1974-75 Lt - Ls fr:::'.IJSt. nr 10 - Lu.
LAGUTSKOTTETS BETÄNKAl~DE nr 10/1974-75
med :::nledning cw lci.ndskc.psstyrelsens
fr'.:llnställning till LcmMinget med försl2.g
till landskapslc..g or.::t fc..rtbegränsning för
den loko.12. s j ötr::-i,fiken 9 rä tto.d lcmdsknpslag om fartbegränsning för sjötrafiken
inom lc.ndsk2pet Åland.
Lo..ndstinget h:..:.r inbegärt lo.gut:skottets utlåt0,nde över ov0,nnämndn
frJmställning. Med ~nlcdning härc..v får utskottet 9 som i ärendet hört
lantrådet Al0,rik Häggblom 9 lc..gbcrcdningschefen Sune 08.rlsson, lagberedningssekrcteraren Christer Jansso11 9 t.f. polismästaren i M~rieho.Lln
tillikct t. f. länmua.nnen i J orJo.lc~ distrikt Björn Andersson~ s j öbevc.kningschefen Kyösti Kärkkäinen, lotsfördelningschefen Edgnr Ko.rlsson
och e. o. kowrniss2.rien vid polisinrä ttningcm i Ibri0h2.111n Sune Eriksson)
vördsamt anföra följande~
Utskottet ho.r behcrndlat frOJJrntällningen och funnit att åtgärder
till f2rtbegränsning för sjötro.fiken inom lcw.1 dsko..pet .Åland främst är
en fråg.2 ara upprätthåll:"mde ::;,v ccllDän ordning och säkerhet emedc.n
rä ttsin trcssene, för de s j öf:::i..rc.nde, m2rkägo.rrn:1, vc.ttenäg2rn2 och no.turen kring vc,,ttonväg':'~rn2 är o.vscdd2. o.tt tillgodoses. Utskottet ::mser
sålundc. 2tt frågo.n ej hör till ourådet för den offentliga sjörätten.
V2rken rätten e.,tt fritt rör::. sig på vo.ttncn eller sjövägsreglern'.l
är =i.vseddo. .'ltt reglcro..s. Sålunde, är utskottet ense med 12ndsk'.1psstyrclsen om :::',tt lc.ndstinget på dett'.1 område hci.r lc.gstiftningsbc:hörighet
då fråga är om föru tnärnndc, upprä tthållc:mde 2v o.,llnän ordning och säkerhet.
Utskottet hetr även gjort den bedöLiningen o.tt Lirtbegränsningsåtgärder inorJ. lcrndsk0,pet även u toE.1 ko:i!lLJUnerno.s hrn~monråden k:::m vo.r0, rnoti ver2de i visso. fnll. Sålund'l borde sjötro.fiken, n2turen och v:-:i.tt0noiljön
kunna skyddo.s bl.o.. i trånga f2rleder, i 'sund och under broar genom
fQrbegränsningo.r.
Från sjöbevakningens och polisens sida har utskottet erfnrit ntt
förutsättningci.r kcm finn:::;.s för :J.tt eft0rlevn8..den .::.v påbjudno. f.'.J.rtbegränsningo.r för sjötretfiken : :sk.211 kunn2 övervnk:::rn. Ur processteknisk
synpunkt ställer sig dock utskottet tveksr'.J.Jt till nöjligheterna till
Vederbörlig bevisning inför doostol.
Utskottets wo..jori tct :mser o..tt fr:::u:JStällningcn v~t.d gäller behovet
f.ör de föreslagn0, å tgärderno. är kno..pphändigt underbyggd. Därjäl.Jte
torde uoti ven då stifto.nde ::.,v ny lo..g föreslås 9 ve.ro. bristfälligt 0111
ens o.lls fr::::xJförd2.
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-2Enl igt 3 § i lo.ndsknpsl.::i.ge:n om po1.isverkso..mheten (10/71) äger
1 ~ndsk o.psstyrelsen för upprätthållcnde eller åtcrställinde o.v o.llwän
ordning och säkerh e t befogenhet ntt utfärd2. polisföreskrifter somt 9
08 stra ff icke är sto.dgat i l o.g e ller fö~ordning? för ö~erträdelse
O.V de:o utsätto. stro.ffhot i for:w QV d '.:!.gSböter 9 Vilk8. adömes D.V o.llDäTI
und c:rrätt.
sto.dgo.ndet är till sitt snklign innehåll enslydnnde såväl :oed
sto.dg2ndct i 11 § i rikets polislo.g (FFS 84/66) soD bestämmelsen i
13 § 3 moo. i förordning en o:o länsstyrelse (FFS 188/55). St2dgnndenn
överensstäwwer även med innebörden i 13 § l oow. 12 punkten självstyrelselci.gen för Ålcrnd därigenm::i 2.tt befogenhetern o. i denno. till polis..förvo.l tningen hörnnde fråg2 i l o.ndskc.pct '.:'. nförtrotts landsknpsstyrels en ue dcm de i riket är förlngdci. hos ri1iniste riet för inrikesärendeno.
och länsstyrelsern c .
1"IedleL1Den Sundbloi::1 .::mscr för sin del ntt tillräcklign ,IJotiv fö::r
l ngstiftningså tgärdcr fr8.mförts eller bör o.n s es härflyt:i ur sakens
no.tur och e:ootser 1 2ndskapslag i ärendet ocktnt möjlighet till inför .:1nde o.v f2rtb cgränsning för sjötro.fiken ä ven rned stöd nv gällande
l o.ni sknpslngstiftning k :m föreligg::.. SundbloD finner 0,tt en r ::inl c.g
vore L:totiverc,d bl. c:t. därför 9 o.tt oöjlighet i s å fc.11 go.vs till f o.rtbcgränsningsätgärder utc.n att de dir ekt behövd e bascrns pä ordningsoch säkcrhetssynpunktcr.
Utskottt:t finner därjäut2 det i;i l ?wpligt ci.. tt bestä:;.:melser i S.'.lr:JIJa
fråge.. kunde ges både: 1:Jcd stöd 8-V r onl e,g och ued stöd o.v speci o.ll o.g .
Ur pro.ktisk · förvo.ltningssynpunkt bedö:wer utskottet det riktigt ntt
koc.lJUnerno. bör · ho. både= ini ti nti vrä tt och yttr.::m dcrä tt vid plnner:ide
'fartbegränsningsåtgärdcr. Iriknså bör s OI1vc:rknn och sODo.rbete ucd sjöfartsstyrclscn 1 polisen och gränsbevo.kningen förutsätt :rn i föreko nuo..ndc enskild.'.1 f '.111 . Vnd gäller rätten för uyndighetspersoner i
brådsko.nde tjänsteutövning o.tt övo:rskridc utfärd.'.lde fci.rtbegränsningnr
k:::m den rätten och plikten r edo..n utläs .: is ur gällcmde a rn:i.logo. stadgnn,deiJ för polis- i tull- och gränsbevo.kningsverkso,;Jheten.
Hänvis : :m d c: till det ovnncmförd::'. får utskott et? v0,rs un jori tet ej
funnit lc.gstiftningsåtgärdcr i ä rendet erfordcrligo. 1 vörds aot för esl å 1
:i.tt L::mdstingct uå ttc förk c.st.'.1 lo.gförsl.'.lge .
l'briehonn i den 18

Närvc..rr:-,nde i utskottet: ordför:>,ndcn
bloD 9 ledxJöt c rn .'.1 D::-,hli~1c.n i Bengtz och
arsätto.ren Widcunn (delvis).
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