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STORA UTSKOTTETS betänkande m 28/1963 med 

anledning av landskapsstyr~lsens framställning 

till Ålands landsting med förslag till iandskaps

lag angående ändring av landskapelagen om :r ~gle-
, ' 

ring av byggnadsverksamheten cm 30/1963) .:. 
Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkand~ 

~ 16/1963, har däröver inbegärt stora utskottets utlåta_nQ.e. 

Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta 

det i lagutskottets ovannämnda betänkande framställda avstyrkande för-

slaget med följande tillägg till motiveringen: 

Den tilltagande strandbebyggelsen i landskapet har föranlett land

skapsstyrelsen att taga lagstiftningsinitiativ för bemästrandet av de 

i samband därmed uppkomn1;3; problemen. Att landskapsstyrelsen ägnar dessa 

frågor tillbörlig uppmärk~amhet bör hälsas med tillfredsställelse. 'En 

sak är sedan, vilka åtgä~qer de hittills vunna erfa~enheterna av redan 

existerande och framdeleP prognoserad strandbebyggelse kan tänkas giva 

anledning till. Medan det helt naturligt är vanskligt att sia om den 

framtida utvecklingen av en oreglerad strandbebyggelse·, fTamhåller land 

skapsstyrelsen i fram.ställningens motivering att insamlandet av uppgif

ter om den strandbebyggelse, som redan existerar, ännu icke slutförts 

-och att d~tta arbete är förenat med betydahde svårigheter. ~ör att er

hålla en möjligast ' klar överblick av den rådande situationen; vore det 

enligt utskottets förmenande med ett rättvist beaktande av såväl allmän 

na som enskilda intressen förenligt, att den pågående inventeringen av 

strandbebyggelsen slutföres, förrän ställning tages till eventuellt er

forderlig lagstiftning, vilken i såfall icke ge:ner.eli-t borde omf~tta 

hela landskapet, utan avpassas för en fortgåen de reglering område för 

område enligt vid varje tidpunkt prövat verkligt behov. Detta icke mins 

med tanke på det intrång i äganderätten en by.ggnadsreglering av nu före 
slagen omfattning innebär. Fördenskull har stora utskottet omfattat lag 

utskottets 'förslag om lagförslaget s f'örkas,tande såsom i berört avseende 

för tidigt väckt. 

Då självbestämmanderätten i ~törsta möjliga omfattning bör bevaras 

för den enskilde och kommunerna, borde strandplaneringen i främsta hand 

taga sikte på en informell 9ch vägledande planering. Såsom lagutskottet 

i sitt mernämnda betänkande --= framhåller, borde landskapsstyrelsen vidta

ga åtgärder för en utvidgad upplysnings~ och rådgivningsverksamhet rik

tad dels till landskapets kommuner, dels till enskilda jordägare för 
Uppnående av en lämplig och ändamålsenlig strandbebyggelse, varvid all

männa och enskilda intressen rättvis t tillgodoses. Likaså kunde land-
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·''"'~kapsstyrelsen fortgående medfölja strandbeb~ggelsens utveckling och 

uppdraga av denna dikterade allmänna riktlinjer för en sund exploate
ring av strandområdena - i framtiden. 

:Då landskapsstyrelsen i samb:and med sin här ovan förutsatta verk

samhet kan förväntas till Landstinget inkomma med eventuellt påkallad 

lagförslag, har stora utskottet (majoriteten Johansson, Mattsson, För 

bom, :Danielsson, Kalman och Lönroth) icke ansett det nödigt att till 

betänkandet foga något förslag till hemställningskläm till landskaps

styrelsen. 

Minoriteten inom utskottet ( Sundblom , Östling, Boman aroh Lindroth) 

har för sin del särskilt velat betona betydelsen av landskapsstyrel

sens fortsatta initiat i v i saken genom att till betänkandet föreslå 

intagande av ett till landskapsstyrelsen riktat klämförslag, vari å t 

dena skulle uppdragas 

att uppmärksamt följa med utvecklingen av strand

bebyggelsen och snarast möjligt låta uppgöra en till

förlitlig inventering av redan befintlig strandbebygg 

se inom landskapet, 

att skyndsamt vidtaga å tgärder för utvidgad upplys 

nings- och rådgivningsverksamhet i syfte att förhindr 

en osund exploatering av landskapets stränder samt 

att låta utarbeta de riktlinjer, som b ör fö ljas fö 

att den fortsatta strandbebyggelsen inom lands kapet 

skall bli lämplig och ändamålsenlig och till landstin 

ge t inkomma med förslag till lagstiftning, som eventu. 

ellt erfordras f ör att dessa riktlinjer efterföl j~a, 

Med hänvisning till det ovan anförda f å r stora utskottet fö~t~ 

vördsamt föreslå 

att Landstinget må tte förkasta det i land

skapsstyrelsens framställning ingeånde lagför

slage t .• 

Mariehamn den ' 4 december 1963. 
På stora utskottets vägnar: 

?.~&t?~~ 
G{ d.'"e on Mat-Css-on 

viceor/ dförande. 

./. Brik 
ekreterare~ 

När-
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varande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföranden 

Gideon Mattsson, ledamöterna Bdvin Östling, Erik Sundberg (delvis), 

Uno Förbom, Sigurd Danielsson, Gustav Adolf Boman, Karl Sundblom, 

Uno Kalman och August Öström (de lvis) samt ersättarnq Johan Lönroth 

och Rickard Lindroth (vardera delvis). 


