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STORA UTSK01l 1TETS betänkande m 15/19 59 över 

landskapsstyrelsens framställning m 23/1959 till 

Ålands landsting med förslag till framställning 

till regering en angående lagstiftning om rätt 

till allmänna vattenområden inom landskapet 

Åland. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

m 13/1959' har därjämte inbegärt -stora utskottets utlå tande. 

Sedan lagutskottets betänkande och i ingressen nämnda framställ-

ning genomgåtts beslöt stora utskottet enhälligt omfatta lagut- I 

skottets betänkande. Stora utskottet får därför vördsamt f öreslå 

att landstinget v ille till regeringen göra 

nämnda framställning i den lydelse lagutskottet 

föreslagit. 

·Mariehamn den 18 september 1959. 

P å stora utskottets vägnar: 

i . !! . ()t~ . 
y.G. Mattsson. 

Närvarande i utskottet: viceordföranden Gideon Mat~sson samt 

ledamöterna Ruben Björke, Gustaf Ek , Gusdaf Jansson, Georg Leanders

son, Ragna Sanders, Bertel Söderlund och Edv. Östling samt supple

anten Johan Lönroth. 
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Till F i n l a n d s R e g e r i n g 

I 
I , 

från Ålands landsting . 

Regeringen har till Riksdagen överlämnat en proposition med 

förslag till lag om rätt till allmänna vattenomräden av den 30 

april 1959 (34/59) . I det i propositionen ingående lagförslaget 



stadgas , att Finlands territorialvatten är allmänt vattenområde 

samt att allmänna vattenområden jämte botten äro statens egendo 

Dä begreppet Finlands territorialvatten fastställts genom lagen 

av den 18 augusti 1956 (463/1956) , synes ingen annan tolkning 

möjlig än att jämväl den del av landets territorialvatten, som 

faller inom landskapets gränser , ingår i de allmänna vattenomrä. 

den , som enligt propositionen avses bliva statens egendom . 

Enligt 25 § i s jälvstyrelselagen för Åland av den 28 december 

1951 övergick all "statens fasta egendom och byggnader i landak 

pet Åland" vid lagens ikraftträdande den l januari 19 52 i land-

skapets ägo , med undantag av "egendom och byggnad , som vid la-

gena trädande i kraft användes eller reserverats för statsver-

kets behov ". Genom förordning 19 februari 1954 (47/54) har pre-

ciserats den fasta egendom , som på grund av undantagsbestämmelee 

skall bliva i statens ägo . 

Enligt den tidigare gällande lagen av den 6 maj 1920 om s jälV" 

styrelse för Åland hade landskapet endast "nyttjanderätten t ill 

statens jordegendom i landskapet Åland" med vissa undantag . Olll-

sorgen om att bj~ehålla Ålands jord i åländska händer utgjorde 

emellertid en av de väsentliga uppgifterna vid revisionen av 
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självstyrelaelagstiftningen. På grund härav ansågs även, att ägand~ 

rätten till statens fasta egendom inom landskapet skulle övergå 

till landskapet . Staten skulle icke äga någon fast egendom på 

Åland , frånsett några smärre undantag , som voro erforderliga för 

statens förvaltning • . Denna linje överensstämde också med stats-

maktens löfte vid självstyrelsens tillkoms t "att för all framtid 

trygga Ålands kommande släktled. vid fädrens jord eamt dess svenska 

språk och nationalitet" , vilket ju även utgör ejälvetyrelsela.gens 

huvudsyftemäl . 

Det r · der intet tvivel om att lagstiftarens mening varit , att 

staten icke skall ha någon äganderätt till fast egendom pä Åland , 

av vad slag det vara mä , utöver vad som är nödvändigt för statens 

förvaltning . Staten har i självstyrelselagen (11 § 2 mom . l p .) 

för sin del förbehållit sig blott 11rätt till expropriation av 

fast egendom för allmänna riksbehov . " Någon annan tolkning av la

gen har ej heller varit ifråga , förrän äganderätten till utanför 

byarägäng belägna vattenområden inom landskapet blev tvist under

kastad i samband med en utmålsfärrättning är 1955 . Frågan blev då 

dragen under domstolsbehandling och mälet är fortfarande anhän-

gigt . 



.... 
Av propositionen framgår, att man utgått ifrän att lagen . betr1 vara att stadga, att territorialvattnet inom landskapet skall till- 1 

fande äganderätten till allmänna vattenområden jämte botten är ~ höra staten , synnerligaet som införande av ett sådant stadgande bor-

deklarativ natur , d .v . s . att den endast konstaterar, att ifråg~ de säsom en förklaring till självstyrelselagen för Åland antagas ! I 

rande områden sedan gammalt tillhört staten . På sidan 2 (spalt l av riksdagen i den ordning , som 67 § i riksdagsordningen föreskri-

och ·2 i motiveringen) hänvisas bl . a . till den gamla rättsprinci~ ver , och med Ålands landstings bifall. 

att "områden , vilka icke höra till lägenhet och beträffande vilk1 I det utlåtande , som Högsta domstolen avgivit över förslaget 

enskilda eller samfund icke heller annars kunna påvisa bättre till proposition , framhåller Högsta domstolen , att den icke under-

rätt , äro statens egendom" . Emedan 25 § i självstyrelselagen f ör sökt förhållandet mellan den.föreslagna. lagstiftningen och särlag-

Åland klart och tydligt bestämmer , att äganderätten till all stiftningen för landskapet Åland . Utlåtandet är sålunda avgivet 

statens faat.a egendom och byggnader , med vissa undantag• övergåt1 utan särskilt beaktande av den rätt landskapet kan hava till sitt 

till landskapet , och dä lagförslaget utgår från att allmänna vat· område , som enligt 1 ~ 2 mom . i självstyrelselagen den 28 december 

tenområden jämte botten , vilka utan nägra som helst tvivelsmål 1951 "omfattar Ålands län , sädant detta bestod den 7 maj 1920, dä 

bör anses vara fast egendom , alltid tidigare varit statens ege~ lagen om självstyrelse för Åland trädde i kraft . " I regeringens 

dom , följer härav , att denna egendom och äganderätten till den· proposition beröres landskapets rätt icke med ett enda ord , ehuru 

samma genom självstyrelselagen övergick till landskapet land den frågan därom , huruvida enligt gällande rätt statens rätt till vat-

l januari 1952 . Vid denna överföring av äganderätten till staten• tenomräde utom byarägäng innebär offentligträttsligt herravälde 

fasta egendom och byggnader har uppenbarligen ockeä territori al- eller privaträttslig äganderätt , är tvist underkastad i den aktuel-

vattnet varit inkluderat , dä i förordningen 47/1954 också utom la rättegången och redan därför bort bliva föremål för utredning . 

byarägäng belägna holmen Flöt jan och klippan Gisslan förbehållits Intresse av ett klart lagbud i denna angelägenhet förefinnee därför 

i statens ägo. Under sådana om tändigheter synes avsikten icke säväl i landskape som i riket . Emellertid kan Ålands landsting 



------·----- -------

ick inom ram n för sin lagstiftning bebö ighet åstadkomma ett l §. 

sådant lagbud , ty självstyrelsela en 11 ~ 2 mom . 11) P • tillför- Finlands territorialvatten i landskapet Åland är , till den del 

säkrar riksdagen lagstiftningerä ten om äganderätt till vatten- det är beläget utom byarägång , allmänt vattenområde . Allmänt vatten-

omräde . Å andra·sidan har landstinget enligt 13 l mom . 4) P~ område inom landskapet är jämte botten landskapets egendom . 

självstyrelselagen. rätt att lagst ' fta inom vattenrättens område, 2 §. 

varför lags tiftningen om detta vattenområdes nyttjande hör till Härförinnan lagligen förvärvad enskild rätt till fiskeplate 

lands tingets behörighet . I Regeringens proposition ing stadgande utanför byarågäng eller annan särskild rättighet till viss del av 

såväl om ägo.n erätt n som om nyttjanderätten . D l dst ing t i cke allmänt vattenområde är fortfarande i kraft . Anordning eller 

i detta sammanhang vill. taga ställning ti-11 frågor om ägander:: tte konstruktion , som lagli gen tidigare inrättats på allmänt vatten-

utnyttjande , i synnerhet som en ny vatt nrii.t lag .under en -längre område och som betjänar sjöfarten eller landtrafiken, hamn , flott-

tid för eretts , kunde det,biiva påkallat, t Regeringen förel de ning , fiske eller annat syftemål , må fortfarande där bi~ehällas 

riksdagen en sär kild proposition med förslag ~ill lag om allmänna utan h i nder av stadgandena i denna lag . Landskapet Åland tillkom-

vattenom:räden inom landskapet lland , vilken lag end st skulle om· mer icke ersättning för dylik rätt , ej heller för områdets använd-

fatta fr gan om äganderätten . ning såsom underlag fo··r d i 11 anor n ng e er konstruktion , som inrät-

ed hänvisning till det ovan anförda får landstinget 'vördsa.Illld 1 tats före denna lags ikraftträdande , förutom då angående dylik er-

a.nhälla , 
sättning särskilt överenskommits . 

att ege:ringcn ville f örelägga riksdagen ' ' 3 § . 

nedanstående lagförslag: Denna lag medför icke ändring i vad som särskilt är stadgat 

" L a g eller annars gäller om rätt att idka fiske eller jakt på allmänt 
j 

om rätt till allmänt vattenområde inom landskapet land• vattenområde eller. där bedriva trafik eller flottning eller utöva 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 



6. 
annat allmänt nyttjande . 

Förflyttar sig gräns mellan by och allmänt va ttenområde , i n-

verkar detta icke på bes tåndet av sådan rätt till del av allmänt ' 

vattenområde, vilken lagligen förvärvats före denna laga ikraft-

trädande eller vilken i stöd av denna lag överlåtits åt annan . 

Sådan del av allmänt vattenområde , vilken i vederbörlig ordning 

tagits i varakti.fl't bruk av staten eller landskapet Åland' förblir 
Landskapsstyrelsens skrivelse angående lagstiftning om skatte-

statens eller landskapets egendom . 
lättnadskonto. 

5 ~ -

Sådan del av allLD.änt vattenområde inom ·landskapet Åland , som 

genom förordningen den 19 februari 1954 om statens fasta egendom 

och byggnader i landskapet Åland (47/1954) bibehållits i statens 

ägo , beröres icke av stadgandena i denna lag ." 

Mariehamn den 21 september 1959 . 

Pä lan~~~ta vägnar: 

---. 
Th . Eriksson 

talman . 
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~~~ 

Evald Häggblom 

~~ -- --h' 
Eliel~~..-

vicetalman • 
vicetalman . 


