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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y

r e 1 s e s framställning till Ålands 

landsting med förslag angå ende godkännan

de av överlåtelse av Mariehamns fiske

hamn till Mariehamns stad . 

Den 27 februari 1968 överlämnade landskapsstyrelsen en framställ

ning till Ålands landsting med hemställan om att landstinget skulle 

godkänna ett mellan landskapsstyrelsen och Mariehamns stad den 5 

februari 1966 ingå nget avtal om nyttjanderätten till och framtida 

överlåtelse av Mariehamns fiskehamn (Framst. nr 7/68 ) . Avtalet gick 

bland annat ut på att landskapet utan särskilt vederlag, så snart 

det för fiskehamnens byggande beviljade extraordinarie anslaget det 

medgav, dock senast 25 år från tidpunkten för avtalets ingående , 

med full äganderätt skulle överlåta hamnen till Mariehamns stad. 

Lagutskottet, dit landstinget hade remitterat ärendet, fann icke 

den i 2) punkten av avtalet ingående bestämmelsen om tiden för över

l å telsen tillfredsställande, utan ansåg att av staden ytterligare 

borde utverkas en sådan förbindelse a~t landskapets fiskare tillför

säkras en fiskehamn i Mariehamn under p~gående 25-årsperiod samt 

därefter så länge rimliga ekonomiska förutsättningar därför före

ligger. (Lagutsk . bet . nr 1 2/1968-69). Landstinget godkände enhäl

ligt lagutskottets betänkande och beslöt så lunda den 16 december 

1968 med förkastande av landskapsstyrelsens framställning hemstäl

la om en utredning om huruvida det var möjligt att fiskehamnen i 

Mariehamns stad bibehålles för sitt nuvarande ändamål under längre 

tid än den avtalade . 

Med anledning av denna hemställan har landskapssty relsen fört 

underhandlingar med staden för att å stadkomma den av landstinget 

å syftade ändringen av avtalets 2) punkt . Staden och landskapssty

relsen har därvid enats om ett tilläggsmoment, enligt vilket s t aden 

förbinder sig att t~llf örsäkra landskapets fiskare en fiskehamn i 

Mariehamn , så länge behov därav föreligger under den pågående 25-

å rsperioden, samt därefter säkerställa hamnens bibehållande för 

detta ändamå l, om rimliga ekonomi s ka förutsättningar därför finns . 

Med denna ändring undertecknades sedan ett nytt avtal den 10 decem

ber 1969, vilket fogas till denna framställning som bilaga. 

Med hänvisning till det ovan anförda f å r landskapsstyrelsen vörd

samt föresl å 

att landstinget måtte godkänna när-



slutna den 10 december 1969 itigång~ 

avtal angående överlåtelse av Marieh· 
fiskehamn till Mariehamns stad. 

Mariehamn , den 23 februari 1970. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd ~ Isak~son 
i-U< 4<:_ 

Lagberednings sekreterare Sune Carlsson. 



.·.Bilaga. 

A v t a 1. 

Om nyttjanderätt till ochfrnmtida överlåtelse av Mariehamns 

fiskehämn. 

Ålci.nds landskaps~tyrelse och Mariehamns stad hava beträffande Ma-
. . 

riehamns fiskehamn d~nna dag träffat följande överenskommelse: 
1:6) Landskapsstyrelsenöverlåter utan vederlag till staden be-' 

sittnings- och nyttj~riderätten till Björklid~fi lägenhet RNr 240 i 
Marieliamn, Ytternäs och de på sagda lägenhet och i vattenområdet utan
för densanima befintliga, av- larldskapsstyreleen uppförda anläggningarna 
(Mariehamns fiskehamn), räknat från den 1 februari 1966. 

2:o) Landskapsstyrelsen förbinder sig ått $å snart det för fiske
hamnens byggande beviljade ext~ao~dinarie atlsiagets natur det medgiver, 
dock senast tjugofem (25) år från den 18 januari 1966 med full ägände
rätt överlåta fiskehamnen till Mariehamns stad, utan vederlag. 

Mariehamns stad förbinder sig att tillförsäkra landskapets fiskare 
en fiskehamn i Mariehamn, så länge behov därav föreligger under den på
gående 25-årsperioden, samt därefter säkerställa hamnens bibehållande 
för detta ändamål, om rimliga ekonomiska förutsättningar därför före
ligger. 

3:o) Genom detta avtal förbinder sig staden att handhava och bekosta 
fiskehamnens förvaltning och skötsel samt bestrida kostnaderna för dess 
underhåll och erforderliga reparationer. I sistnämnda avseende fritages 
icke den entreprenör, som byggt fiskehamnen, från sina förpliktelser en
ligt byggnadsentreprenadkontraktet. 

4:o) Fiskehamnen, som är avsedd att främja fiskerinäringen, bör för
val tas i överensstämmelse härmed samt hållas i ändamålsenligt skick. 

5:o) Staden är med landskapsstyrelsens samtycke berättigad att i 
fiskehamnen utföra önskade förbättringar samt uppföra och tillåta upp
förande av anläggningar, lämpade för fiskehamnens behov, och utarrendera 
desamma jämte nödigt område. Nödvändiga grundförbättringar, såsom an
läggningarnas utbyggande eller hamnens fördjupande utöver nuvarande vat
tendjup, skola utföras på landskapsstyrelsens initiativ och bekostnad. 

6:0) Fiskehamnen bör betjäna alla finska medborgare ochfinJä:r:id31a 
7:o) För bestridande av fiskehamnens utgifter är staden berättigad 

att uppbära hamnavgifter och magasinshyror samt övriga eventuella . av
gifter enligt av landskapsstyrelsen fastställd taxa. 
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8:0) Fiskehamnen bör om möjligt hållas öppen året om. Ifall is
eller andra svårbemästrade hinder förorsakar hamnens stängande, skall 
landskapsstyrelsen underrättas härom. 

9:o) Anläggningarna böra brandförsäkras till fullt värde. 
lO:o) Staden ställer sig i övrigt till efterrättelse de föreskrifter, 

som landskapsstyrelsen skäligen kan meddela beträffande hamnens för
valtning, och underkastar sig den kontroll, som landskapsstyrelsen fi· 

ner erforderlig. 
ll:o) För den händelse fiskehamnen, helt eller delvis, icke använde:: 

för fö.renämnt ändamål som fiskehamn, äger landskapsstyrelsen och sta-· 
den rätt att i samråd avtala om hamnens användande för annat ändamsl. 

12:o) Detta avtal kan ändras endast genom ömsesidigt beslut av land-
skapsstyrelsen och staden. 

Detta avtal är uppgjort i tvenne exemplar, ett för Ålands landska,ps
$yrelse och ett för Mariehamns stad. 

Mariehamn, den 10 december 1969. 
På landskapsstyrelsens vägn~r: 

Vicelantråd August Johansson 

Landskapsagronom Tor Mattsson. 

På stadsstyrelsens vägnar: 

Stadsdirektör Aron Häggblom 
Stadssekreterare Bengt Linde . 


