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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

28/ 1988-89 med anledning av land

skapsstyrelsens frarri~iällning till 

landstinget med förslag till landskaps

lag angående ändring av 23 § land

skapslagen om naturvård. 

Landstinget har den 15 mars 1989 inbegärt lagutskottets yttrande över framställ

ningen. Utskottet, som i ärendet hört lantrådet Sune Eriksson, lagberedningssekre

teraren Birgitta Bjorkqvist , miljövårdsintendenteri ' Håkan Kulves, över~äg~ä~taren 
Curt Bjon saint ordföranden för Ålands stuguthyrarförening Fredrik · Mattsson, får 

härmed vördsamt anföra följande. 

I framställningen föreslås en sådan ändring av landskapslagen om naturvård ått 

tillstånd till uppsättande av reklamskylt ut<mför stads- eller . byggnadsplan~'råt 
öm'råde skulle beviljas av komml.1hal byggnadsnämnd och inte, som gällan'de.:·1ag 

föreskriver, av landskapsstyrelsen. Tillstånd skulle även i fortsättningen kunna 

beviljas endast om behovet föranleds av hänsyn till trafiken eller turis~en ~ller 
annan liknande orsak. Byggnadsnämnden skulle vara skyldig att iaktta anvisningar 

som landskapsstyrelsen utfärdar. Framställningen baserar sig på en hemställan från 
. ; 

landstinget. 

Utskottet · har i sitt betänkande nr 5/ 1987-88 behandlat den i framställningen 

berorda problematiken~ · Utskottet underströk då att ifrågavarande typ av skyltar 

skall avse att tillgodose endast lokala behov och att allmän reklam skulle vara 
!:.·- : .. , 1. 1'. 

utesluten. Utskottet framhöll också att man vid pröv~ingen · av om en ·;kyf{ får 

uppsättas skall ta nödig hänsyn till naturmiljön, trafiksäkerheten och de estetiska 

aspekterna samt till att informationen inte får vara missvisande. 

Landskapsstyrelsen har under pågående session till landstinget överlämnat en 

framställning med förslag till landskapslag om försök med frikommuner (framst.nr 

39/ 1988-89). I det sistnämnda lagförslaget h~i" bl.a. intagits förslag till bestämmel

ser om delegering av beslutanderät t i vissa typer av ärenden från landskapsförvalt

ningen till organ inom frikommunen, bland dem även vissa i landskapslagen om 

naturvård reglerade frågor. Enligt utskottets åslkt ä r beslutanderätten i fråga om 

uppsättande av reklamskylta r utanför planerat område en sådan angelägenhet som 

är lämplig att införliva i frikommunexperimentet. Utskottet har därför vid 
. . . .:--: ··rr· . . 

behandlingen ·av den sistnämnda framställningen föreslagif ett tillägg som möjlig-
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gör för frikommun att överta beslutanderätten i de angelägenheter som berörs i 

23 § 5 mom. landskapslagen .om naturvård. Landstingets hemställan från mars 1988 

blir då beaktad som en del av frikommunexperimentet. Pä dessa grunder föreslår 

utskottet att det i förevarande framställning ingående lagförslaget skulle förkas

tas. 

Utskottet har erfarit att de möjligheter 23 § landskapslagen om naturvård erbjuder 

att uppsätta skyltar utanför planerat område har relativt liten betydelse med tanke 

på de krav turismen och trafiken ställer. Av större betydelse i fråga om 

informationen till turister och övriga vägfarare är de olika märken och vägvisare 

som väghållare enligt 65 § vägtrafiklagen för landskapet Åland (27 /83) kan 

uppsätta. Utskottet har i det tidigare nämnda betänkandet nr 5/1987-88 pekat på 

de möjligheter landskapsförordningen om trafikanvisningar (35/86) erbjuder. Dessa 

skyltar har även under: senare tid i allt större utsträckning börjattas i bruk varvid 

informationen längs vägarna i landskapet avsevärt förbättrats. Förordningen borde 

dock enligt utskottets åsikt ytterligare kompletteras med av landskapsstyrelsen 

utfärdade tillämpningsföreskrif ter vilka kunde beakta i landskapet rådande förhål

landen på ett mera ändamålsenligt sätt än de föreskrifter av väg- och vattenbygg

f!adsstyrelsen som landskapsstyrelsen nu i praktiken tillämpar. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte förkasta det i 

framställningen ingående lagförslaget. 

Mariehamn den 11 september 1989 

På lagutskottets vägnar: 

Gunnevi Nordman 

ordförande 

Lars lngmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Nordman, viceordfö

randen Jan-Erik Lindfors samt ledamöterna Christer Jansson, Karlsson och Wiklöf. 


