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LAGUTSKOTTETS betänkande m 2/1956 över 

landstingsmannen N_ils J.Bhlmans m. fl:s lag
motion med förslag om antagande av land-
s kapslag om stadsplan för Mariehamns stad. 

Cm 3/1955). 
Förenämnda lagmotion, varöver landstinget inbegärt lagutskottets ut

låtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast 
framhålla följande& 

Av motiveringen framgår, att lagförslaget nu förelägges landstinget 
med anledning därav, att man med all sannolikhet har att räkna med att 
de·n av landstinget vid höstsessionen 1955 antagna landskapslagen icke 
kommer att få träda i kraft. D1 saken, såsom motionärerna även påpekat~ 
är brådskande, synes landstinget hava fullt skäl att förfar~ på före-
s laget sätt, utan att avvakta det tidigare lan,dEitingaqeslutets slutliga 
öde • 

.Beträffande paragraferna l-41 samt 53-65, som överensstämma med lands 
tingets tidigare fattade beslut, har utskottet ingen-ting haft att an
märka i sak. Även r~spektive kapitelrubriker har utskottet godkänt, 

Rubri~en till det l'l3"a ka~itlet 7 har enligt ~tQkottets uppfattning 
fått 'en lycklig avfattning. I sak överensstämme+ innehållet i §§ 42-52 
med motsvarande lagrum i rikets st~dsplanelag, varfö+ mot dem några an
märkningar ur behörighetssynpunkt ej kU.np.a fram~tällas. ~re änd
ringar, lock icke sakliga, har utskottet gjort i §§ 501 51 .och 52, be
•t'alll.de på att inteckningsärenden numera handläggas av stadens fastig
keisdontdre med stöd av lagen den 6 juni 1~52 om handläggning av lag
farts- ooh inteckningsärenden i stad. 

Andra klämmen i motionen förordas, men det ligger i sakens natur, 
att landsting~t först efter tredje behandlingen av lagförslaget tager 
ställning till densamma. 

Utskottet föreslAr därför vördsnrumast, 
att landstinget ville godkänna lagförslaget, dock 

sålunda, att §§ 50, 51 och 52 erhålla följande ly
delsea 

§ 50. 
Om ansökan, som i 43 § avses, så ock om rättens beslut däröver skall 

anteckning görss i fastighetsdomarens lagfartsprotokoll. Har område 
förvärvats genom fång, som bör lagfaras, skallt efter det rättens med
givande till tomtbildningen lämnats; lagfart på tomten sökas i härför 
stadgad ordning, 

Skall, enligt vad i 48 och 49 §§ sägs, inteckning gälla jämväl i an~ 

nut område än det, vari den beviljats, eller upphöra att gälla 1 visst 
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område eller ansökan om inteckning anses till någon del f ijrf allen eller 
h~r överenskommelse, som i 44 § sägs, blivit träffad, göres härav på
kGllad anteckning i fastighetsdomarens inteckningsprotokoll. Därjämte 
skc:.11 på vederbörande inteckningshandlingar, vilka skola av intecknings
havarna företes i huvudskrift, tecknas bevis däröver, att inteckningsför
hållandena blivit ordnade på nämnda sätt. 

51 §. 
Har rätten bifallet i 43 § avsedd ansökan, skall den myndighet, J>å 

vilket förandet ~v tomtbok ankom.mer, ofördröjligen underrättas om be-
~ 

slutet i avseende å kännedom samt behörig anteckning i tomtboken. 
52 §. 

Uti utslag i ärende, som här ovcn 1 42-51 §§ avses, sökes ändring 
genom besvär. 

Mariehamn de~ 8 mars 1956. 
På lagutskottets vägnars 

Närvarande i utskottet! Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils Dahlman, 
Paul Påvals, ~iokard Lindroth och Helge Klingberg. 


