlemskap 

i vattennämnderna icke skall stå till buds, om varje kommun skall till

sätta sin vattennämnd. 

Lagförslaget berör icke förordningen den 6 april 1962 om förhands å t

gärder för skydd av vatten (FFS 283/62). Möjligen har landskapsstyrel

sen tänkt s ig, att i förordning en ingå ende, i landskapet tillämpliga 

stadganden skola kunna utfärdas genom landskapsförordning. Dock synas 

många av dessa stadganden likv äl vara av den natur, att de förut s ätta 

landskapslag stiftning, v arf ör utskottet- hemställer att landskapsstyrel

sen ville inkomma med för s lag till särs kild landskapslag om fö r hands-
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åtgärder för skydd av vatten. 

nessutom förutsätter utskottet, att landskapsstyrelsen skall gå i 

författning om sådan ändring av förordningen den 5 januari 1962 om 

vattendomstolarnas verksamhetsområden och förläggningsorter (FFS 22/62 ) 1 

att landskapet Åland hänföres till Västra Finlands vattendomstol . 

Enligt slutstadganden är landskapslagen avsedd att upphäva lagen 

den 23 juli 1902 om vattenrätten (FFS 31/02). Enligt utskottet s upp

fattning är det onödigt, m9jligen även osakligt, att detta stadgande 

ingår i landskapslagen, ty då denna avser att bringa rikets lag i kraft 

inom landskapet och ifrågavarande stadgande ingår i rikets lag, erford

ras intet särskilt stadgande härom i landskaps lagen. • 

Utskottet får därför vördsammast för landstinget föreslå, 

att landstinget ville godkänna lagförslaget, 

dock sålunda, att slutstadgandet erhåller föl

jande lydelse~ 

"Tienna lag träder i kraft den 1 januari 1964. Genom densamma upp

häves 16 § 1 mom. i landskapslagen den 8 april 1929 innehållande sär

skilda stadganden angående vägväsendet i landskapet Åland (1/29) samt 

<;ivriga stadganden, som strida mot denna lag." 

Tiessutom föreslår utskottet vördsammast, att landstinget ville hem

ställa, 

att landskapsstyrelsen till landstinget:; inkomman

de höstsession ville inkomma med framställning om 

antagande av landskapslag angående förhandsårgärder 

för skydd av vatten; samt 

att landskapsstyrelsen med stöd av § 16 i själv

styrelselagen ville utverka sådan ändring av för

ordningen den 5 januari 1962 om vattendomstolarnas 

verksamhetsområden och förläggningsorter, att land

skapet Åland hänföres till Västra Finlands vatten

domstol. 

Mariehamn den 19 mars 1963. 
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sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande ~ Eliel Pers
son, Gustaf Jansson, Annemi Dahlblom och Bertel Boman. 


