
1974-75 Lt - Ls framst. nr 10. l. 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget med förslag till land
skapslag om fartbegränsning för den lo
kala sjötrafiken. 

Med anledning av en anhållan från kommunalt håll angående fartbe
gränsning i vissa farleder tillsatte landskapsstyrelsen den 7 mars 

1973 en kommitte med uppdrag att utarbeta förslag till lagstiftning 
rörande rätt för kommunerna att utfärda fartbegränsningar för lokala 
farleder. Kommitten gav den 12 mars 1974 ett betänkande i ärendet. 

Enligt 13 § 1 mom. 17 punkten självstyrelselagen för Åland äger 
ianttinget lagstiftningsbehörighet då fråga är om "den lokala sjötra
fiken och härför avsedda kommunikationsleder". Förenämnda komrnitte 
har i sitt betänkande ej tagit ställning till vilka farleder som skall 
anses såson lokala farleder. Kommitten anser för sin del att landskaps
styrelsen genom överensstämmelseförordning bör medges rätt att utfärda 
bestämmelser om fartbegränsning även för sådana farleder som faller 
under i riket gällande bestämmelser. Kommitten grundar sitt förslag 
på uppfattningen att det i riket ankommer på länsstyrelserna att ut-
färda bestärunelser 011 fartbegränsningar för .,.farleder inom sina res
pektive förvaltningsområden. 

Enligt utlåtande sow landskapsstyrelsen inhämtat från sjöfartssty
relsen grundar sig länsstyrelsernas rätt att utfärda ifrågavarande be
stämmelser på 11 §polislagen (FFS 84/66). Ifrågavarande bestämmelse 
i rikets polislag har sin motsvarighet i. 3 § landskapslagen om polis
verksamheten (10/71). Förevarande bestämmelser är avsedda att ge läns
styrelserna respektive landskapsstyrelsen rätt att med särskilda makt
medel upprätthålla allmän ordning och säkerhet. 

Enl:igt 13 § 1 mom. 12 punkten självstyrelselagen för Åland äger 
landstinget lagstiftningsbehörighet då fråga är om "upprätthållande 
av allmän ordning och säkerhet 11 • Då just ordnings- och säkerhetsskäl 
utgör motivet för införandet av möjligheten att utfärda fartbegräns
ningar är det uppenbart att genom landskapslagstiftning kan stadgas 
om fartbegränsningar ej blott för trafiken i lokala farleder utan även 
för trafiken i allmänna farleder. Fördenskull behöver ej någon överens
kommelseförordning utfärdas beträffande fartbegränsningar i allmänna 
farleder. 

En ledamot av landskapsstyrelsen anser att någon lagstiftning beträf
fande fartbegränsning överhuvud ej är erforderlig enär landskapssty
relsen redan på grund av bestämmelserna i 3 § landskapslagen om polis-
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ci""ksaDheten kan utfärda föreskrifter or:1 fartbegränsning. Landskapssty-1..,;. 

eisens majoritet anser emellertid att lagstiftningsåtgärder är motive
r -
re.de IL1ed hänsyn till att nämnda lagrum är en så kallad generalmusul ~ 

soD ej ger d.etaljerad.e regler beträffande det speciella område, varom 

nu är frågao 
Förenämnda kommitte och även landskapsstyrelsen anser att det för 

vinnande av större enhetlighet är önskvärt att landskapsstyrelsen är 

beslutande organ i fartbegränsningsfrågor. Emellertid bör de berörda 

koDnuneDJa höras innnn beslut om fartbegränsning fattas. 

Med förevarande framställning avses ej ändring av de bestämmelser 

i 11 § landskapslagen om kommunalförvaltning i landskommunerna i land-

8ta-rJet .ÅJ.and och 8 § landskapslagen om kommunalförvaltning i MariehawDs 

ircad, enligt vilka det ankommer på vederbörande kommun att reglera 

hi}j}mförhtlllandena inoD ko:c::mrnnen i däri inräknat även eventuella fart

begriinsningar inom hamn området. 

ITecl hänvisning till det a11förda förelägges Landstinget till an

tac;crnde 

L a n d s k a p s 1 a g 

om fartbegränsning för den lokala sjötrafiken. 

l §. 
ll::mds lc::mdskapsstyrelse tiger vid behov meddela föreskrifter oD 

furtbegriinsning ~ör sjöt~afiken. 

Innan J~ 1 mon. avsedd föreskrift neddelas? skall utlåtande f·;:ä n be

rörda kommuner införskaffas. 

Lands};:o.psstyrelsen skall föransto.l ta orJ att dess beslut i god tid 

:i};:r8,fttri:ic1andet på lämpligt sätt kungöres. 

2 §. 

fartbegriinsning som meddela-18 med stöd av denna lag 
· f _,_ -· d · " b 0 d l d · l t teller 1 · er eJ ari_.yg sorJ anvan es via ra~sran_e SJu:e,ranspor ;av po is-? 

eller gr~nsbevakningspersonal i brådskande tj~nsteutövning. 

Utan hinder av stadgandena i dennc:c lo.g äger ko1ill;iun rätt att meddeln 

skrifter om fartbegränsning i hawnområde inon kommunen på stltt 

särskilt är stadgat. 

3 §. 
Tillsynen öve:r efterlevnaden av med stöd av denna lag utfärdade 

bestärnwelser utövas av landskapsstyrelsen rued bistånd av polismyndig
heterna. 
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4 §. 

J37 

Den som överträder föreskrift som meddelats i stöd av denna lag 

straffas med böter. 

5 §. 
Nänmre föreskrifter angående verkställighet och tillämpning av 

aenna landskapslag utfärdas vid behov av lan:l skapsstyrelsen genom la:nd

skapförordning. 

Mariehamn, den 18 oktober 1974. 

Lantråd 

Lagberedningssekreterare 

T 



LANDS LANDSKAPSSTYRELSE 
A Lagberedningen 

Marlehamn, den . ~ .. ?:():V • ......... .. 19. }4 

Nr . ~ -~ ... . ~":~ .. ~ 

Till Ålands Landsting . 

Landskapsstyrelsen har den 18 oktober 1974 till 

Ålands Landsting överlämnat en -framställning benämnd 

"förslag till landskapslag om fartbegränsning för den 

lokala sjötrafiken" (1974- 75 Lt - Ls framst . nr 10). 

Emellertid har framställningens rubrik och ä ven den 

föreslagna lagens rubrik blivit felaktigt avfattade i 

det att lagförslaget ej avser att reglera farten en

bart i lokala farleder utan i alla genom landskapet 

löpande farleder . 

På grund av det sagda f å r landskapsstyrelsen 

vördsamt meddela att ifrå gavarande framställnings och 

lagförslag s rubrik bör lyda : ........... fartbegränsning 

för sjötrafiken inom landskapet Åland . 
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V i c e 1 a n t r å d 

Lagberednings sekreterare 

3d 


