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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 25a/ 

1 973- 74 rJed anle dning av landskapsstyrel

sens fro.mstä llning t ill Land stinget L1ed 

för slag ti 11 

l)landskapslag om fredning av skepps

vrak~ sawt 

2) landskapslag angående ändring av 20 § 

landskapslagen om fornminnen. 

Sedan Landstinget i andra behandling fatt a t beslut om ändring · av 

stora utskottets förslag såvitt gäller det i framställningen ingående 

första lagförslagets 12 § 1 har stora utskottet ånyo förehaft ärendet 

och därvid beslutat omfa tta den nämnda ä ndringen. 

Med hänvisning härtill får stora utskottet vördsamt föreslå 

= = = = 

o..tt Landstinget måtte antaga det i fram

ställningen li1gående första lagförslaget 

i den utfornning det erhållit i Stora 

utskottets betänkm1de nr 25/1973-74 likväl 

så , att 12 §erhåller följande lydelse: 

= = = = = = = 
12 §. 

Stadgandena i denna lag gäller icke dykning med användande av dy

karutrustning som utförs 

1) i samband med planering eller byggande av hamnanläggning ~ bro 

kanal eller annat byggnadsprojekt i vatten; 

2) i anslutning till forskningsverksauhet 9 soIJ bedrivs eller stöds 

av landskapet e ller staten; 

3) vid räddning av nödställda och bärgning av drunknade eller ~ 

samband we d besiktning och _reparation av fartyg eller efter anmälan 

ti 11 polismyndighet _vid eftersökning av borttappade före mål; samt 

4) i saruband med av polisuyndighet verkställd undersölrni:hg 

= = = = = 
samt 

= = = = = = = = 

att Landstinget måtte antaga det i fram

ställningen ingående andra l agförslaget 

oförändrat. 

l'-iiariehamn, den 22 april 1974. 

Närvarande i 
son, Berg, Rolf 
sar.Jt ersättarna 

~?cc--t'fc~-"b-~ - · 
På stora utskottet ~ vägna:; :~ ...., · 

.PeaBr soae rström ~~~;..__~--
vic e ordförande Max Carlberg 

sekreterare. 
utskotte t:viceordförenden SöderströL1,ledamöt rna Arvids-, .. 
Carl son, Nils Karlsson, Sand ers, Söderlund, och Oströrn 
Olof M. Jansson och Sundb erg. 

I 


