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1982-83 Lt - Lag.mot. nr 65 - Lu. 

Ll\GUTSKOTI'ETS BETANKANDE nr ~4/1982-83 med an~ 
led.ni.Ilg åv · ltm Roald KarISsons ·m.fl. lagmotion 

med förslag till landskapslag angående ändring 

av 26 § la.ndskapslagen om naturvård. 

Landstinget har inbegärt lagutskottets yttrande med anledning av förenämnda lag
motion. Utskottet, som hört miljövårdsintendenten Håkan Kulves och regionplane

chefen Gunda Abonde-Wickström, får häme:l. vördsamt anföra följande. 

I motionen föreslås· en ny utfonnn:ing av 26 § landsl<ap~slagen om naturvård. Enligt 

förslaget skulle all täkt av sten, grus, sand, jord, torv eller annan dänned jäm

förbar nyttighet förutsätta landskapsstyrelsens tillstånd, dock inte täkt till 

husbehov. Kravet på täktplan skullekrarstå som grund för tillståndsansökan. Vidare 

föreslås att en förutsättning för beviljande av tillstånd i vissa fall skulle vara 

ställande av tillräcklig säkerhet. Förslagets utformning motsvarar helt 29 § i 

landskapsstyrelsens ursprungligaframställning till landskapslag om naturvård 

(nr 22/1975 -76). Detta förslag omfattades lik.väl inte av landstinget liksom inte 
heller en senare framställning av i stort sett samma innebörd (nr 5/197S-80). 

Enligt 26 § landskapslagenom naturvård i dess g~llande lydelse (41/77 och 30/80) 

skall markägare, innan täkt av sten, grus, sand, matjord, torv eller dänned jäm

förba:ranyttigheter öppnas, göra anmälan härom till landskapsstyrelsen och bi-
foga en täktplan för ändamålet., Täktplanen skall godkännas· av landskapsstyrelsen 

som kan föreskriva· villkor i anslutning till täkten. Tillstå.ndsplikt föreligger 

endast för täkt på odlad jord. Även här skalltaktplan inlämnas. Täkttillstånd kan 

förvägras endast om marken kan användas på annat sätt som medför skälig nytta för 
markägare. 

I riket regleras täktverksamheten av marktäktslagen (FFS 555/81). För täkt av sten, 

grus, sand, lera och mull fordras tillstånd av vederbörande konnnunstyrelse. Till an

sökan om tillstånd skall fogas täktplan. Tillstånd ska]. beviljas om planen är ända-

målsenlig och verksamheten inte strider mot i lagen nännare reglerade förutsättningar.: 

framför allt vad gäller natur- och miljövärden. Inlösningsskyldighet för konnnunen 
( och i vissa fall för staten) föreligger om täkttillstånd förvägrats och markägaren 

inte kan anvfuch marken för jord- och skogsbruk, byggande eller motsvarande ända-

mål som medför skälig nytta. Den som erhållit täkttillstånd kan enligt rikslagen 
bli ersättningsskyldig gentemot ägare eller innehavare ~v närliggande fastighet 

om denne åsamkas skada eller olägenhet i utnyttjarid2t av sin fastighet som inte 
kan anses vara ringa. 
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Täktverksamheten i landskapet är av inte obetydlig omfattning. Sedan natur

vårdslagen trädde i kraft 1977 har ett hundratal täktplaner behandlats i land

skapsstyrelsETl. Flera täkter är dock relativt små. Systemet med att täktplan 

skall inlämnas till och fastställas c-.v landskapsstyrelsen har givit vissa 

möjligheter för myn<l i.~~hetc~rna att genom dish1ssioner påverka markägarna 

eller exploa.törema samt att till godkännandet av planerna knyta vissa ur 

naturvårdssynpunkt nödvändiga villkor. 

Utskottet konstaterar att under senare år sanunanställts relativt omfattande 

naturvårds,- forrnninnes- och kultunniljöinventeringar. Kompletterande utredningar 

har även gjorts vid regionplanebyrån. Planeringsarbetet borde vad gäller täkt~ 

verksamheten ha till syfte att dels kartlägga jådana områden som borde skyddas 

från all täktverks.amhet, dels underlätta anvisard3t av sådara områden där täkt

verksamheten kan accepteras. Det vore i sammanhanget även vi}ti.gt att åstadkomma 

ungefärliga uppskattningar av det totala täktbehovet under en överskådlig framtid, 

framför allt vad gäller lcmdskapets egen vägbyggnadsverksamhet. Vad gäller hit

tillsvarande system med taktplaner har planeringsmyndigheterna inte ;arit in

kopplade. 

Utskottet konstaterar vidare att bestämmelserna rörande täktverks.::unhet i gällande 

landskaps lag om naturvd.rd otvivelaktigt ~i.r i behov av förbättringar. 3L:.nd :mnat 

vore det, som även föreslas i motionen, .':indJ.m:.l.lsenl igt att kräv3. :::ä'...;:erhe: för 

fullgörande av :?u:gärder som erfordras för ~1t·~ und~mröja "lleT beg1·6.r.sa :~ik:,..-e~d.::-

samhetens skadliga inverkan på naturmilj9n secLm täkten avslutats. f-'.:i.:-ci:lsvar::i..nde 

erfarenheter pek3.r på brister härvidlag. Avgifts sys ·:e'.Tiet för fastst~illels2 av 

täktplaner borde kunna göras mera flexibelt och beroende av täktomr:.1C.ets sten: lek. 

Vad sedangällc:rförslaget om ett obligatoriskt tillstcmdsför:::.lf::mde f'5r J.:: '..;:om-

mersicll täktverksamhet '..;:onstatera-1· utskottet att en nä"I;nare reglering 1.·ore o~1-

kallad så.i.räl :ned t:ml.;:e pJ naturreslrr-sernas jncbm~1lsenliga ut11vtt_i ::mde som natuT

vårdsintressera. Beträffande Lien förstnänmca aspekten krjver redcm g:illcmde L1g 

tillstånd för täkt 1xl. odL1d iord. Det vore hetvclelsefullt ~ttt best:im:nelse:t till 

honom, 1;arför krav na ersjttnini;:- s:1:1~1.n torc[e ~c.tnru bli ~1ktuellt. 



... I ·f;clga om Ömråden som äg~·r intres.se nännast ur nat{irvårds- elle~ rekreations

synvinkel är situationen däremot ofta något annorlunda. Dessa områden är inte 

alltid användbara för jord- eller skogsbruk, för byggande eller för motsvarande 

ändamål som medför skälig nytta för ägaren. Möjligheten att förvägra tillstånd 

för täkt på dylika områden bord; därför enligt utskottets fönnenande kombineras 

med bestämmelser rörande inläsnings- eller ersättningssk1ldighet pä samma sätt 

som enligt rikets marktäktslag. 

Utskottet har däremot inte funnit det möjligt tillstyrka att föreskriva obliga~ 

toriskt tillstånd för all täktverksamhet utan tillhörande skyldighet för den 

tillståndsförvägrancle myndigheten att samtidigt på. ett eller aru1at sätt kompen

sera markägaren för dennes förlust av fönnögenhetsvärde. Härvid har utskottet 

särskilt beaktat den utformning lagstiftningen fått i riket efter det landskaps

styrelsen i tiden utarbetade sitt förslag till utformning av 29 § landskapslagen 

om naturvård. Rikets s.k. gruslag stiftades i nonnal lagstiftningsordning men 

skyddet av den enskilda äganderätten till mark fick sin utformning först efter 

många utredningar. Det sk-ulle enligt: utskcttets uppfattning därför knappast vara 

tillrådligt att i landstinget med de oehörighetsbegränsningar som gäller för dylika 

frågor anta en landskapslag som går längre än i riket i fråga om myndighets rätt 

att förvägra enskild markägare rätt att fritt förfoga över sin egendom. 

Utskottet kan i och för sig omfatta motionärernas förslag om att ~11 ko~mersiell 

täktverksamhet görs beroen.de av tilbtand. Detta skulle dock sålunda förutsätta 

att bestärrnnelserna rörande tillstd.ndsplikt kompletter::i.s med bestäi1l!nelser om in

lösningssh.yldighet. Dessutom borde i lagstiftningen inarbetas bestämmelser rö

rande ersättningsskyldighet för exnloatören i det fall J.gare eller innehavare 

av närbelägen fastighet åsamkas skada eller olägenhet i utnytt:jande av fastigheten 

och skadan eller olägenheten inte b.n anses vCJ.ra ringJ.. \[ed beaktande av att det 

kan vara svJ.rt att i samma la.~ regler~1 :l.vJ.l naturv.:irdsintressen som intresset 

att kommersiellt utnyttja bef int l.iga naturresurser voF: Jet i ~~etu .. sel:rnnaru:~1:1g 

skäl att: överväga om inte best~i.mme15erna rörande täktverk::.;:1rnhet i nu g{illande 

landskapslag om naturv~l.rd borde brvtas ut och överföTCJ.S till en särskild Lmd-

skapslag om marktti.kt motsv::ir:111'.ie rikets marktäktslag. 

rörs i .moti·-Jnen och dess::i. [Tjo:or torde kr::iva n~innan:- he~·edni::.g [cm land.sb.~)S

styrelsens sich, ha-rutskottet, 0~1kt~1t det omf:lttar ;noti.oneri.s 1-:u\·udsyfi:e, beslu-::~1t 

en hemställningskE.m, 1,·::i.ri utt:1Lts ]nskom~1let om utarbecmde :n: en ::;~irskilJ ·n~1.TL,:

täktsl::i.gstiftning [ör LmJs~.'..1.pet, i i:i..l;,;en ~iven .5.n.lösnin:;s- och ers~~ttni;1gsri·:1e:or-
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na_sJulle beröras. Utskottet ser det som angeläget att en sådan lagstiftning mot bak-

grunden av hittills vunna erfarenheter snarast möjligt skulle utarbetas. 

Ledamoten Roald Karlsson har anfört att motionen borde godkännas i föreliggande 

form tillsammans med den föreslagna hemställningsklärnmen och har fogat skriftlig 

reservation till betänkandet. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 18 april 1983. 

På lagutskottets vägnar: 

Jan-Erik Li:ndfors 

ordförande 

att Landstinget måtte förkasta i förelig~ 

gande lagmotion ingående lagförslag; samt 

att Landstinget hos l:mdskapsstyrelsen hem

stälJer om lagstiftning i syfte att införa 

tillståndsskyldighet för all kommersiell 

marl(tiikt innefattande jämväl reglering 

av inläsnings- och ersättning;.fragorna. 

Lars Ingmar .Johansson 

sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordf . .J-E. Lindfors, v.ordf. Eriksson, ledamöterna 

Roald Karlsson, Sune Car:Eson och Olof.\[ .Jansson (delvis) samt ersättaren 

Elmer Jansson (delvis), 
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