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LAGUTSKOTIETS BETÄNKANDE nr 311976..,--77 med an..

ledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinr;et med förslag till landskapslag 

om bekämpande av oljeskador. 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget inbegärt lagut

skottets utlåtande, får utskottet vördsamt anföra följande: 

Lagutskottet har den 20 april 1976 avgivit betänkande över samma framställning 

och föreslagit antagande av lagförslaget med vissa justeringar avsedda .,._ för

utom annat - att befordra möjligheterna till landskapslagens godkännande också 

i Helsingfors, Att något stadgande i lagförslaget möjligen skulle komma att 

hänföras till den offentliga sjörätten hade lagutskottet måhända befarat men att 

av landskapsstyrelsen utsedd oljeskademyndighet icke skulle ha rätt att för 

tagande av oljeprov temporärt avbryta fartygsresa, en åtgärd som mycket väl 

kan anses falla inom ramen för stadgandet i 13 § l mom. 12 punkten självstyrelse

lagen för Åland, det hade utskottet inte förutsett. Inte heller att bestäm..

melserna om olika åtgärder, som skulle vidtagas för att efter inträffad fartygs

olycka förhindra eller begränsa oljeskada skulle ans-es vara att hänföra till 

den offentliga sjörätten, åtgärder som enligt utskottets uppfattning skulle 

vara huvudsakligen ägnade att skydda naturen och miljön. 

Eftersom lagutskottet dock bedömt det vara mindre sannolikt att prövningsinstan..

serna i Helsingfors skulle acceptera ett nytt lagförslag med samma innehåll 

ifråga om ens någon av de aktuella paragraferna, har lagutskottet beslutat 

tillstyrka lagförslaget i den form landskapsstyrelsen nu föreslagit. 

Lagutskottet bedömer det emellertid såsom y~terst angeläget att åtminstone 

de åtgärder~ som nämnas i de förutvarande stadgandena 17 § 2 mom, och 18 § 

l mom, skulle handhavas av landskapets myndigheter såsom ansvarif, första instans. 

Utskottet uttalar därför förhoppningen, att landskapsstyrelsen omedelbart 

efter lagens ikraftträdande skulle inleda förhandlingar i syfte att nå överens

kommelse om överflyttande av ovannämnda å rikets allmänna förvaltning tydligen 

ankommande uppgifter på landskapsförvaltningen. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget l den lydelse 

landskapsstyrelsen föreslagit. 

Mariehamn den 12 november 1976. 

s ~p 
-Erik Lindfors 

ordförande. 

Närvarande i utskottet: ord:6 · anden Lindfors, viceorfö.randen Andersson och leda
moten Berg ävensom suppleanterna Bengtz och Wiklöf. 


