
NQ 12/1949. 

LAGUTSKOTTETS betänkande N2 12/1949 med an~ 

ledning av landskapsnämndens framställning 

till Ålands landsting med förslag till land

skapslag angående byggnadsstadga för Mariehamns ·· 

stad med omnejd• 

Lan~stinget hq~ vi~ vintersessionen 1949 remitterat förenämnda fram

ställning till lagutskottet för beredning och berättigat utskottet att 
sammankomma under tiden .mellan landstingssessionerna för att fullgöra 

sitt uppdrag. Med anledning av framställningen får lagutskottet vördsam

mast framhålla följande: 
I sitt betänkande NQ 11/1949 angående förslaget till landska.pslag om 

atadsplanelag för Mariehamns stad med omnejd har utskottet förordat lag~ 

förslagets antagande. Då byggnadsstadgan har karaktär av verkställighets- _ 

förordning till stadsplanelagen, följer härav,att också byggnadsstadgan 

bör antagas. 
De änaringar, som utskottet vidtagit i lagtexten, äro ut~slutande av 

stilistisk art och erf~rdra ingen närmare motivering, 
I sitt utlåtande framhåller stadsstyrelsen, att arealen ag tomtplats 

1 MariehRmns randområde bör vara minst 2.000 kvadratmeter. Utskottet 

finner för sin del denna fordran för sträng och anser att förslaget, 
enligt vilket tomtplats i regel ej må understiga 600 kvadr~tmeter, kan 
godkännas. 

Enligt utskottets uppfaittning skall be stämrne lser, rom ingå i ~ 103, 

icke intagas i byggnadsstadga, emedan paragrafen avser andra sa.mhällenlll3d 

sammanträngd befolkning än Mariehamns stad och dess randområden. Därför 
har paragrafen strukits. 

Hänvisande till vad utskottet i sitt förenämnda betänkande i anledning 
av förslaget till stadsplanelag framhållit, får utskottet därför för 
landstinget vördsammast föreslå, 

att landstinget ville antaga nedanstående 
Lands kaps l ·a g 

angAende byggnadsstadga för Mariehamns stad med omnejd. 
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

I Avdelningen. 

Bestämmelser angående Mariehamns stad. 
1 kap. 

Om bv .. ;sgn11.r'lsornning. 
För IV1ariehamn skall finnas b y g g n a a s 0 r a n i n g 

1 
upptagande 

de bestämmelser rorande stadsplane- och -byggnadsväsendet, som utöver vad 
landskapets stadsplanelag, denna stadga och eljest i laga ordning utfär

dade före skrifter innehålla an ses för at aden erforderliga. 
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2 ~. 

Byggnadsordningen .antages av st~dsfullmäktige. Beslut därom skall 

för att vinna gällande kraft fastställas av landskapsnämnden. 
Innan förslag till byggnadsordning förelägges stadsfullmäktige, skall 

äetsamma hållas för allmänheten tillgängligt under minst fjorton dagar. 

om förslagets utställande skall kungöras i den ordning kommunala tillkän

nagivanden i Mariehamn offentliggöras. Anmärkning mot förslaget bör till . 
stadsstyrBlsen skriftligen inlämnas inom tid, som i kungörelsen angivits. 

Magistratens samt hälsovårds- och brandnämndernas yttranoen över försla

get böra inhämtas. 
om fastställan0et av by~gnaasordningen skall stadsstyrelsen ofördröj

ligen utfärda kungörelse, varjämte exemplar av byggnadsordningen skola 

finne - att tillgå för allmänheten. 
Vad ovan stadgats skall äga tillämpning jämväl ifråga om ändring av 

eller tillägg till byggnadsordningen. 
2 kap. 

Om stadsplane- och byggnadsmyn.digheter. 

3 §. 
Stadsstyrelsen åligger att med uppmärksamhet följa byggnadsverksamhe

ten och bostadsförhåltandena i staden och dess omgivning ävensom stadens 

a llmänna utvecklin~1ma~ anledning därtill förekommer, till prövning och 
beredning upptaga fråga om stadsplanens utsträckande eller ändring, om 

utfärdande eller ändring av stadsplanebestämme lser eller utomplansbestäm-
, 

melser, om tomtindelning eller ändring därav, om tillägg till eller 
ändring av byggnadsordningen samt om byggnadsplan eller andra åtgärder 

för byggnadsverksamhetens ordnande i stadens omgivning ävensom att i 

allmänhet söka främja och utveckla byggnadsverksamheten på orten samt 

undanröja och förebygga missf0rhållanden på byggnadsväsendets område. 

På stadsstyrelsen anko'J.mer därjämte att anordna registrering av veder
böran~e tomtägare och -innehevare åli~~ande förpliktelser att till staden 

utgiva ersättning för på tomten sig belöpande värde av gatumark eller 

för kostnad, som påkallas av gatas anläggning eller kloakledning, 

4 ~· 
Magistraten åligger att övervak3 efterlevnaden av stadsplanelagen, 

dennas tadga, stadens byggnadsorc1ning och övriga i staden gällande före

skrifter angående stadsplane- och byggnadsväsendet samt fullgöra vad en
ligt de samma på magistraten anko:-amer. 

På m2~istraten ankommer särskilt 

att tillse, att allt byggande i staden verkställes i enlighet med gäl
lande föreskrifter och att övervaka efterlevnaden av gällande nybyggnads-
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förgud; 
att ifall av förseelse vidtaga åtgärd om anställande av åtal samt att 

där omständigheterna sådant påkalla, mot tredskande tillämpa stadgade 

tvångsmedel; ävensom 
att avgiva de ut låt anden i st adsplane-. och byggnadsväsendet rgrande 

angelä~e1~lJ.eter, som kunna av lan0skapsnämnden, stadsfullmäktige eller 

stads styrelsen i!'lbegäras. 

Ang 0.e!ldo magistratens s all'l!llansät tning vid behandling a v stadsplane- och 

byggr-adsjrenäen är i rikslag stadgat, Till sakkunniga medlemmar i.för

stärkta magistraten vid handläggning av dylika ärenden må anta.gas endast 

personer med insikter och erfaren.'IJ.et på stadsplane- och byggnadsväsen-1 

dets område. 

5 ~. 

Fi::L." ledningen av de i denna stadga eller uti byggnadsordningen nämnda , 

stadsplane- och byggnadsärendena kan staden tillsätta nämnder och antaga 

tjänstemän, vilkas åligganden skola be stämmas i byggnads ordningen eller 

1 särskilda instruktioner. Det åligger dessa att åt stadsfullmäktige, 

stadsstyrelsen och magistraten avgiva u·~låtanden inom området för deras 

verksamhet. 

Vid stadsplane-, byggnads-, brand~ och mätningsväsendet anställd kom

munal tjänsteman ävensom representant för hälsovårdsnämnden skola på 

kallelse infinna sig till magistratens sammanträden vid behandling av 

stadsplane- och byggnadsärenden, m~d nhrätt±·ghet att deltaga i överlägg-
pa a· al an 

ningarn~, men ej i besluten och att1f å sin mening till protokollet an-
tecknad. 

3 kap. 

Om stadsplan. 

6 §. 
Vid uppgörande av stadsplan skall beaktas 

att gator så anläggas, att de mad hänsyn till riktning, lutning, 

bredd och anordning i övrigt anpassas efter trafikensi sundhetens och 

skönhetssinnets fordringar so.rot rtitta sig efter det sätt, varpå kvarte ... 

ren invid dem äro avsedda att aMvändas och bebyggas; 

att avståndet mellan byggnader å cmse sidor om gata skall anpassas 

efter natur- och ortsförhållandena samt andra inverkande omständigheter, 

aock att sagda avstånd i allmäahet ej må göras mindre än 12 meter och 

gatas bredd icke får understiga 4$5 meter; 
att 

mån så 

planen 

goda förbinde~ser erh&llas mellan stadens olika delar samt, i den 

erfordras, mellan staden och angränsande samhällen och att stads

överhuvud väl ansluter sig till tidigare planlagt s tadsområde och 
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angränsande samhällen;· 
att torg och för s amfärdse ln erforderliga allmänna platser i ti llräck-

ligt antal anordnas samt till läge, storlek och form så anläggas, att 

trafikens, sundhetens och skönhetssinnets fordringar tillgodoses; 

att parker och andra allmänna planteringar samt offentliga lek ... och 

idrottsplatser anordnas i tillräckligt omfång~ 
att största möjliga trygghet vinnes mot eldfara samt att i sådant 

syfte stadsplaneområaets olika delar, där dylik anordning anses kunna 

genomföras, uppdelas medelst genomgående park- eller skyddsEoner; ävensom 

att kvarteren ti 11 storlek och form anpassas efter det ändamål, för vi . 
ket de äro avseada, samt i övrigt bestämmas sålunda, att marken kan på 

lämpligaste sätt utnyttjas. 

I byggnadsordningen skola intagas föres~rifter om anordning, planterini 

inhäg .ad och vård i övrigt av förgård och område 1 kvarters inr-e, som 

blivit undantaget från bebyggande, ävensom angående utnyttjande av ut

rymme under gårdsplan, att lända till efterrättelse 1 den måm icke genom 

städsplanebe stämme lser annorlunda förordnats. 

- 7 ~. 

Är mark avsedd att enligt staasplanen reserveras för allmän byggnad 

eller sås om idrottsplats, trafikområde, allmänfarligt område eller be

gravningsplats, och har marken vid tidpunkten för stadsplanens antagande 

icke tagits i bruk för det däri angivna ändamålet ,skall, då markens ägare 

det begär, eller staden eljest så finner nödigt, för dylikt område upp

göras alternativ stadsplan angående markens användande till enskilt be

byggande, att.gälla därest densamma icke varder för det avsedda ändamå~ 

let utnyttjad, 

8 ~. 
Vid uppgörande av stadsplanebestämmelser för byggnadskvarter bör, ut

över vad i allmänhet gäller för uppgörande av stadsplan, bland annat 
iakttagas 

att för varje kvarter föreskrives, huruvida byggnaderna motga.ta eller 

öppen plats skola ligga invid varandra (slutet byggnadssätt), vara fri

stående (öppet byggnadssätt) eller uppföras gruppvis invid varandra 

(halvöppet byggnadssätt) ; 

' 

att byggnads höjd och bebyggandets täthet samt antalet lägenheter i 

byggnad och vid samma trapplan .regleras med beaktande av stadens allmänna 

utveckling och verkliga hehov, brBnn säkerheten, vedertagen byggnad spraxi s, 

byggnadsområdets belägenhets amt grunc1ens beskaffenhet; 

att därjämte högsta tillåtna byggnadshöjd avpassas efter stadsområpets 

olika delar, avstfmdet mellan byggnadslinjerna på ömse sidor om gata och 
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gård samt byggnadens läge vid gata eller öppen plats eller på tomts inre; 

att goda dagerförhållanden inom kvarteren säkerställas och att lägen~ 

heterna i största möjliga utsträckning kunna anordnas så, att desamma er~ 

hålla tillfredsställande solbelysning och luftväxling; 

att bebyggandet så anordnas, att svårigl::).et icke uppstår vid släckande 

av eldsvåda; samt 
att, där viss kvartersmark finnes vara från sundhetssynpunkt mindre 

tjänlig till bebyggande, erforderliga bestämmelser meddelas om de åtgär

der, som skola vidtagas innan marken . bebyggas. 

Avse stadsplanebestämmelser förut bobyggd stadsdel, skall vid tillämp~ 

ning av va~ ovBn sä~s n0~ig hänsyn tagas till fö~efintlig bebyggelse. 

9 §~ 

Stadsplanebestämmelser skCbla jämväl i m.@n av behov meddelas i fråga om . 

använd ....1.nde av andra områden än byggnadskvarter, såsom 

angående rätt att inom gatumark eller annan allmän plats utnyttja ut

rymmet under eller över markens plan till inredande av lokaler eller för 

annat ändamål; 

angående ga:bors korsning med varandra i olika plan eller om anord-

ningar förs amfärdseln till eller genom trafik,... eller allmänfarligt område; 

angående gatas förläggande i tunna l under markens plan; 

angå1mde anordnande av b roJ 

angående vidmakthållande eller anordnande av vattenområde; ävensom 

angående byggande inom trafikområde, allmänfarligt område, idrotts ... 

område,, begravningsplats eller andra förs ärskilt ändamål avsedda områden. 

10 ~· 
På stadsplan uppritad tomtindelning är avsedd att i sammanhang med 

planen godkännas och fastställas. 

Utan hinder av fastställd stadsplan må utföras anordning av t illfäl

lig beskaffenhet samt mindre anordning för prydnad eller annat ändamål 

såsom brunn,_ monument, kiosk eller bekvämli1:1;hetsinrättning. Är dylik an

ordning utmärkt å stadsplanen, anses densamma icke inbegripen i faststäl

le lsen • Lag samma vare i fråga om den inre g;e staltningen av park, plante .... 

ring, idrotts ... eller begravningsplats, med undantag likväl av samfärdsel
leder för genomgående körtrafik. 

Plats för byggnad inom park, idrotts- eller begravningsplats @kall i 

stadsplanen angivas genom på planen uppritad yttre byggnadsgräns, varvid 

byggnadens läge och omfång genom denna gräns an.ses vara i stadsplanen un
gefärligen fastställda. 

e Vad ovan i 2 och 3 mom. är sagt äg_e tillämpning endast för ·såvitt icke 
g p.om stndsp_lanebe s.t ämme lser ut tryckJ.igen nnnor_lundn. stadgats. 

•-. . . . 11 '§ ~ . - - ' 
Fastställelse av stia splam innefattar även stadfästande av byggnadskvar-
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te rens namn- eller nummerbeteckning s~~t ben~ingar å gat :or, vägar , torg , 
parker,planteringar och .andra fö~ oilman s amfardsel avsedda områden även-
som idrottsplatser och trafikomräde~2 .; 1,,. 

Förslag till stadsplan jämte därtil~ hörande stadsplanebestämmelser 

skall utarbetas av sakkunnig person och avfattas å karta i skala, ej un

derstigande 1:2000• 
på staasplanekartan .sle 11 tyn+igt angiva_s gränserna för planens gil

tighetsomriåde samt för a e markomr år'len, som skola för olika ändamål an-

vändas. 
r den mån sådant för stadsplanens bedömande finnes nödigt, skola höjd-

lägen för gator, torg och andra allmänna platser angivas genom siffror på 

stadsplanekartan, såvida lutningen skall anordnas efter rak linje, men 
genom särskild profilritning, om marken skall ordnas efter buktig linje; 
aock att utjämningskurva mellan i vinkel mot varandra liggande gatuplan 

ej behöver angivas genom profilritning. Likaledes må, där sådant är av 
omstän ~gheterna påkallat, i stadsplanekartan angivas höjdläget för kvar
ter eller vissdel därav. 

Till planen hörande stadsplanebestämmelser skola antecknas på kartan 

eller, där sådant icke lämpligen låter sig göra, avfattas i en särskild 
till kartan fogad handling, i vilket fall kartan bör upptaga nödiga hän

visningar till stadsplanebestämmelsernas innehåll. 
Stadsplanekarta skall åtföljas av: 
l) t e r r än g k a r t a, utvisande på marken utsatta fixpunkter 

ävensom den föreslagna planens anbringande på O)lll' ådet, sådant detta be
finnes med vägar, ägogränser~ byggnader, trädbeståna, vatten och höjdför
hållanAen, vilka siEltnämnrie i regel skola angivas genom nivå.kurvor för 

minst varje höjdmeter, samt övriga för stadsplanen betydelsefulla förhål
landen; dock att särskild terrängkarta icke erBbrdras, där nu omförmälda 

uppgifter kunna införas på stadsplanekartan utan att dennas tydlighet 
lider därav; 

2) besk r 1 v ni n g ~ver stadsplaneförslaget, innefattande jäm~ 

fäl motivering ti 11 förslaget, varvid detaljer, som å kartan icke kunna 
tillfullo tydliggöras, särskilt upptagas i beskrivningen; 

3) sådan t om t i n d e l ni n g skar ta, varom i 21 ~ stad
gas; samt 

4) u t r e d n i n g angående förefintliga möjligheter för anordnande 
av kloakledningarna och deras utmynningsöppningar. 

Finnes inom området mark, som tillhör eller reserverats för landskapet 
eller statsverket eller enskilt trafikföretag och som i förslaget inta
gits såsom trafikområde, skall förslaget utarbetas i samråd med den, som 
har att företräda iandskapet eller statsverket eller det enskilda trafik
r·· t ore aget, samt vederbörandes yttrande över förslaget infordras, innan det-
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samma överlämnas till stadsfullmäktige. 
13 ~. 

' 

stadsplaneförslag skall genom stadsstyrelsens försorg hållas för gransk

ning offentligen utställt under minst fjorton dagar, sedan därom blivit 
i stadgad ordning kungjort. Anmärkningar mot förslaget böra till stads~ 

styrelsen avlämnas inom tid, som i kungörels.en bestämts. 
14 §. 

ste.dsplaneförslag, som insäu.des förfastställelse, skall åtföljas av 

fullständig kopia av förslaget samt avskrift av de i 12 ~ 5 mom. nämnda 

handlingarna• 
Då fastställelse av stadsplan ägt rum, skall härom genom stadsstyrel-

sens försorg kungöras i den ordning kommunala tillkännagivanden i staden 

offentliggöras. 
Fas~ställd stadsplan skall i original jämte därtill hörande handlingar 

förvaras i magistratens arkiv. 

Exemplar av gällande stadsplanebestämmelser böra inom staden finnas 

att tillgå för allmänheten. 
15 §. 

Vad ovan i detta kapitel är stadgat, äge motsvarande tillämpning be

träffande ändring av stadsplan. 

16 ~. 

Sedan stadsplan fastställts, skall plan för avledande av vatten och 

flytande orenlighet från siväl gator, torg och andra allmänna platser som 

byggnadskvarter och andra områden (a v 1 o p p s p l a n) fast,ställas 

av stadsfullmäktige efter hälsovårdsnämndens hörande. Beröres närliggande 

kommuns eller samhälles intresse av avloppsplanen skall kommunen eller 
samhället lämnas tillfälle att yttra sig över förslaget. Om ändring av 
fastställd avloppsplan vare lag samma. 

Vid anläggning av kloakledning vare staden terättigad att draga le a
ningen genom kvarter eller tomt, såframt densamma eljest icke kan utan 

oskälig kostnad på ett tillfredsställande sätt anordnas• Ägare av tomt 

vare under enahanda förutsättning skyldig tåla, att ens.1dld avloppsledning 
drages genom tomten, där sådant med minsta olägenhet kan ske. För intrång 

och ·skada, som tillskyndas tomtägare genom att avloppsledning föres över 
hans tomt eller genom ny-eller omläggning av dylik ledning, skall honom 
ti llkornma ersättning. 

~3 gistraten mP, ~är sånant prövas tiönigt, förordna, att enskild av~ 
loppsledniDg skall anläggas för f lere tomter gemensamt. 

Uppkommer tvist om ersättning, som ovan är nämnd eller angående J'för
delning av kostnaden för inrättande och underhåll av gemensam avloppsled-
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ning, dqme rätten härom, 
I fråga om genomförande av av loppsplan, anläggning och underhåll av · 

kloakledning och enskild avloppslednings amt dylika ledningars beskaffen- . 

het skall i övrigt lända ti 11 efterrättelse, vad därom i landskapets hälso-· 

vårdsstadga samt i byggnadsordningen eller· annan komnru.nal stadga föreskri-

ve s. 
För stadsdel, där vid tiden för denna byggnadsstadgas ikraftträdande 

kloakledning ännu ej finnes, skola erforderliga provisoriska åtgärder för 

uppsamlande eller avledande ~v flytande orenlighet vidtagas, varom när

mare föreskrifter böra i byggnadsordningen ingå. 

17 §I 
I byggnansor~ningen eller i annan kommunal stadga skola upptagas be

stämmelser angåena e anläggning och ännring av ledningar för vatten, e lek-

trio.tt .; och liknande ändamål. 

18 ~. 

Innan gata, torg eller annan allmän plats iordningställes för att till 1 

allmänt begagnande upplåtas, skola gatuprofiler för desamma genom stadens 

försorg utarbetas. Dessa profiler fastställas av stadsstyrelsen, sedan ve~ 

derbörande tomtägare eller annan, vars rätt kan vara av saken b eroende, 
' 

lämnats tillfälle att yttra sig över förslaget. 

Erfordras utöver vad stadsplanen innehåller bestämmelse angående höjd

läge inom byggnadskvarter eller gårdsplans höjd, må sådan meddelas i den 

ordning, som i första mom. sägs. 

Vad om fastställelse av gatuprofil el:E r höjdläge ~ncm byggoEids.kva.rter 

är stadgat, gälle även ändring därav .. 

19 ~. 
Vid fastställelse eller ändring av gatuprofiler eller höjdlägen, som 

1 18 §nämnas, böra de i stadsplanen angivha höjdmåtten såvitt möjligt 

iakttagas; dock att ~ämknin,c;i; av ringa betydelse må av stads.styrelsen via:.. 
tagas, där skäl därtill äro. 

4 kap. 

Om tomtindelning. 

20 ~· 
Vid kvarters indelande i , byggnadstomter skall iakttagas: 

att varje tomt fårgräns mot gata, torg eller sådan del av annat för 

allmän s amfärdsel avsett område, som kan befaras med åkdon; 

att tomterna erhålla så:! an form och ;torlek, att a e med iakttagande CN 

gällande föreskrifter kunna till bebyggande ändamålsenligt utnyttjas; 

att tomts gränser i allmänhet göras raka och bilda räta vinklar mot 

varandra, dock att avvikelse härifrån må äga rum, där stadsplanen, höjd-. 
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förhållandena eller markensbeskaffenhet i Öl rigt fordra en annan anord-

ning; samt _ 
att behörig hänsyn skall tagas till bestående äganderättsförhållanden 

samt av markens ägare framställda önskningsmål. 

Vid tomtindelning kan bestämmas, att visst kvarter icke bör indelas i 

tomter utan bebyggas såsom en tomt, 

21 ~. 

Tomtindelning, varå fastställelse sökes, skall vara avfattad å av tomt 

mätningsman uppgjord karna (t o m t i n d e 1 n i n g s k a r t a) i ska 
la ej understigande 1:500, Kartan skall jämväl utvisa å området befintlig 

byggnader och gällande fastighetsindelning jämte därtill hörande register 

beteckningar samt åtföljas av beskrivning, angivande varje tomts ytinne

håll och sidors längd, så ock, där i tomt ingår mark, hörande till olika 

fastigr"ter, storleken av e ttvart av de områden, av vilka t amten bildats• 

22 §. 
Originala tomtindelningskartan jämte därtill hörande handlingar skall 

tillhandahållas magistraten för att i dess arkiv förvaras. 

5 kap, 

Om utomplansbestämmelser. 

23 -~' 
Utomplansbestämmelser, som överlämnas till antagande och fastställande, 

skola åtföljas av karta över det område, som med förslaget avses .• Sådan 

karta skall visa områ:let i befintligt skick och, i den mån sådant finnes 

erforderligt, upptaga vägar, ägogränser, byggnader, trädbestånd, vatten 

och huvudsakligq hö _1~f'tirhållqnnen samt angiva gränserna för området även

som bestämmelsernas innehåll, för såvitt 0 e l?:löra medelst avfattning å 

karta tydliggöras. Till kartan skall höra erforderlig beskrivning. 

24 §. 
Angående hand läggning av fråga om u tomplansbe stämme lser skola i ti 11-

lämpliga delar stadgandena i 13-15 §§ lända till efterrättelse. 

25 §. 
Utomplansbestämmelserna må genom erforderliga stadganden i byggnads

ordningen förfullständigas i fråga om storlek och beskaffenhEit av byggnads

plats, om byggnadsmaterial, trappor och anordningar till förebyggande av 

eldfara samt om det tekniska utförandet av byggnadsarbetet och tillsynen 
däröver. 

6 kap. 

Om byggande inom stadsplan. 

A) Orri byggnadslov och annat tillstånd till byggnadsåtgärder. 

26 §. 
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på omrä,.;e, som är intR~et i s ta.Asplan, må nybyggnad ej företagas utal\ 

magistratens lov, ochvnre lag samma i fråga om byggnad av tillfällig be-

skaffenhet. I 
som nybyggnad skall anses helt ny byggnads amt till--, på- eller ombygg-

nad av befintlig byggnad, dess inredande, helt eller delvis, väsentligen 

på annat sätt än förut, · så ock andra förändringar av den beskaffenhet, 

att ae kunna anses jämförliga med ombyggnad. Är förändring av ringa om

fattning i förhållande till byggnadens värde, skall dylik förändring icke 

betralctas såsom nybyggnad. 

såsom nybyggnad är ej att anse byggnad av tillfällig art, avsedd att 

It:varstå under kort tid, ej heller mindr"' anordning f°dr prydnad eller an

nat ändamål,, såsom brunn, monument, kiosk eJ.ler bekvämlighetsinrättning. 

nock äger magistraten, där så prövas nödigt, meddela förbud mot sådan an

ordning eller förordna om dess borttagande~ 

27 ~-
Ansökan om byggnads lov ska 11 gör as skriftligen och åt följ as av 

a) t o m t k a r t a jämte mätebrev 1 upprättade i enlighet med vad 

härom är särskilt stadgat, samt dessutom angivande gators bredd och deras 

höjd lägen utmed-tomtgränsen ävensom avstånd till mot liggande byggnads lin-. 

je eller byggnansgräns och upp~ift om förefintlig eller till utförande 

besluten avloppsledning, dess dimensioner, höjdläge och avstånd från tomt":" 

gränsen; 

b) s i t u a t i o n s p l a n av tomten, upptagande de tillämnade 

byggnaderna och å tomten redan befintliga byggnader, ävensom av sakkunnig 

person upprättade och under-tecknade b y g g n a d s r i t n i n g a r 

med tillhörande text, allt i två exemplar, av vilka ett bör efter _ärendets 

avgörande till sökanden återställas; samt 

c) b e v i s av vederbörande kommunala myndighet att ersättning för 

gatumark, gatas anläggning eller kloakledning, där sådan ersättning skall 

för tomten utgå,, blivit gulden eller säkerhet därför ställd eller att upp

görelse därom annorledes träffats. Är tomtägare på grund av lagbefriad 

från dylik ersättningsskyldighet, skall intyg härom, utfärdat av vederbö

rande myndighet, biläggas. 

I den mån sådant finnes nödigt, äge~ magistraten vid handläggning av 

ärende angående byggnads lov av sökanden infordra fören annan utredning än 

här sagts. Är ärendet av sådan beskaffenhet, att dess prövning kan ske 

utan byggnadsritningar eller på grundval av enklare utredning än ovan 

nämnts, vare m8gistr'B.ten oförhinnrad att verkställa s åii an prövning o 

Är fråga om uppföranne av byg~naa å tomt innan gata vid densamma bli

vit upplåten till allmänt begagnande eller från tomten anordnats farbar 
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u tf art sv äg och nödigt avlopp, skall sökanden förete vederbörande kommunala 

myndighets bevis, att staden erhållit nöjaktig säkerhet fqr att väg och 
avlopp ofördröjligen efter byggnadens uppförande anordnas. 

Närmare föreskrifter rörande byggnadsritningar skola meddelas i bygg

nads ordningen• 
28 ~. 

nå byggnadslov sökes,skall syn på den blivande byggnadspla tsen, dät'.est 

sådan anses nödig, förrättas av stadens byggnadssynemän. Närmare föreskrif
ter om synen och dess förrättare skola meddelas i byggnadsordningen. 

29 §. 
Då magistraten prövar ansökan om byggnadslov, bör tillses, att byggna

den överensstämmer med stadsplanens fordringar och med övriga för bygg- · 
nad~uppföranne och inrerlanae gällande bestämm.elser. I sådant avseende bör 

särskilt- iakttagas : 
att byggnaden är lämplig for den plats, å vilken den skall uppföras, 

och ej förlägges så, att den ontsdigtvis förorsakar men för närliggande 
tomter eller försvårar deras bebyggande på lämpligt sättl 

att byggnaden till sin planutformning och konstruktion är tillfreds
ställande och erbjuder tillräckligt sky~d mot köld och fukt samt med hän
syn till sitt ända.mål får sunt läge och mot sundhetens fordringar sva
rande inredning; 

att byggnadens yttre till form, fasad och takbeläggningsmaterial fyl
ler berättigade anspråk på smak och prydlighet såväl i och för sig som med 
häns-yn till be lägenhet och förhållande ti 11 närliggande byggnader; samt 

att byggnaden erhåller sådant läge o!ID så anordnas, att den erbjuder 
trygghet mot eldf~ra. 

De föreskrifter, som i särskilda lgar eller kommunala stadgar äro i 

sundhetens, brandskyddets eller säkerhetens intresse meddelade eller fram
deles utfärdas i fråga om byggnads uppförande och inredande i allmänhet 
eller beträffande byggnad eller lägenhet för visst ändamål, skola jämväl 
av magistraten vid prövning av fråga om byggnadslov behörigen iakttagas. 

Innan ären~e an~~en~e b~~gna~slov av~öres, bör magistraten inhämta 
yttranden av hälso- och b randvårdsmyndighet i de fall, där sådant är före
skrivet samt vid behov avs akkunnig kommunalmyndighet. 

30 ~. 

Utgör byggnadsförbud hinder för meddelande av byggnadslov, bör magistra
ten lämna sökanden anvisning om åtgärd för hindrets undanröjande, där så
dant kan ske • 

31 ~. 
Magistratens tillstånd skall jämväl inhämtas 
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f ör användning av byggnad eller del därav till väsentligen annat ända

mål än det, vartill den förut varit använd och som finnes angivet å fast

ställd byggnadsritning; 
för fasadförändring; 

för återställande av brandskadad byggnad; . samt 

för tomts inhägnande och uppförande av inkörsport. 

Närmare f'dreskrifter .. röranr'le vad som är att il&kttaga vid ansökan om 

dylikt tillst åna m.å meaoelas i byggnansordningen. 

I byggnadsordnil').gen må jämväl meddelas bestämmelser, huruvida och i 

va.d måm magistratens tillstånd erfordras för delning eller s amman slagning 

av rum eller lägenheter i hus, för underhållsarbete, för sådan eldstads

och konstruktionsförändring samt annan förändring, som icke är att hän

föra till nybyggnad, för anordnande av virkes- eller annat varuupplag 

ävensom för åtgärder, som påverka byggnads utseende eller stadsbilden, 

såsom utbyte av takbeläggningsmaterial, omfärgning av gyggnad, sk\vltning, 
användande av murytor i reklamsyfte samt anordnande av plantering. 

32 §. 
Magistraten skall vaka däröver, att byggnader eller stadsbilder av 

historisk eller konstnärlig betydel.s e icke förvanskas och att byggnader, 

som uppföras 1 grannskapet av sådan byggnad, ansluta sig till d~nsamma ... 

eller att de icke till form eller storlek verka störande på helhetsintryc

ket. I sådant syfte skall magistraten, där skäl därtill äro, söka genom 

pä sakkunskap grundade upplysningar och råd åstadkomma lämplig ändring i 

avsedd byggnadsåtgärd. Kan rättelse ej på annat sätt ernås, bör magistra..

ten vägra tillstånd till åtgärden ifråga. Skulle dock vederbörande tomt

ägare härigenom tillskvnAAs kännbar ekonomisk skada, bör magistraten, 

innan ärendet avgöres, inhämta stadsfullmäktiges yttrande. 

33 ~· 
Rivning av byggnad, schaktning, sprängning eller utfyllning samt :bräd-

fällning inom område, som ingår 1 stadsplanen, må ej företagas utan ma

gistratens tillstånd, där icke i byggnadsordningen annorlunda föreskrives. 

34 §. 
Magistraten äger under särskilda villkor, med hänsyn tagen till bygg

nadens ändamål samt med beaktande av hållfasthetens, sundhetens, trafi

kens, brandsäkerhetens och prydlighetens krav, meddela lov till uppförande 

av byggnad av tillfällig beskaffenhet. Medgivande att hava sådan byggnad 

kvarstående s_kall beviljas endast för viss angiven tid eller intill dess 
annorlunaa bestämmes. . 

35 ·~ f 

Har byggnadsföretag, för vilket byggnadslov utverkats, icke påbörjats 
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och slutförts inom därför i byggnadsordningen fastställd tid, vare lovet 

förfallet, s åvir'la ej magistraten på särskilda skäl förlänger tiden för 

aess giltighet. -j 

36 ~· 
Magistratens tillstånd till byggnadsföretag erfordras icke vid bygg-

nadsargete för landskapet eller statsverket, ej heller för annan allmän 

byggnad, vars ritningar fastställas av regeringen eller landskapsnämndenj 

aock bör innan ritningarna slutligen fastställas magistratens utlåtande 

i saken inhämtas samt, innan byggnadsarbetet vidtager, anmälan härom göras 

hos magistraten. Sådan anmälan skall åtföljas av ett exemplar av situati

onsplanen och byggnadsri tningarna, och skola dessa förvaras i magistra

tens arkiv. 

B~ Om utstakning av byggnad. 

37 §. 
Innan byggnad efter utverkat byggnadslov uppföres, skall tomtmätnings

mannen utstaka eller annorledes utmärka byggnadens läge å marken samt 

anvisa dess höjdläge. 

Är byggnad till sitt läge direkte beroende av gräns mot närliggande 

tom.t, skall vederbörande granne kallas ti 11 ut stakningsförrättningen. Gö

res vid utstakningen anmärkning mot riktigheten av läget för tomtgräns 

eller framgår Aet, att ~ränsen icke blivit i behörig ordning bestämd, 

skall ärendet av tomtmätningsmannen hänskjutas ti 11 magistrat en, s om, där 

så prövas nödigt, äger förordna om mätning av den eller det omter, vilka 

beröras av nämnda gräns. I sådant fall skall anstå med utstakningen 

till dess gränsens rätta sträckning blivit slutligen fastställd. 

Vad ovan sagts om utstakning av byggnadsplats, skall i tillämpliga de

lar gälla även i fråga om anordnande av s tängse 1 kring tomt. 

Sedan grundläggningen blivit verkställd och sockeln till sina huvud

Punkter fastmurad, må ej byggnadsarl:iretet fortsättas, innan tomtmätnings

mannen efter verkställd besiktning intygat, att byggnaden med avseende å 

såväl plan som höjdläge blivit riktigt förlagd. 

C) Ombyggnadsarbetets övervakande. 

38 ~. 
Magistraten äger övervaka, a tt nybyggnad och annan byggnads åtgärd icke 

företagas utan behörigt tillstånd. 

På magistraten ankommer därjämte att med uppmärksamhet följa byggnads
f'" oretag och därvid bl.a. tillse: 

att fastställda ritningar och 1 övrigt meddelade föreskrifter noggrant 
följas; . _ 

att änAamålsenligt och oskanat by~~naosmaterial användes; 
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att betryggande isolerings åtgärder vidtagas på s ål.ana byggnadsde lar , 

som äro utsatta för fukt och kyla; 
att uttorkning av byggnad genom lämpliga åtgärder effektivt främjas; 

samt 
att allt sådant undvikes, som eljest kan förorsaka fara för byggna-

dens be stånd eller too df öra olägenhet för i _ huset boende. 
39 §. 

För tillsyn på byggnadsfcr etag och annat arbete, för v:ilket magistra

tens ti lJs t ånd erfordras, skola genom magistratens försorg verkställas 

erforderliga besiktningar. Vid uppförande av byggnad böra be siktningarna 

i främsta rummet avse att utröna beskaffenheten av byggnadsgrunden, stom-

men och byggnaden i färdigt skick. 
Innan byggnad tages i bruk, skall anmälan ombyggnadsarbetets avslu-

tande Böras hos magistraten. 
nå arbete avser 'bonings.-. eller arbetsrum bör vid be siktningarna lämp...: · 

ligt samarbete med häls ovårds~ ochbrandnämnderna åvägabringas. 

Närmare före skrifter om overvakande av byggnadsfär etag och anställande 

av besiktningar skola meddelas i byggnadsordningen. · 

40 §. 
Vid arbete, som utföres för landskapet eller s tatsverket eller · under 

dessas ledning, är magistraten icke skyldig att föranstalta besiktningar 

i vidare mån än magistraten finner nödigt. Ifråga om sådana byggnada

företag tillämpas icke vad i 38, 39 och 42 ·§ ·~ före skrige s. 

Finner magistraten att vid byggnadsarbete, som i första mom. avses, 

fastställda ritningar icke följas eller eljest gällande föreskrifter å

sidosättas, äge magistraten därom göra anmälan hos den myndighet, som 

är ansvarig för arbetets utföra_nde, elJe r, där så nödigt finnes , hos 

la.ndskapsnämnden eller statsrådet. 

41 ~· 
Har byggnadsarbete påbörjats, men ej fullbordats inom tid, som med-

delat byggnadslov förutsätter, må magistraten, där ' så:lant med hänsyn till 

byggnadens hållfasthet, brandsäkerhet eller utseende finnes nödigt, till
hälla ägaren_att inom viss tid.färdigställa arbetet helt eller delvis 

eller ock viritag8 annan 2t g; ärri, som i ärenflet påkallas. 

Inställes påbörjad nedrivning av byggnad utan giltigt skäl, bör ma

gistraten, där så påkallas av omständigheterna, föreskriva viss tid , 

inom vilken rivningen och platsens planering skall fullbordas. 

D) Om ledningen av byggnadsarbete. 

42 ~. 
Ledning av byggnad sarbe te , da··ri· i b n egripet rivning av byggnad camt 
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s chaktning eller sprängning, må i allmänhet utövas endast av person, som 

på i byggnads ordningen stadga_t sätt s/ tyrkt sig äga erforderlig teoretisk 

kunskap och prakt i sk erfarenhet på byggnadsgäsendet s omr åae samt blivit 

av magistraten såsom arbetsledare godkänd. 

I hyggnadsordningen må dock meddelas be~tämmelse därom, att byggnads

argete av enklare beskaffenhet får utföras under ledning av anna-i person 

än ovan sagts. 
För sådant arbete, vars le aning kräver specie 11 utbildning e 11.e r er-

farenhet, må i byggnadsordningen stadgas ytterligare kompetensvillkor för 

arbetets leAning. 

Magistraten kan, då synnerliga skäl därtill äro, för visst fall eller -J 

viss tid fråntaga arbetaleda~e ~ätt att ut-öva ledningen av byggnadsföre- I 
tqg å orten. 

43 §. 
Den byggande skall utse särskild arbetsledare, därest han ej själv är 

behörig att under eget ansvar utöva ledningen av byggnadsarbetet och bli

vit av magistraten såsom arbetsledare godkänd. 

Före arbetets påbörjande skall den byggande till magistraten avlämna 

skriftlig förbindelse av arbetsledaren, att denne under ansvarsförplik

telse åtager sig uppdraget .. 

Där särskild,, av magistraten godkänd arbetsledare finnes för till

synen över visst arbete, vars ledning kräver s pecieJ..l utbildning eller 

erfarenhet, vare sådan arbetsledare i den del ansvarig för arbetets ut

för ande. 

E) Om försiktighetsmåt t vid byggnadsarbete och intagning av gatumark. 

44 ·~. 
På byggnadspla t sen böra vidtagas de f örsiktighetsmåit, som ti 11 före .... 

kommande av skada å_person eller egendom äro erforderliga vid byggnads

arbete, särskilt mer'J hänsyn ti 11 f'ör arbetet nödiga ställningar, stöttin~: 

gar, lyft- och t ranspor tinrät tningar samt uppvärmningsanordningar, så ock 

1 fråga om skyddande av avloppstrummor, rör, ledningar och i gatan an

bragta fixpunkter m.m, Närmare föreskrifter härom skola införas i bygg
nadsord.ningen. 

I anslutning tillv ad härom är i lagstadgat skola i byggnadsord

ningen jämväl finnas föreskrifter rörande f örsiktighetsmåt t vid grävning, 

sprängning eller annat liknande arbete, till förebyggande av skada å 

grannes hus och grund, samt angående mag~stratens b ef.ogenhet att bestäm
ma om härför erforderliga skyddsåtgärder 

Likaledes skall i byggnadsordningen u;ptagäs bestämmelser om rätta tt 

för byggnadsföretag intaga gatumark utmed byggnadst omten samt am a en byg-
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gande s skyldighet att iståndsättaa gata, som genom byggnadsfcretag lidit 

skada. 
F) om· sättet för bebyggande • 

. 45 ~. 

r byggnadsordningen skola upptagas erforderliga föreskrifter med av

seende å gårdsplans storlek, byggnads höjd och antal våningar, omfång, 

läge och planutformning samt övriga förhållanden, som beröra byggnads

sättet, och skola dessa lända ti 11 efterrätte 1s e i den mån de för visst 

oror åde icke blivit reglerade genom st adsplanen eller därti 11 hörande be

st ämme lser. 

Vid uppgörandet av här nämnda föreskrifter i byggnadsordningen skall 

i tillämpliga delar iakttagas, vad i -S ~är stadgat angående stadsplane ... 

bestämmelser. 

46 §. 
Byggnads höjd mätes, där icke stadsplanen eller byggnadsordningen till 

annat föranleder, från tomtgränsens fastställda höjdläge mot gata eller 

allmän plats eller, där byggnaden är belägen å tomts inre, från det plan, 

som bestämmes av tomtgränsernas fastställda höjdläge, till fasadytans 

övre kant. 

Ligga de fastställda tomtgränserna 1 en yta, som ej är horisontell, 

eller avslutas fasaden upptill med gavlar eller dylikt, tillämpas medel

höjdsberälming, VA.rom i b'Vg~nansordningen skall närmare föreskrivas. 

47 §. 
Närmare föreskrifter om gårdsplan och dess anordnande samt om för

bindelse mellan gårdsplan och gata så ock om inkörsport och stängsel 

kring tomt skola meddelas i byggnads ordningen, 

43 ~. 

Byggnads kall, såvitt ej annan byggnadslinje är bestämd, uppföras 1 

gatulinjen _ .. eller, där. förgård finnes, i förgårdslinjen. Magistraten må 

likväl, där så prövas lämpligt, med hänsyn till terräng- eller tmfikför~ 

hållandena el ler arkitektoniska skäl, medgiva, att byggnad förlägges in
nanför byggnadslinjen, 

49 §. 
I byggnadsordningen ska 11 upptagas före skrift därom, huruvida och i 

Vad mån burspråk, balkong, utbyggt fönster, taklist,, fritrappa, skärm
tak, listverk eller annan liknande byggnadsdel må skjuta ut över fasad

ytan eller fastställd byggnadslinje. 

50 §. 
I byggnadsordningen skola föreskrifter meddelas därom, huruvida och 

1 vaa månde 1 av byggnad, såsom torn, gavlar, vindskupor, skorstenar, 
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skyddsräck och -dylikt,, vår överskrida .fastställd byggnadshöjd. 

51 §. 
Byggnads yttertak åt gata· eller gård får icke, därest högsta tillåtna 

byggnadshöjd utnyttjas, läggas så, att dess lutningsvinkel, räknat från 
horisontalplanet genom yttertakets skärni~g med fasadytan, överstiger 45 
grader. Uppföres byggnad utan att medgiven maximihöjd därvid uppnås, 

gäller enahanda regel. Likväl må magistraten, där synnerliga skäl därtill 

äro och den arkitektoniska anslutnin gen till närliggande byggnader samt 
gatubildens helhetsverkan icke äventyras, medgiva . en brantare lutning för 

takfallet, dock inom den kontur här ovan angivits. 

52 ~-
I byggnadsordningen skola upptagas före skrifter angående a törsta till-

låtna storleken av vind i byggnad av brandfritt ämne, och bör härvid 
iakttagas, att vind, som har större yte, än 480 kvadratmeter, bör avdelas ' 

medelLc inre brandmur av erforderlig tjocklek. 

Vin" sgolv i boningshus må ej fö't'lä~i;i_;as högre änden för byggnaden med-· 
givna maximihöjden, Dock må magistraten i särskilda fall medgiva undan

ttg härifrån i syfte att möjliggöra nödig ökning av rumshöjden i under
liggande våning c 

G) Om bonings~ och arbetsrum med flere utrymmen. 

53 §. 
Med boningsrum förstås i denna stadga varje i bostadslägenhet ingående 

eller eljest för bostadsändamål avsett rum. Såsom boningsrum räknas 
jämväl kök, som tillhör bostadslägenhet, men däremot icke serveringsrum, 
tambur, kokvrå, sovalkov och dylika utrymmen. 

Med arbetsrum förstås lokaler, där människor för fortlöpande arbete 
vistas, såsom handelsbod, kontor, fabrik, verkstad och dylikt. 

54 ~· 
I byggnadsordningen skola föreskrifter meddelas därom, i vad mån och 

under vilka förbehåll boni.1gs-, arbets- elJe r lagerrum må utöver det 

största medgivna våningsanta let inredas å vind eller i tom och gavelpar -
tier. För bonings- och arbetsrum får dock användas endast utrymmet närma.st 

våningen under. Vid vinds, torns och gavels inredning för olika ändamål 
skola erforderli~a Rnoroningar vidtagas till skydd mot eldfara. 

55 ~. 

Golv i bonings- eller arbetsrum må ej ligga lägre än en fjärdedel av 
rumshöjden under markens yta vid fönstervägg. För arbetsrum

1 
som uppta~ 

ger 0 

• nagon mindre del av byggnadens bottenyta, samt för butiker må ma~ 
gistraten dock medgiva undantag härifrån, därest detta med hänsyn ti 11 
ter ·· f 0 

rang örhallandena eller för lokalernas praktiska utnyttjande finnes 
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p åkal 19. t och ti ll~redsställande isolering mot fukt och kyla åvägabringa.s. 

56 §. 
Bonings- eller arbetsrum skall hava en höjd av minst två meter och 

sjuttio centimeter samt övre våning i enfamiljshus minst två meter och 

trettio centimeter. Föreligger svårighet at_t för något enstaka rum i 

bostadslägenhet ernå föreskriven minimihöjd, må magistraten tillåta. 

mindre rumshöjd,därest rummets kubikinnehåll ej underst~ger eexton kubik

meter, dock ej under två meter och tio centimeter. 

Lägenhet, avsedd för familjebostad, skall hava. en golvyta av minst 

tjugo kvadratmeter, när nen be st år av ett rum, av sammanlagt minst t ret

tio kvadratmeter, d är denbestår av tv å rum, och av sammanlagt minst fyr

tio kvadratmeter, där dan best år av tre rum, Till varje familjebostad 

bör likväl höra åtminstone ett rum om minst femton kvadratmeters golvyta. 

I byggnad, innehållande bonings- eller arbetsrum, skola väggar och 

bjälk .... a.g bestå av torrt, för hälsan oskadligt och i övrigt tjänligt 

material, och skall särskilt tillses, att bos tadslägenhet erhåller nöj

aktigt skydd mot stank, buller och andra olägenheter från angränsar:rl e 

lokaler. 

57 ~· 
Bonings- och arbetsrum skola vara försedda med huvudfönster av till~ 

räcklig storlek, lämpligen anbragt samt vettande omedelbart åt det fria. 

ävensom så anordnat, a tt rummet erhålle r god dager. 

Trapphus och annat för f lere lägenheter gemensamt utrymme · skall äga 

nöjaktig belysning, 

I byggnadsordningen bör stadgas angående fönsters minsta avstånd till 

närmaste byggnad och till grm ntomt. 

Uti bonings- och arbetsrum samt trapphus skola finnas tillfredsstäl_ 

lande anordningar för luftväxling. 

5R §. 
I lägenhet, avsedd att användas såsom bostad, böra de er.lskild a rum

men på ett ändamålsenligt sätt infogas i lägenhetens plan samt givas 

lämplig form, var jämte särski 1 t bör §eaktas 1 att de erhålla tillfreds

st ällande be lysning och luftning. Dylik lägenhet bör, om möjligt, så an

ordnas, att fönster finnas åt olika väderstreck. 

Kök och annat för matlagning avsett rum skall, jämte ändamålsenlig 

kokhärd, vara ~trustat med ångrör samt, såvitt möjligt, för förv aring av 
livsmedel med utrymme, som gränsar ti 11 det fria, 

Vid inredning av boningshus skall jämväl behovet av gemensamma ekono

miutrymmen, såsom för bykning, torkning av tvätt oczy: dyl., beaktas även

som de enskilda lägenheternas behov av tillräckligt stora, lämpligt b e -
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lägna och väl v ... entiderade utrymmen för för:n'aring av husgeråd, kläder 

och andra förnödenheter. 
59 ~. 

Från va0 ovan etangats röranne arbetsrum äger magistraten efter hälso

vårdsnämndens horande medgiva undantagJ då arbetets eller verksamhetens 

egenart det oundgängligen kräver, 
60 ~. 

I byggnadsordningen må bestämmas, huruvida inrättning, som genom 

gnistor, aska,_ sot, rök, värme, stank, gaser, ånga, skakning, buller 

eller av annan dylik orsak är besvärlig för närboende, får förläggas i 

stadens inre eller i kvarter för boningshus. 

61 ~. 

Källare under byggnads kall uppföras av sten eller därmed jämförligt 

material samt, efter vad därom i byggnadsordningen skall föreskrivas, 

förses med valv eller annat mot fukt, kyla, stank, buller, eldfara och 

andra olägenheter isolerande tak. Magistraten kan bevilja rätt att i 

mindre envån~ngshus använda oputsade trätak i källare. 

Anordnas källare ej under bottenvåningens golvbjälklag, , skall, där 

magistraten anser sådant nödigt, detta motsvara nyss angivna fordringar 

å källares tak samt utrymmet för ses med effektiv venti lat ionsanordning ~ 

Marken under och invid källare skall, då behov därav föreligger, väl 

dräneras och källares ytterväggar skola, i den månde äro belägna under 

marken, väl isoleras mot fukt. 

Källargolv skall läggas i sten, betong eller annat därmed jämförligt 

material och, där g rundvattenst ådndet s å:l ant påkalJa r, gpras ogenom .... 

trängligt för vatten. 

62 §. 
Varje fastighet, ~nnehållande bonings- eller arbetsrum, skall förses 

med lämpligt an tal avträden. Ett avträde må i re ge 1 ej tet j äna mer än en 

bostadslägenhet. Om beskaffenheten av avträde och dess förläggande g älle 

vad i byggnads- och hälsovårdsordningen härom är föreskrivet. 

Angående kreatursrum, gödselkammare och tehålle.re för flytande orenlig

het stadgas · jämväl i byggnads- och hälsovårdsordningen. 

63 ~-
För lokaler, avsedda att inrymma ett större antal människor, såsom 

kyrkor, skolhus, sjukhus, lokaler för hote 11-, restaurang- och pensionat

rörelse, teatrar, fabriker, större affärshus och effentliga s amlingsrum, 

samt för andra lägenheter för visst ändamål, gälle beträffande belysning, 
ventilation och byggnadshygieniska an ordningar i övrigt vad i byggnads

ordningen eller särskilda bestämmeJser är föreskrivet. 
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Beträffande sådana lokaler, som icke äro bonings- eller arbetsrum, 

men där människor vistas, böra, i den mån sådant anses nödigt, förhål

landena i . ovan omförmälda avseenden ordnas genom föreskrifter i byggnads- . 

ordningen • 
H) om byggnaders konstruktion och konstruktiv prövning av vissa bygg-

nad sfäre tag. 
64 ~. 

Grundmur skall läggas på fast, naturlig elJB r konstgjord grund och 

till sådant djup, att grundmuren icke skadas till följd av tjälens in-

verkan. 
Grundmur må ersättas med annan konstruktion, och gälle om sådan konst-

ruktion vad i denna stadga sägs om grundmur. 

Närmare föreskrifter om läggande av grundmur skall meddelas i bygg

nadso:r"lningen. 

65 ~. 

I byggnadsordningen skall bestämmas, hur1:lvida och i vad mån grundmur 

och dess underbyg~nad, sockel, portomfattoing och dylikt få läggas utan

för tomtgräns mot gatR eller allmän plats. 

66 ~. 

Huruvida och i vilket omfång gatumark får inkräktas för beredande av I 
tillträde till eller dager i underjordisk lägenhet eller annat under jord

ytan befintligt utrymme bör be st ämma.s i byggnadsordningen. 

67 ~· 
Alla vid grundläggning erforderliga träkonstruktioner böra c å anord ... 

nas, att de ligga på en tetryggande nivå under lägsta grundvattenstånd. 

68 ~. 
Sockelns höjd över marken bör, där icke särskilda omständigheter på

kalla annat, överallt utgöra minst 50 centimeters amt i fråga om uthus

byggnaa minst .30 centimeter; dess beskaffenhet i övrigt bestämrres i bygg ... 
naa sordningen. 

69 ·~ -· 
Ytterväggar i byggnad skola vara hållfasta och bereda tillräcklig 

isolering mot kyla; inre väggar böra hava de dimensioner 1 som erfordras 

för uppbärande av på desammafallande belastning. Angående ytter- och 
1nn ·· ervaggars beskaffenhet och tjocklek skall närmare stadgas i byggnads-
ordnin~en. 

70 §. 
Är bygsnadsgrunden mindre tjänlig eller starkt belastad eller före

komma Vid byggnadsföretag järnbetong- eller ovanligare konstruktioner, 
stark be 1 t as ning av vissa byggnadsdelar eller bjälklag eller ock tak med 
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stor spännvidd eller av egenartat konstruktionssät t,, skola an ordnil'.;lgen 
och styrkan av de skilda byggnadsdelarna i varje särskilt fall avpassas 
efter byggnadsgrundens och byggnadsmaterialets beskaffenhet; och skall, 
i den mån sådant äskas, hos magistraten företes den utredning, som för 
byggnadsföretagets konstruktiva prövning, särskilt med hänsyn till bygg
nadsgrund och hållfasthet 1 finnes erforderlig. Vid s 00.an prövning skola 
lända till efterrättelse därför i riket utfärdade bestämmelser angående 
utförnnde av konstruktioner, som kräva särskild sakkunnig tillsyn bl.a
l fre.ga om beräkningsgrunder vid statiska undersökningar ti.llåten påkän
ning för de särskilda byggnadsmaterialen samt sättet ror verkställandet 
av provbelastningar. Närmare föpeskrifter rörande dessa förhållanden ut
färc'las vin behov av m!'.:tgistraten. 

71 ~ ~ 

Bet:r-äffande anläggning av hiss gälle vad därom i riket är eller kan 
vnrda särskilt stadgat. 

I) Om särski Ja a åtgärder ti 11 skydd mot eldfara. 

72 i· 
Byggnnd i gräns mot grannes tomt skall . i nämnda gräns förses med 

brandmur av sådan tjocklek och av den beskaffenhet i övrigt, som i bygg
nadsordningen stadgas. 

Brandmurs fastställda tjocklek må icke minskas genom inmurat bjälk
lng av .icke brandfri beskaffenhet elJer rök- eller luftrör. 

I byggnadsordningen skoia meddelas bestämmelser därom, på vilka vill
kor öpppingar må anbringas i brandmur och grannar hava gemens 'lm brandmur. 

73 ~. 

Magistraten må i undantagsfall, s rt ramt eldfara därigenom icke för
anledes, efter brandnämndens hörande medgiva lindring vid tillämpning 
av gällande föreskrifter angående uppförande av brandmur ävensom, där 
vägande skäl det påka lla1 be vilja befrielse från uppförande av brandmur" 

74 ~' 
Ang åenae täckande av byggnad skola före skrifter meddelas i byggne.ds

ordningen. 

75 ~ -. 

Skorstenar och eldstäder 1 såväl stadigvarande som tillfälliga, med 
därt!ll hörande rör skola, därest trävirke eller annat lätt antändligt 

ämne anbringas i närheten, på betry~gande sätt isoleras enligt i bygg
nadsordningen meddelade närmare bestämmelser . På samma sätt skola luft
kanaler isoleras, där ej magistraten efter brandnämndens hörande finner 
undantag kunna medgivas utan att brandsäkerheten äventyras. 

I fråga om anläggande av brandbotten ochd ess besklffenhet skola i 
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byggnadsardningen meddelas föreskrifter. 
Skorstenar skola uppföras till sådan höjd, att olägenheter 

gaser, som avledas genom desamma, såvitt möjligt undvikas. 

76 ~-

223 

av rök och 
I 

Byggnad skall hava utgångar och trappar ' i erforderligt antal, vilka 

skola vara avs Rnan storlek och så anordnade, att de vid eldfara bereda 

säkerhet för utrymningen av de i byggnaden varande personerna. 

Hisschakt, som inklädes, skall jämte däri anbragt dörr vara av eld
säkert material, där ej magistraten efter brandnämndens hörande för sär

skilt fall finner undantag härifrån kunna medgivas. 
77 ~. 

Be träffande inrättandet av utgångar och trappor ävensom övriga säker

hetsanordningar i lokaler, som i 63 ~ 1 mom. omförmälas, gälle vad därom 
är eller framdeles varder särskilt stadgat • 

. 78 ~· 
I byggnadsordningen skola intagas de bestämmelser, som, utöver vad i 

denna stadga f dre skrivits, finnas erforderliga i avseende å byggnads upp

förande och inredande till förekommande av brandfara, ävensom föreskrifter 
angående fär siktighet s åtgärder vid eldfarliga inrättningar s amt därom, 1 

vilka stadsdelar eller kvarter sådana måf örläggas. 
Därjämte kan i byggnadsordningen meddelas förbud mot att inom stads

planeomr åde eller viss ~e];Bärav uppföra byggnad av icke brandfritt ämne, 
K) Om byggnads underhåll. 

79 ~· 
By~~n13.n skall s~ unAerhRllas, Att sunr'lhetens,, hållfasthetens och brand-

eäkerhetens fordringar icke åsidosättas eller osnygghet eller vanpryd-
nad uppstår. 

Är byggnad så bofällig, att densamma medför fara för människor eller 

egendom och kan den ej nöjaktigt iståndsättas, äge magistraten rätt att 

förordna att den skall nedrivas. Verkställas icke rivning inom förelagd 

tid, må magistraten låta utföra rivningen på den tredskandes bekostnad. 

L) Om obebyggd byggnadsmark. 
i 

80 ,. 

Byggnadsmark, som icke tagits 1 anspråk för bebyggande, skall hål Ja s 
1 Vårdat skick, 

Är icke i byggnaasordningen meddelad föreskrift om hägnadsskyldighet i 

fråga om sådan mark, Eg e magistraten före Hg ga innehav aren att inhägna . 
densamm a ·· o a' ar sa prövas nödigt. .. 

Tomt, varå hus nedbrunnit eller rivits, skall till undvikande av van

prydnad för omgivningen bebyggas såsom i byggnadsordningen stadgas. 
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'1 kap, 
om·byggan0e utom stadsplan. 

81 ~. 
Inom område, för vilket utomplansbestämmelser gälla, mp nybyggnad ej 

företagas utan magistratens lov. Lag samma v-are ifråga om nybyggnad inom 

annat område utom stadsplanen; dock att byggnadslov icke erfordras för 

ekonomiebyggnad å jordbruksfastighet samt f tir mindre byggnad, som ej är 

avsedd till bostad eller arbetslokal. 

I fråga om byggnad av tillfällig beskaffenhet gäl le vad om nybyggnad 

här ovan är sagt. 
AnstDkan om byggnadslov skall göras skriftligen och åtföljas av bevis, 

att sökanden förfogar över byggnadsplatsen el~ r eljest är berättigad att 

utföra arbetet, situationsplan och byggnadsritningar med tillhörande text 

i två P1cemplar, av vilka efter ärendets avgörande sökand,en äger återfå 

det ena, samt karta över byggnadsplatsen, utvisande dess storlek, gränser 

ooh utfartsväg. 

Då ärendetsbeskaffenhet därtill föranleder, må magistraten meddela 

byggnadslov, äodå att ansökan ej åtföljes av samtliga ovan föreskrivna 

handlingar. 

Om by~gnR~sföretag, som nu SR~ts, gälle i tillämpliga delar vad ovan 

1 37 och 38 ~~ stadgats. 

82 ~ · 
Vid prövning av &1.sökan om byggnadslov inom område, för vilket utom-

plansbestämmelser gälla, skall magistraten tillse, att byggnaden överens~ 

stämmer med utomplansbestämmelserna och övriga för byggandet gällande be
stärnme lser. 

83 ~. 

Vid prövning av ansökan om byggnad slav inom områl e, för vilket utom

plansbe stämme lser icke gäl.1..a, skall maglstraten tillse, att byggnadsplat

sen är tillräcktlig och eljest lämplig; att farbar utfartsväg eller , möjlig- I 
het att anordna sådan finnes; att byggnaderna förläggas på lämpligt avstånd 

trån varandra, och från allmän väg samt från byggnadsplatsensgränslinjer, 

ävensom att byggnaderna tillgodose skäliga krav på hållfasthet, sundhet, 

brandsäkerhet och prydlighet samt överensstämma med övriga gällande bestäm 
melser. 

84 ~-
Är fråga om byggnad av tillfällig beskaffenhet, vare sig inom cmråde, 

för vilkel., utomplimsbestämmelser gälla, eller utom sålant område, må ma

gistraten via b eviljanae av byg~nanslov mednela de föreskrifter, som 

hänsyn till byggnadens å~damål samt med beaktande av hållfasthetens, 
med j 

sundM · ...... -----------~~~---~--
I 
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hetens, brandsäkerhetens och prydlighe tens krav kunna an ses påkallade• 
Medgivande att hava sådan byggnad kvarstående skall beviljas endast för 

viss angiven tid eller inti 11 dess annorlunda bestämmes• 
85 ~. 

Närmare föreskrifter angående byggnadsverksamhetens ordnande . å den utom 

stadsplanen liggande delen av stadsområdet samt tillsynen däröver skola 

intagas i byggnadsordningen. 
II Avdelningen .• 

Bestämmelser angrende Mariehamns randområde, 
8 kap. 

Om byggnadsplaneområden, 
A) om byggnadsordning. 

86 ~· 
För områf1e, som nämnes i 38 ~ av stadsplanelagen för Mariehamn, och 

vilket enligt 39 § i sagda lag skkll intagas i avstyckningsplan, äger 

landskapsnämnden på framställning av staden, där så finnes erforde~ligt, 
fastställa byggnadsordning. Innan förslaget till byggnadsordning faststäl

les, skall förslaget på sätt om utställande av byggnadsplaneförslag är 
stadgat hållas för allmänheten tillgängligt samt ·vederbörande kommun, 
markägare och byggnadsinspektör samt annan, vars rätt och intresse kan av 

byggnadsordningen beröras, lämnas tillfälle att i saken avgiva yttrande 
och inkomma med anmärkningar mot förslaget. 

B) Om byggnadsplan. 

87 -~. 
Byggnadsplan skall uppgöras så, att ett lämpligt bebyggande av området 

främjas; och skola vid planläggningen de förs tadsplan stadgade allmänna 
grunder i tillämpliga delar tjäna till ledning. Därvid bör tillses att 

endast s ådanå. ändringar i bestående förhållanden vidtagas, som äro oundgin~ 
ligen nödvändiga ti 11 förebyggande av eldfara och sanitära vådor samt 
tryggande av samfärdselns intressen och som kunna småningom och utan stör

re svårigheter och kostnader genomföras, att områdets framtida in tagande 
1 stadsplan icke genom byggnadsplanen försvåras, att ett slutet byggnads
sätt icke utan svnnArligR skäl mengives samt att arealen av tomtplats i 

regeln ej må understiga 600 kvadratmeter. 

För Planens uppgörande må landskapsnämndem anlitå sakkunnigt biträde. 

88 ~-
Förslag till byggnadsplan skall uppgöras på karta i skala, ej under-

stigande 1 :4000. På kartan skola tydligt angivas gränserna för det ornr åde, 
å Vilket planen är avsedd att gälla, samt för de delar därav som skola . 
för Olik ·· o .• .. 

1 

a andamal anvandas, avensom höjdlägen i nödig omfattning. Kartan 
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skall atföljas av beskrivning och utredning angående möjligheterna för 

vattnets avledande. 
Till planen hörande byggnadsplanebestämmelser sk&la antecknas antingen 

på. själva kartan eller å särskild handling. 

Där så finnes nödigt, skall vid förslaget fogas terrängkarta, uppta

gande vad som erfordras för bedömandet av byggnadsplanen. 

89 ~. 

Byggnailsplaneför.fllR. .Q'.- flkall hållas förgranskning offentligen utställt 

under minst en månad seClan närom blivit i stadgad ordning kungjort. An

märkningar mot f orslage t må ti 11 land skapsnärnnden inlämnas inom tid, som 

i kungörelsen bestämts. 

Innan förslagen fastställas, skola utlåtanden i ärendet infordras av 

vederbörande kommun, vederbörande lokala förvaltningsmyndigheter samt, där 

planen berör landskapets eller statsverkets eller enskilt trafikföretags 

intres;.,en, jämväl av den, som äger företräda desamma. 

90 ~· 
Då byggnndsplan blivit fastställd, skall härom genom lana skapsnämndens 

försorg kungöras i den ordning, som är föreskriven för kommunala kungörel

ser. Planen jämte därtill hörande handlingar skall förvaras i landskaps~ 

nämndens arkiv och skall genom dess försorg så fort ske kan i kopia och 

avskrift tillhandahållas vederbörande byggnadsinspektör, länslantmäteri

kontor och kommun. 

91 ~-
Vad 1 89~92 ~~ är stadgat, gälle jämväl i tillämpliga delar om ändring 

av byggnadsplan. 

C) Om by5gnadsinspektör och bXggnadslov. 

92 ~. 

Byggnadsinspektören åligger att närmast övervaka efterlevnaden av 

sta.dsp.la.nela.gsn och denna s tadga, byggnadsordningen samt övriga för det 

1 byggnadsplan intagna områ:!et gällande stadganden angående byggnadsverk .... 

sarnheten och att fullgöra vad enligt nämnda föreskrifter på byggnadsinsp:ik

tören ankommer ävensom handhavo. de uppgifter, som i laga ordning åt honom 

överlämnas. I enlighet härmed bör byggnadsinspektören särskilt 

hand lägga de ärenden, vilka enligt denna stadga e lle r byggnads ordningen 
tillhöra byggnadsinspektörs prövningJ 

övervaka efterlevnaden av gällande nybyggnad sfär> bud; 

tillse, att alJt byggande i det under hans uppsikt ställda området; 

verkställes i enlighet med sällande före skrifter; 
1 fall av förseelse hos vederbörande åklagare göra anmälan ti 11 å; al 

S<J.mt, där omständigheterna sådant påkalla, hos länsstyrelsen anhålld,om 
handräckning mot tredskandeJ 
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med uppmärksamhe~ följa såväl byggnadsverksamheten och '. bo~tådsförhål-
lanoena som flen R.llmänna utvecklingen inom byggnadsplaneområ:! et och dess 

omgivnings amt, där behov finnes föreligga av byggnadsplanens utsträckand 

eller ändring eller av tillägg till eller ändring i bygghadsordningen, 

därom hos land skapsnämnden göra anmälan, ävensom bistå ortsmyndighet erna 

och enskilda med upplysningar, råd och förslag i fråga om byggnadsväsen

aet ~llt~1.t1'1kiiPJCMrMXE.IQ~:s.llN~~E~MXEbgxi:ti~XEMXE~Nää:S~. 
x.äx!ULNE± och i allmänhet söka främja en för orten gagnelig utveckling av 

dess bebyggande, undanröja och förebygga missförhållanden samt hos veder-· 

börande myndigheter väcka de förslag och göra de· framställningar, som av 

byggnadsinspektörens verksamhet kunna föranledas; ävensom 

för~vara och väl vårdad e kartor, ritningar och handlingar angående 

byggnads inspektörens v erksamhe tsområ:Je, som av honom å tjänstens vägnar 

mottagas. 

Fir1ner sig byggnadsinspektören för prövning av viss fråga vara i behov 

av sakkunnigt bi träde, göre d äI!.om anmälan hos land skapsnämnden, 

Byggnadsin~pektören har icke utan särskilt uppd~ag att taga befattnin 

med allmän byggnad, vartill ritningarna prövas av stats- eller landskaps 

myndighet. 

93 ~. 

Inom områne, int a get :1 byggnar'lsplan, må nybyggnad ej företagas utan 

byggnadsinspektörens lov. 

Ansökan om byggnadslov skall göras skriftligen och åtföljas av bevis, 

att sökanden förfogar över byggnadsplatsen eller eljest är berättigad att 

utföra byggnadsarbetet, situationsplan och byggnadsritningar jämte till

hörande text i två exemplar, av vilka efter ärendets avgörande sökanden 

äger återfå det ena, samt karta .över byggnadsplatsen, utvisande dess 

storlek, gränser och utfärtsväg. 

Då ärendets bes.kaffenhAt därtill _föranleder, äger byggnadsinspektören 

meddela byggnadslov, ändå att ansökan ej åtföljes av all dtin utredning 
ovan före skrivits. 

D) Om byggande. 

94 ~. 
Med avseende å byggnads sättet skola inom områ:1 e, för vilket byggnads-

Plan fastställts, ae för omr åJ. et utfärdade byggnadsplanebestämme lserna 
lända ti 11 e fterrätte 1 se • 

Byggnad av icke brandfritt ämne får ej uppföras högre än i två vånin

gar• I s &.aana tvåvåningshus må vi~den icke inredas till bonine;s!'"..',m, 

95 ~. 
Bebyggd tomt · ska 11 vara inhägna cl med s tängse 1, i den mån bygg::'lc,dcn ej 
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är uppförd i tomtgränsen. Där grannar ej kunna enas om hägnad å gemensam 

gräns, äger byggnadsinspektören efter omständigheterna be~stämma sättet 

för hägnads utförande i gräns mellan deras områ1 en. 

När skäl därtill äro, må byggnadsinspektören medgiva befrielse helt 

eller delvis från skyldighet att haga tomtp~ats inhägnad. 

rå tomt må ej u~pföras byggnad eller vidtagas anordning, som väsent~ 

ligen förfular tomton· oller dess omgivning eller stör trevnaden. 

Tomt skall hållas i vfu:>dat skick. 

96 ~ . 

r boningsrum m?i golvet eJ ligg11 lägre än en fjärdedel av rumshöjden 

unoer markens yta vid fönstervägg. 

Boningsrum skall i allmänhet givas en höjd av minst 2,70 meter. Dock 

äger byggnadsinspektören rätt att, där sådant befinnes lämpligt, i övre 

våning0n eller i vindsrum eller eljest i enstaka rum medgiva lägre rums~ 

höjd, dock ej under 2,10 meter. 

97 ·~ . 
Boningsrum och andra rum, där personer komma att vistas större delen · 

av dagen, ävensom fabriks~ och samlingslokaler skola hava tillräcklig da

gerbe lysning och anordningar för nödig luftväxling samt för ses med ti 11 ...... 

räckligt antal trappor och utgångar. 

98 ~-
Grundmur, sockel samt yttre och inre väggar skola uppföras så, at t 

byggnaden erbjuder skälig trygghet mot eldfara samt blir konstruktivt 

tillfredsställande och erforderligt isolerad mot fukt och kyla. 

99 ~ · 
Skorstenar och eldstäder, såväl stadigvarande som tillfälliga, med 

därtill hörande rökrör skola på betryggande sätt skiljas från trävirke 

och annat i byggnaden ingående, lätt antändligt material. 

Trävirke m8 e .1 qnhring,q : närmqT'e rökrörs insida än 250 millimeter, el .... 

ler därest eldstaden är av metall 500 millimeter; och skall mellanrummet 

fyllas med t ege 1 eller annat brandfritt ämne. 

På golvet framför eJd stad skall imläggas ett skydd av sten, betong, el
ler järnplåt. 

100 ~ . 

Byggnad får ej täckas med halm eller annat lätt antändligt ämne, så-

Vida icke detta genom av byggnadsinspektören godkänt förfaringss ätt 
gjorts svårantändligt. 

101 ~. 
Var je bebyggd tomt bör förses med nödigt antal avträden o 

Avträde, kreatursrum, gödse lkammare och behållare för flytand e orenlig-
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' het böra så anläggas och inrättas, att sanitära olägenheter undvikas. 

102 ~· 
Byggnad skall så underhållas, att hälsofara, osnygghet eller vanpryd-

nad . icke uppkommer och att brandsäkerheten och hållfastheten icke även ty ... · 

ras. 
III Avdelningen. 

9 kap, 

Allmänna bestämmelser8 

103 ~· 
Högsta ledningen och övervakningen av stadsplane- och byggnadsväsendet 

i landskapet tillkommer landskapsnämnden, som vid behov äger utfärda när

mare före skrifter och anvisningar i hithörande ämnen. 

104 ~-
Bryter någon mot föreskrifterna i denna stadga eller g äll!'ånde byggnads-

ordnin '-' eller underlåter att vid utförande av arbete följa fastställda 

ritningar eller av behörig myndighet meddelade föreskrifter, straffes med 

böter och vare dessutom skyldiga tt undanröja eller ändra det utförda, 

om magistraten eller byggnadsinspektören finner nödigt sådant förordna" 

Förseelse , som ovan sägs, åtalas vid allmän domstol. 

105 §. 
Angående t red~ka att fullgöra något enligt bestämmeJs erna id enna stad

ga, byggnadsordning eller vederbörande myndighets med stöd därav meddela

de före skrift samt besvärs anförande över myndighets påg rund av be stäm_, 

melserna i nenna s tang;a e 11-er b'Vg&;nRnscrr'lning meddelade utslags tadgas i 

rikets byggnadsstadga, 

106 §. 
Företages byggnadsargete utan tillstånd eller utföres sådant i strid 

mot denna stadga, byggnadsordningen, fastställda ritningar eller meddela-
' 

de föres1crif ter, må byggnadsarbete, där så prövas nödigt, genom tjänlig 

åtgärd av magistraten eller byggnadsinspektören inställas. 

1071 ~. 

Där fara för liv och hälsa är för hand en eller o:mständighe terna eljest 

sådant pål{alla, må förordnas att beslut eller utslag skall gå i verkstäl

lighet, ändå att ändring däri sökes. 

Magistrat är behörig att, där den byggande sådant äskar och s täl:B r sä

kerhet för kostnad och skada, bevilja honom tillstånd att pågörja ol1er 

att, helt eller delvis, utföra byggnaåsarbete innan beslut om byge;r!sdslov 

vunnit laga kraft. 

108 §. 
Denna stadga träder omedelbart i kraft. 
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I fråga om byggnadsföretae,J .vartill ritningar vid tiden för dennas tad

gas ikrafttr~dande äro föremål för pr-Ovning, eller byggnadsföretag, för 

vilket ritningar blivit fastställda, men som vid nämnda tidpunkt icke är 

påbörjat eller icke slutfört, och för vilket tidpunkten för ritningarnas 
giltighet då . ännu icke tilländalupit, skola iakttagas hittills gällande 

be st ämme lser. 
I behörig ordning uppförd byggnad får av ägaren oförändrad bibehållas, 

J 

såframt den icke medför eldfara eller ur sundhets- el Je r h,ållfasthets-

synpunkt är v åd lig. 
Har byggnadsåtgärd elJer anordning, för vilken behörig myndighets till-

stånd jämlikt tidigare gällande bestämmelser bort, och även enligt denna 
stadga bör utverkas, utan att så s}cett, äge magistraten, där så prövas 

skäligt, och uppenbart missförhållande föreligger förordna~ att rtlet ut

förda skall ändras eller undanröjas. 
Mariehamn den 21 oktober 1949. 

På lagutskottets ~ägnar: 

C?~r-u.-.: . "it:' 
c:===; !Xe l ...... .tlfil'_r chinCf ~ 

Närvarande.i utskottet: Tor Brenning, ordförande, Herman Mattsson, Jonatan 

Sjöblom, P3ul Påvals och Jan4Erik Eriksson. 


