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LAGUTSKOTTETS betänkande N~ 21/1956 över 
1-andskapsstyrelsens framställning till 
Ålands landsting med förslag till landskaps
lag om st3dsplan för Mariehamn. (fil 26/1956)-. 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets 
utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast 

framhålla följande i 
Utöver vad landskapsstyrelsen i sin motivering till framställningen 

framhållit får utskottet erinra om, att landstinget den 23 mars 1956 
fattat beslut om antagande av landskapslag om stadsplan för Mariehamn~ 
Innan landstingsbeslutet expedierats till Republikens President, i det av- i 

seende § 14 i självstyrelselageu förutsätter, ingick emellertid medde

lande om att hepublikens Prjsident genom beslut av den 13 april 1956 lå

tit den av landstinget vid 1955 års höstsession antagna landskapslagen 
om stadsplan för staden förfalla. Under sådana omständigheter och då 
l3ndstingsbeslutet av den 23 mars 1956 delvis hade' samma innehåll och 
avfattning som- det icke stadfästa landstingsbeslutet, ansåg landstinget::; 

justeringsutskott i samråd med landstingets presidium icke lämpligt att 
för stadfästelse insända beslutet av den 23 mars 1956, som sålunda ännu 
icke är expedierat. 

I föreliggande situation har landskapsstyrelsen ansett lämpligast att 
ingiva &zy" framställning till landstinget, vilket utskottets majoritet 
antecknar med tillfredsställelse, då lagstiftningsarbetet ur Mariehamns 
stads .synpunkt är brådskande. 

De brister, som befunnits vidl~da de tidigare av landstinget antagna 
landskaps lagarna, ha nu avhjälpts genom att i lagen införts 8-12 §§ i 
rikets stadsplanelag, medan lagfö~slaget i övrigt överensstämmer med 

landstingsbeslutet av den 23 mars 1956. Ifråga om § 13 har dock konsta
te+ats sädant förbiseende, att d?-:ri hänvisats till § 25 i stället för 
till. § 29. 

Då utskottet i sak icke har ~got att anmärka mot framställningen, 
föreslår utskottet vördsammast; ~ 

att landstinget ville besluta, att dess den 23 
mars 1956 fattade beslut om antagande av landskaps
lag om stadsplan tmr Mariehamns stad icke skall in
sändas till Republikens President i det avseende 
s jälvstyrelselagens § 14 förutsätter, utan få för-· 
falla I · · de:lte 

att landstinget ville antaga den av landskaps
styrelsen föreslagna landskapslagen om stadsplan 
!är Mariehamn med ovan nämnd rättelse av hänvisningen 
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i 13 §. 

Mariehamn den 28 maj 1956. 

På lagutskottets vägnar: 
\ 

~0~~-~ 
Jan E~~rikssan 

ordförande. 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Pa 
Påvals, Rickard Lindroth, Helge Klingberg samt Bertel Söderl 
(suppleant). 


