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LAGUTSKOTTETS betänkande m 14/1959 i anledning I . 
av landskapsstyrelsens framställning till Ålands 

landsting med förslag om återkallande av landstin

gets framställning till Regeringen angående anta

gande av en lag om rätt till allmänt vattenområde 
' 

inom landskapet Åland. 

Förenämnda framställning, varöver l andstinget inbegärt lagutskottets 

utlåtande, har utskottet behandlat, och enär berörda framställning enlig· 

landskapsstyrelsens meddelande icke kan väntas leda till av landstinget 

avsett resultat, har utskottet omfattat landskapsstyrelsens förslag 
till vidare åtgärder. Landstingets skrivelse till Regeringen synes dock 

böra erhålla en delvis annan avfattning, än landskapsstyrelsen föresla

git. 
Utskottet får därför vördsammast för landstinget föreslå, 

att landstinget ville återkalla sin ifrågava

rande framställning till Regeringen och i sådant 

avseende till denna avlåta en sålydande skrivelse: 

"Till Finlands Regering 
från Ålands landsting. 

Landstinget har den 21 september innevarande år översänt till Rege

ringen en framställning, vari anhålles, att Regeringen enligt 15 § 

självstyrelselagen för Åland av den 28 december 1951 ville förelägga 

Riksdagen ett förslag till lag om rätt till allmänt vattenområde inom 

landskapet Åland. 

Sedan landstinget funnit, att framställningen bort ställas till 

Finlands Riksdag, får landstinget härmed vördsammast återkalla den

samma. 

Mariehamn den november 1959. 
På landstingets vägnar: 

talman . 

vicetalman. 

Mariehamn den 11 november 1959. 
På lagutskottet ägnar: 
(V ~ - ~ 

\~rik Eriksson 
() - --~rdförande. 

------------------~-
vicetalman. " 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils Dahlman, 
Paul Påvals, Eliel Persson och Bertel Söderlund (ersättare). 
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förelä gga Riksdagen ett förslag till lag om rätt till allmänt 

vattenområde inom land~kapet Åland • 

Sedan landstinget funnit, att framställningen bort ställas 

till Finlands Riksdag , får landstinget härm ed vördsammast äterka 

densamma. 

Mariehamn den 13 november 1959 . 

På 

talman . 

~ 
Evald Häggblom 

~~ 
Eliel Persson 

vicetalman . vice ·-alman . 


