
m 15/1952. 

LAGUTSKOTTETS betänkande ng 15/1952 med an
ledning av landskapsstyrelsens framställning 
till Ålands landsting med förslag till land
s~apslag angående byggnadsstadga för byggnads-
planeområden på landsbygden i landskapet Ålando 

Med anledning av denna framställning, varöver landstinget inbegärt 
lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsammast framhå.lla följande 3 

Framställningen bygger i huvudsak på det avsnitt i 1949 års framställ 
ning om antagande av byggnadsstadga för Mariehamns stad med omnejd, som 
rör stadens randomräden. Några smärre avvikelser förekomma docko Sålunda 
innehöll 1949 års framställning bl.a-., att arealen av tomtplats i regeln 
ej må understiga 600 kvadratmeter, medan föreliggande lagförslag (§ 2) 
stadgar 1.000 kvadratmeter. Ifråga om golv i boningsrum stadgades, att 
golvet ej finge ligga lägre än en fjärdedel av rumshöjden under markens 
yta vid fönstervägg medan motsvarande bestämmelse (§ 11 mom. 1) nu 
skärpes sålunda, att golvet ej får ligga lägre än den angränsande mar
kens yta vid rummets yttervägg. Den tidigare framställningen stadgade 
för boningsrum i allmänhet en höjd av 2,70 meter, medan bestämmelse om 
minsta golvareal saknades, under det att minsta rumshöjden nu i regeln 
bör vara 2,40 meter på en golvyta om minst 7 kvadratmeter. Och slutligen 
har nu (§ 14 mom. 3, tillkommit et·~ stadgande, som påbjuder att i golvet 
framför eldstad skall inläggas ett skydd av sten, betong eller järnplåt, 

Mot lagförs.laget har utskottet bes l utat göra följande arunärkningara 
§ 11 mom. l~ En skärpning av det tidigare, av 1949 års landsting god

kända stadgaridet synes omotiver~rc, enär på landsbygden> särskilt sommar
tid, som boningsrum lämpligen kunna användas rum, vars golv ligga under 
markens yta• Efter omröstning (J mot 2) har det ~v 1949 års landsting 
godkända stadga?fdet införtsö 

§ 14 mom. 3.har utskotte-Vs majoritet (4 medlemmar) strukit såsom o
förenligt med det byggnadssätt, som allmänt praktiseras på landsbygdenc 
De föreskrifter om skydd mot brandfara under pågående eldning, som 
finnas.i brandordningarna eller kunna där införas, synas vara till
räckliga. 

I fråga om minsta t.omtareal och goJ.vareal gör utskottet inga an
märkningar, enär .c:a 1 .. 000 kvadratmeter kan anses vara lämplig bostads
tomt och 7 x 2,40 meter giver en rumskubik om mera än 16 kubikmetero 

Utskottet föreslår därför, 

att landstinget ville godkänna lagförslaget, 
dock sålunda• att § 14 mom~ 3 utelämnas och 
§ 11 mom. 1 erhåller följande lydelses 
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"§ 11 ~om. l. 

I boningsrum må ~olvet ej ligga lägre än e~ fjärdedel av rumshöjd 
under markens yta vid fönstervägg." 

Ma~$ehamn ,den 18 november 195~. 
På lagutskottets vägnars 
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Närvarande i utskottetJ Herman Mattsson, ordf., Jan Erik Eriksson, 
Persson, Nordman. 


