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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 12/1974-
75 med anledning av landskapsstyrelsens 
fre.rnställning till Landstinget med förslag 
till landskapslag om fartbegränsning för 
den lokala sjötrafiken, rättad landskapslag 
om fartbegränsning för sjötrafiken inom 

landskapet Åland. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

lr 10/197 4-75. 
Stora utskottet, som i ärendEt hört lantrådet Alarik Häggblom och 

fiske r ikonsulenten Magnus Westling, har ingående dryftat framställ
ningen och dess mer eller mindre tydligt utsagda motiv . Det förefaller 
klart att såväl naturskyddsintressenrom privata ägarintressen i far
lederna närliggande vatten- och strandområden utgör starkare motiv 
för lagf örslaget än kravet på tryggandet av allmän ordning och säker 
he t i kommunikationslederna till sjöss inom landskapet . Det synes 
tveksam t om man under sådana betingelser bör söka åtgärda konstaterade 
olägenheter genom polisföreskrifter - samfärdseln i sjölederna är ju 
i sig en lovlig verksamhet , varför en speciallag i ämnet otvivelak
tigt vore en bättre grund att bygga begränsningar på. 

Mot den ovannämnda bakgrunden kan det också inställa sig en viss 
tvekan i f r åga om lags tif tningebehörigheten såvitt gäller rätt för 
landskapet att u t färda polisföreskr ifter för tryggande av allmän ord
ning och säkerhet i allmänna farleder inom landskapet. Dylika före
skr ifter borde då i första rummet åsyfta de i allmän farled sjöfaran
des krav på säkerhet till liv och egendom. Enligt 11 § 2 mom . 17 punk
ten själ vstyrelselagen hänförs lots- och fyrväsendet samt annan offent
l ig sjörät t under rikets lagstiftningsbehörighet. Ansvaret för de 
tekniska fö rutsättningarna för betryggande navigering i allmänna far
l eder åvilar alltså riket. Det kan ifrågasättas, om icke också far t 
begränsningar, givna i intresset av allmän ordning och säkerhet i 
f arled, är att hänföra till dessa förutsättningar. 

För att få en speciallag i ämnet och fö r a tt f å kompe t ensfrågan 
pr övad i nämnda hänseende, har en minoritet i utskottet bestående av 
ledamöterna Hagström, Sanders , Arvidsson oc h Söderlund, unders tött 
lagstiftningsi.nitiativet medan majoriteten, utskottets övriga ordina
rie ledamöter, anslutit sig till lagutskottets uppfattning att l ag
stiftningsåtgärder i ärendet icke är erforderliga . 
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Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet vördsamt 

föreslå 
att Landstinget måtte förkasta lagför

slaget. 

Mariehamn, den 9 januari 1975. 
På stora utskott~?--ts vägnar: 

v!S~~ ~~~~~~' . B.örje Ha§s .röm . , 
/ ordförande ..c:;A,,....,l..-'1..4-~---. 

· Max Carlberg 
sekreterare.· 

Närvarande i utskottet:ordförandcn Hagström, viceordföranden San
ders samt ledamöterna Arvidsson, Berg, Gustafsson , Rolf Carlson, 
Nils Karlsson, Söderlund, Söderström och Öström. 




