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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

23/ 1985-86 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskaps

lag om skydd för kulturhistoriskt vär

def u11a föremål. 

Landstinget har den 21 april 1986 inbegärt lagutskottets yttrande över nämnda 

framställning. Utskottet, som i ärendet hört tulldirektören Kaarina Sjöblom samt 

inhämtat kulturutskottets yttrande, får med anledning härav anföra följande. 

I framställningen föreslår landskapsstyrelsen en landskapslag om skydd för kultur

historiskt värdefulla föremål i avsikt att skydda det åländska kulturarvet. Det i 

framställningen ingående lagförslaget överensstämmer i huvudsak med landstingets 

beslut den 31 oktober 1983, som republikens president dock förordnat att förfaJla. I 

den nu aktuella framställningen har likväl införts sådana ändringar som avser 

behörighetsuppdelningen mellan rikets och landskapets lagstiftande organ och som 

påkallats a\' presidentens beslut. 

Utskottet har erfarit att utförseln av åländska kulturföremål på kommersielJa 

grunder enligt tullmyndigheternas bedömning för närvarande är obefintlig och att 

övrig utförsel sker i en mycket blygsam skala. Utskottet anser det dock väsentligt 

att skapa möjligheter att förhindra att föremål med stor betydelse för det åländska 

kulturarvet bortförs tilJ utlandet. Även om utförsel till riket tilJsvidare inte kan 

regleras, anser utskottet den föreslagna lagstiftningen påkallad. Emedan lagförsla

get, förutom vad gäller utförsel till riket, till sitt innehåll motsvarar landstingets 

tidigare beslut i ärendet, hänvisar utskottet till vad då anfördes under behandlingen 

samt till kulturutskottets nu avgivna yttrande. 

Detaljmotivering 

3 §. Ändringen är a\' språklig karaktär. 

11 §. Enligt framställningen skall landskapet svara för alla kostnader som föranleds 

av tillståndsprövning enligt denna lag. Bestämmelsen infördes under landstingsbe

handlingen av landskapsstyrelsens tidigare lagförslag i samma ärende. Motive

ringen var att medborgare som uppfyller de krav som lagen förutsätter inte skall 

belastas ekonomiskt och att ett dylikt stadgande är av vikt för lagens efterlevnad. 
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Trots att landstinget tidigare godkänt paragrafen i nämnda lydelse, anser utskottet 

nu att bestämmelsen bör utgå, varvid framställningens 12 § blir 11 §. Landskapet 

svarar under alla omständigheter för sina egna kostnader som föranleds av 

handläggningen av tiJlståndsansökan inklusive eventuelJa sakkunnigutlåtanden 

samt för kostnader föranledda av åtgärder som avses i 7 §. På sökanden bör 

däremot å andra sidan i vanlig ordning ankomma att erlägga eventuelJa expedi

tionsavgifter samt stämpelskatt för tillståndsbeslutet i enlighet med härför gä11an

de bestämmelser. Framställningens förslag kan ge vid handen att så inte skulle vara 

fallet. Landskapsstyrelsen kan enligt 2 § 3 mom. landskapslagen om stämpelskatt 

på ansökan nedsätta stämpelskatten eller medge befrielse från skatten, om behov 

därav i något fall skulle uppkomma. 

Utskottet konstaterar att någon motsvarighet till framställningens 11 § inte 

återfinns i rikslagen. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagför

slaget med följande ändringar: 

Landskapslag 

om skydd för kulturhistoriskt värdefulla föremål 

(Ingressen Jika som i framställningen). 

1-2 §§. 

(Lika som i framställningen). 

(1 mom. lika som i framställningen). 

Tillstånd skall beviljas om 

3 §. 

1) föremålet är framställt utanför landskapet och inte under de senaste 70 åren 

funnits minst 50 år på Åland; 

2) föremålets ägare flyttar från landskapet och föremålet ingår i hans personli

ga bohag; eller 

3) föremålet härrör från ett i landskapet beläget bo och genom arv eller 

avvittring har tillfallit person som är bosatt utanför landskapet. 
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4-10 §§. 

(Lika som i framställningen). 

~ (12 §) 

(Lika som framställningens 12 §). 

12 §. 

(Uteslutn.) 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Person som flyttat från landskapet 

före denna lags ikraftträdande har rätt att utan hinder av bestämmelserna i denna 

lag inom ett år från lagens ikraftträdande utföra det personliga bohag han har i 

landskapet dd den tidpunkt då lagen träder i kraft. 

Mariehamn den 8 maj 1986. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sune Eriksson, vice

ordföranden Curt Carlsson, ledamoten Jan-Erik Lindfors samt ersättaren Berg. 



ÄLANDS LANDSTING 

117/86 

Till Lagutskottet 

från kulturutskottet. 

Lagutskottet har den 14 april 1986 inbegärt kulturutskottets yttrande över land

skapsstyrelsens förslag till landskapslag om skydd för kulturhistoriskt värdefulla 

föremål (nr 36/ 1985-86). 

Kulturutskottet har tagit del av lagförslaget och granskat dess innehåll samt därvid 

funnit att förslaget till sitt materieJla innehåll, förutom den av behörighetsskäl 

gjorda ändringen, motsvarar innehållet i den landskapslag om skydd för kulturhisto

riskt värdefulla föremål som kulturutskottet den 21 april 1983 tog ställning till i 

sitt betänkande. Utskottet har inte i anledning av detta ärende hört några 

sakkunniga men har i andra sammanhang diskuterat med sakkunniga som upprepade 

gånger framhållit det angelägna i att möjligheten till utförsel av kulturhistoriskt 

värdefuJla föremål stoppas. 

Utskottet, som anser att det materiella innehållet är minst lika angeläget idag som 

1983, ber att få hänvisa till ovannämnda betänkandes motivering. 

Mariehamn den 6 maj 1986. 

På kulturutskottets vägnar: 

Clue~-t ~~d_ 
Barbro S~~k 

ordförande Ö:l'1/1YC;{l-d(l.Cltll /'"· 
·· Susanne Eriksson 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sundback, viceordfö

randen Gustafsson, ledamöterna Fagerholm, Lindholm och Sundberg. 


