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LAGUTSKOTTETS betänkande m 8/1967 över landskapsstyrelsens framställning till Ålands lands.
m 8/1967 .
ting med förslag till landskapslag angående
ändring av landskapalagen om reglering av byggnadsverksamheten . (m 21/1967),
Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagut skott~te
utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast
framhålla följande:
I sin motivering till framställningen berör landskapsstyrelsen i
ko rthet de ändringar , som lagen den 29 april 1966 (FFS 250/1966) in•
fört i rikets byggnadslag. Dessa ändringar hänföra sig såväl till rea.
leringen av byggnadsverksamheten på landsbygden som till byggnadsf ör~
hållandena i städerna .
Emellertid utmynnar framställningen i ett lagförslag, som ihne bär
ändringar endast för Mariehamns stads vidkommande, medan byggnadaverksamhe ten på landsbygden i landskapet Åland icke beröres i ändringsf~r
slaget. Detta motiveras med att tidpunkten för reformer för land sbygdens del beror av viss utredning, som landskapsstyrelse n ännu icke ta ~
git ställning till, medan för stadens del tillgången till teknisk :p~r
sonal och mätningsväsendet i staden redan nu möjliggör genomförande t
av de nödigbefunna reformerna ~
Med hänsyn härtill kommer utskottets föreliggand e betänkande att
sakl~gt beröra endast de avsnitt i framställningen , vilka hänföra sig
till byggnadsf örhållandena i staden .
Ändamålet med lagstiftningsinitiativet är att i tidsbesparande syfte
underlätta och påskynda byggnadsverksamheten i Mariehamn i samma utsträckning , som den ändrade rikslagen medgiver för andra städer. De
lagrum , som föreslås ändrade, äro även avfattade i noggrann överensstämmelse med texten i den ändrade rikslagen . I anseende härtill och
då de föreslagna reformerna äro fullt ändamålsenliga och hälsats med
tillfredsställelse av de byggnadsvård ande myndigheterna i staden, har
utskottet enhälligt omfattat initiativet med vissa st i listiska ändringar och föreslår vördsammast för landstinget,
att landstinget ville godkänna lagförslaget
oförändrat.
Mariehamn den 25 augusti 1967 ,
Fä lagu t:('kot~~v~r:
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G"" =iti€T u s Il'rnoff selr:rcterare.
Närvarande i utskottet~· Jan Erik Eriksson, ordförande, Eliel Persson,
Gustaf Jansson, Frido.l f Karlsson och Nils Dahlman.

