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LAGUTSKOTTETS BETANKANDE nr 27/1980-81 med 

anledning av Jtm Sven··Olof Lindfors, rn. fl. 

hernställningsmotion till landskapsstyrelsen 

om lagstiftningsåtgärder beträffande plane

ringsrådets roll i fråga om den övergripande 

fysiska planeringen. 

Landstinget har över nämnda motion inbegärt lagutskottets utlåtande. Ut

skottet har i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin, nuvarande och tidiga

re ordföranden i planeringsrådet ltm Tage Boman och överingenjören Bertel 

Fager lund, nuvarande och tidigare regionplanechefen Gunda Abonde-· Wick

ström och Stig Svalmström, stadsdirektören Lars Lönnqvist och huvudmotio-· 

nären, ltm Sven-Olof Lindfors samt har vid ett besök på regionplanebyrån 

stiftat närmare bekantskap med planeringsrådets arbete. Utskottet får vönl

sarnt anföra följande. 

Stadganden om planeringsrådets verksamhet ingår i landskapslagen om fysisk 

och ekonomisk planering (67/74). Enligt lagens 12 §åligger det planerings

rådet 

1) att uppgöra regionplan för landskapet och verkställa därav föranledda 

undersökningar och utredningar; 

2) att samordna regionplanearbetet med den fysiska planeringen som bedrivs 

av kommunerna; 

3) att tillhandagå landskapsstyrelsen med uppgifter och utlåtanden i frågor 

som äger samband med den fysiska planeringen; samt 

4) att framlägga förslag till åtgärder som är av betydelse för regionplane

ringen. 

Med regionplan avses i allmänhet en på karta uppgjord markanvändningsplan 

för en hel region eller del därav jämte till denna hörande beskrivningar. 

En regionplan med rättsverkningar förutsätter f astställclse av högre myn

dighet, på Aland av landskapsstyrelsen. Regionplan kan uppgöras och fast

ställas i etapper. Någon fastställd regionplan eller etapplan för Al and 

finns som bekant inte. I själva verket finns varken i riket eller i Sve

rige några fastställda helhetsregionplaner, däremot rätt många etapplaner. 

Planeringsrådets arbete berördes i landskapsrevisorernas berättelse för 

1976. Revisorerna konstaterade då en bristande samstämmighet mellan lagens 

formella stadganden beträffande uppgörande av regionplan och den arbets

hypotes planeringsrådet arbetar efter. Finansutskottet efterlyste i sitt 
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betänkande över berättelsen den förordning som förutsätts i planerings

lagen. 

Utskottet har erfarit att planeringsrådet medvetet inte eftersträvat en 

på karta fastlåst rnarkanvändningsplan. Ett dylikt arbetssätt har inte 

bara rådet utan även regionplanerare på andra håll i Norden börjat be

trakta som föråldrat. I stället har rådet sökt överföra den samhällspo

litiska målsättningen för landskapet, sådan den antagits av landstinget, 

till allrnängil tiga prini..::ipiella riktlinjer för hur man praktiskt kunde 

lösa markanvändningsproblem och andra frågor i anslutning till den fy

siska planeringen. Arbetet har härvid bedrivits som en rullande plane

ring, där såväl utgångspunkter som principiella lösningar fortgående 

uppföljts och granskats. En strävan har varit att i stort sett undvika 

fasta markreserveringar och detaljerade planer. På så sätt kan man en

ligt rådets uppfattning dels undgå att alltför hårt låsa sig för fram

tiden oberoende av den kommande utvecklingen, dels ta hänsyn till de 

betydande svårigheterna att förmå samtliga åländska kommuner att god

känna en sådan plan, vilket gällande lagstiftning förutsätter. I stället 

för en enda allt omfattande regionplan har rådet ansett olika sektor

planer för särskilda behov mest ändamålsenliga. 

PLmeringsrådet har 1977 beskrivit sin syn på planeringsarbetet på föl

jande sätt: 

"Planen bör innehålla riktlinjerna för de markanvändningsproblcm, 

som är aktuella inom regionen och därtill i stort sett gemensamma 

för regionen som helhet. 

I den män karta kan användas för att åskådliggöra planen eller 

delar av denna, bör detta ske. Detta gäller i varje fall sär

skilda skyddsområden och -objekt samt redovisningen av under

lagsmaterialet. 

Med undantag för reserveringar och skyddsobjekt av vikt för hela 

regionen borde detaljplaneringen inom ramen för regionplanens 

riktlinjer ankomma på kommunerna genom general- och byggnadsplu

ner samt bestämmelser i byggnadsordningen." 

Enligt vad utskottet inhämtat arbetar även nu sittande planeringsråd 

utgående frän samma grundtankar. 

Regionplaneringen bedrivs i riket rnom ramen för kornrnunalförbund, var

vid medlemskornrnunerna finansierar verksamheten. Statsbidrag utgår med 

hälften av kostnaderna. På Aland leds den fysiska planeringen av pla

neringsrådet, i vilket landskapsstyrelsen tillsätter tre medlemmar och 



-3-

kornmunerna fyra medlernrnar,två från landskornrnunerna och en vardera från 

skärgårdskommunerna och Mariehamns stad. Samtliga åländska kommuner är 

på detta sätt inte samtidigt företrädda i planeringsrådet. Verksamheten 

bedrivs över landskapets budget men så att korrnnunerna ersätter landska

pet för hälften av kostnaderna. Av rådets totalkostnader står landskapet 

1 ik·väl ensamt för den andel som motsvarar kostnaderna för sådona uppg i r
ter som inte är att hänföra till den egentliga regionplaneringen. 

Enligt utskottets mening talar många omständigheter för den inriktning 

av verksamheten som planeringsrådet antagit. Även på andra håll har 

man under senare år alltmer betonat planeringsaspekten framom planlägg

ning, d.v.s. en inriktning mera på kartläggning av resurser och medel 

för att uppnå vissa samhällspolitiska målsättningar framom att skapa 

formella och fastlagda instrument som reglerar markanvändningen. Samma 

syften torde kunna förverkligas lika väl genom antagande av genomar

betade riktlinjer som genom formellt antagande av en regionplan, särskilt 

med hänsyn till att samtliga kommuner måste godkänna regionplanen innan 

den kan fastställas av landskapsstyrelsen. De allmänna riktlinjerna kan 

lika väl som en fastställd regionplan tjäna som vägledning för landskaps

styrelsen då den har att ta ställning till olika kommunala markanvänd

ningsplaner. Avvikelser från allmänt omfattade riktlinjer torde lika 

litet kunna accepteras som avvikelser från en eventuell regionplan, 

även om en fastställd regionplan i och för sig får tvingande rättsverk

ningar. Antagande av riktlinjer är med hänsyn till det sagda likaså ett 

snabbare och mera flexibelt samhällspolitiskt styrmedel än en formell 

regionplan. Det kan i sammanhanget konstateras att generalplan enligt 

den nya byggnadslagen (61/79) behöver fastställas endast om det anses 

erforderligt att den erhåller rättsverkningar. En formell fastställelse 

torde vara nödvändig endast i fråga om begränsade sektorplaner som av

ser att säkerställa vissa för en hel region väsentliga objekt (t.ex. 

vattentäkter). 

Fastän den fysiska planeringen i landskapet sålunda i sin nuvarande ge

staltning i stort sett måste anses upplagd och genomförd ändamålsenligt 

och efter moderna principer, får det betraktas som mindre tillfredsstäl

lande att arbetet inte på alla punkter har täckning i gällande lagstift

ning. En översyn av lagstiftningen torde därför vara på sin plats bl.a. 

i följande avseenden: 

- phmcringsvcrksamheten borde kunna utformas så att en av alla kommuner 

godkänd och av landskapsstyrelsen fastställd regionplan inte nödviindigt

vis behöver vara det enda i lagen förutsatta slutmålet. Vikten av fort-
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gående planering kunde i stället betonas starkare; 

planeringsrådets kontakter till landskapsstyrelsen borde ägnas mera 

uppmärksamhet; 

- det klmde klarare utsägas att planeringsrådet även utför vissa upp

gifter vilka i riket handhas av olika statliga organ med anknytning 

till den fysiska planeringen och är av sådan karaktär att kostnaderna 

i sin helhet bärs av landskapet; 

- klarare regler borde skapas för uppgörande av etapp- eller sektorpla

ner, vilka berör antingen begränsade geografiska områden eller enskilda 

funktioner, varvid kretsen av de kommuner som skall höras samtidigt 

borde preciseras. 

PL:meringsrådet och <less tjänstemän har under den nuvarande lagens t i<l 

egen regi eller i samarbete med andra instanser inom landskapsförvalt

ningen insamlat, bearbetat och sammanställt en mängd värdefullt material. 

Rådet har likaså i hög grad utnyttjats som remissinstans av landskapssty

relsen, framför allt beträffande olika kommunala markanvändningsplaner. 

Ytterligare har rådet kommit att' fungera som serviceorgan för kommunerna 1 

vissa övergripande planeringsfrågor. M~d hänsyn till de begränsade per

sonella resurserna har den fysiska planeringen i landskapet nått en till

fredsställande utvecklingsnivå. En ytterligare effektivering härav kan 

likväl komma att fordra ökade resurser. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 5 mars 1981. 

att Landstinget måtte hemställa hos landskaps

styrelsen om en översyn av lagstiftningen rö

rande regionplanearbetet och planeringsrådets 

uppgifter. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Carlsson 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordf .Sune Carlsson, v.ordf. Berg samt ledamöterna 

J.-E. Lindfors, Eriksson och B.Häggblom. 


