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LAGUTSKO'l'TETS betänkande I~~ 2;11953 med anled-

ning av landskaDsstyrelsens framstHllnine tjll 

!lands l9ndstine med fö rslag till landskapslag 

angående expropria tion för allmänt behov av fast 

egendom i l a ndskape t Åland. 

Med a nledning a v fö renämnda framställning, v a röver l a ndstinget 

inbegärt lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsammast fram-

hålla följande: 

Landstingets lagstiftningsbehörig het ifråga om expropriation av I 

fast egendom för a llmänt behov mot full ersättning ha r av landskaps~ 

styrelsen klarlag ts i motiveringen till ~ramställningen, likaså be- 1 

hovet av en landskapslag, som medger ökade möjligheter till expro

priation för allmänna behov. Utskotte·c delar därför l a ndska psstyrel1 

sens uppfa ttnine om behövligheten av denna lagstiftning och anser 

nödvändigt, a tt landstinget gör bruk av sin lagstiftningsrätt. 

Landskapslag en av den 29 september 1924 om expropriation av 

fast egendomför l a ndskapet Ålands behov, på vilken föreliggande 

framställning i huvudsak bygg er., utarbetades i tiden med ledning 

av stadgandena i rik~ ts expropriationslag av den 14 juli 1898. Där-

vid beaktades, att någon annan tillträda re än landskapet ej kunde 

komma ifråga , v a rför en del sta dganden, som hade avseende också på 

andra tillträdare såsom bolag och enskilda, uteslötos från land-

skapslagen. Då nu föreliggande l agförslag avser, att icke blott 

l a ndskapet, uta n även menighet, bolag och ens kilda skola kunna vara 

tillträdare, måste de år 1924 utelämnade stadgandena införa s här. 

I de fall landskapsstyrelsen förbisett detta har utskottet gjort 

tilläggsf örslag. 

Rikslagen av år 

vilka återfinnas i 

1898 innehåller många ålderdomliga uttryckssätt, I 
1924 års lands kap s lag. Då språket och språkbe-

h a ndlingen seda n dess undergå tt stora förändringar och en strävan 



gjort sig gällande inom landstinget att också i lagtext använda 

ett modernare uttryckssätt, har utskottet försöld omarbeta lag-

texten så, att den mera överensstämmer med d.en nutida s1)råkbehenc 

lingen. Om utskottet icke i alla avseenden lyckats därmed, beror 

detta på den knappa tid, som utskottet kunnat disponera för sitt 

arbete. 

Under remissdebatten framst älldes förslag om införande i lag 

av uttryckligt stadgande därom, att avtr ädare, om han sådant for 

rar, skall erhålla ersättningsjord och -hus i stället för den jo 

och de byggna der, som han avstår. Utskottet har tagit detta fö rs 

under övervägande, men kommit till den s lutsatsen, att ett sådan 

stadgande i hög grad kommer at t komplicera samt i vissa fall -

exempelvis då enski ld person, som saknar jord, är tillträdare -

helt omöjliggöra l agtillämpningen och leda till nya expropriat io 

Utskottet har fått stöd i sin uppfattning av lantmäteriingenjöre 

Bertel Fagerlund, som har stor praktisk erfarenhet om expropria

tioner och, som på det bestämdaste avrått från att i lag uttryclcl 

gen medgiva naturalikvid. Naturaersättning måste därför bliva en 

på överenskommelse baserad likvidfråga mellan till- och avträda 

I nedannämnda avseenden föreslår utskottet sakliga ändringar 

och tillägg: 
I 

LI.!. Vid inarbetandet i lagtexten av rikslagens stadganden o 

rätt till expropriation av fast e gendom för elektrisk anläggning 

( N~ 168/1928) har satsen "som är av allmännare natur" bibehållits 

Det är naturligt, att satsen förekommer i rikslagen, som är en f 

stå ende lag, men då landskapslagen avser just expropria tion fö r 

mänt behov, kan satsen utelämnas h~r. Däremot måste paragrafen i 

övrigt kvarstå, enär däri intagna stadganden utgöra undentag f rå 

den rätt att draga elektriska ledningar, uppställa stolpar m.m. , 

varom s tadgas i § 16 i lagen angående vissa grannelagsf ör-

hållandeno 

§ 18. Mom. 1 har ändrats med tanke på att också andra än land

skapet kunna vara tillträdare. Vid redigeringen av sitt förslag sy

nes landskapsstyrelsen även hava förbisett, att denna paragraf 

avser att reglera själva expropria tionsförfarandet 
' 

sedan rätt till 

expropriation redan medgivits. 

.§....~ Såsom ett nytt mom. 4 har i denna paragraf införts stad

gandet i rikslagens § 21, att till tra·· dare ,och avträdare skola kunna 

träffa överenskomTnelse om utstalrn~ n
0
.r:ren av det ~ ~ område, som skall 

expropriera so 

.§...1..4.!_ Lands,kapsstyrelsens förslag ifrå ga om expropriationsnämn

dens sammansättning avviker i betänklig grad från den allmänna 

rättsprincipen, att alla parter k 1 s o a vara representerade i skilje-

nämnd. Också tillträdarna måste beredas möjlighet att bevaka sina 

intressen, icke blott såsom parter inför na··rnnden , utan även genom 

representation i själva nämnden. Utskottet har därför i mom. 1 in

fört rikslagens motsvarande stadga':lde, som , · tillgodoser alla in-

tressen. 

§ 30. Sedan vittnesjäven genom lagen av den 29 juli 1948 om 

ändring av 17 kap. rättegångsbalken bortfalli·t , i det att envar, 

som icke är eller varit part i· mAlet 11 ( ä - e er i tvistemål) till vars 

förmån eller mot vilken avkunnad dom bl. · ir gällande numera, i prin-

cip kan höras sås om vittne, synes d · e~ vara lämpligare att utbyta 

ordet "vittnesjäv" mot "domarjäv". I själva verket är det ju även 

närmast fråga om domarbefattningar. 

§ 31. Utskottet har gjort ett tillägg , som avser att tillvara

taga varje tillträdares rätt. 

§ 50. Motsvarande para~raf i ·1 t ~ rice-s expropriationslag har ändrats 

genom lagen den 20 juni 1952 (m 258/52). Da0 1 andskapssekreteraren 

Ch. St ormbom upplyst, att ändring en endast av förbiseende icke 



d t framställningen, :ha r u t s kottet här i n 
beaktats vid uppgöran e av 

fört motsvarande stadganden. 

t 1
. 11 ovanstående fä res lår utskottet därför vöra 

Med hänvisning 

samma st , 
att l ands t inget ville godkänna nedanståen 

L a n d s k a p s 1 a g 

f o .. r .allmänt behov av fast egendom i land. 
angå ende expropria tion 

skapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 kap. 

Om ~ätt till expropriation, 

1 §. 

Ägare eller innehavare av fast egendom är pliktig att, då a ll 

mänt behov det kräver, mot full ersättning avstå egendom eller 

tåla inskränkning i sin rätt att begagna densamrna. 

2 §. 

egendom kan för allmänt behov underkastas 
Begagnandet av fast 

· ti·d, dock att tiden ej får utsti 
inskränkning jämväl under viss 

kas över fyra år emot ägarens eller innehavarens vilja eller så 

dan övergående inskränkning åläggas, ifall fastighetens be skaff 

tl . n fo··rändras eller dess begagnand 
het därigenom skulle väs en ige 

för avsett ändamål förhindras. 

3 §. 
· k ans pråk icke göras på mark när 

För elektrisk anläggning an 

- ' ..,..F. tomt elle-r 1' sa1nmanhang dirmed befintl' 
än etthundra meter f~~n 

förutom då annat område för ändamåle t 
byggnad eller trädgård, 

kan utan synnerlig olägenhet tagas i anspråk. 

4 §. 

Slra ll avstås för allmänt behov bestä 
Huruvida fast e gendom ~ 

av l andskapsstyrelsen. 

Tillstånd till expropråation för anläggning av vägar och diken 

innefa ttar även rätt till expropriation av område, som erfordras 

för håll er ande av fyllningsämne, sten och grus samt för anläggnin-

gen nödiga inrä ttningar och uppläggsplatser. 

5 §. 

Vederbörande jordägare och innehavare skall beredas tillfälle 

a tt yttra sig i ärendet innan beslut fattas om expropriation av 

fastighet eller del därav. 

6 §. 

För vinnande av tillstånd till expropriation skall företagets 

beh9vlighet och allmänna beskaffenhet påvisas samt erforderliga 

kartor och ritninga r inlämnas. 

7 §. 

När menighet, bolag eller enskild person vi·nner rätt till expro-

priation, skall viss tid utsättas 
' inom vilken ansökan om expropria-

tionens utförande ska ll göras , vi· d a··ven+yr att ··tt · v ra 1gheten annars 

är förverkad. 

2 kap. 

Om n·.runderna fo··r · E:. ersattningens bestämmande. 

8 §. 

För fast e gendom, som avstås för allmänt behov, skall ägarens 

ersättn.ing bestämmas efter fastighetens högsta gångbara pris. Sådan 

sänkning i prisförhållande~a, som uppenbarligen är övergående, skall 

dock icke inverka på ersättningsbeloppet. Vid uppskattningen skall 

tagas hänsyn till olägenheterna 11 · e er fördelarna av sådana på fastig 

heten upplåtna rättigheter, som nämnas i 11 §. 

Vid möjligheten att framdeles förde l aktigare använda fastigheten 

skall fästas avseende endast i den maA.11_ - sådan möjlighet redan inverka 

på gångbara priset och eJ· beror av d t t· e ciretag, för vars skull ex-

propriation äger rum. 



- I Finnes med anseende till sättet för fastighetens användning 

eller till beskaffenheten av därå befintliga anläggningar högsta 

gångbara priset icke motsvara ägarens förlust, skall ersättningen 

bestämmas efter vad som erfordras för att han skall kunna -på lika 

sätt och med enahanda fördel begagna en annan fastighet. 

9 §. 

Erfordras för ändamålet, att endast en del av fastigheten ell 

av flera, samma ägare tillhöriga och i sammanhang med varandra s 

ende fastigheter avstås, och förorsakas därigenom men vid begag~ 

det av återstoden, skall jämväl för detta men full ersättning giv 

Förorsakas synnerligt men vid begagnandet av den återstå~de 

egendomen eller av viss del därav, vare tillträdaren -pliktigcrtt, 

där ägaren det fordrar, inlösa återstoden eller den särskilda del 

10 §. 

Skall begagnandet av fast egendom underkastas inskränkning, s 

ägaren tillkomma ersättning enligt i 8 § stadgade grunder för där 

igenom förorsakad minskning i fastighetens värde. Ersättningen k' 

där avträdaren det önskar, .fastställas att utgå såsom årlig avgi 

Rättigheten till sådan avgift skall åtfölja fastigheten. 

Om i följd av inskränkningen begagnandet av egendomen eller v 

del därav i synnerlig mån försvåras, skall själva egendomen elle 

den särskilda delen inlösas, där ägaren det yrkar. 

11 §. 

Innehar någon· nyttjanderätt, ständig besittningsrätt, servitU 

rätt eller annan uylik rättighet till fast egeridom, som und.erkaS 

expropriation, skall ock han av tillträdaren ersättas för rätt ig 

hetens förlust eller för minskningen av dess värde. Vid ersättn 

gens bestämmande skola de i 8, 9 och 10 §§ föreskrivna grunderna 

tillämpas. 

Härunder inbegri-pes icke rättighet att up-pbära bestämd avk oms 

i penningar eller varor. Om s å dan rätti.crbet så k 
0 - oc om panträtt 

stadgas i 46 §. 

12 §. 

Är på fastighet nyttjanderätt upplåten under villko~ ' , som vid 
uppskattandet enli.crt 8 ~ -o u av fastighetens värde minskar1 , 

h 

detsamma, 

oc tillkommer någon å p grund av inteckning eller stadgandena om 

ogulden köpeskillings rätt, för fordran eller fo··r rätt till viss 
avkomst i · penningar eller varor förmånsrätt i fastigheten framför 

innehavaren av nyttjanderätten ' då skall fastigheten åsa··+tas 
d t ·· v jämväl 

e varde, den skulle ligt u~an t~· v ny vJanderätten h d . 

b
··t ' oc en s o1n a·· ""er 
a ·tre r:·tt ··- ' ' es 

a ' dar det honom tillkonm1ande beloppet 
utgå till fullo . eljest ej skulle 

' nJuta sin rätt till d . go o enligt sistnämnda högre 

värde samt ersättnin.cren f .. a - or nyttjanderätten undergao motsvarande 
minskning. 

Vad nu är t sag aneående nyttjanderätt gäller ock annan i 11 § 

därmed likställd rättighet. 

13 §. 
Lider ä.o-are ell · o . er innehavare av fast egend om genom expropriation 

annan ska d· 11 .. a e er olagenhet än ovan i detta kapitel avses, såsom 

från fasti~heten, b u av rott i rörelse 
skall ock därförogivas med mera, 

i följd av flyttning 

full ersättnin.a-. 
u 

14 §. 

Kan det f öreta.a- fo··r 
0 ' vars skull ex .·propriation sker, medfBra 

nytta för den t. 11 .. l ersattning berätti.o·ade 

t 
o ' får dock ej därför nå-

go avdrag från ersättningen göras. 

15 §. 

Har ägare eller innehavare av fast egendom, sedan 

expropriation väckts å . ' p fastigheten nedlagt kostnad 

sikt att vinn~ h .. 
c:. ogre ersättning, må sådan kostnad ej 

trädarens bifall i ersättnin
0
.a-en . b in eräknas. 

frågan om 

i uppenbar av

utan till-



16 §. 

Avträdare, som vid fastighetens värdering därom gjort förbe

håll, är berättigad att borttaga växande gröda, innan han avträde 

fastigheten, samt därå befintliga byggnader inom tre månader ef te 

avträdandet. 

17 §. 

Gör det företag, för vilket expropriation äger rum hinder i 

begagnandet av förut tillkommen allmän väg, ·gata eller farled, 

eller enskild väg, som ej med rättsägarens begivande blivit in

löst, är tillträdaren skyldig att inrätta och underhålla sådan v~ 

övergång, ny väg eller annan anstalt, att samfärdseln obehindrat 

kan fortgå. 

Skall anläggning, för vilken ~pu:npr.Lation sker, ledas genom 

någons lägenhet, är till trädar en pliktig att över det inlösta om· 

rådet inrätta och underhålla lämplig vägövergång eller, där de t 

prövas nödigt, flera sådana. Undergå de vid anläggningstiden be

stående förhållandena sedermera sådan ändring att behov av ny väE 

övergång för jordägare eller innehavare uppstår, skall anläggnin 

gens ägare, där anläggningens beskaffenhet det medgiver, inrät ta 

och underhålla sådan övergång. 

Tillträdaren är även pliktig att anlägga och öppenhålla avlop, 

diken under anläggningen på sådana ställen samt till sådan bre dd 

och djuplek , att hinder för överbyggare icke möter att avleda va 

net från sina ägor så ock att, där ej annorlunda överenskommes , 

rätta och underhdlla stängsel i den mån och på de ställen, sådan 

kan erfordras för avhällande av andras kreatur från anläggningen 

område. Slik hägnadsskyldighet kan likväl, där tillträdaren det 
-

fordrar, mot full ersättning överflyttas på jordägaren. Ersätt-

ningen må, enligt vad i 10 § säges, fastställas att utgå såsom ä 

lig avgift. 

3 kapo 

Om expropriationsförfarandet. 

18 §. 

När rätt ti· 11 expropriation beviljats landskapet eller annan 
' 

äger på landskapets vägnar vederbörande föred~agande och i övriga 

fall den berättigade hos landskapsstyrelsen skriftligen anhålla 

om expropriationens utförande och tillika inlämna 1) tjänlig ut

redning om läget och gränserna av det område, som t~ges i anspråk, 

så vitt bestämning därom skett, 2) skriftlig uppgift av länsman-

nen i orten eller 
' 

i fråga ~m stadsfastighet, av magistraten i 

Mariehamn över de personer, vilka veterligen äro ägare av fastig

heten eller innehava ny t tjanderätt på densamma eller annan därmed 

likställd . rättighe.t, så ock, där någon rättsägare veterligen är 

omyndig, över förmyndarens namn och hemvist samt 3) av veaerbö

rande myndighet avgivet bevis om de i·nt k · · ec ningar, varmed fastig-

heten är besvärad. 

Har det område, varpå anspråk gjorts,ännu icke blivit slutli

gen bestämt, må den i . 2 och 3 punkterna hämnda utredniniJ;.en ·företes, 

sedan gränserna blivit utstakade, på sätt nedan.i detta kapitel 

stadgas. 

19 §. 

Lands.kapsstyrelsen äger anhålla hos länsstyrelsen att det om-

råde, vars avträdande beslutats, utRta.kas 1 - av antmätare och att 

karta och beskrivning upprättas däröver. 

Lantmätare åli
0
1:rger at-'- nd ··tt 1 ~ ~ u erra a andskapsstyrelsen och sö-

kanden om tid och t .. 11 f s a e ör förrättningens början samt att kun-

göra därom två \?)inger i sådan i landskapet utkommande tidning, 

uti vilken allmänna kungörelser angående landskapet bo··ra införas, 

med uppmaning till vederbörande jordägare och innehavare av nytt-

janderätt eller därmed likställd rättighet att närvara vid för-



rät tningen. Utstakning, som skall om.fatta f ·lera fastigheter . inom 

samma kornmun, må anses såsom en förrättning. 

Utstakningen verkställes i enlighet med vad om området blivit 

bestämt eller, så vitt bestämning saknas, enligt tillträdarens ar 

visning. Området skall ock rösläggas, dock, där gränserna icke 

förut blivit bestämda, end~st i fall till trädaren önskar sådant, 

Kan utstakning ej ske, såsom då vattenområde är i fråga, skall a 

trädare meddelas tjänlig planteckning över områdets gränser. 

Har tillträdaren själv låtit lantmätare eller annan sakkunnig 

verks t älla utstakningen och upprätta karta och beskrivning över 

området, må sådan utstakning gälla, om tillträdaren visar att 

samtliga sakägare godkänt densamma. 

20 §. 

Inom trettio dagar efter det den i 19 § nämnda förrät t ningen 

avslutats, må envar, vars rät t kan fordra sådant, hos landska~s· 
styrelsen skrivtligen framställa amfiärkning mot det utstakade o 

rådets storlelc och gränser, så vitt om dem icke förut bestämt s. 

Sakägare har även rätt att inom nämnda tid inlämna anmärknings-

skriften till ortens länsman eller i Mariehamn till magistra ten. 

Om vad sakägarna sålunda hava att iakttaga skall lantmätaren un 

derrätta deljl, då förrättningen avslutas, samt avlämna skriftlig 

undervisning hos länsm.annen eller magistraten. 

Det åligger sistnämnda myndigheter att skyndsamt till land-

skapsstyrelsen· insända emottagen anmärkningsskrift eller, ifall 

sådan ej ingivits inom utsatt tid, därom anmäla hos landskaps-

styrelsen. 
2il §. 

Vad i 19 och 20 §§ är stadgat, skall ock tillämpas i fråga o 

inskränkning i begagnandet av fast egendom, dock att, där sake 

beskaffenhet det påkallar, annan lämplig sakkunnig än lantmäta 

kan f.. . orordnas atG verksta'' lla utstaknin~en Saka·· o • garna skola under-

rättas om i· n k ··nk s ra ningens b k es affenhet . samt att de däröver ä 

samma rätt till .. ga anmarkning som beträffande området. 

22 §. 

Äro områ dets gränser ostridiga med hän . . - sikt till s+aa lia·na 
:i. 19, 20 och v ·o - .ena 

21 §§, äger tillträdaren med vederbörande rättsä 

överenskomma om beloppet gare av dem envar tillkommande ersättn· 

Överenskommelsen skall ing. skriftligen avfattas och innehålla av-

trädande jordägares för .. k sa ran, att andra än redan uppgivna inne

eller därmed likställd rätti .c,.h _,_ havare av nyttjanderätt 
o e 1,, icke 

finnas samt bi· f ' ogas bevis av dem, till vilka f t. h . as ig_eten på 

grund av intecknin.Q· eller t d ~ s a gandena om o~ulden köpeskillings 

för rätt att rätt h"ft a ar för fordran eller uppbära bestämd av-

komst i penningar eller Varor, att de icke h ava något att anmärka 

emot överenskommelsen. 

Landskapsstyrelsen äger genom kungörelse som b.. . ..c ... ~ån · ' or in~oras tre 
u ger l sådan i landskanet t . ~ u kommande tidning, uti 
männa kun ·· 

1 
vilken all-

- gore ser angående landskapet inf" oras, samt anslås på kom-

muns anslagstavla, uppmana okända rättsägare emot .. ' som vilja göra jäv 
overenskommelsen el+er framställ 

därom anmäla h 1 __ a ersättningsanspråk, att 
os andskapsstyrelsen inom trettio dagar efter kun-

görandet i tidningen. 

Såvida överenskommelsen 

äger landskapsstyrelsen 

icke motsäges av behörig rättsägare, 

stadfästa densamma . genom utslag, vari jäm-

väl områdets gränser på lämpliet sätt angivas. 

23 §. 

Har överenskommelse om ersättningen · k . k ic e skett eller kan den 

ic e stadfästas, skall en expropriationsnämnd tillsa" ttas· 
efter n för att 

syn pa fastigheten a . - vgiva yttrande såväl med anledning av 

Vad emot det u-'-at k i.,~ a ade området k an hava anmärkts som ocl{ be-



träff ande ersättningen och övriga därmed sammanhängande frågor. 

24 §o 

,Expropriationsnänmden består av en utav landskapsstyrelsen t ill 

förordnad ordförande samt. två av domhavanden i Ålands domsaga 

eller, om fastigheten är belägen i IVIariehamns stad, rådstuvurät

ten i Mariehamn utsedda ledamöter. Dessutom äger tillträdare fö r 

sig samt avträdande jordägare och innehavare av nyttjanderätt ell 

annan därmed likställd rättighet var för sig utse en ledamot at t 

deltaga i prövningen av ersättningen och därmed sammanhängande 

frågor, dock att ledamot, som utsetts av avträdare, icke må taga 

del i bedömandet av annan av~rädares ersättning, där han ej utsett 

av dem gemensamt. 

Är anmärkning gjord mot det utstakade området, förordnar land

skapsstyrelsen, om så dant prövas nödigt, en eller flera sakkunni ga 

att deltaga såsom ledamöter i expropriationsnämnden i prövningen 

av denna anmärkning. 

Landslcapsstyrelsen äger i sådan tidning, uti vilken allmänna 

kungörelser angående l andskapet skola införas, kungöra vem som ut 

setts till ordförande i expropriationsnämnden. 

25 §. 

Expropriationsnämndens ordförande äger uppmana domhavanden ell 

rådstuvurätten samt sakägare att utse ledamöter i nämnden och un

derrätta honom om valet. För sakägare skall i sådant avseende f~ 

läggas viss tid ej kortare än tre veckor efter uppmanine;en. 
R d · · t b·o·r a 

Där ej sådan försäkran, som i 22 ;; sägs, re an avgivi s, 

trädan.de jordägare tillika uppmanas att vid äventyr, som i 43 § 

stadgas, ihom samma tid meddela ordföranden, huruvida och vilka 

andra personer än de av länsmannen uppe;ivna·äga nyttjanderätt 

eller annan därmed likställd rättighet på f'astigheteh. 

För delgivning eller kallelse, som enligt denna landslrnpsle.g 

04JJ .. 
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åligger ordföranden, skall denne anlita vederbo··rande myndigheter. 

26 §. 

Underlåter sakägare att välja ledamot i expropriationsnämnden 

eller att lämna föreskriven underrättelse om valet eller har ingen 

av dem kunnat med i 25 § nämnd uppmaning anträffas, utses ledamo-

ten av ordföranden. 

27 §. 

Uppdrag att vara ordförande eller av domaren eller rådstuvurät

ten utsedd ledamot i expropriationsnämnd äger ej någon undandraga 

sig, där han ej fyllt 60 år e_ller h 1 _ar aga förfall eller annat 

hinder, som kan prövas giltigt. 

Till ordförande eller ledamot i nämnden får ej utses ordförande 

eller ledamot av ortens underrätt eJ· heller den , som icke fyllt 

25 år. 

av 

Nämndens ordförande och ledamöter skola 

uppdraget tillräcklig gottgörelse. 

28 . §. 

erhålla för fullgörande 

Ordföranden äger utsätta tid och ställe för 

dens sammanträden samt därtill i god tid kalla 

expropriationsnämn-

ledamöterna och sak

ägarna. Kallelse till samm9nträde skall meddelas såväl dem, till 

fastigheten häft f"" f vilka - ar or ordran eller för rätt till bestämd av-

komst i penninga1~ 11 · e er varo~, som ock alla okända rättsägare genom 

kungörelse, vilken skall vara offentli~~ J.OI'd . ao på det i 22 § nämnda 

sättet minst fJ"orton d f" agar åre sammanträdet. 

29 §. 

Utebliver ordförande eller ledamot i expropriationsnämnden utan 

tillkännagivet förfall, skall därom anmälas hos landskaps styrelsen, 

som äger förelägga d n f ·· 1 e_ orsum ige vite, såframt han ej är vald av 

sakägare och denne heililre ·11 vi utse annan i hans sta··11e. Å sidosät-
ter ordförande elJ .. est vad h onom ålig~er, vare lag samma. 0 f ""' rd 'Q?--11-



ligger ordföranden, skall denne anlita vederbörande myndighete , 

26 §. 

att välja ledamot i expropriationsn~ 

lämna föreskriven underrättelse om valet eller ' a r inget 

av dem i 25 § nämnd uppmaning anträffas, uts s ledamot 

av 

27 §. 

Uppdrag ordförande eller av domaren e ler rådstuvurät. 

ten utsedd i expropria t i onsnämnd äger e någon undandraga 

sig, där han ej fall eller annat 

hinder, som kan 

Till f~r ej utses ordföran~ 

eller ledamot ler den, som icke fyllt 

25 år. 

Nämndens erhålla för fullgörande 

av uppdraget 

28 §. 

Oraföranden äger expropriationenämn 

dens sammanträden samt dä ledamöterna och sa' 

ägarna. Kallelse till s iantr,äde skall m ddelas såväl dem, till 

vilka fastigheten häf för fordran eller .. r rätt till bestämd 

avkomst i penningar eller varor, som ock alla ' kända rättsägare 

genom iungörelse, vilken skall vara offentliggjo d på det i 22 § 

nämnda sättet fjorton dagar 

29 §~ 

eller ledamot i expropriations .. mnden uta 

skall därom anmälas hos 

före lägga den försumlige vite, såframt 

och denne hellre vill utse annan i hans ställe. Åsid sät 

t .,,,.. df' .. d ~iast vad honom åligger, vare lag sarruna. Ordf ·,, ... or oran e ely ... 
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rande eller ledamot, som uteblivit, skall ersätta kostnaden för 

sammanträdet, på sätt i 42 § stadgas. 

Vitespeslut skall gå i verkställighet såsom i 3 kap. 18 § ut

sökningslagen föreskrives. 

Sakägares utevaro utgör ej hinder för slutförande av förrätt

ningen. 

I fråga om jäv emot den, som utsetts till ordförande eller leda

mot i expropriationsnämnden, skall si:älla vad allma··n la0~ .._.. ,,., om domarjäv 

stadgar. Den, som SJ.älv skall avtra··aP. omr8de 11 - ~ e er rättighet för 
samma företag, är ock jävig. 

Vill sakägare jäva ordföranden eller ledamot, äger nämnden pröva 

jävet. Ogillas anmärkningen däre.m, fortfares med ärendets handlägg-

ning, och landskapsstyrelsen prövar anmärkningen i s ammanhang med 

huvudsaken. Anser nämnden amnärkningen befogad, äger ordföranden 

oförtövat vidtaga åtgärd om utseende av annan person i den jäviges 
ställe. 

31 §. 

Vid uppskattandet av ersättning l 11 · ktt 
~ s!a la - agas, a~t varje slag 

av skada och olägenhet beskrives och värderas särskilt för si~ 
o• 

Göres an0P-ående områ d. · ·· ei:;s granser yrkande, som expropriations-
nämnden biträder k 11 k · 

' s a upps attning även enligt detta yrkande för-

rättas, där nämnden anser detsamma kunna korn•·na 
=i under övervägande 

eller tillträdaren for·drar sådan uppskattning. 

Anser nämnden uppskattning av ersättnin,gen 1· cke 1.. · 
~ ampl1gen kunna 

ske förrän området blivit 1 L1· 
s UL i gen fastställt, äger den anmäla där-

om hos l andskapss tyrelsen och insända sitt yttrande 
angående området 

samt i övrigt tillämpa vad i 36 § 2 mom. stadgas. 

32 §. 

Vill j ordäg·are 
eller innehavare av nyttjanderätt yrka, att 



fast egendom eller rättighet, som till en del skall avstås, s~a ll 

:på grund av 9, 10 .och 11 §§ t i ll större del eller helt och hållet 

lösas , äger han gör a det vid ex:propri2tionsnämndens · sammanträde, 

vid äventyr 2t ·. evseende sedP.;rHer ic\':e fäst es vj_d så dant yrkande, 

Dock bör , o. =~r h:::.n ~et for~rar ersättnin~en först unnskattas ej .... - J. _, LJ .,a..I.. 

blott för den del fastigheten eller rättigheten , som för allmänt 

behov erfordr as , utan ock för olägenheterna vid begagnandet av 

återst oden och be loppet tillkänna givas fö r honom. 

33 §. 

Har yrkande, s om i 32 § omförmäles, blivit kungjort och kan 

uppskattning a v den äter s t ä ende fastigheten eller rättigheten ic~ 

genas t äga rum, utgör detta ej hinder att fullfölj8. expropriatio-

nen i övrigt. 

Nämnden äger utsätta tid för värderinc; av det, som återstå r, 

samt utlåta s i g vid ä rende ts slutlit:a handläggning om den ersätt

ning, som k3n v ara påkallad, fö r olägenheterna vid begagnandet 

av å ter s toden under tiden. 

34 §. 

i:{ .. k' ld k d ell r olä.c:renb et s om förutses upps t å där -.r a n sars _i s a a e ·~ -- , 

· a tt be.cr,~a.q·nandet av fastighet underkastas inskränkning ell igenom, ~ b 

att del av fasti ghet avträdes, icke på förhand till sin v idd be

räknas, må där avträdaren s <'i dant yrlrnr, vid värderingen ersättniJJo 

gen tillsvidare bestämmas till det belopp, v artill den ans es upp 

under alla förhållanden. 

Avträdaren äeer rätt a tt vid domstol föra talan om vidare er~ 

ning inom tre år , räl{na de, vid överg~t ende inskränlcning i begagnan 

det av fastigheten, från det tiden för inskränkningen tillänc1a lll1 

· t· t~ran det 1·o·· retaget fullbordat s_._ och, vid annan expro:pria 1on, - ~ _ 

35 §. 

Expropriationsnämndens ~rotokoll, vari i korthet upptagas sa~ 

ägarnas anföranden, nämndens yttrande med dess huvudsakliga skäl 

samt skiljaktig mening, där s ådan förekommit, skall jämte samtliga . 

delgivningsbevis och övriga handlinga r insa··ndas t·11 1 ·-i andskapssty-

relsen inom trettio dagar efter sammanträdet. I vidlyftigare ären

den äger dock landskapsstyrelsen rätt att förlänga tiden. 

Nämndens yttrande ska ll avkunnas för sakägarna eller hållas dem 

tillhanda på annat lämpligt och förut tillkännagivet sätt senast 

fjorton daga r före dess insäridande. Saka··gare må '""' inkomma till land-

skapsstyrelsen med påminnelser i ärendet, i·nnan det företages till 

avgörande. 

36 §. 

Seda n expropriationsnämndens protokoll inkommit, skall landskaps 

styrelsen granska förrättningens lagli'ghet h ~ oc genom utslag fast-

ställa det område, som skall avträdas, s8 vi·tt f P u. - rä.ga n därom är oav-

gjord, så ock bestämrna den envar rättsägare tillkommande ersätt-

ningen, särskilt ~ör t 1 ~ var s ag av skada eller olägenhet, samt utlå-

ta sig om övriga därm d l e samman1.ängande frågor. Dock äger landskaps-

styrelsen icke, utom beträffande o_mrädet, avvika I"~ån .J.: den mening, 

nämndens flertal omfa t tat, så framt ej synnerliga skäl därtill för-

anleda. 

Har anmärkning gjorts mot det utstakade område+, 
u skall utslaget 

angående området först u_tgivas, oavsett om i 31 § 3 mom. nämnd an-

mälan skett eller icke och med avop·örandet av övriga frågor bero, 

till dess detta utslag vunnit laga kraft. 

37 §. 

Utslag, som nämnes i 36 §, skall utgivas efter anslag och därom 

genast meddelas uti åd · s an inom landskapet utkommande tidning, 

uti vilken allmänna k ·· ungorelser rörande landskapet skola införas. 

Genom, landskapsstyrelse~~'örsorg skall ock avskrift av utslaget 

rättsägarna till k .. annedom hållas tillgäng11·g hos ~ magistraten 



eller länsmannen i orten. 

38 §. 

Den, som är missnöjd med landskapsstyrelsens i 36 § 2 mora. 

nämnda utslag, söke ändring däri hos högsta förvaltningsdomstolen 

inom fyrtiofem dagar efter det utslaget gavs. 

39 §. 

Nöjes ej rättsägare åt landskapsstyrelsens utslag rörande er

sättningen oph övriga därmed sammanhängande frågor, äger han u tfö. 

sin t~lan vid domstol på stämning, som skall meddelas vederparten 

i Mariehamn ~ inom sex månader, efter det utslaget gavs och på lan

det sist till det lagtima ting, som efter sagda tid först infalle 

Gör innehavare av nyttjanderätt eller annan därmed likställd 

rättighet genom dylik tala n vidsträcktare ersättningsanspråk gä~ 

lande, är tillträdaren berättigad att i sammanhang med denna t ala 

påyrka därav tilläventyrs betingad jämkning i den ·j ordägaren t ill 

lagda ersättningen, ändå att sådant yrkande icke väckts inom d en 

i 1 mom. föreskrivna tiden. 

40 §. 

Uppstår av anläggning, för vilken begagnandet av fastigheten 

underkastats inskränkning eller del av fastighet avträtts, ska da 

eller olägenhet, som ej vid expropriationen kunnat förutses, ä r 

. ägare eller innehavare av fastigheten berättigad att därför vid 

domstol inom tio år efter anläggningens fullbordande söka ersätt• 

ning av dennes ägare. 

41 §. 

:Behi;)rig domstol i de uti 34 § 2 mom. samt i 39 och 40 §§ nämn 

fallen är underrätten i den ort, där fastigheten är belägen. 

Där rätten för sakens bedömande finner sådant nödigt, bör syn 

hållas på stället och sakkunniga jämväl tillkallas. 

Rätten äger avgöra saken efter fri prövning av a llt vad däri 

förekommit. Är någondera parten missnöjd med rättens utslag, äger 

han söka ändring däri i den för tvistemål stadgade ordningen. 

42 §. 

All undersöknings-, värderings- och annan kostnad, som föror

sakas genom de för expropriationsärendes avgörande hos landskaps

styrelsen erforderliga <l tgärderna, är tillträdaren pliktig att 

ersätta. Kostnaden för expropriationsnämnds sammanträde, som in

ställts i följd av ordförandens eller ledamots utevaro, skall 

dock gottgöra s av den försumlige. 

Om kostnaden äger l andskapsstyrelsen utlåta sig i sammanhang 

med huvudsaken. Är någon missnöjd med detta utlåtande, gäller vad 

-I 

i 39 § 1 mom. sägs. J 
Avträdare, som på grund av stadgandet i 34 § 2 mom. vid 

stol för talan om vidare ersättning, kan, ändå att sådan ic::m~ill 
dömes honom, efter prövning tilläggas gottgörelse för kostnaden 

vid underrätten. 

43 § . 

Innehavare av nyttjanderätt eller annan därmed likställd rät

tighet, vilken icke vid expropriat ionsnämndens sammanträde bevakat 

sin rätt och icke heller blivit av ortsmyndigheterna eller jord

ägare uppgiven såsom rättsägare, har sedermera icke någon talan. 

emot tillträdaren, men är beräitigad att för skada 
' 

som han lider 

genom rättighetens frångående, söka ersättning av jordägaren, dock, 

där denne vari t i god tro, endas+ v såvitt han erhållit vinst genom 

att rättigheten ej bevakats. 

4 kap. 

Om ersättningens gäldande och fastighetens tillträdande. 

44 §. 

Inom tre månader ft d ~ 1 e er e~ andskapsstyrelsens utslag om ersätt-

ning n · · I e givits, skall det envar rättsägare t'll d b 1 ag a elopp?t erläg-
1

1 
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gas, där det ej bestämts att utgå såsom årlig avgift eller förde 

ning av beloppet bör verkställas på sätt i 46 och 4 7 §§ föreskri 

ves. 

Har till trädare tillkännagivits sin avsikt att föra talan orn 

minskande av den bestämda ersättningen, skall det stridiga belo 

pet hos l andskapsstyrelsen deponeras och får ej lyfta s , förrän· 

slaget angående ersättningen vunnit laga kraft, såframt icke sä 

kerhet ställes därför. Fullföl jer ej tillträdaren saken eller 

vinner han ej ändring, skall han på det stridiga beloppet erläg 

ränta efter sex procent från nedsättningsdagen till dess det kan 

lyftas. 

45 § . 

I händelse den av landskapsstyrelsen bestämda ersättningen 

genom l aga kraft vunnen dom ökas, skall till trädaren erlägga de 

bristande beloppet jämte -ränta efter sex procent frå n den dag , · 

han enligt 48 § blivit ägare av fastigheten. 

46 §. 

Häftar fastigheten på grund av inteckning ell1?.r s tadgandena 

om ogulden köpeskillings rätt f ör fordran eller för rätt att 

bära viss avkomst i penningar eller varor, åtnjuter borgenär 

rätt i fastighetsägare tillerkänd ersättning, som tillkommit 

i fastigheten. 

Kan avträdare ej visa samtliga förmånsrättsägande borgenärer 

tillstånd att lyfta honom tilldömd ersättning, fördelar länss~ 

relsen medlen med tillämpning av s t adgandena om utmätt fast ege 

doms försäl jning. Förty skall borgenärsförteckning upprättas ~ 

ligt 5 kap. utsökningslagen och föreläggas borgenärerna vid sa!D 

manträde, som hålles å länsstyrelsen och vilket bör vara kung jo 

genom sådan i l andskapet utk01mnande tidning , uti vilken allmän 

kungörelser rörande l andskapet böra införa s , samt genom kall e 

brev delgivas borgenärerna s8som i nämnda kapitel föreskrives, 

varefter förteckningen bo··r i·· t · 11 aggas i grund för fördelnings-

längden. 

Har ex-oronriationen omfa·t;tat h 1 f t · b t ~ .I:' e a as ig _e en, skola medlen förJ 

delas sås om ova n är sagt. 

47 §. 

Ha:v av annan orsak, än i 46 § sägs, fråga uppstått om bättre 

rätt till ersättningen, sl:eall saken - avgöras av domstol. 

4.8 § . 

Så snart tillträdaren hos l a ndskapss+yrelsen · u visat sig hava 

fullgjort vad i 44 § föreskrives, är expropria tionen fullbordad. 

Förty skall, där avstående av fast ege4dom är i frä ga, tillträdareti 

däref'ter anses såsom ägare av fastigheten samt denna vara fri från j 

därå vilande panträtt och andra enskilda rättigheter, utom rätt 

till väg, som ej blivit inlöst med bifall av rättsägaren. 

Sedan expropriationen slutförts, bör l andskapsstyrelsen därom 

underrätta länsstyrelsen. 

49 §. 

Då. del a,v fastighet exproprierats, s kall samma del, så vitt 

sådant icke redan skett ·· · , avrosas i den för avsöndring stadgade 

ordningen och avfattas å l t · :Glr -a , va r Jämte om avskiljandet bör an-

tecknas i jordregistret. 

På ansökan av den återstående delens ::::gare, 0 k 1 ~ s a oc e jest, där 

det avträdda är av någon betydenhet, låte länsstyre lsen fastställa 

den avträdda och den återstående de l ens andelsförhå llande t ill 

jordebokshemmanet samt den sistnämndas mantal_ och skatt, såsom är 

före skri vet i fråga om s·t;yckni· 11g . dl" av JOr agenhet. 

Kostnaden för nämnda åtg0 ärder skall ersa··ttas av tillträdaren. 

50 §. 

Därest ett frå n fastighet e"'"r)ropri· erat 0 = pmrade av orsa k, a tt de 



icke vidare är behövligt för avsett ändamål, inom tjugo å r från 

expropriationens slutförande föryttras eller på annat sätt över~ 

lå tes, stånde ägaren av fa ~; tie;he ten, från vilken området expropr· 

rats, såvida han ännu äger Cterstoden av fastigheten eller lägen: 

som bildats genom delning av denna, fritt att återlösa fastighe~ 

senast se.oc månader från det överlåtelsen delgivits, på sätt i 2 

mom. stadga :=:> . Samma rätt som den äger, vilken vid tidpunkten f ör 

expropriationen ve.r ägare av far3tigheten, tillkommer, om han är 

död, hans arvinge. Önska . flera till inlösen berättigade begagna~ 

av sin lösningsrätt, tillkonm1er denna dem gemensamt. 

Angående ovan avsedd överlåtelse skall den, till vilken om.rå d~ 

överlåtits, bevisligen underrätta den till återlösning berättigar 

eller, om detta iclrn kan s ke utan betydande olägenhet, tillkänna. 

giva genom kungörelse i sådan i landskapet utkommande tidning , 

uti vilken allmänna kungörelser angående landskapet böra införas 

samt anslås till påseende på vederbörande konununs anslagstavla 

för den i 1 mom. nämnda tiden,, räknat från det kungörelsen in-

förts i tidningen. 

Löseskilling är områdets överlåtelsepriso Finnes sådant pris 

icke och enas parterna icke om löseskillingen eller äro de e ljes 

av olika mening därom, skall underrätten på den ort, där f as tigh 

ten är belägen, fastställa löseskillingen. Rätt till inlösen ans 

härvid bevarad, såvida talan om fastställande av löseskillingen 

anhängiggjorts inom den tid, varom förmäles i 1 mom. Före ärende 

avgörande må rätten förordn2 en eller flera ojäviga och sakkunn 

personer att på bekostnad av den part, som yrkat på återlösni~1 

u2pska tta löseskillingen för det område, som sk8.ll återlösas . 

I underrätts utslag angående löseskillingen må ändring sökas 

den för tvistemål stadgade ordningen. 

5 ka-o. J: 

------ ---- - - -------------~ 

-f-a:.7 cwu.d~ 
Om besittnings~Bdgand~ i vissa fall av expropriation under-

kastat område för expropriationens slutförande. 

51 §. 

F..ar någon vunnit rätt till expropriation och anhållan gjorts 

om expropriationens utförande, må sökanden på de i detta kapitel 

stadgade vi l lkoren, där sakägarna ej kunna t överenskomma härom, 

erhåll a tillstånd att taga det för arbetets igångsättande erforder 

liga området i besittfiin,~ och p~bo"'r J· a b t t f - ct ar e e öre expropria t io-

nens slut förande, såframt fas+i· R:.heten ti' 11 f""l "d u ~ o J av årstiden eller 

av annan orsak ej kan undergå den i 3 kap. föreskrivna utpålningen 

och värderingen så skyndsamt, som företagets eller byggnadsarbete

nas vikt fordrar. Sådan rätt mä dock icke medgivas utan avträdarens 

samtycke, därest u t nyttjandet av bebyggd tomt för bostad, lantbruk, 

affärsrörelse ell er industriell inrättning eller ock jordägarens 

näringsutövning ell er utkomst därigenom i märkiliig mån försväras. 

52 §. 

Ansökan, som i föregående paragraf' 1 avses, scal l göras hos läns-

styrelsen. 1:L1ill ansökningen skall fogas bestyrkt avskrift av expro

priationstil~stänaet eller utredning därom, att rätt till expro

priationen omedelbar t grundar sig på landskapslag, i 18 § av denna 

landskapslag stadgad utr.ednj_ng angående äR"are av den '--' expropriation 

underkastade fastighet en samt i .. nnehavare av nytt j anderätt på den-

samma, t .illräckl ig säkerhet f ör erl äggandet av avträdarna t ill

kommande ersätt ningar jämte ränta ävensom karta, utv.isanda det i 

ansökningen avsedda områdets läge och gränser samt de på området 

befintliga lägenheternas gränser och byggnadernas förläggning. 

Sagda karta bör vara uppstJ. ord min.st i· skalan - '--' 1:8000 av lantmäteri-

ingenjör eller av annan kompetent person. 

53 §. 

Efter det sådana ägare elle1_~ innehavare av mark, vilkas hemvist 



är känt och vilka kunna anträffas utan större olägenhet, beretts 

tillfälle att uttala sig i saken, skall ärendet avgöras utan drö 

mål av länsstyrelsen. Genom sitt utslag må länsstyrelsen berätti 

sökanden att omedelbart och utan hinder av till äventyrs över ut 

slaget anförda besvär taga det i ans~dkningen avsedda området i 

besittning. Angående utgivandet av länsstyrelsens utslag och del 

givningen åt sakägarna gäller vad i 37 §av denna landskapslag t 

stadgat. 
Ändring i förenämnda utslag sökes hos högsta förval tnings dom. 

stolen inom trettio dagar efter det utslaget gavs. 

54 §. 

Innan sökanden inl eder arbetet på området, skall syn verkst~ 

las på området genom sökandens försorg.och på hans bekostnad fä 

utredande av den egendom, som skall tillträdas, och för framde1 

s lrnende uppskattning av ex:propriationsersättningar. Synen, s om · 

visligen slmll delgivas i 53 § nämnda sakägare, förrättas av tv 

kunniga och ojäviga personer. Gäller synen flera fastigheter oc 

kan delgivningen annars icke ske utan svårighet, må sakägarna 

derrättas om syneförrättningen genom kungörelse, som i god tid 

före förrättningens början bör offentliggöras i sådan i land ska. 

utkommande tidning, uti vilken allmänna kungörelser angående 

lanäskapet böra införas. Synemännen utses på sölmndens anhållan 

av domhavanden i domsagan eller rådstuvurätten i Mariehamn. Den 

över förrät t ningen uppgjorda expeditionen skall tillställas sö 

den i tvenne exemplar samt utdrag därav till nödiga delar på 31" 

sökan lämnas till jordagare och -innehavare. Det ena exemplaret 

av nämnda expedition skall av sökanden tillställas expropriati
0 

nämndens ordförande, så snart sådan förordnats. 

Det åligger länsstyrelsen att tillse, att utpålningen och ·v' 

deringen av det expropri{.ac.:t)..on underkastade området verkstä1
13 

så snart som möjligto 

55 §. 

Då landskapsstyrelsen po·enom ut 1 . . . s ag l expropriationsmål bestäm-

mer den A t .. d o.V ra aren tillkommande ersättningen, skall på ersättnin s 

belonnet beräkn g_ .. .. as sex procents ränta, .. k ra nat från den dag, då an-

läggaren varit berättigad att taga de inlösen underkastade område

na i besittning och igån.o·sät+ . b t t. o va ar e e • Prövas nu nämnda ränta ick 

motsvara den skada eller olägenhet avträdaren under tiden lidit 

skall gottgörelse därutöver tillerkännas ' honom. Expropriations-

nämnden bör på avträdarens anhållan . avgiva yttrande därom, 

56 §. 

Därest område, som med stöd 

tagits i besittning, eller del 

av vad ovan stad2ats av anla·· a c: ggaren 

av sådant område i'cke d se ermera 

exproprieras, tillkomner J'ordägare eller . h uC . -inne avare för den tid, 

varunder besittningsrätten till s~d . t å - - an omr de fråntagits honom 

ersättning för skada och 1 ' o äge.nhet, som uppkoTn7Tli· t "·· . ium aarigenom att 

han icke kunnat utnyt tja · sin egendom. För skada och oläg·enh t 
väll t e ' som 

a--s genom verkställda arbeten på det av tillträdaren i besitt-

ning tagna området, skall · därjämte givas full ersättning. 

På ovan i 1 m om. nämnda ersättningar skola stadgandena i denna 

landskapslag i tillämpliga delar lända till efterrättelse. 

6 kap. · 

Om undersökning och f'örberedande av företag, som berättiga till 

expropriation. 

57 §. 

Besluter landskapsstyrelsen till förberedande av företag, för 

Vilka expropriation får 

fastighet, bo'"r b eslutet 

äga rum, att låta anställa undersökning pä 

delgivas inn h e avaren. Denne är pliktig att 

tåla sådan mot full ersättning för skada och olägenhet , som där-

i.r;renonn f ·· o - ororsakas. 
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Landskapsstyrelsen äger i sådant fall anmoda vederbörande kom, 

munalnämnd eller magistraten i Mariehamn att utse godemän till 

det antal landskapsstyrelsen bestämmer för att vid undersökninge;-1 

verkställa uppskattning av däTigenom tillskyndad skada och olä-

genhet. 

58 §. 

Sådan undersölcning får ej ].)å börjas, innan fjort on dagar för-

f l utit från det den i 57 § nämnda delgivningen, och ej heller fö 

tagas u~an att fastighetsinnehava rna och godemännen i god tid fö 

underrättats om tiden och stället för undersökning en. Skall unde 

sökningen omfatta ett flertal fastigheter, skall underrättelse m. 

delas sakägarna genom kungö relse, som två gånger införes i så dan 

i landskapet utkommande tidning uti vilken a l lmänna kungörels er 

rörande landskapet införas. 

59 §. 

Över skada och olägenhet, som genom undersökning en förorsa kas 

fastighetsinnehava_re, skola e;odemännen, där ej överenskomrne ls e 

om dess ersättande genast träffas-;. upprätta beskrivning och värd 

ring. Sålunda bestämd ersättning skall genast utbetalas. Doc k äg 

den, som ej nöjes ät ersättningen, rätt att underställa saken~ 

s tols prövning inom den i 39 § nämnda tiden, räkna t frå n det up! 

skattningen skedde. 

Godemännens arvode skal l av sökanden gäldas. 

7 kap. 

Särskilda stadganden. 

60 §. 

Landskapsstyrelsen äger bestämrna vilken av dess avdelningar, 

som skall handlägg~ av denna landskapslag föranledda ärenden. 

Likaså slrnll l a ndskapsstyrelsen för varje särskilt fall förord 

lämplig person a tt vid exproprio.t ion företräda l andskapet. 

61 §. 

t· ·~ .... ' 

Denna landskapslag gäller ej tvångsinlösen av fast egendom 

för allmänna riksbehov. 

62 §. 

Genom denna 1 d k an s aps l ag upphäves landskapslagen den 29 septem-

.t' av ··as egendom för landskapet Ålands ber 1924 om expronriation f t 

behov ( 26/19 24 ). 

Mariehanm den 13 mars 195 3• 

På lagutskottets vägnar: 

~a~~ 
ordf . 

sekr. 

Närvarande i utskottet: Herman Mattss on , ordförande, Jan Erik 

Eriksson, Paul Påvals, Eliel Pe-·~sson G"" t N • , os a ordman samt Evald 

Häggblom, suppleant (delvis ). 


