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Landskapsstyrelsen föreslår att kommunerna skall åläggas att uppgöra en 

kommunöversikt. I översikten skall anges områden som är lämpliga för tätbebyggelse, 

inrättade naturreservat, fredade naturminnen, fasta fornlämningar och andra enligt lag 
skyddade områden, fastställda planer, områden som planerats för vägar samt andra för 

kommunen väsentliga intressen. 

Kommunöversikten skall antas av kommunfullmäktige och kommunen skall samråda 

med grannkommun när kommunöversikt görs upp vid kommungränserna samt höra 

landskapsstyrelsen när översikten bereds i kommunen. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagstiftningen om den översiktliga fysiska planeringen 

(regionplaneringen) upphävs. 

Utskottets förslag 

Utskottet föreslår att framställningen antas med vissa mindre ändringar i förtydligande 

syfte eller av teknisk natur. 

UTSKOTI'ETS SYNPUNJ(TER 

Allmän motivering 
Utskottet konstaterar att planeringsprocessen i landskapet i princip avstannat i och med 

att försöken att fastställa en regionplan misslyckats. Planeringslagstiftningen har 

därefter varit föremål för utredning i två olika kommitteer vilket närmare framgår av 

framställningens motivering. Det kommittebetänkande vilket ligger till gnmd för 

framställningen, tar sin utgångspunkt i det kommunala planeringsmonopolet. 

Utskottet anser det angeläget att planeringsprocessen i landskapet på nytt aktiveras. 

Genom planeringen bereds medborgarna möjlighet att bilda sig en uppfattning om den 

infrastrukturella utvecklingen och om olika planer för framtida markanvändning. Då det 

i prak.1iken visat sig svårt att bland kommunerna vinna gehör för en plane1ing på 

landskapsnivå finner utskottet, liksom landskapsstyrelsen, det motiverat att i 
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lagstiftningen i första hand betona kommunernas planeringsrätt och samtidigt 

kommunernas skyldighet att planera. Utskottet tycker sig kunna konstatera ett ökat 

politiskt intresse för planering i kommunerna och ställer därför sin förhoppning till att 

lagförslaget skall kunna utgöra en utgångspunkt för en utveckling inom planeringen. 

Även om planeringen är att betrakta som en kommunal angelägenhet föreslås i 
framställningen att landskapsstyrelsen fortsättningsvis skall handha den allmänna 

ledningen och uppsikten över planläggningen inom landskapet. Utskottet delar denna 

uppfattning men anser att landskapsstyrelsens samordnande roll ytterligare kan betonas 

varför utskottet föreslår att ett nytt moment fogas till 1 § i förtydligande syfte. 

Detaljmotivering 
1 § I framställningen föreslås att varje kommun skall uppgöra en kommunöversikt. 

Utskottet har fört en diskussion om huruvida kommunöversikten istället kunde utgöra 

ett frivilligt planeringsinstrument men har med tanke på lagförslagets syfte att 

åstadkomma en mer aktiv planeringsprocess valt att inte föreslå någon ändring i sak i 

förhållande till framställningen. 

Utskottet föreslår dock att det till paragrafen fogas ett nytt moment enligt vilket 

landskapsstyrelsen skall sammanställa kommunöversikterna. Eftersom den allmänna 

ledningen och uppsikten över planläggningen, enligt 9 § byggnadslagen, ankommer på 

landskapsstyrelsen torde uppgiften enligt utskottets uppfattning åligga 

landskapsstyrelsen oberoende av detta stadgande som således har tillkommit i 

förtydligande syfte. Utskottet önskar genom tillägget tydliggöra landskapsstyrelsens 

instrument för utövandet av ledning och uppsikt. 

Vidare föreslår utskottet en närmast språklig ändring av paragrafens 1 mom. 

2 § 2 mom. Ändringen är av språklig karaktär. Därtill föreslår utskottet att 

exemplifieringen bör utgå ur lagtexten eftersom den snarare hör hemma i motiveringen. 

Någon ändring i sak avses således inte. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 5 september 1994 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över 

framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Anders Eriksson, lagbe

redningssekreteraren Tomas Lundberg, arkitekten Gunda Åbonde-Wickström samt 

Sven-Olof Lindfors, Lisbeth Eriksson och Robert Lindfors för kommunala 

samarbetsnämnden. 
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Viceordföranden Nordman har inte omfattat utskottets åsikt och fogar därför 

reservation till betänkandet. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Karl-Göran Eriksson, 
viceordföranden Nordman, ledamöterna Beijar, Englund och Holmberg. 

UTSKOITETS FÖRSLA.G 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget antar det i framställ
ningen ingående första lagförslaget 
i följande lydelse: 

LANDSKAPSLAG 
om kommunöversikt 

(Ingressen lika som i framställningen). 

1 § 
(Uteslutning). Till vägledning för beslut (uteslutning) i plan- och byggfrågor i 

kommunen skall varje kommun uppgöra en kommunöversikt som omfattar hela 
kommunen. Vid uppgörandet av kommunöversikt skall kommunen tillse att möjlighet 
finns till samordning med andra kommuners planläggning. 

(2-3 mom. lika som i framställningen). 
Landskapsstyrelsen skall sammanställa kommunöversikterna. 

2 § 
(1 mom. lika som i framställningen). 
I kommunöversiktens kartdel kan även anges andra för utvecklingen väsentliga 

intressen (uteslutning). 

(Lika som i framställningen). 

Utskottet föreslår vidare 

Mariehamn den 3 januari 1995 

Ordförande 

Sekreterare 

3- 6 §§ 

att Lagtinget 
framställningen 
och tredje 
oförändrade. 

antar de i 
ingående andra 
lagförslagen 

Karl-Göran Eriksson 

Susanne Eriksson 



RESER V ATION 

Härmed reserverar jag mig mot den föreslagna ändringen av lagstiftningen om fysisk 

planering som utskottet gått in för. Mina främsta motiv är som följer. 

Genom lagändlingarna upphävs den nuvarande lagstiftningen om översiktlig fysisk 

planering (=regionplanering) i landskapet och ersätts av LL om kommunöversikter, som 

endast stadgar om kommunala detaljplaner. Det innebär att landskapets övergripande 

fysiska planering, (balanserad områdesstruktur, infrastrnkturella system, skydd av yttre 

havsbandszonen m.m.) helt slopas och att Åland i likhet med Estland, Lettland och 

Littauen blir en vit fläck på Europas plankarta. 

I stället för att nedrustas vid EU-inträdet borde den fysiska planeringen stärkas för att 

komma i Euroskick. Fysisk planering är ett medel inom EU; goda 

markanvändningsplaner utgör underlag vid uppgörande av t. ex. 

områdesutvecklingsprogram, medan små kommunöversikter knappast fungerar. Fysisk 

planering lönar sig i kampen om medel ur EU:s strukturfonder. 

Under de senaste åren har många börjat inse att god planering är ett 1nstrument för ett 

skonsamt nyttjande av de markresurser som är nödvändiga när kommande generationer 

ålänningar fortsättningsvis skall utveckla samhället. 

Den nya insikten tillsammans med det nya behovet av planering som EU-medlemskapet 

medför, bör kunna resultera i en fungerande planlagstiftning där landskapets 

gemensamma planeringsintressen beaktas. 

Därför föreslår jag 

Mariehamn den 3 januari 1995 

att lagtinget förkastar de i 
framställningen ingående lagörslagen. 


