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STORA UTSXOTTETS betänkande l~ 18/1954 

med anledning av lctndskapsstyrelsens fram

ställnin5 till. Alcinds ländsting med !'örsla5 

till landska~~läg innef&ttande regler till 

1"örekommande av sarnwanstcitn.i..O.i::; i lokCJ..la far

vatten i landskapet Ålando (lt 28/1954) 

1andstin6 et, solil i aren.det 1att mottaga lac!,utskottets betänkande 

k 19/1954, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Vid genomgåendet uV lagutskottets lörenåmnda b8tänkande har stora 

utskottet omfattat de synpunkter lagutskottet framhållit beträffande 

lc,r._dstin.gets lagstiftningsrätt i fråga om lagförslg,get 9 som stora ut-

s:rnt-tet i huvudsak därför kunnat godkännae Dock anser utskottet, att 

5 § i landskapsstyrelsens förslag borde bibel~llas, enär det vore fö

renat med nvsevärdu praktiska olägenheter, om mindre farkoster, då de 

li15gs. till Flnkars inom in1·e fo:rvo.tten, vore tvungna o.tt föra ljus. Ut~ 

trycket lokala farvatten borde likväl i konformitet med lagförsl8.get 

i övrigt utbytus med inre L.:.rv ::ttan,, I:K:t:räfiande 5 § i lagutsKottets 

lagförslag .... nser stora ut.skott::::t, ':-l~ .1 .::.n6 den f ö.r där berörda fartyg 

borde ändr~s frän 8 till 12 m~t~~· 
På grund av d8t OVd!lscgdc. iår :::;turc. utsxottet därför vördsamt 

föreslå 
att l~ndstin~et ville ~Dtaga la~Ibrsl~get 

i u~n lydelse la6 utskott8t ~dreslagit, dock 

wi.::d lolj::.tnda än11..1..ingc.;r! 

~ 
J!'a.rtyg med en lan,;.; J överallt om mindre än 12 m.eter 7 som ligger till 

~nK~rs inom inre farv~tten, behöver ej föra ljuse 

L§..:_ 

Under tjocka, mist, snöiall eller hårt regn, så ock under andra för

hållanäen, dd. sikten är på liknande sätt begränsad, skall motordrivet 

f2rtyg, vars längd övere.11 t är större än 12 meter, med en mellantid c:\°v 

2 minuter avgiva tydlig ljudsignal, som kan skjljas från motorljudet, 

Är motordrivet fo.rtyg mindr,~r,'t~~ovan sagts, behöver sådan ljud.signal 
j,'.?.!i,~'f '_., ... ~.~ ,. 

lJL:. 
(Liksom l~gutskottets fö.rsl2g): 

8 ~(.' --·-·"··-· 
(Liksom lagutskottets försl~0 )c 

Marieh.amn oen 22 nov,~mb.::ir 19540 



På stora utskottets vägnar& 

Valter Johansson. 

Närvarauae i utskottet a ord1'öranden. Carl Holmt;,vist, viceord

föranden Hugo Carlsson samt ledamöterna u-unhild berglund, Anton 

Fällman, Trygve Johansson, Helge Klingberg, Bertel Söderlund· och 

'fil..lhelm Wilen avensom suppleanten Ferd. Sjöstrand. 


