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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr ~1 /1982-83 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till 

landskapslag om ändring av 3 § landskaps

lagen om stängselskyldighet. 

Stora utskottet, som i ärendet mottagit lag- och ekonomiutskottets betänkande nr 

12/1982-83, får vördsamt anföra följande. 

Utskottet har ansett det motiverat att utöver den föreslagna ändringen i lag

texten förtydliga .. tEX ten sålunda att det klart framgår att detta lagrum inte 

påverkar nuvarande avtal eller avtal som frmndeles uppgörs. Sålunda föreslås 

detta lagrum bli tillämpligt enbart i de fall som inte regleras i något avtal. 
Detta innebär att förhållanden som i dag eller framdeles inte faller under av

tal regleras genom den här föreslagna lagändringen. Dessutom har utskottet funnit 

det skäligt att den här föreslagna stängselskyldigheten begränsas till 200 meter 

kring tomten. 

Efter omröstning ( 5 - 4) beslutade utskottet att lagförslaget skulle få nedan 

angiven lydelse. Enminoritet bestånde av ledamöternaAndersson, Halmberg, Nord

lund och Sundback föreslog att lagförslaget skulle förkastas i sin helhet, 

eftersom de anser att gällande lagtext är tillfyllest. Ledamoten He11ing nvstod 

från att rösta. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

i följande lydelse: 

L a n d s k a p s 1 a g 
angående ändring av 3 § landskapslagen om stängselskyldighet. 

(Ingressen lika som i framställningen). 

3 §. 

Oavsett m.d i 1 mom. är föreskrivet åligger det ägare eller innehavare av tomt, 

som används huvudsakligen för fritidsbruk,att ensam sv::i.ra för 200 meter av 

stängslet kring tomten, såvitt annat inte har avtalats. Kan sakägaTila inte enas 

om vilken del av stängslet tomtens ägare eller innehavare skall svara för, av

görs detta såsom i 4 § är föreskrivet. 

Mariehamn den 12 april 1983. 
Pa stora utskottets vägnar: 

Alarik Häggblom 
ordförande Bert Häggblom 

Närvarande i utskottet: ordf. Häggblom, v.ordf. K.Jans~Ö~~el~~~Öt. Andersson, 
Berg (delvis), Helling (delvis), Halmberg, Blomqvist, S-0.Lindfors, Sundback, 
Oberg (delvis) samt ersättaren Nordlund (delvis). 


