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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 7I1986-87 med an

ledning av 1tl Eleanor Lindholms m.f1. 

hemställningsmotion till landskaps

styrelsen angående möjligheterna för 

kommuner att inleda experiment med 

fribyggen. 

Landstinget har den l december 1986 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande 

över nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört t.f. bostadsläneinspektören 

Björn Ekblom, får i anledning härav anföra följande. 

I motionen sägs att hyresbostadsbehovet i landskapet ökat betydligt samtidigt som 

fler och fler hyresbostäder av lönsamhetsskäl ombildats till aktielägenheter. 

Motionärerna föreslår som en lösning på detta problem att byggnadsbestämmelser

na ses över och möjligheterna att bygga bostäder till lägre kostnader utan att 

boendestandarden väsentligt sänks, undersöks. Dessa biUigare bostäder kallas i 

motionen "fribyggen". 

Utskottet är, liksom motionärerna, medvetet om att efterfrågan på hyresbostäder i 

landskapet vida ö\·erstiger utbudet och konstaterar samtidigt att byggandet av 

egnahem också. minskat. Därför anser utskottet det angeläget att kommunerna får 

möjlighet att bygga hyresbostäder som blir attrakth·a på. grund av sänkta byggnads

och därmed även boendekostnader. Lag- och ekonomiutskottet önskar framhålla att 

syftet med detta inte är att kommunerna genom att bygga undermåliga bostäder 

skall kunna sänka boendekostnaderna, utan huvudregeln bör fortsättningsvis vara 

att avvikelser inte görs från gäUande byggnadsregler. Avsteg kan dock i \'issa fall 

vara motiverade men standardsänkningarna får för den skull inte bli så stora att 

bostaden inte längre kan sägas uppfylla normal bostadsstandard. 

Vid ärendets beredning har det kommit till utskottets kännedom att vissa möjlig

heter till avsteg från gälJande bestämmelser redan finns. Utskottet anser dock 

denna fråga vara av sådan vikt att en utredning bör företas för utforskande a\· 

ytter Hgare möjligheter. 

Utskottet har valt att omformulera motionens kläm på grund av att en experiment

verksamhet med bostäder inte anses önskvärd och anser att en prövning i stället 

bör företas från fall tiH fall. 
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Ledamoten Lund har inte omfattat utskottsmajoritetens åsikt och har till betän

kandet foga.t skriftlig reservation 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Marieharnn den 18 december 1986. 

att Landstinget ger landskapsstyrelsen 

i uppdrag att utreda möjligheterna för 

kommuner att i vissa fa11 avdka från 

gällande byggnads- och bostadsläne

bestäm melser i syfte att sänka boen

dekostnaderna. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Björklund, viceord

föranden Lönn samt ledamöterna Lund, Mattsson och Söderholm. 



RESERVATION 

Undertecknad har inte omfattat utskottsmajoritetens betänkande. 

Utskottets majoritet har omformulerat motionens klämm och i be

tänkandets motivering påpekat att avvikelser från nugällande bygg

nadsregler inte bör göras men i vissa fall kart ändå avvikelser 

vara motiverade. Dessa får ändock inte vara så stora att bostaden 

inte längre uppfyller normal bostadsstandard. 

Min åsikt är att möjligheten enligt gällande lagstiftning och be

stämmelser redan idag finns att göra smärre avvikelser. 

Dessutom bör inte boendestandarden sänkas så att hyresgästerna 

kommer i en sämre ställning jämfört med hyresgäster i övriga hyres

hus. 

Av den anledningen att möjlighet redan finns att avvika från byggnads

reglerna, anser jag att motionen borde ha förkastats. 

Mariehamn, den 6 januari 1987. 
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