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N':: 6/1952. 

LAGUTSKOTTETS betänkande ~ 6/1952 med an-
- - . 

ledning av hemställningsmotionen ~ 4/1952 

(Rauha ·.Å kerblom) med förslag om uppdrag åt 
( 

landskapsstyrelsen att i brådskande ordning 

inkomma till landstinget med förslag till en 

ändamålsenlig byggnadsstadga för tätt befolka

de samhällen på den åländska landsbygden. 

Förenämnqa ärende, varöver landstinget inbegärt lagutskottets 

utlåtande, har ut~kottet behandlat och får för landstinget vörd

sammast framhålla följande: 

Det är icke första gången landstinget haft att taga befattning 

med de frågor, e~ vilka motionen rör sig. Sålunda inlämnade bl.a. 

landslrnpsnämnden år 19~5 till landstinget en framställning om an

tagande av landskapslag om byggande på larudsbygden i landskapet 

Åland, , vilket lagförslag emellertid avböjdes av landstinget, 

enär det ansågs innehålla för våra förhållanden alltför detalje

rade bestämmelser. År 1949 inlämna~e landskapsnämnden till lands-

tinget framställningar med förslag till landskapslag angående 

stadsplanelag för Mariehamns stad och landskapslag angående 

:planelag för Mar;eh:;;.mns stpd och landskapslag angående byggnads-

stadga för Mariehamns stad med omnejd, vilka lagstiftningsinitia-

tiv, särskilt det sistnämnda, just avsågo att avhjälpa de miss-

förhållanden, som motionären närmast påtalar. Landstinget fattade 

även den 28 november 1949 beslut om antagande av båda dessa land-

skapslggar, men besluten fingo av särski lda orsaker förfalla, enä 

landstinget ansågs hava överskridit .sin lagstiftningsbefogenhet. 

Emellertid äro de av motionären påtalade missförhållandena 

av den betydelse, att nya initiativ böra göras. Såväl landskaps

lag om byggande på landsbygden, som stadsplanelag för Mariehamn 

e 



äro 
och byggnadsstadga för Mariehamns stad rned om.nejd7behövligao Ut-

skottet, som omfattar motionen, får därför för landstinget vörd

sammast föreslå, 

r 

att landstinget ville giva landskapsstyrei~ 

sen i uppdrag att utarbeta förslag till sådana 

landskapslagar, genom vilka motionens syfte-

mål kan uppnås, och att så snart ske kan fö re-

lägga den landstinget. t 
Mariehamn den 12 mars 1952. 

På lagutskottets vägnar: 

~l\\Jl~ ~µw., ' 
Herr.a.an Mattsson. 

Närvarande i utskottet: _Herman Mattsson, ordf., Paul Påvals, 

Gösta Nord.man, Eliel Persson och Evald Häggblom 

(supp1..) 
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