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LAGUT SKOTTETS betänkande m 12/1964 i anledning av landskapsstyrelsens framställning til
Ålands landsting med förslag till motion till
Finlands riksdag angående antagande av lag om
rätt till allmänt vattenområde inom landskapet
Åland. (m 31/1964).
Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottet
utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast
framhålla följande:
Den lagstiftning, varom nu är ifråga, är av den natur att den under
lyder Riksdagens lagstiftningsbehörighet enligt stadgandena i 11 och 1
§§ självstyrelselagen. Förslag härom måste av landstinget framställas
till Riksdagen i den ordning självstyrelselagens § 15 förutsätter.
Av landskapsstyrelsens motivering och av den till framställningen
fogade avskriften av Regeringens proposition till Riksdagen med försla
ti ll lag om rätt till allmänt vattenområde framgår , varpå det berott a
regeringens och l andstingets till 1959 års riksdag avlåtna motioner i
samma hänseende förfallit. Av re geringspropositione n framgår även, att
riksdagens grundlagsutskott avgivit utlåtande över landstingspropositi
nen av år 1959 och funnit ändamålsenligt, att motionen med beaktande a
de syften, för vilka 25 § i självstyrelselagen givit u t t ryck, bör godkännas.
I enlighet härmed har i den re g eringsproposition, som nu skall före
läggas riksdagen, även införts ett stadgande, att angående allmänna va
tenområden inom landskapet Åland skall gälla vad om dem särskilt stadg
Den av landskapsstyrelsen nu föreslagna lag en är likalydande med de
av landstinget år 1959 framlagda motionen förutom be träffande § 2. Där
har införts ett nytt moment, som avser mineral- eller malmfyndighet, s
inmutats på allmänt vattenområde före lagen träder i kraft, och utmål,
som därförinnan ansökts, ifråga om vilka markägare tillkommande andel
försvarsavgiften eller jordägare enligt gruvlagen tillkommande brytnin
avgift eller annan andel i gruvarbetet icke sklll uppbäras. Lagen berör
sålunda icke tidigare förvärvade rättigheter och behöver icke stiftas
grundlagsenlig ordning.
Då det synes ändamålsenligt, att .den föreslagna lagen för landskape
Vidkommande behandlas samtidigt som det i regeringspropositionen avsed
lagförslaget, får utskottet, som icke har något att anmärka mot motion
motivering och l ag ens ordalydelse, vördsammast för land stinget föreslå
att landstinget i den ordning 15 § i självstyrelselage n f örutsätter ville till Riksdagen
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Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils Dahlman,
Eliel Persson, Annemi Dahlblom och Gustaf Jansson.

