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UNDSKAPSSTYRELSENS FÖRSLAG
Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en ny ändring av ellagen för landskapet
Åland. Ändringen har i huvudsak. samma innehåll som den ändring av ellagen lagtinget
antog den 29 mars 1993 och vars 52 § Republikens President förordnat att förfalla.
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UTSKOTTETS SYNPUNKTER
Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag med en teknisk ändring av ingressen.
Dessutom föreslår utskottet att ikraftträdelsedatumet lämnas öppet men anser det
önskvärt att lagen träder i kraft den 1 januari 1994.
ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 13 september 1993 inbegärt näringsutskottets yttrande över
framställningen.
Utskottet har i ärendet hört t. f. lagbere<lningschefen Lars Karlsson.
I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Boman, vice ordföranden
Harry Eriksson, ledamöterna Abrahamsson och Sjöblom samt ersättaren Sjöstrand.

UTSKOITETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Lagtinget antar det 1
framställningen ingående lagförslaget med följande ändringar:

LANDSKAPSLAG
om ändring av ellagen för landskapet Åland
I enlighet med lagtingets beslut
upphävs 51 § 1 och 2 mom. och 52 § ellagen den 12 juli 1982 för landskapet
Åland (38/82),
ändras 4-5 §§, 7-8 §§, 11 § 2 mom., 21 § 2 mom. 1 p., 22 § 1 mom., 25-27 §§,
28 § 3 mom., 29 § 1 mom., 32 §, 35 §, (uteslutning), 54 §, 57 § 1 mom. och 58 §
samt
fogas till 1 § ett nytt 2 mom., till 22 § ett nytt 4 mom. och till 55 § ett nytt 2

-2mom. (uteslutning) samt till lagen nya 21a, 27 a, 33a och 34 §§, den sistnämnda
paragrafen i stället för den 34 § som upphävdes genom landskaps/agen den 17 juni

1993 (32193), som följer:

1, 4, 5, 7, 8, 11, 21, 21a, 22, 25-27,
27a, 28, 29, 32, 33a, 34, 35, 54, 55, 57 och 58 §§
(Lika som framställningen).

Denna lag träder i kraft den (uteslutning).
(2 mom. lika som i framställningen).

Mariehamn den 21 september 1993

Ordförande

Tage Boman

Sekreterare

Susanne Eriksson
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