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LAGUTSKOTTETS betänkande N:o 1/19~4 med anledning 

av landskapsnänmdens framställning till Ålands lands

ting om antagande av lapdskapslag angående elektriska 

anläggningar i landskapet Åland. 

Med anledning av förenämnda framställning, varöver landstinget inbe-

gärt lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsamnast framhålla föl

jande; 

Såsom landskapsnänmden i sin motivering framhåller bygger lagförsla

get i huvudsak på landstingets den 27 november 1937 fattade beslut om 

antagande av landskapslag angående elektriska anläggningar i landskapet 

Ål.and, mot vilket beslut Högsta domstolen icke framställt några anmärk~ 

ningar ur behörighetssynpunkt. Icke heller i sakligt hänseende har 

Högsta domstolen haft något att påminna mot det tidigare beslutet, som 

dock på i motiveringen anförda skäl fått förfalla. Det nu föreliggande 

lagförslaget avviker från det av landstinget år 1937 godkända' förslaget 

endast däri, att 1 § 32 införts en förtydligande hänvisning och att en 

ny§ 34 tillkommit, som avser att undanröja det hinder mot det tidiga

re beslutets trädande i kraft, som Republikens President ansett före- ·· 

ligga. 

Efter tvekan och icke enhälligt har utskottet beslutat förorda in

förandet av§ 34, ty då behovet av en moderniserad lagstiftning på 

ifrågavarande område är trängande, synes lagens godkännande icke böra 

äventyras genom stadgandets utelämnande. Stadgandet har dock givits en 

något avvikande formulering, då särskild lagstiftning rörande staten 

tillhöriga elektriska anläggningar icke finnes. 

Ordet "fullmäkt1ge 11 i § 4 punkt 6 föreslås utbytt mot ordet 11 stads

fullmäktige", vilket ord liven användes i 2 §:s sista moment. 

Hänvisande till ovansagda föreslår utskottet därför, 

att landstinget, med beaktarxle jämväl av anmärknin

gen beträffande§ 4 punkt 6, ville godkänna lagförsla

get, dock sålunda att§ 34 erhåller följande lydelse: 

§ 34. 

Beträffande statens elektriska anläggningar i landskapet Åland vare 

gällande, vad om dem sär•skilt stadgas. 

Mariehazrn den 21 februari 1944. 
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