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STORA UTSKOTTETS betänkande ~~ 22/195 5 med 
anledning av Ålands landskapsstyrelses fram
ställning fo 41/1955 till ;~lands landsting med 
:f'örslag till landskapslag om a~adsplan för Ma-
riehamns stad. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkanoe 
~~ 25/1955, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Utskottet har noggrant genomgått lc:.it~f örslaget paragraf för paragraf. 
Härvid har utskottet, i stort sett enhälligt beslutat omfat t a lati:O:skaps
styrelsens förslag till stadsplanelag, ehuru dock med de mindre änd-
ringar lagutskottet föreslagit och infört, Vissa ledamöter ansägo 
under behandlingens gång att den föreslagna stadsplanelagen måhända i 

alltför hög grad och alltför ensidigt beaktar blott kommunens fördel utan 
att härjämte vederbörlig hänsyn tagesutill den enskildes berättigade 
intresse och berättigade anspråk pä skydd särskilt mot obefogat hårda 
ekonomiska pålagor från kommunens sida. Utskottets majoirtet ansåg dock 
at t stor vikt bör läggas vid kommunens möjligheter att utvecklas i normal 
takt, vilket kanske icke skulle vara m9jligt om den enskildes (ekonomiska) 
intresse på alla områden och i varje särskilt fall utan inskränkningar I 

måste beaktas och tillgodoses. Utskottet har beaktat den smidighet och 
den jämkning från de kommunala myndigheternas sida, som lagförslaget 
dock giver möjligheter till. Ej heller de ledamöter aK utskottet, vilka 
uttalade önske"Qlålet om en revision av förslaget i "mildare" riktning, 
vill,e., dock nu bestämt påyrka förslagets f'örkastande, utan f'örklarade sig 
medgiva att behovet av en stadsplanelag för stadakomm~nen ~Iariehamn må

hända är större än nödvändigheten och behQvet av en revision av lagför
sla~et, vilken omarbetning dock skulle medföra att någon stadsplanelag 
ånyo icke erhölles på ett eller ett _par år. 

l3eträffande utformningen av själva lagtexten ansåg stora utskottet i 

likhet med. lagutskottet att vissa tunga ord och ord:f'ormer borde utbytas 
mo t andra, såt.ex. ''säges" i stället för "sägs•• ooh .,bliva" i stället 
för "bli". Ej heller lagutskottets förslag att det ofta förekommande 
ordet "å" kunde utbytdis mot det modernare ordet "på 11 har stora utskottet 
haft något principiellt att anmärka emot. Stora utskottet har dock i 

likhet med lagutskottet ansett tiden nu vara för knapp för hela lagens 
omskrivande endast till följd av dessa stilistiska anmärkningar. Efter 
at t ha hört landstingets sekreterare om denna fräga anser uts~ottet att 
land&tinget, om så anses nödvän~igt, bör kunna uppmärksamgöra justerings
Utskottet, som har möjligheter att sammanträda mellan landstingssessio
nerna, på önskvärdheten att företaga ifrågavarande smärre språkliga jus
teringar. I fall i cke landstinget skulle anse sig böra uttala några 
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ö~akemål i antydd riktning är stora utskottet för siu del villigt att, r I 
V$d stilistiken beträ.J..far, omfatta lagförslaget i den form det.samma in-
gål' i landskapsstyrelsens framställning. ~åsom ovan :tramhållits 9nskar 
utskottet på allt sätt medverka till ätt önskemålet om en stadsplanelag 
nu f .örverkligas. 

sl~ 

I anseende till det sagda får stora utskottet sålunda vördsamt före-

att lands-~inget ville godkänna förslaget till j.I 
landskapslag om stadsplan för Mariehamns stad 
i enlighet med Ålands landskapsstyrelses före
nämnda framställning men med beaktande av de 
ändringsförslag lagutskottet föreslagit. 

Mariehamn den 25 november 1955. 
l?å sto,ra utskottets vägnarf 

4041~/JM. 1 Jan-Erik Lind 

Närvarande i utskottet l Harry Johansson, ord!örande, Hui o El!s berg J 

viceordfö~ande, Gunhild Berglund, Gustaf Ek, Sigurd Danielsson (endast 
vid ärenqets fortsatta behandling), Gustav Jaqsson, Sven Lindholm, 
Rickard Lindroth (suppleant; endast vid äre~dets första behandling), 
Einar Sundin, Bertel Söderlund ( er~cl; . st vid ärendets :f'ortsatta behand
ling) och Wilh. Wil,n. 


