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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 10/1989-90 med an

ledning av ltl Barbro Sundbacks m.f1. 

hemställningsmÖtion trir 1a:ri<lska'pssty

relsen angående ändring av bestäm

melserna om krav på bastu i hus som 

finansieras via landskapets bostadslån. 

Landstinget har den 10 april 1989 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande 

över nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört landskpasstyrelseledamoten 

Ragnar Erlandsson och bostadslåneinspektören Björn Karlsson, får i anledning härav 

anföra följande. 

I motionen sägs att då bostadsbristen är stor och nyproduktion av hyresbostäder är 

nödvändig för att tillgodose bostadsbehovet är det viktigt att vidtaga åtgärder som 

resulterar i att byggnadskostnaderna kan nedbringas. En sådan åtgärd är enligt 

motionärerna att ändra kravet på bastu från ett obligatorium till en rekommenda

tion i hus som byggs med landskapets bostadsstöd. 

Enligt bostadsstyrelsens anvisningar bör i ett hyreshus med 3-20 lägenheter finnas 

en bastu samt omklädningsrum och tvättrum och 'i ett hyreshus med 20-40 

lägenheter en bastu samt två omklädningsrum och två tvättrum. Enligt utskottets 

mening innebär en fullgod hygienisk standard att det finns en bastu i varje 

hyreshus. 

Utskottet har erfarit att dispens kan ges frän bastukravet om motsvarande 

standard i sanitärt hänseende kan ordnas på annat sätt. Detta innebär dock att om 

bastun slopas så måste den ersättas med utökade duschutrymmen eller med badkar 

i varje lägenhet, vilket knappast resulterar i lägre byggnadskostnader. 

Enligt vad utskottet ytterligare erfarit har landskapsstyrelsen en flexibel syn vad 

gäller bastukravet, såtillvida att om det är möjligt för hyresgästerna att utnyttja 

en bastu i ett intilliggande hus, kan dispens ges från bastukravet. 

Utskottet noterar dessutom att en bastu vanligtvis ligger i källaren eller på vinden, 

varför utrymme inte· skulle ge~ .iför ytterligare en lägenhet även om bastun 

slopades. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 



Mariehamn den 5 december 1989 ·. 

att Landstinget mätte förkasta hem

ställningsmotion nr 81/1988-89. 

Pä lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

. '' -~ ... 

' ',. 

Anders Eriksson 

ordförande 

,.1.. 

Carina Strand 

sekreterare· 

-,,, 

Närvarande vid ärendets avgörande:· behandling: ordföranden Anders Eriksson, 

viceordföranden Hedman-Jaakkola samt ledamöterna Harry Eriksson, Holmbetg och 

Söder lund. 


