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S1DRA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 37a/1983-84 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till 

1) landskapslag angående ändring av landskaps

lagcn om naturvård, 
2) landskapslag angående ändring av 2 § land

skapslagen om kommunalskatt på inkomst. 

Vid lagförslagets andra behandling har landstinget inte oförändrat 

godkänt det förslag som framstUllts i stora utskottets betänkande nr 

37/1983-84. Landstinget har härvid beslutat på nytt inbegära stora 

utskottets betänkande i ärendet. 

l anledning härav har utskottet behandlat ärendet och därvid konstaterat 

att landstinget godkänt följande ändring av stora utskottets betänkande 

angående landskapslag angående ändring av landskapslagen om naturvård. 

26 § 8 mom. 

Har täkttillstånd genom avgörande som vunnit laga kraft förvägrats och 

kan markägaren inte använda marken för jord- eller skogsbruk, byggande 

eller motsvarande ändamål som medför skälig nytta, är landskapet skyldigt 
att lösa in området, när ~iga ren det kräver. Den konunun där området är be

läget har dock rätt att under samma förutsättningar i första hand lösa in 

området. Har ägaren krävt att området skall lösas in, skall landskaps

styrelsen omedelbart underrätta kommunen om dettä. Är omtåd.et·:enJrigti . 

fandskapsstyrelsens bedömr'ling av särskild betydelse med .häns.yn:._tilLna

turvården tillkonnner dock landskapet inlösningsrätten oberoende av kom

muns inlösningsanspråk. 

Stora utskottet har efter omröstning (6-4) omföttat de ändringar som 
godki.ints av landstinget i ärendet. Minoriteten (ordf .Boman, Roy Jansson, 

Gustafsson och Lundberg) önskade vidbli utskottets tidigare i ärendet 

fattade beslut. 

Utskottet föreslår dock att en ändring av ikraftträdelsestadgandet bör 

ske,eftersom det tidigare föreslagna ikraftträdelsestadgandet var 1 sep

tember 1984. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet meddela 
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att stora utskottet omfattat lagförslaget 

i enlighet l*)<l lanustingets beslut, dock så 

att i ikrafttrUdelsestadgandet i 1 rrom. får 

följande lydelse: 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. 

1\13.riehamn den 18 september 1984. 

På stora utskottets vägnar: 

Tage Boman 

ordförande 

Bert Häggblom 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets a.1vgörande behandling:ordf. Boman, Berg, Gustafsson, 

Roy Jansson, Johansson,Lundberg, Sagulin,Wilhelms och Oberg samt ersättar©TI 

Sundberg. 


