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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 1/1984-85
med anledning av landskapsstyrelsens
framställning till Landstinget med förslag till landskapslag angående ändring
av 106 § byggnadslagen för landskapet
Åland.
Landstinget har den 5 november 1984 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen. Utskottet, som hört lantrådet Folke Woivalin och överinspektören
Göran Frantzen, får härmed vördsamt anföra följande.
Enligt förslaget skulle den ersättning kommunerna erhåller av landskapsmedel
för kostnader för mätning och kartläggning i samband med uppgörande av byggnadsplan sänkas till 80 procent av de godtagbara kostnaderna. Nu kan kostnaderna ersättas i sin helhet av landskapet. Motivet till ändringsförslaget är
bl.a. att öka kommunernas kostnadsmedvetenhet.
De ersättningar landskapsstyrelsen utbetalat har varierat i betydande grad beroende på den aktuella omfattningen av mätnings- och kartläggningsarbetena. Totalt sett har dock utgifterna varit små, beroende på att relativt få byggnadsplaner uppgörs i kommunerna. Den inbesparingseffekt som den föreslagna lagändringen kan medföra är sålunda liten.
Den omständigheten att de byggnadsplaner som uppgörs i landskapet omfattar begränsade områden och är få till antalet medför att kostnaden för uppgörandet
av planerna relativt sett blir större här än i riket. Utskottet anser därför att
den schablonmässiga beräkning av kostnaderna som gäller i riket inte helt är
tillämplig i landskapet. Gällande utformning av ifrågavarande moment ger redan
nu landskapsstyrelsen möjligheter att i viss utsträckning pröva ersättningens
storlek. I och med att ersättning utgår för "godtagbara kostnader" kan landskapsstyrelsen även ta hänsyn till att kostnaderna för mätnings- och kartläggningsarbetena inte stiger till oskäliga belopp i förhållande till motsvarande
kostnader i riket.
Enligt utskottets uppfattning föreligger sålunda inte några verkligt vägande
motiv för den föreslagna ändringen. Utskottet har därför beslutat föreslå
att lagförslaget skulle förkastas.
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Med här.visning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå

att Landstinget måtte förkasta det i framställningen nr 3/1984-85 ingående lagförslaget.

Mariehamn den 7 november 1984.
På lagutskottets vägnar:

Sune Eriksson
ordförande

Lars Ingmar Johansson
sekreterare.
Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Sune Eriksson, v.ordf.
Curt Carlsson, ledamöterna Börje Eriksson och J.-E.Lindfors samt ersättaren Boman.

