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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 16/1974-75 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till Landstinget med förslag 

till landskapslag om bekämpande av olje

skador. 

Landstinget har inbegärt lagutskottets betänkande över ovannämnda 

framställning. Med anledning härav får utskottet, som i ärendet hört 

lagberedningschefen Sune Carlsson, lagberedningssekreteraren Chris

ter Jansson, byråingenjören Göran Holmberg,stadsingenjören Lars 

Lönnqvist och Stadsbyggmästaren Viking Ers, vördsamt anföra följande: 

Lagutskottet har behandlat framställningen och funnit lagstift

ningsåtgärder i ärendet behövliga i landskapet på detta till vatten

vården och naturskyddet hörande område. 

Utskottet omfattar även att stadgandena om förebyggande och be

kämpande av oljeskador föres samman i en lag oberoende av om skador

na förorsakats av fartyg eller uppkommit på land. 

Emellertid har utskottet med avvikande från frqmställnignens för

slag, enhälligt stannat för att såväl den allmänna ledningen av olje

skadebekämpningen som bekämpningsåtgärdernas utförande i landskapet 

bör åligga enbart landskapsstyrelsen. 

Utskottet anser landskapets geografiska särförhållanden med vid

sträckta strand- och vattenområden och relativt små kommuner motivera 

en sådan uppbyggnad av den praktiska oljebekämpningsberedskapen att 

ansvaret iör den erforderliga organisationen bör ankomma på en land

skapsstyrelsen underlydande kommission. På det lokala planet bör av

talas om samverkan med det kommunala brand- och räddningsväsendet me

dan principalansvaret fortfarande bör åligga landskapsstyrelsen. 

Med anledning härav torde främst förslagets 4 och 5 §§ behöva 

omarbetas samt härav föranledda ändringar vidtagas. 

Utskottet har därefter särskilt behandlat frågan om den i riket 

lagstadgande oljeskyddsfondens (FFS 379/74) förhållande till land

skapet vid ersättande av oljeskador och kostnaderna för deras be

kämpande. 

Utskottet har funnit att landskapets intressen härvid borde till

godoses enligt särskild reglering. 

Då utskottet sålunda funnit att det i fram~tällningen ingående 

lagförslaget bör anses vara i behov av omarbetning i betydande om

fattning och då lagförslag om godkännande av konvention om skydd av 
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av östersjöområdets marina miljö för närvarande föreligger till 

gdokännande för ikraftträdande i landskapet, har utskottet beslutat 

föreslå att lagförslaget ej måtte antagas utan omarbetning. 

Hänvisande till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn, 

att Landstinget måtte förkasta lag

förslaget och hemställa hos landskapssty

relsen om att landskapsst y relsen inkommer 

med ny framställning i ärendet till Lands

tinget . 

Närvarande i utskottet:ordföranden Salmen , viceordföranden Sundblom 

samt ledamöterna Dahlman, Olof Jansson och Bengtz . 


