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Ng 11/1959. 

LAGUTSKOTTETS betänkande Ng 11/1959 över land

skapsstyr elsens framställning till Ålands lands

ting med förslag till landskapslag om reglering 

av byggnadsverksamhe ten. 

Förenämnda framställning , varöver landstinget inbe gärt lagutskottets 

utlåtande, har utskottet behandlat och f å r, enär förslaget icke givit 

anledning till några sakliga anmärkningar från utskottets sida, med hän

visning till den allmänna motivering en i sitt betänkande m 10/1959' över 

förslaget till landskapslag om inlösen av vissa legoområden i landskom

munerna , för landstinget vördsammast före slå, 
att landstinget ville antaga nedanstående 

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

om reglering av byggnadsverksamheten. 

I enlighet med Ålands landsting s beslut stadgas: 

1 - 10 §§ 

och första kapitlets rubrik enlig t landsting ets beslut 26 .3.1959. 

11 - 17 §§ 

och andra kapitlets rubrik enlig t landstingets beslut 26.3. 1959. 

1 8 - 19 §§ 

enligt landstingets beslut 26.3.1959. 
20 § 

enligt landskapsstyrel sens föreliggande framställning , dock med den 

redaktionella ändring , att ordet "ovan" på sista raden i mom. 3 strykes. 

21 - 26 §§ 

och tre dje kapitlets rubrik enlig t landsting ets be slut 26 .3.1959. 

27 - 31 §§ 

och fjärde kapitlets r ubrik enlig t landstingets beslut 26.3.1959. 

32 - 42 §§ 

och femte kapltlets rub r ik enligt landstinge ts be slut 26 .3.1959. 

43 - 48 §§ 
och sjätte kapitlet s rubrik enlig t lands tingets beslut 26 .3.1959. 

49 - 58 §§ 
enligt landstingets beslut 26.3.1959. 

59 - 60 §§ 
enligt 1 and sk apss t y r els en s föreliggande för slag . 

61 § 
enligt landsting ets beslut 26.3.1959. 

62 §. 
enligt landskaps s t y rels ens föreliggande förslag . 
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63 ... 65 §§ 
enligt landstingets beslut 26.3.1959. 

66 § 

enligt landsk apsstyrelsens föreliggande förslag. 

67 § 

073 i 

enligt l andskapsstyrelsens föreliggande förslag, dock så att rnorn. 1 in

le des rned orden "Där annat i denna l ag ej stadgas, skol a" o.s.v. 

68 § 

och sjunde kapitlets rubrik enlig t l andsting ets beslut 26.3.1959. 
69 - 76 §§ 

och åttonde kapitl ets rubrik enligt l andtingets beslut 26.3.1959. 
77 - 84 §§ 

och nionde kaJ2i tlets rubrik enligt landstingets beslut 26.3.1959 . 
85 - 93 §§ 

och tionde kapitlets rubrik enlig t l andstingets beslut 26.3.1959. 

94 - 113 §§ 

och elfte kap.i tlet;:; rubrik enligt landsting ets beslut 26 .3 .1959. 
114 § 

och tolfte .kapitl ets rubrik enligt l andstingets besl ut 26 .3 .1959. 
115 § 

enligt landskapsstyrelsens föreli ggande framstäl lning, 

116 - 118 §§ 
och trettonde ka:ei tlets rubrik enligt landstingets beslut 26. 3 .19 59 . 

119 - 132 §§ 

och fjortonde ka12itlets rubrik enl i g t landstingets beslut 26.3.1959. 
:.133 - 137 §§ 

och femtonde ka12itlets rubrik enligt l andstingets beslut 26.3.1959. 
138 - 1 41 §§ 

och sextonde kapitlets rubrik enligt landstingets beslut 26.3.1959. 
142 - 147 §§ 

och sjuttonde ka:eitlets rubrik enl i g t landstingets beslut 26 .3.1959. 
Avdelningarna I, II, III~och IV jämte underrubriker enlig t landstingets 

beslut 26-3.1959. 

På lagutsk~~ 

J . Erik Eriksson. ~ 
6rdförande '-.. c.-c..c. .._;-~-..:.e.<2' ' '2f" 

• t:==='.AJre-i- Iftc['-:f-s-e-Äin o f f 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet~ Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils Dahlman, 

Paul Påvals , Eliel Persson och Gö s ta Nordman. 


