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LAGUTSKOTTETS betänkande m 7/1957 över 

landstingsmannen Harry Johanssons m.fl:s hem

ställningsmotion om uppdrag åt landskapssty

relsen att utarbeta och till landstinget in-

komma med förslag till en tidsenlig byggnads- I 

stadga för landsbygden i landskapet Åland • . 

Förenämnda hemställningsmotion 9 varöver landstinget inbegärt lagut• 

skottets utlåtande 9 har utskottet beha ndlat och får för landstinget 

vördsammast framhålla fö ljande: 

Till 1952 års landsting inlämnade landstingsmannen Rauha Åkerblom en 

hemställningsmotion (m 4/1952) med förslag om uppdrag åt landskapssty-

relsen att i brådskande ordning inkomma till landstinge t med förslag 

till ändamålseniliig byggnadsstadga för tätt befolkade samhällen på den 

åländska landsbygden. 

r sitt betänkande över motionen (m 6/1952) erinrade lagutskottet om, 

att en av landskapsnämnden år 1945 till landstinget avlå~en framställ

ning om antagande av landskapslso' om byggande på landsbygden i landska

pet Åland förkastats 9 enär förslaget ansågs innehålla för våra förhål~ 

landen alltför detaljerade bestämmelser. Men utskottet framhöll vidare, 
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att de av motionären påtalade missförhållandena äro av den betydelse 9 ,, 

1

1 

att nya initiativ böra göras 9 och att såväl landskapslag om byggande på Il 
1 

landsbygden som stadsplanelag för Mariehamn och byggnadsstadga för Ma- I 1' 

riehamns stad äro behövliga. I enlighet med utskottets f örs lag g~dkände 

landstinget motionen sålunda, att landskapsstyrelsen erhöll i uppdrag 

att utarbeta förslag till sådana l a ndskapslagar, genom vilka motionens 

syftemål kunna uppnås, och att så snart ske kan förelägga dem lands

tinget. 

Genom senare till landstinget avlåtna framställninga r har frågan om 

stadsplanelag för Ma riehamn blivit löst i positiv riktning 9 och den 18 

mars 1953 har utfärdats landskapslagar om byggnadsplaneområden på lands

bygden i landskapet Åland (~ 6/1953) och angående byggnadsstadga för 

byg gnadsplaneområden på landsbygden i l andskapet Åland (m 7/1953). Där

emot har förslag till l a ndskapslag om byggande på landsbygden i övrigt 

ännu icke förelagts landstinget 1 men uppdrage t åt landskapsstyre lsen 

står kvar. 

I anseende härtill anser utskottet, vars instä llning till frågan icke 

förändrats, opåka llat 

åt landskapsstyrelsen 

att på basen av hemställningsmotionen ånyo uppdragc 

att utarbeta förslag till byggnadsstadga för lands~: 
1 

bygden 9 synnerligast som l a nd skommunerna själva i stöd av gällande lag

stiftning är oförhindrade att antaga för dem l ämpliga byggnadsordningar. 
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Utskottet föreslår därför vördsammast, 
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att landstinget ville förkasta motionen. 

Mariehamn den 13 mars 1957. 

På lagutskottets vägnar: 

'anEr>;bi~ 
ordföra nde, 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson 7 ordförande, Nils Dahlman, 

August Johansson, Gustaf J a nsson och Herma n Mattsson. 


