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STORA UTSKOTTETS betänkande m 16/1959 över 

landskapsstyrelsens framställning m 27/1959 

med förslag till framställning till Finlands 

Riksdag angående antagande av en lag om rätt 

till allmänt vattenområde inom landskapet 

Åland. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

m 15/1959, har därjämte inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Stora utskottet har behandlat förenämnda betänkande och i ingres

sen nämnda framställning och enhälligt beslutat omfatta lagutskottets 

betänkande. Stora utskottet får därför vördsamt föreslå 

att landstinget ville till riksdagen göra 

nämnda framställning. 

Mariehamn den 16 nqvember 1959. 

På stora utskottets vägnar: 

Närvarande i utskottet: ordföranden Martin Isaksson, viceordföran

den Gideon Mattsson samt ledamöterna Ruben Björke, Gustaf Ek, Gustaf 

. J ar:.sson, Georg Leandersson, Ragna Sanders, Bert el Söder lund, Edv. 

Östling och suppleanten Uno Förbom. 
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Till F i n 1 a n d s R i k s d a g 

frän Ål.ands landsting . 

Regeringen har till iksdagen överlämnat en proposition med 

förslag till lag om rätt till allmänna vattenområden av den 30 

april 1959 (34/59) . I de i propositionen ingdende lagförslaget 



stadgas , att Finlands territorialvatten är allmänt vattenomr de 

samt att allmänna vattenområden jämte botten äro s a ens egendo 

Då begreppet Fi~lands territorialva ten f astställts genom lagen 

av den 18 augusti 1956 .(463/1956), synes ingen annan tolkning 

möjlig ä.Il att jämväl don del av land.e ts territorialvo.tten, som 

faller inom landskapets gränser , ingår i de allmänna vattenomr 

den , som enligt propo itionen anses bliva statens egendom . 

Enligt 25 i sjä.lvstyrelselagen för Åland av den 28 december 

1951 övergick all "staten fasta egendom och byggnader i landek 

pet Åland" vid lagens ikraftträdande den i · januari 1952 i land-

skapets ägo t med undantag av "egendom och byggnad , som vid lage 

trädande i kraft användes eller reserverats för statoverkets be 

hov . " Genom förordning 19 februari ·1954 (47/54) har preciserats 

den fasta egendom , som pä grund av undantagsbestämmelsen skall 

bliva i st~tens ägo . 

Enligt den tidigare gällande lagen av den 6 maj 1920 om själv 

styrelse för Åland hade landskapet endast "nyttjanderätten till 

statens jordegendom i landskapet Åland" med vissa unda..~tag. Om

sorgen om att bibehålla ~lands jord i åländska händer utgjorde 

emellertid en av de vä entliga uppgifterna vid revisionen av 

självstyrel elagstiftningen. Pä grund härav an äg även , att ägande-

rätten till staten fasta egendom inom land kapet skulle övergå · 

till landskap et . Staten skulle icke liga någon fast egendom pä 

Åland , fråns ett några smä re. undantag , som voro erforderliga för 

statens förvaltning . Denna linje överensstämde 6ckså mod statsmak

tens löfte vid självs yrelsens tillkomst "att för all framtid 

trygga Ålands kommande. släktled vid fädrens jord samt dess svenska 

·spr k och nationali tet 11 , vilket ju även utgör självstyrelselagens 

huvudsyf'temäl . 

Det råder ålunda intet ivel om a~t lagstiftarens mening vari~ , 

att staten icke skall ha någon ä .ganderätt till fa t egendom på 

land, av vad sl~g de va '"" må , utöver vad som är nödvändigt för 

statens förvaltning .; Staten ~ar ·i självstyrelselagen (11 ~ 2 mom . 

1 p . ) för sin del förbe.hälli t sig blott "rätt till e_ propriation 

av fast egendom för allmänna riksbehov . " Någon annan tolkning av 

lagen har ej heller vari t ifråga , förrän äganderä-- ten till utanför 

byarågäng belägna vattenområden inom landskapet blev tvist under

kastad i samband med en utmålsförrättning är 1955 . Frågan blev 

då dragen under domstolsbehandling och målet är fortfarande an-

hängigt . 

I 



ue .. Av propositionen f ramgår , att man utgått ifrån a~t lagen i. 

syne P s ionen 1oåe kunna vara att stadga, att avsikten med pro o it· · , 

träffande äganderätten till allmänna vattenområden jämte bo t en 
territorialvattnet inom landskapet skall tillhöra s t aten , aynnerli-

är av deklarativ natur , d .v . s . att den endast kon aterar , a tt 
gast som införande av ett sådant atadgande bo de så 3om on förkla-

ifrågavarande områden sedan gammalt tillhört staten . På sidan 2 
ring till självstyrel elagen för Åland antagas av Riksdagen i 

(spalt 1 och 2 i motiveringen ) hänvisas bl . a . till den gamla rä 

den ordning , som 67 i ril~ .. dar; ordningen före kri ver , och m~d 

principen , att "områden , vilka icke höra till lägenhet och be-
Ålands landstings bifall . 

träff ande vilka enskilda eller samfund icke heller annars kunna 
I de utl· tande , som Höc;nta domstolen avgivit ::>ver f örslaget 

påvisa bättre rätt , äro statens egendom" . Emedan 25 i själv-

till proposition , framhåller l öeota domstolen , att den icke un er-

styrelselagen för l land kla:;:-t och tydligt bestämmer , att ägande 
sökt förhå llandet oellan den f öreslagna lagstiftninge ... i och sär-

r ät t en till all statens fasta egendom och byggnader , med vissa 
lag tiftningcn för land ko.po-t Åland . Utlåtandet lir sålunda ~vgivet 

undantag , övergatt till landskapet , och då lagförslaeet utg r 

utan särskilt beaktande av den rä t landskapet kan hava till itt 

från att allmänna vattenområden jämte botten , vilka utan n gra 
områd~ , som enligt l § 2 mom . i självs tyrelselagen den 28 december 

som helst tvivelsmål bör anses vara fast egendom , alltid tidig 
~ an c ·a estod den 7 maj 1920 , dä 1951 "omfa· tar Ålands län , e:Q.., t d tt b 

varit s atens egendom , följer härav , att denna egendom och ägan 
lagen om självstyrelse för , land trtldde 1· kraft . " I "'1ec.eringens 

rätten till densamma genom självstyrelselagen övergick till lan 

proposition beröre landokapots rätt icke med ett enda ord , ehuru 
skapet Åland den 1 januari 1952 . Vid denna överföri ng av ägande 

frågan därom , huruvida enligt gällande rätt statens rtitt till 
"'· egen om oc yggnader har uppenbarlig rätten till staten f 0 sta d h b 

vattonomräde utom byaråg:'in~ i nnebär of fentligträttsligt herravälde 

också territorialvattnet varit inkluderat, då i förordningen 
~an er:J. , u.r tvist und rkastad i den ak-eller p1"'ivaträ.tts11· •.:- d "tt g 

47/1954 också utom byar gång belägna holmen Flötjan och k~ipp~ 
tuella I'tittcgången och redan därför bort bli va föremå l för .utred-

Gisslan förbehållits i statens ägo . Under sådana omst1ndigheter 
ning . Intresse av et t klar·G lagbud i denna angeliigcnhe-'c förefinnes 
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därför åväl i landekapet som i riket . ellertid k~ Ålands I enli"het med Riksd -gcns beslu· stadgas: 

l landsting icke inom ram n för sin la.gstiftningebehörighet åstad. .. 
komma ett sådant lagbud , ty ajälvstyrclael agen 11 · 2 mom . 11) Finlands terri orialvatten i landskapet Åland är , till den 

p . tillförsäkrar Riksdagen la stiftningsrätten om :;;,:;E1.nderätt ti 
del det är beläget utom byår· g'dng , allmä..~t vattenområ e . Allmän 

vattenområde . andra sidan har landstinget enligt 13 l mom, vattenområde inom landskapet är jämte bot· en landskapets egendom . 

4) P • självstyrelselagen rätt att lagstifta inom vuttenrä~tens 
2 .) • 

område , varför lagstiftningen om detta vattenområdes nyttjande 
Härförinnan lagligen förvärvad enskild rätt till fiskeplats 

hör t i ll landstingets behörighet . I Regeringens proposition in 
utanför byarågän eller annan särskild rättighet till viss del av 

. I stadganden säväl om ä andcrätten som om nyttjanderätten . Då lan allmänt vattenområde tfa fortfarande i kraft . Anordnincr eller 

tinget icke i detta amma-vihang vill taga ställning till fräaor konstru.~tion , som la ligen tidi are inrättats på allmänt va ten-

om äuanderättens utnyttj'"mde , i synnerhet som en ny vattenrätts område och som betijänar sjöfar en ller landtra.fik n ., amn, flott- · 

lag uncler n längre tid fij.r"berctt , synes det påkallat , att ning , fiske eller annat syftcm l ; må for farande där ibeh· llas 

il{sde.gen antager en särskild lag om all männa vattenomraden i no 
utan hinder av stadgandena i donna lag . Landskape ~land +111-

landskap t Åland , vilken lag endast skulle omfatta frågan om kommer icke ersättning fä dylik rä.·t , ej heller fö omr~de s an-

äga.ndcrä.tten . 
vändning säsom underlag för anordning eller konstruktion , eom 

Hed hänvisning till det o-van anfÖ,.'da och med stöd av 15 ~ 
inrättat före denna lags ikraftträda.ndo, förutom dä angående 

själ vstyre l sela'""en för Åland får landstinget vördsamma t anhåll 
dylik ersättning ärskilt överenskcmmi ts . 

att Rik dagen ville antaga ncdanc- täonde, 3 • 

''L a. g 
Denna l g medför icke ändring i vad som särskilt Ur etodgnt 

om rätt till allmänt vattenområde inom landskapet .hland . eller anno.r.s gäller om r 'tt tt idke, :i: islce eller jakt på a.llmä. t 



·" 

att nomr< de eller där bedri a trafik elle ~lo tninB llor ut 

öva annat allmänt nyttjande . 

4 • 

Förflyttar sig gräns mellan by och allmänt vattenområde , i 

verkar detta icke pä beståndet av eådon rätt till del av allm 

vattenområde , vilken lagligen förvärvat före denna laga ikra 

trädande eller vilken i stöd av denna lag överlåtits ut annan 

S dan del av allmän · vatt nomrude , vilken i vederbörlig ordni 

tagits i varaktigt bruk av 0 ·atcn eller la..i."ldskapet 1' land, fö 

blir statens eller land kap ts egendom . 

5 • 

ådan del av allmän vattcnomr c inom landskapet ' land , 

genom örordningen den 19 ·ebruari 1954 om sta~ens fas· a ege 

och byggnader i landskapet i land (47/1954) bibehållits is a 

ägo , beröres icke av C!ta.d and na i denna lo.g . " 

~eriehamn den 20 novemb~r 1959 . 

Pa 

talman .. ~ 
Eliel Pur son ~ 

Evald H'" ggblom 

vicetalman . 
vice'talman • 



att nomr· e ller dä bedriv tre.fik eller flo tninG llor ut .. 

öva an..nat allmänt nyttjande . 

4 • 

Förflyttar sig gräns mellan by och allmänt vattenområde , in .. 

verkar detta icke pä beståndet av e dan rä.tt till del av allm"nt 

vattenområde , vilken la.glie e·n förvärvats före denn laga ikraft. 

trädande eller vilken i stöd av denna lag överlåtits ät annan . 

dan del av allmän vatt nomrude , vilken i ve erbörlig ordni.ui:; 

tagits i varaktie;t bruk av otatcn eller landskapet 1' land, för-

blir statens eller landskapets egendom . 

5 • 

ådan del av allmän vattcnomr · o inom landskapet : 1and , som 

genom förordningen den 19 februari 1954 om statens fas a egendo 

och byGgnadcr i landskapet i land (47/1954) bi behållits i staten 

b.go , beröres icke av stad"·nnd na i denna lag . 11 

~m.riehamn den 20 novemb~r 1959 . 

Pa 

talman . ~~ 
.. ald Häggblom Eliel Persson 

vicetalman . vicetalman . 


