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LAGUTSKOTTETS betänkande nr 11/1968-69 

med ciJ1ledning av Ålands landskapsstyrelses 

framsttnlning till Ålands landsting med 

f örsl2g till landskapslag angående ändring 

av landskapslagen om reglering av byggnads

verksarnhe ten (38/1968). 
Med anledning r::w ovannämnda framställning 9 varöver Landstinget inbe

utskottets utlåtande 9 får utskottet vördsamt anföra följande: 

Landskapsstyrelsens förslag innefattar en strängare byggnadsreglering 

den i riket gällande. Enligt lagförslaget skulle uppförande av ekonomi~ 

9 hörande till redan förefintlig bostad eller jordbrukslägenhet 1 

förutsätt2 byggnadslov. Landskapsstyrelsen meddelar dock såsom 

sin avsikt ntt genofil stadgande härom i landskapsförord:p.ing fastställa? 

<B_tt för sökande av tillstånd för sådan byggnad icke skulle fordras den 

.utredning 9 soiu i allmänhet fordras vid ansökan om byggnadslov. Jämväl 

i riket kan i byggnadsordning föreskrivas 7 att byggnadslov eller bygg~ 

nadstillstånd bör utverkas för uppförande av sådan byggnad. 

Utskottet har iignat denna fråga särskild uppmärksamhet i samband med 

frågan orc1 införande ClV total byggnadsreglering i landskapet. :Den gällB.nde 

lagstiftningen 9 som tillåter uppförande av byggnader i glesbygden utan an

nan övervakning tin den i efterhand skeende övervakningen av hälsovårds

och brandsäkerhetsbestäumelserna, kan i 111ånga fall leda till betydande 

svårigheter att lösa de problern 7 som en olämplig bebyggelse r,iedför. Vida·

re kan planeringen av OE1råden försvåras av, att ingen övervakning av 

byggnadsverksamh2 ten förekoimuer. :Oet finns E1ånga exempel från senaste 

tid på •att byggnader uppförts så 7 att anUiggandet av aktuella vägar vä

sentligt försvårats. :Oå icke heller strandbebyggelsen kan hållas under 

kontroll, uppstår pä många håll en fritidsbebyggelse, som har menliga 

verkningar på omgivningen och undandrar lokalbefolkningen betydelsefulla 
trivselfaktorer. 

Dessa omständigheter finner utskottet vägande vid bedömningen av frå

gan, i vilken utsträckning reglering av byggnadsverksar:iheten borde in-

föras utöver vad som nu är gällande. Utskottet har stannat för att land~ 

§kapsstyrelsens förslag i princip bör omfattas i den omfattning byggnads· 0
• 

regleringen föreslagits få. Beträffc:n.1de ekonomi byggnader för redan före·~ 

fintliga bostäder och lantbrukslägenheter, till vilket utskottet anser c.~·i:;t 
jämväl för fisket behövliga byggnader bör räknas, har utskottet dock an~ 
sett en något mindre sträng bestänmielse vara på sin plats. Överhuvud 

bör kommun rnedgivas rätt stor frihet att i byggnadsordningen bestämma när
mare om byggnadsregleringen. 
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Frågan om regionplaneringens överförande till landskapets organ är 

en annan i förslaget ingående angel2gerihet av större bärvidd. Ehuru 
utskottet i andra sairrmanhang hållit fast vid 9 att komm.unala uppgifter 

i allmänhet inte borde överföras till landskapet? då därigenom den kon1-
:munala sjiilvstyrelsen kan förlora i betydelse, anser utskottet i detta 
fall att regionplanerlingen skulle främjas av den föreslagna ändringen. 

!)et bör också observeras? att förhållandena i landskapet är viisentligen 

annorlunda än i riket. Här synes det inte finnas någon anledning att över
väga en delning av landskapet i flera regioner. Regionplaneområdet är 
således självklart hela landskapets område. Vidare medför kommunernas 
antal och ringa storlek betydande praktiska olägenheter om planeringen 

skall anförtros ett kommunalförbund. Dessutom anser utskottet, att kom
munernas möjligheter att framlägga sina synpunkter på planeringen på ett 

betryggande sätt tillgodosetts i landskapsstyrelsens förslag. Efter det 
kommunreformen genomförts bör man dock överväga om det icke då är skäl. 
att överföra regionplaneringen på kou:munen eller kommunerna. 

Med föregående fråga sammanhänger frågan om, hµr kostnaderna för .r,egi-
\' .. 

önplaneringen, såvitt det gäller den ko1muunala andelen, skall fördel,as 
mellan krn.illnunerna. Landskapsstyrelsen har föreslagit, att skattöreprin

cipen skall tilläI:1pas i detta fall. De flesta ko11.ll11uner har förklarat sig 
omfatta denna princip. Från MariehaEms stads sida har dock anförts, att 
staden redan nedlagt betydande kostnader på planering, vilka kostnader 

kolilL.ier att del vis komma region.planeringen tillgodo. Staden har därför 
ansett, att dessa kostnader, liksoEl de kostnader andra komr.mner haft för 

enahanda arbeten 1 på något sätt borde kompenseras. Staden håller pä 

att en kostnadsfördelning enligt skattöreprincipen inte skulle stå i ·titt 
förhållande till den nytta kommunerna har av planeringen utan föresläc, 
att hälften av de kollrnmnala kostnaderna borde fördelas efter skattören 
och hälften efter :GJ.antalsskrivna invånare, Jomala kommun, som motsatt sig 
regionplaneringens överförande på landskapet 9 anser att kommunalförbundet 
bör bestämma kostnadsfördelningen. 

Utskottets majoritet har stannat för att omfatta landskapsstyrelsens 
förslag. En minoritet inom utskottet ansåg 9 att det från Mariehamns stad 
framförda förslaget hade inneburit en rät.tvisare fördelning. Stadens för
slag innebär i stort sett att stadens utgifter skulle Elin.ska med 20 % 
Och landskOimnunernas samfällda utgifter öka med 40 % • 

Beträffande de i lagtexten ingående stadgandena vill utskottet ytter
ligare anföra följande: 

.Lj_. Utskottet föreslår införande av ett 2 mom. i huvudsaklig överens
Eitärmnelse med rikets Elotsvarande stadgan.de (FFS 370/58, 7 § 2 mom.), lik-

. \ 
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den avvikelsen 9 att i landskgpet byggnadslov skulle erfordras 

i momentet avsedd ekonomibyggnad om icke byggnadsordningen tillåter 

uppförande av sådan byggnad utan byggnadslov. Utskottet avser därmed 

att möjliggöra lokala bestämmelser härom i k01nrnunerna 9 gäl1:ande hela 

Jw111limnens 0111råde eller en viss del av kommunen. .Åtminstone bör det i 

skärgårdskommunerm finnas sådana öar och ögrupper, där det inte kan 

lända omgivningen till olägenhet om också vissa annars betydelsefulla 

stadganden åsidosättas. Det står också koillrnunen fritt att bestär.Jriia 1 att 

vissa ekonornibygg112der skall få uppföras utan byggnadslov, andra inte. 

10 §. Utskottet har fäst uppmärksamhet vid att landskapsstyrelsen en-_,,_. 

ligt förslaget skulle kunna bevilja km:nmun befrielse från anställande 

av byggnadsinspektör om byggnadsverksaE1heten 'tillfälligt' är ringa i 

kommunen. Utskottet har föreslagit ä:nd:ring av stadgandet så, att land

skapsstyrelsen skulle bevilja befrielse tillsvidare om byggnadsverksam

heten i koimnunen är ringa. 

20 §. I 2 mom. har utskottet vidtagit en. redaktionel.l ·ändring. 

21 §. Utskottet har fäst uppmärksar11het vid att i 2 mom. inte ingår 

stadganden om de tider, inom vilka kostnadsförslag för det kommande året 

skall överlämnas till konmmnerna och 1andskapsstyrelsen. Då dessa kost

nadsförslag har betydelse för uppgörande av budgetförslaget för ifråga

varande år, bör åtminstone förhandsuppgifter meddelas vederbörande myn

digheter i god tid h~irför. Då likväl planeringsrådet är ett landskaps

organ9 bör landskapsstyrelsen kunna meddela föreskrifter härom. Utskot

tet har därför inte föreslagit ändring av stadgandet. 

23 §. I 2 rnom. stadgas i överensstär.E11else med motsvarande stadgande 

i rikets lag att landskapsbidraget må uppgå till mer än hälften av års

kostnaderna om visse:i, kommuners ekonml1iska bärkraft är synnerligen svag. 

Utskottet anser att detta stadgande bör förtydligas så 9 att ifrågavarande 

extra landskapsbidrag erlägges till just de kommuner 9 vilka på grund av 

svag ekonomisk bärkraft bör få detta stöd. 

26 §. I 4 mmu. stadgas i landskapsstyrelsens förslag 9 att byggnads

inskränkning inte skall gälla i 5 § 3 n10Ii1. avsedd ekono1nibyggnad. Enligt 

sistnämnda stad .-1'.lde .1-r det tillåtet att inom ttitbebyggelse uppföra eko

no11ibyggnad9 hörande till redan förefintlig bostad eller jordbrukslägenhet 

ehuru i 5 § 1 mpm. föreskrives 9 att byggnadsplan bör vara fastställd för 

Sådant område. Undantaget gäller i detta fall också nödigt byggande för 

bedrivande av lant- eller skogsbruk. Utskottet har med hänvisning till 

Sitt ställningstagande till frågan om byggnadslov för ekonomibyggnader 

ansett 9 att dett2 undantag från byggnadsinE?kränkning bör utgå. I det fall 

ekonomibyggnader och liknande kan tillåtas på grund av att det inte 



gventyrar markdispositionen i m;irådet, kan landskapsstyrelsen i beslutet 

om byggnads inskränkningen angiva detta. 

En ledamot i utskottet (viceordföranden Eliel Persson) _ansåg tiden för 

byggnadsinskriinkningens giltighet, två år, vara alltför lång och hade ve~ 

lat förkorta tiden till ett år nied möjlighet till ett års förlängning. 

utskottet o:mfattade landskapsstyrels ens förslag i övrigt men anser, att 

förlängningen bör begränsas till ett år och skall ko1:mmnen höras förrän 

beslut om förHtngning fattas. 

])e två sista momenten i denna par8g:caf utgör slutstadgandet i lagför

slaget och bör alltså avskiljas från 26 §. 

Slutstadgandet. Utskottet har företagit en redaktionell ändring i 

2 mon. 
Med hänvii;:ining till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförsla

get rued följande stadganden sålydande: 

7 §. 
Nybyggnad, som avses i 125 §, må ej uppföras utan tillstånd. 

Utan hinder av vad i 1 moE1. stadgaf? __ 1;1å i byggnadsordning före skri vas, 

att_J2å område u1Q}ne s_tadaplan elle:s_ bll,"5,;·gp.adsplan utan tillstånd må uppfö

ras ekonornibyggna~ som hör till re~b::2l förefintlig bostad eller jord

bruksliigenhe t. 

10 §. 
1 och 2 rnom. oförändrade. 

För byggnadsrådgi vning och -tillsyn skall i landskormilun finnas en 

eller flera byggn2c1snännden under_ställcla byggnadsinspektörer j vilkas 

tjänster äro antingen huvud- eller bisysslor. Byggnadsinspektörstjänst 

må dock kunna vara förenad med anne.11 kornmunal tjänst. Kommuner må även 

med tillstånd av landskapsstyrelsen hcva gemensam byggnadsinspektör. Är 

byggnadsverksarnheten i korn1iiunen (E..tE;sJ~) så ringa, att byggnadsinspek

törstjänst icke kan anses av behovet påkallad och komrn.unen på annat sätt 

ordnat byggnadsinspektionen, i:1å lanc1skapsstyrelsen på ansökan tillsvidare 

befria kmrrumnen från skyldighet att upprätthålla sådan tjänst. 

4 mom. oförändrat. . . 
20 §. 

1 mora. oförändrat. 

Regionplan skall uppgöras så, att diiri för olika ändamål reserveras 

tillräckligt stora för den framtida utvecklingen nödvändiga om.råden. Vid 

ll.:ppgörandet av planen 0kola av förhållandena inora området betingade sär

~kilc1a behov b<$a"4::tas och skall avseende fästas vid att området nyttjas eko

Iniskt och. att Pl.anens genor:;:iförande icke nedför oskälig olägenhet för 
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ägarna. -- 3 mom. oförändrat. 

23 §. 
1 mom. oförändrat. 
Inom r amen för landskapets ordinarie årsstat må erläggas extra land

skapsbidrag till konu;mn 9 vars ekonomiska bärkraft ä r synnerligen svag. 

26 §. 
1-3 mom. oförändrade. 
Landskapsstyrelsen må, då tryggandet av markdispositionen det påkal

lar, förbjuda bebyggandet av områ de inom regionplaneområde i strid med 

förslag till re gionplan, som godkänts av planeringsstyrelsen eller pla

neringsrå det (byggnadsinskränkning). (Qteslutning). Inskränkningen ä r i 

kraft till d:ess regionplanen faststä llts av landskaps styrelsen, dock 

högst två _år, s å framt icke l andskapssstyrelsen efter kommunens hörande 

på synnerliga skä l förlänger denna tid me d ytterligare högst ett år. 

1 mom. oförändrat. 

Landskornmun skall inom ett å r från denna lags ikraftträdande under

ställa landskapsstyrelsen för fastst i?,llelse i 11 § stadgad byggnadsord

ning 9 såframt icke byggnadsordning för hela kommunen fastställts före 

denna l ags ikraftträdande 9 samt före utgången av å r 1969 anställa bygg

nadsinspektör på s ä tt i 10 § 3 .och 4 mom. stadgas, s åvida icke land

skapsstyrelsen enligt 10 § 3 mom. bef ·at konw1unen från denna skyldighet. 

Mari ehwnn, den 2 decemb 

På 

Närvarande i utskottet: ordföranden Nils Dahlman, viceordföranden 

Eliel Persson s amt ledamöterna Bertel Boman 7 Karl Sundblom och Edw. Öst-
ling . 


