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LAGUTSKOTTETS betänkande N2 16/1952 med an-

ledning av landska psstyrelsens framställning 

till Ålands l and s ting med förslag till land-

skapslag angående vissa grannel8gsf örhållanden 

i l a ndskapet Åland. 

Med anledning av förenämnda framställning, varöver landstinget 

inbegärt lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsammast fram-

hålla följande: 

Då landsting et självt inbegärt denna framställning och därvid 

prövat såväl behovet av lagstiftning en som sin lagstiftningsbehö-

righet, skall utskottet icke nu uppehå lla sig vid dessa omständig

heter, utan övergå att uttala sig om förslaget, sådant det före-

ligger. 

§ 1 mom. l~ Lagtexten ang iver, måhända oavsiktligt, att bifall 

till uppförande a v byggnad på närma re avstånd till annans ma rk än 

fem meter skall g ivas ägaren eller nyttjorättsinnehava ren, medan 

lag en av den 13 februari 1920 förutsätter bifall såväl av ä garen 

som nyttjorättsinnehavaren. Enligt utskottets uppfattning bör bifa 

let utverkas av bå da, ty i anna t f a ll kunde ar~endator, som måhänd 

endast för en kort tid besitter fastighet, till förfå ng för ägare 

tillåta bygga nde på närmare avs t å nd än lagen såsom regel före-

skriver, eller jordäga re till men f ör arrendator samtycka till så-

dant byggande. Ordet ''eller" h E, r dä rför utbytts . mot 11 och11
• I 

§ 2 mom. 1. Bland byggnader , som ej få uppföras närma re grannes 

ma rk än 15 meter ut a n särskilt tillstå nd av grannen, h a r utskottet 

upptagit även garage, vilket synes påkalla t med hänsyn till det 

ökade behovet av sådana byggnader ävensom därtill, a tt garag en på 

landsbygden få u ppföras utan särskilda säkerhetsanordningar till 

förekommande av eldfara. Mening en "vilken ej är uppförd av brand-

fritt meterial" h a r omstilisera ts och lyder 11 som är u ppförd a v :; ' 



icke brandfritt material". För erhållande av konformitet med mot .. 

svarande bestämmelse i förslaget till landskapslag angående bygg~ 

stadga för byggnadsplaneområden på landsbygden (§ 15) har s'lut et ( 

sista meningen ändrats, v arigenom momentet slutar sålunda: "såvia· 

icke detta genom av behörig byggnadsinspektör godkänt förfarings .. 

sätt gjorts svårantändligt." 

_§__h I slutet av paragrafen har utskottet tillagt ordet 11 obeh, 

varigenom paragrafen slutar med orden 11 uppenbart obehag eller menN 

.§....2..:_ En stilistisk ändring ha.r företagits. 

.§.....§..:_ Paragraf en har i någon mån omstilisera ts. 

.§..Jh. Något ändringsförslag har icke framställts, men i anslut. 

ning till landstingsmannen Eklöws uttalande vid remissdebatten vi 

utskottet framhålla, att gällande lagstiftning icke påbjuder någor 

bestämd fri bredd i råskillnader. Emellertid . stadgas i§ 87 av 

Sen~tens /statsrådets/ beslut av den 7 november 1916, innefattande 

föreskrifter för lantmäteriförrättningar, som följer: uRågata mel 

lägenheter skall å skogsmark i allmänhet upphuggas till en och en 

halv meters bredd mellan trästammarna. Är för rålinjes utstakning 

i undantagsfall bredare rågata å något ställe av nöden, må den då 

upphuggas till sådan bredd, som behovet påkallar; dock bör fäl lnit 

av värdefullare träd såvit t möjligt undvikas. 

o="' 

I 

Tomt- och (parcell)rå, så ock annan råskillnad av mindre än 40( 

meters längd må dock i skog av värdefullare träd upphuggas all ena~ 

till den bredd som för rålinj ens beBtämmande , är oundvikligen av nc 

den." 

Paragrafen bör därför bibehållas oförändrad och har för övri gt 

samma sakliga innehåll som motsvarande paragraf i lagen den 13 

februari 1920. 

§ 14 mom. 1 har omstilisera ts i någon mån. 

Mad hänvisning till ovansagda och då förslaget i övrigt ej g iv' 

·- ·- · ,, 

. 
anledning till uttalanden föreslår utskottet vördsamt 

att l andstinget ville godkänna lagförslaget, 

dock sålunda, att nedannämnda lagrum e~hålla 

följande lydelse. 

§ 1 mom. 1. 

På landet i landskapet Åland får byggnad ej uppföras närmare än 

fem meter till mark, som annan äger eller besitter med nyttjande~ 

rätt, såframt ej ägaren .2.211 nyttjorättsinnehavaren giva lov därtill 1 

ej heller närmare än tio meter :· inpå byggnad på mark, som av annan 

äges eller med nyttjanderätt innehaves, såframt icke landskaps

styrelsen efter vederbörande brandmyndighets hörande för särskilt 

fall medgiver undantag från nämnda förbud. 

§ 2 mom. 1. 

Ria, badstuga med öppet rös, garage, smedja eller annan byggnad 

av eldfarlig beskaffenhet, som är uppförd av icke brandfritt ~ateri

al, samt väderkvarn får icke på landet utan grannes tillstånd upp-

föras närmare hans mark än femton meter, ej heller nä:rmare hans 

trädgård, gårdsplan, arrendetomt eller på hans egen jord befintlig 

byggnad än trettio meter; dock får sådan här ovan nämnd eldfarlig 

byggnad och byggnad på mark, som annan äger eller med nyttjanderätt 

besitter, icke förläggas närmare inpå varandra än tjugo meter. Lag 

samma vare i fråga om byggnad, täckt med halm, pärtor, spån eller 

anna t lättantändligt ämne, såvida icke detta genom av behörig bygg

nadsins;pektör godkänt förfaringssätt gjorts svårantändligt." 

§ 3. 

Stall, fähus, gödselstad, avträde eller annan dylik inrättning 

skall anläggas på sådant sätt, att granne därav ej lider uppenbart 

obehag eller men. 

§ 5. 

Där ej annat avtala,ts, skall tak, som vetter mot annans grund_, 



vara så inrättat, att vatten från t aket icke nedf aller på nämnda 

grund. 

§ 6. 

Genom byggnadsordning, som fastställts till efterlevnad i land 

kommun, kunna särskilda föreskrifter angående uppförandet av bygg 

nad eller annan inrättning nära annans grund ~åbjudas i hälsov~ 

eller den allmänna säkerhetens intresse, utöver vad i denna eller 

annan landskapslag eller författning stadgats. 

§ 14 mom. 1. 

Har hus uppförts så, att det skjuter in på annans grund eller 

närmare denna, än vad i 1 och 2 §§ säges, eller enligt gä llande 

stads- eller byggnadsplan och därtill hörande föreskri:fter är med. 

givet, och har det ej skett m?t bättre vet a nde eller i följd av ~ 

vårdslöshet, är granne, som icke efter överskridandet av gräns en 

eller avståndet däremot gjort gensaga, skyldig tåla att byggna den 

kvarstår, i händelse husets nedrivande, ändrande eller flyttande 

skul~e medföra i förhållande till olägenheten därav för rannen o 

husets värde oskäligt stor skada. 

Mariehamn den 19 november 1952. 

på lagutskottets vägnar: 

Närvarande i utskottet: Herman Mattsson, ordförande, Jan Erik 

Eriksson, Påvals, (delvis), Persson, Nordman och Johan 

son (suppleant delvis). 

m 24/1952. G 
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STORA UTSKOTTETS betänkande fil 24/1952 med 

anledning av l andskapsstyrelsens framstä llning 

till Ålands l ands ting med förslag till landskaps-

lag angå ende vissa grannelagsförhållanden i land• 

" skapet Al and. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkand 

~ 16/1952, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Vid behandlingen av ärendet har stora utskottet omfattat lag-

utskottets betänkande och lagförslag, varför stora utskottet vörd

samt föreslår, 

att landstinget ville antaga lagförslaget i 

den lydelse lagutskottet föreslagit. 

Mariehamn den 26 november 1952. 

På stora utskottets vägnar: 

--'-"'ffi?J.--- c;c:::i.;L.-----........ _____ ·""-~ 
F Valter Johansson. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Carl Holmqvist, viceord-

föranden Gunnar Holmberg , samt ledamöterna Gunhild Berglund, Hugo 

Carlsson, Filip Eklöw, Anton Fällman, Trygve Johansson, Helge 

Klingberg, Bertel Söderlund och Wilh. Wilen. 


