Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1s e s framställning till Ålands landsting
med förslag till landskapslag angående ändring
m·30/1963.
av landskapslagen om reglering av byggnadsverksamheten.
Landskapsstyrelsen tillsatte den 24 oktober 1962 en kommitte, be. '
stående av lagberedningssekreteraren Rolf Suhdmai:q länsrådet Ruben
Kalm och lantmäteriingenjören Bertel Fagerlund ~ oed uppgift att utreda
frågorna om jo~dförvärv och stråndbebyggelse i landskapet samt att
inkomma med av utredningen föranledda förslag. :Denna kommi tte, kallad
Strandkomrnitten, har sedermera i tvenne delb~tänkanden behandlat dels
förval tningsfrågÖr och dels lagstiftningsfrågor inom landskaps lagstiftningens ram och ett tredje delbetänkande har utlovats beträffande sådana lagstiftningsfrågor, som föTutsätta riksdagens medverkan.
I sitt andra delbetänkande föreslår strandkommitten vissa ändringar
i landskapslagen om reglering av byggnadsverksamheten i syfte att åstadkomma en övervakning av strandbebyggelsen och bereda möjlighet till
effektivt ingripande i sådana fall, då en olämplig strandbebygge+se
håller på att uppstå. Som motivering för den föreslagna åtgärden framhåller kommitten i de hittills överlämnade betänkandena bl.a. följande:
"Högre lev.L1adsstandard~ längre ' semester och lediga lördagar torde
vara de främsta . orsakerna till, att stadsbefolkningen, enkannerligen
i storstäderna, numera i större utsträckning än förr söker sig ut på
landsbygden und~r fritiden. :Därigenom har ett visst tryck från städerna '
uppst ätt mot den kringliggande landsbygden, som skall förse stadsborna
med områden fÖT fritidsvist else. Genotn de ftlrbättrade kommunikationerna,
såväl i det avseendett att så gott som alla familjer har egen bil, som
också för vår del däruti~ att bilt~rjetrBfikerl köffim,it till och utvecklats mycket snabbt, har detta tryck också i landskapet blivit kännba:r-t,
i synnerhet från Stockholm men också i viss män f~ån fastlandet, från
Åbo och Helsingfors. :Det är uppenbart ~ att de omständigheter, som är bestämmande för tryckets storlek, kommer att successivt förstärkas, varför
trycket kommer att öka.
Följderna härav är både positiva och negativa. Till den positiva
Sidan måste räknas, att turismen till landskapet intensifieras för
varje är, vilket medför ökade ut~omstmöjligheter för befolkningen här,
en livlig handel och goda kommunikationer. Till d e negativa hö~ däremot,
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att strandbebyggelsen och jordägandeförhålland~na i landskapet utvecklas
pä ett sätt, som i många fall måste :betecknas som ogynnsamt. Här bör
dock genast klarläggas, att korri.nii tten icke är emot ali fri tidsbebyggelse
i landskapet och ick e heller vill generellt motsätta sig främlingars
jordförvärv, Kommitten åsyf ta:r fastmer, att utvecklingen här bör ledas
i rätta fåror, så att ailmänna och enskilda intressen på bästa sätt
ti 11 vara ta.gas .
Då intresset för fri tidsområden i landskapet från Sveriges sida varit
dominerande hittills t . bör ytterligare några speciella omständi ghe ter
beröras i detta sammanhang~ I Sverige medför den s,~. strandlagen rätt
för länsstyrelserna att bestämma en viss fr~zon utmed stränderna, som
icke får bebyggas annat än med dispens eller enligt fastställd byggnadsplan . I Stockholms skärgård är en mycke t stor del av stränderna på detta
sätt fredad för bebyggelse. Detta medför, att intress ~t för de åländska
stränderna på senaste t i d blivit alltmer markant. Bidragande härtill har
ocks å varit, att priset · på to~tmark här Varit avsevärt lägre än priset
i motsvarande förhållanden på svenska sidan.
För Stockholms.-regio n en utarbetas och förverkli g as en regionplan i
snabb takt . Denna region'}?lan kan givetvis icke inklud era landskapet såsom ett fri tidsomräd·e :f~r stockholmari1a, men tydligt är~ att man inom
'
regionplanearb~tet också tagit , nänsyn till,
a tt ett sådant område f.:j_nnes
med goda kommunikationer . från den svenska huvudstaden. Dessa kommunikationer kommer uppenbarligen att förbättras också vad beträffar l andkommunikati onerna ti'll kusten mittemot Åland.
Utöver Stockholm bör också de andra .större städerna i östra lVIellansverige tagas i betraktande, kanske särskilt Uppsala, Västerås och Gävle,
Det är sålunda en stadsbefolkni~g på betydli gt över en mi ljon, som i denn
del av Sverige söker sig fri ticlsområden i omgivningen. Kommer en del av
denna -befolkning att söka s i g till Åland, som man väl kan vänta sig, blir
ko kurrensen hård också om, enligt våra begrepp, ganska ogästvänli g a
plats er."
nLandskape ts byggnadslagstiftning bygger på den principen; att byggnadsverksamheten i Mariehamn och tätorterna på land sbygden samt även an,_
norstädes , där tätbebygge l se uppstår, är r eglerad, medan byggnadsverksamhet inom de glesbebyggda områdena på l ands ort en är helt fri. Då strand
områdena i allmänhet måste anses som gle sbebyggda, följer härav,att uppföran de av en sommarstuga på strandområdena på l andsbygden icke faller
Und er reglerad byggnadsverksamhet. Möjli ghe terna att underkasta sådan
byggnadsve~ksamhe t reglering ära begränsade till möj lighetep att utfärda
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byggnadsförbud för ett strandområde, vilket inom en viss kort tid, högst
tre år, vilken tid dock på synnerliga skäl kan förlängas med två år åt
gången, skall leda till uppgörande av byggnadsplan, varefter otrrådet får
bebyggas enligt denna. Det ställer sig give tvis svårt att på ett flertal
olika platser utfärda byggnadsförbud och att inom rimlig tid få byggnadsplaner uppgjorda för dessa områden, då andra mera påträngande problem
under den närmaste fraratiden komt1er att engagera fackmännen.
1
I
I riket är däremot byggnadslagstiftningen sådan, att byggnad slov numere
erfordras varhelst man önskar uppföra en nybyggnad. De positiva följderna av denna anordning är bl.a. att olämpliga byggnadsföretag vid stränderna kunna förvägras byggnadslov samt att byggnadsföretag, som i byggnadstekniskt, brandtekniskt eller ur sani tetssynpunkt är bristfälliga,
kunna förhindras. I landskapet kan sådana synpunkte r . icke bli va lJka
effektivt tillvaratagna.
Såvitt det gäller strandbebyggelsen, raedför i Sverige strandlagen att
de stränder, som tilldra sig särskilt stort intresse, genom strandförbud kunna fredas från bebyggelse. En jordägare, som är intresserad av
att exploatera strandömrådet, kan genom uppgörande av byggnadsplan för
området frigöra detsamma från strandförbudet. Detta system synes i stort
sett tillf~rsäkra såväl jordägarna som alimänheteri ett tillvaratagande
av deras be~ättigade ihtressen. Strandlagen innehåller också andra stadganden i allmänhetens intresse, vilka ligga utanför den egentliga byggnadslagstiftningen. Hit hör främst stadgandena om rätt att gå utmed stran
den och förbudet att ingärda strandområden på sådant sätt, att man försvårar möjligheterna att röra sig på stranden. Här är det fråga om en utveckling av allemansrätten med· en motsvarande inskränkning i jordägares
rättighet er.
En jämförelse mellan förhållandena ' i riket och i Sverige ge,r vid handen, att en strandlag med tank e på strandbebyggelsen icke med nödvändi ghet är behövlig i riket, då byggnadslag en i viss mån ger de möjligheter
till reglering av strandbebyggelsen, som ett strandförbud enligt strandlagen annars skulle ge. De övriga förmåner, som den svenska strandlagen
avser att tillförsäkra allmänheten, komma där med icke till stånd. Emelle
tid torde det åtminstone tillsvidare vara främnande för det allmänna rät ·
medvetandet i vårt land att göra så djuptgående ingrip anden i den enskil
da äganderätten. Byggnadslagens metod att lösa dessa frågor synes dock
mera förenlig med vår uppfattning, då den generella byggnadsregleringen
drabbar samtliga jordägare och icke blott dem, som äga strandområden."
Strandkommitten har stannat för, att i byggnadsregleringen borde inbe
gripas ett strandområd e, som skulle sträcka sig utme d alla stränder till

-4en bredd av 150 meter uppåt land och 50 meter ut i vattnet. Inom detta
,
område skulle byggnadsförbud gälla, vilket skulle inn_ebära, att landskapsstyrelsens tillstånd erfordras för uppförande a~- nybyggnad på området. Avsikten härmed s:kuiie icke vara at_t förhindra bebyggelse på området utan blott ' ~t:t. mö jfL~göra kon tro 11 , ~v b,_~-b'yggelsen på stränderna.
'""'
Den bofasta jordbruka~~ och fiskarbefolknfhgefi s~ulle vara berättigad
att utan -särsk:i,l, t till."stånd
uppföra sådana byggnader, som äro· behövliga
.
för d era's utkomst • .Kommitten . ani'ör vidare· t
"För ~tt åstadkomma en enhetlig praxis vid bevii -jande av tillstånd
på strandområdet b o.rde e~ligt komm.i tt~ns åsi"lct Landskapsst yrelsen bevilja byggnadstillstånden till ~ess' strandplanering verkställts geh·om
fastställande av by ggnadsplan m,e d tillhörande be,s_tämmels er. Till dess
borde regleringen närmast taga sikte på att för allmän~~ bruk bevara
de särskilt värdefulla strandområden, som lämpa sig till ~ad- och hamn~
platser oc h eventuella andra a llmänna b e hov. Uppförande av sommat-stugor borde all tsä i allmänhet tillåtas under förutsättning, a_~t byggnadernas plac e ring och utförande kan anses vara lämplig och ändamålsenlig och icke fö r fulande för landskapsbilden. Däremot borde byggnadstills ~ånd icke beviljas på sådant sätt, att en för omg ivnin gen, däri
inräknat ocks ä mar ken ova nför strando mråde~, ~ ,ehövlig bad- eller hamnplats korame at,.. t omfatt a s av tomte n för byg gnaqen. I sådana fall borde
byggnadens p laceri ng go dkännas end.ast under förutsättning att den är
belägen tillr ~c kligt långt från i firägav;ar;ande strand och anläggand~ av
privat brygga, båt hus el l er liknande icke tillåtas vid det strandavsnittet.
För de strandområden, som utsätts för särskilt starkt tryck från
sommarstuguspekula nter, borde enkla byggnRdsp1aner uppgöras. Det skulle
också stå fritt f ör envar strandägare e ller fl e ra strandägare gemensamt
att, om de ville e xploatera ett härför l~;mpat strandområde, på eget initiativ föranstalta om U°tlpgörande av byggnadspla:r:- för området. På detta
sätt kunde lämpliga strå.'.ndområden utnyttjas så, att ett stort antal tomter .med tillgång till gemensam bad- och hamnplats kunde säljas, vilket
skulle medföra stor fördei för de jordägare, som äga jordområden i trakten.
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Byggnadsplanerna för strando, rr~iäd -~na, som i allmänhet icke behövde omfatta stort mer än reserveran.~-~--'':ä'V mark för nödiga vägar, bad~ och båtPlatser samt en lär.J.plig tomtindelning; kunde uppgöras mycket enkelt och
till ringa kostnad och det är int·e. nöa.v-ändigt att anlita arkitekt· för
Planeringen. Det för planeringen nödi g a kartmaterialet kommer inte att
ställa s:i,g dyrt, dä grundkartan under ffikommand e är blir tillgänglig·"
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-5Landskap sstyrels en har efter omröstning orrrrattat kommittens förslag.
Byggnadsverksamheten är på många strandområden mycket livlig och de mest
begärliga områdena exploateras snabbt om blott ägaren är villig att sälja tomter från dem. Landskapsstyrelsen saknar möjlighet att ingripa i de
fall, där strandbebygge+sen håller på att utvecklas i en icke önskvärd
rik~ning. Dessutom är det enligt nuvarande stadganden icke n.iö jligt att
övervaka bebyggelsen effektivt, då byggnadslov eller-tillstånd icke erfordras. Landskapsstyrelsen insamlar för närvarande uppgifter om den
strandbebyggelse, som redan existerar, men det är för.enat med betydande
svårigheter att införskaffa tillförlitliga upplysningar härom.
Den föreslagna ändringen av byggnadslagen möjliggör dels en fortlö~
pande övervakning av strandbebyggelsens utveckling och dels ingripande
i sådana fall, däre olämplig strandbebyggelse håller på att uppstå._ Av:::sikten är att bevilja tillstånd för uppförande av sommarstugor och liknande på strandområdena i samtliga fall, där det är uppenbart, att någon
olägenhet därav icke framdeles uppstår. I sådana fall, där olägenhet
framdeles med skäl kan befaras, skall tillstånd beviljas på villkor att
placering, planering eller exteriör förändras till det efter omständigheterna lämpligaste.
X

X

X

Regeringen har den 27 september detta år överlämnat · till riksdagen
en proposition med förslag till lag om ändring av byggnads lagen (105/63) .j'
Ändringsförslaget orsakas av att Högsta förvaltningsdoillStolen i ett den
13 november 1962 givet utslag ansett, att i byggnadsplan icke enligt
byggnadslagen kan avsättas områden för lantbruk eller skogshushållning
och icke heller bestämmas om byggnadsbegränsning eller -förbud i fråga
om dessa områden. Då byggnadsplan i regel lägges endast över det område,
som är under exploatering, -medan inom och mellan de tomtindelade områdena ofta lämnas 9planerade områden, vilka tillsvidare får såsom tidigare
användas för jordbruk och skogs hushållning, har regeringen ans ett det
nödvändigt att ändra byggnadslagen så, att sådana områden enligt uttryck
ligt stadgande kunna intagas i byggnadsplan.
Då samma tolkning av stadgandena i landskapslagen om reglering av
byggnadsverksamheten synes vara den rikti.g a, borde motsvarande ändring
Vid tagas också i landskap slagen. Härtill föreligga så mycket starkare
skäl som byggnadsverksamheten utanför tätbebyggels en i landskapet är
helt fri och sålunda olämplig bebyggelse intill byggnadsplaneområde icke
på annat sätt kan förhindras.
Detaljmotivering.
±__§_. En definition och bestämning av begreppet strandområde bör införas

.

-6i denna paragraf. Då bebyggelse icke borde tillåtas intill de bad- och
harnnplatser, sora borde bevaras för allmänt bruk, anser landskaps styrelsen den av kommitten föreslagna bredden på strandområdet ändamålsenlig.
Fredande av stranden skulle icke komma ifråga på andra ställen utan uppförande av sommarstugor, tillåtas i princip så nära stranden tomtägarna
önskar.
7 §. Innebörden av byggnadsförbudet på strandområdet framgår av denna
paragraf. Tillbyggnad och ombyggnad av redan existerande strandbebyggelse kommer också att förutsätta tillstånd medan s.k. lätta konstruktioner
(ByggnadsL 126 §) kunna uppföras utan tillstånd. Uttryckligen undantagna
från byggnadsförbudet skulle den bofasta jordbrukar- och fiskarbefolkningens ekonomibyggnader av olika s lag vara.
lOa §. För att reglera beviljandet av tillstånd för byggande på strandområde måste en ny paragraf inför as. De områden, som visa sig lämpliga
för exploatering i större ut~träcknin g borde icke bebyggas på gru nd av
in casu beviljade tillstånd utan hellre enligt en för området uppgjord
enhetlig plan. Ifall en sådan uppgöres, kommer den att underställas land- 1
skap sstyre lsen för fastställelse (ByggnadsL 97 § ) , varför tillstå nd därefter enligt planen kan beviljas av den kommunala byggnadsmyndigheten
i f orm av byggnads lov.
Till dess byggnadsplan och därtill hörande byggnadsplanebestämmelser
fastställts, gälla beträffande strandområde s t adganden a om glesbebygge l se i byggnadslagens 13 kap. Då dessa stadganden likväl äro alltför fria
för att li gga till grund för prövningen av byggnadstillstånd för strandomr åde, bör de v äsentli gas te principerna införas i ett tilläggsstadgande.
Sålund a föreslår landskapsstyre l sen i 2 mom ., a tt i allmänhet byggnader
i mer än en våning icke skulle tillåtas. Byggnader med inred d vind skulle
sålunda högst få fdr ekomma 1 dock skulle, om det ~r fråga om en större
-nat::;byggnad såsom en pensiojOyggnad eller om t errängen, växtligheten eller
byggnadens utseende möjl i ggör det, också byggnader i två ell er flera
våningar tillåtas .
Särskild uppmärksamhet borde ägnas avloppsfrågor på strando.m råa e. Det
kan ofta leda ti 11 förorening av vattnet vid badstrand eller infekteri ng
av närli.ggand e brunnar, om avloppsl edning instal l e ras på ett i cke ändamålsenligt sätt~ Då byggnadstillstånd ansökes för en byggn ad, som uppenbarligen förutsätter anl ~ggan d e av avloppslednin g, borde därför utrednin
prest eras om denna lednings utförande.
Vidare anser landskapsstyre l sen, a tt av strandtomt . ick e mer än en tio
dedel borde få upptagas av byggnader samt a tt byggnadernas placering bor
de regleras så, att de icke får placeras närma re än tio meter frå n bygg-
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-7nadstomtens landgränser, ej heller så, att en framtida byggnadsplanering
inom området försvåras. En tillräckli g t g les bebyggelse är framför allt
en förutsättning för att området senare skall kunna planeras utan svårighet .
15 §. Motsvarande paragraf i rikets byggnadslag (15 §) har ändrats genom

-lag

den 21.12 1962 (FFS 661/62). Ändringen orsakas av antagandet av den

nya vattenlagen (FFS 264/61) och bör, eftersom sagda lag antagits att
gälla i landskapet (ÅFS 36 /63), ändras i överensstämmelse med den nya
lydelsen i rikets byggnadslag. På g rund av de ändrade_ stadgandena ,om
byggnadsplaneområdets omfattning bör undantag g öras för ägare till _j ordbruks- och skogshushållning sområden.

21-§..

I -denna parag raf föreslås uttryckli g t stadgande om att i bygg-

nadsplaneområde kan intagas jordbruks- och sko g shushållningsområden.
9-5.a §. I byggnadsplaneområqe ingåE:mde områden, som icke omedelbart behövas för egentliga byggnadsplaneändamål , avsättas tillsvidare såsom jordbruks- eller sko g shushåJ,. l _ningsområden. På sådant områd e bör byggnadspla-,.
nebestämmelserna och stadg andena i byggnadsordninge-n i allmänhet icke :
tillämpas men å andra sidan kan byggnadsföretag icke h e ller fritt till- '
låt as på dessa områden. I saklig öv erenssti mmelse med de för es lagna

s~ad

ganderia i riket föreslås, att på dessa områden skall gäll a stadgandena
påp!_anerat område, som icke är stadsplane- eller byggnadsplan eområde,
varav följer, att byggnadslov måste ariskaffas för annan byggnad än i

7 §

2 mom. ByggnadsL avsedd ekonomibyggnad.

103 §. Enligt gällande lydelse av denna paragraf är jordägare icke berätti gad till ersättning för den mark, som avsättes till trafikleder , med
mindre därtill åtgår mer än en tionded e l av hans mark eller marken icke
är behövlig för nyttjande a v honom tillhörig byggnadsmark. Skulle samma
ägare .tillhörig till jordbruks- eller sko g shushållningsområde avsa_t t
mark inberäknas vid fastställandet av sagda tiondedel, så skulle jordä garen i sådana fal.l i oskälig mån förvägras ersättning för mark, som
avsättes till trafikleder . De ovannämnda ändringarna angå e nde byggnadsplaneområdets omfattning påkalla därför ändrin g av denna parag raf. i d ett
avseende.
HänYisand e till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt före
lägga Landstinge t till antagande nedanstående

L a n d s k a p s 1 ag
angående ändrin g av landskapslagen om re g lering av byggnadsverksamheten
I enlighet med Ålands landstings beslut . ändras 7

§, 15 §, 94

§ 1 nom

och 103 § 2 mom. landskapslagen den 22 december 1959 om re g lering av

-8by ggnadsverk s amhe ten (29/59) samt tillägges till sagda lag 4 § ett nytt

3 mom. samt nya lQa, och 95a §§ sås om följer:

4 §.
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Med strando~mråde avses i denna lag all mark inom etthundraf emtio
raeters avstånd från strand vid medelvattenstånd samt vattenområdet
inom femtio meters avstånd från sådan stranq.

7 §.
Nybyggnad, som avses i 125 § raå· ej uppföras utan tillstånd inom
planerat områd'e ,; ej heller på strandområde.
Är annat icke föreskrivet i byggnadsordning, må likväl på område
utom stadsplan och byggnadsplan utan tillstånd uppföras ekonoraibyggnad,
som hör till redan förefintlig bostad 8ller jordbrukslägenhet.
tJtah tillstånd
111ä ock på strandområde uppföras för den bofasta . jord'
brukar- och fiskarbefolkningen behövliga ekonoraibyggnader ävensom båtbrygga7 bå~hus och byggnad för förvaring av båtar, jakt- och fiskeförnödenheter samt för fiske nödiga anläggningar.
lOa §.
Tillstånd för nybyggnad på strandområde beviljas av landskapsstyrelsen sedan i staden magistraten och i landskommun den k0mmunala byggnadsnämnden i ärendet avgivit utlåtande.
På strandområde må tillstånd i allmänhet icke beviljas för uppförande
av byggnad i mer än en våning eller byggnad, vars avlopp kan medföra
QäTkbar förorening av vattnet vid stranden. Av byggnadstomt på strandomräde t1ä högst en tiondedel upptagas av byggnader. Byggnad bör i alloänhet, förläggas minst tio meter från byggnadstomtens landgräns såmt
i övrigt placeras så, att den ej försvårar uppgörandet av en ändamålsenlig byggnadsplan för strandområdet.
Har stads- eller byggnadsplan lagts på strandområde, må nybyggnad
Uppföras med byggnadslov eller -tillstånd av magistraten eller byggnadsnämnden.
.

.
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15 §.
Utan hinder avfvad i vattenlagen (FFS 264/61) är stadgat; ·må be.stäm-:
melser om anläggande och underhåll av avlopp inom byggnadsplaneområde
Beddelas i byggnadsordning, till dess att särskilda stadganden om dem utfärdas i lag. Likaså må bestämmelser om anläggande, unrerhåll och renhållning av tr.afikleder inom byggnadsplaneområde meddelas i byggnadsordning, till dess ora dera särskilt stadgas i lag. · Beträffande de skyldigheter, som skola åvälvas ägare eller innehavare av byggnadstomt,
lände grundsatserna i 14 § och 10 kap. i tillämpliga delar till efter-

-9rättelse.
Ägare eller innehavare av område, som i byggnadsplan avsatts till
jordbruks- eller skogshushållningsområde, må icke i byggnadsordning
åvälvas i 1 mom. avsedda skyldigheter.
94 §.
Byggnadsplan må uppgöras för tätbebyggelse i landskommun och på
område, där styckning, försäljning eller utarrendering av. byggnadsmark begynt företagas i s~dan utsträckning, att tätbebyggelse håller
på att uppkomma eller., där en betydande byggnadsverksamhet av annan
orsak kan väntas uppstå. Byggnadsplan må omfatta även annat område,
dä det är av nöden för åstadkommandeav ett enhetligt byggnadsplaneområde.
- - - - - - - - - - - - - - ------------ - -95a §.
På synnerliga skäl må i byggnadsplan avsättas områden 'även till jordbruks- eller skogshushållningsområden.
Angående rätten att bygga på områden, som avses i 1 mom., gäller
vad i denna lag eller med stöd därav är stadg at eller föreskrivet om
byggande på sådant planerat område i lan.dskommun, där stadsplan eller
byggnadsplan icke är i kraft. De föreskrifter, som avses i denna lags
13 §, må dock i tillämpliga delar utfärdas även i byggnadsplan.
103 §.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - För annan mark, som i byggnadsplanen avsatts tilI trafikled, tillkommer ägaren ersättning till den del han nödgas till trafikled överlåta mer än ti ondedelen av den mark, som han äger inom byggnadspl-aneomrädet, varvid till jordbruks- eller skogshushållningsområde avsatt
mark icke beaktas, eller till den del t r afikleden icke är nödig för
nyttjande av honom tillhörig byggnadsmark.
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-----Mariehamn, den 15 november 1963.

Lant räd

~;l~lse

Lagberednings sekreterare
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