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~ tl ·a n d s ~and ska p s nämnds 

N;o 1/1949. ~ framställning till 1\ 1a nds l a nd stint, med försls.g till 

lnndi:!ks pslag ang1ende stadsplanel8g för Mariehamns 

stad och omnejd. 

stadsplanelagstiftningen hör enligt vedertagen tolkning till land-

sk~· pets lagstil' tning s gebit. En modern s;:;adspl nnel2gs tiftning har 

enellertid tidi gare ic ke 1;1.aft n ågon större praktisk tillämpning p å A-

land, där stadsbildning sprocessen fortgått under synnerligen enkla och 

okomplicerade förhå llanden. Den legislativa normering, ~om i detta äm 

ne ansetts påkallaq, har tillsvidare nöjaktigt kunnat äga rum med stöd 

av bemyndigande i lands kapets kommunallagstiftning genom Mariehamns 

byggnadsordning ; den nugällande byggnadsordningen är ~v jämf örelsevi ~ 

s nt datwn, utfärdad den 26 februari 1941. Förhl lla ndena hava emel-

lertid numera utvecklat sig i sådan riktning , att en lagstiftning i 

detta ämne ovillkorligen är av behovet p å kallad. I all s~nerhet krä-

ver den planlös ti bebygs;e l sen i Mariehamns förstadsbildningar upp-

märksanhet frå n l e.g s t iftarens sida. 

Lapdskapsnämnden, som haft sin uppmärksamhet rikt ad P~~ denna fr il -

ga, tillsatte en KOmmit t e under lantrådet Viktor Strand:fil lts ordfö-

r 2 ndeskap med up~~ dra.g a t t u tarbeta förslag till_ stadsplanel ag stif tning 
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för Mar ie hamn med omnejd. Kommi ttE!n, som haft f öni1 ''-nen a tt som sekre- (tomtägarens bidrae.;sp likt , ersättning för skad,a vid stadsplanens ge -

terare cch sakkunnig N l anlita lagman John Uggla, ·överlämnade sitt be- nomf örande). 

tänkande med försl ag till l a ndskapsl ag i ämnet sena ste höst, I sin Det finnes även s ä rskilda speciallagar, som st ~ i nära samband med 

motivering säger kormnittE!n~ s tadsplane Js g s t if tningen och vilka äro av rik sl 2.gs t if tningsna tur . 

"Uti Regeringens _p roposition till 1946 å rs Ri.·ksd"' g 0 d ···1 ~ ""'" ang ae n e ny s Ja v .. Till denna grupp h ör den särlagstiftning, som gäller beträff ande skil' -

styrelselag för ;l l Rnd h a r l ag s t ift ning s k ompetensen pSi. detta område ut- tesförrättningar på stads- och köp ingsområde och som avser att före-

tryckligen förbehå lli t s landskapet. att märka är dock, att stadspla- ?ygga otjänlig jorddelning i strid mot pl anreglerin gens intressen. Hit 

nelagstiftningen innehå ller vissa fä' eskrifter av rikslegstiftningsna - hör även 19.gstiftningen om förande a v tomtbok och annat fastighetsre-

tur, nämligen privaträt t sliga och·processrättslie;a bestämmelser samt e;i~ter i stad s amt den ll:gstiftning, som reg lerar tomtmätning . I 12nd 

stadganden rörande l agfart och in t eckning, des sa s ta dganden kunna a v skapets stadsplanelDg bör för överskå dlighetens sillAll intagas en 

landskapet i nödiga delar recipieras enligt re geln on l e gar av ''ble.n dad h~nvisning till dess a rikslagar . 

natur". Det torde icke heller möta hinder att i l a ndska :re ts stadspla- Lagen Om magistrats sammansättning vidbeha.ndlint; f< V s t adspl ane-

nelag hänvisa till ·för tiden gällande rikslagstiftning ej blott för vin- och b yggnads ärenden av den 24 april 1931 berör magi stratens ställning 

nande a v nödi g översk~dlighet i fr åga om bestämmelser, hörande till s:,.s om offentlig ämbetsmyndi ghe t och doms~ ol i ordnings - och hush :,.11-

rikets exklusiva lag s t:if tningsbehöri ghet, ut an 8ven r örande vis sa de- n-i nf;sm~tl samt torde f ördenskull böra s å som riksl ag stiftning gälla 

lar av detta rättsomr~de, där det m~ste anses li~ga i l andskapets in- även ·' :o;.:, ; 1 and. Byggnads - och brandväsendet höra däremot 

tresse att resp. till landstingets kompetens h änförliga avsnitt av la- enligt hävdvunnen rättsuppf~ttning till landskavets kompetensområde. 

gen regleras efter samr~a system i riket och landskap et. Sistberörda 
Huvudsyfteml le t C1e cl de n mode rna stadsplane l <:!g st i f tn. ingen är upp -

tillvägagångssätt synes v a ra a t t rekommendera särs kil t i fr <l ga om s :"i. dani 
klarandet av samhällets och den enskilde markägarens mellanhavande 

bestämmelser, som beröra den enskildes privatekonomiska intressen 
vid stadspla nens genomförande samt underlät t ande a v enskild jords in-



inkorporering. Denna spc h llsgsti·ftning kl a rgör stadsplanebegreppet de synpunkter, som vid dess utarbetande varit för kommitt~n bestämman-

och dess innebörd, reglerar stadsplaneproceduren· och tomtindelnings':" de. Därförinnan å l,ig.ge.r det komrnitt~n att lämna en statist:i:k över-

förfarandet, l a gfläs t e r s t adsplanens r ättsverkningar g entemot samhäl- sikt av byg gnadsväsendet i Mariehamn under sena re ti d samt av den 

let och den enskilde, p::'.bjuder lösningsrätt och lösning splikt samt planlösa förstadsbildningens utveckling och därav framkallade miss-

andra å tgärder för det allmänna vid sta:Eplanens genomförande, å lägger förhållanden. 

tomtägare bidragsplikt vid anskaf.r-ande av gatumark och iordningstäl- Mariehamns- stadsomr ~lde i hela dess vi:id utgöres av donationsma rk, 

lande av gata samt ordna r sarnhällsbildningar på l s.ndsbygden. Vid ut- som vid stadens grundläggning tillfallit densamma. Hela stadsomridet 

arbetandet av försla ge t till stadsplanela g h a r rike t s gällande stads- befinner sig. sålunda i s t adens ägo, frånsett de tomt er, som överlå -

· planele.g i stora drag kunnat cch bort tagas till förebild. Den nu- tits till bebyggande, och ett omr1de å Lotsberget, som exproprierats 

varande s t adsplanelagen av den 24 april 1931 är emellertid som bäst för statsverkets behov. De intr'essekollisioner mellan stad och mark-

föremål för bearbetning genom laeberedningens IV avdelning. Kommitt~n ägare, som uppkomma vid s~adsplanens dragande över enskild mark i 

har beretts tillfälle a".: t följa med detta revisionsarbete och har och för utjämning o. v gF tukostnadstungan, är·o på grund härav icke ak-

haft möjlighet att i en del punkter tillg odog öra sig de förarbeten, tuella för såvitt angr r det nuvarande stadsomr '.!l.det. Först i den m9.n 

1, 

som redan föreligga. I övrigt har kommittE!n vid gestaltningen av det enskild. mark genom inkorporering. införlivas med staden är en le gis-
. ' 

lagtekniska systemet för denna lokala lagst:Lf tning sökt i möjl:ig aste lativ reglering av frågan om tomtägarens bidragssk~ldighet för gatu-

må n förenkla lagens u t byg gnnd och t a g a behörig· hänsyn till små stadens anläggningskostnaderna av behovet på kallad. 

förh~lllr~ nden, behov och resurser. En stor mängd detaljstadganden i I det fall, att staden äger s [~väl gatumarken som tomten, är sta-

rikets stadsplanel 3gs t iftning hava ur s adan synpunkt ansetts kunna så- den i tillfälJe att vid tomtförsäljning skaffa sig täckning för gatu-

som obehöriga utelämn a s fr un kommittE!ns lagförsla g. kostnadern~. Genom gatornas iordningställande upptages gatukostna-

Kommitt~n g å r nu att i korthet redogöra för förslagets d e taljer och . den i tomtpriset och tomten erhåller ett i motsvarande må n ökat värde. 
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Det ligger i stadens lwnd att vid .tomtförs ä ljningen indraga detta 

markområde helt eller delvis elJer t.o.m. a+-t själv påtaga sig hela. 

gatukostnaden. I Marieh amns tomtpolitik har s tadsförva ltning en i re-

geln följt den taktik, att g,atuanläggningskostnader i större eller 

mindre miln t a gits i betraktande vid b estämrnande, av minimitomtpriset~ 

Härigenom har man sökt i mö jl iga ste 
. 

m<=m befrämja u t vecklinge n av 

stadsomrad.et s planmässiga bebyg -~else och förhindra de byg gande att 

söka sig billiea bopl at ser u~ anför stadsområdet. 

Arealen av MariehE.mns tomtindel ade omra de är ungefär 165 ha, häri 

inberä knat espl anader och sport plan men exklusive stadens p3. rker. 

Av detta omr 0 de ut gör es f .n. 51 ha av bebyggd a tomt er (391 st; medel -

2 
storleken 1170 m ) samt 45 ha av obebyggda och t.v. os å lda tomter 

2 
(385 st; medelstorlek 13 4 0 m ). Inom detta sistnämnda områ de lige er 

r 
j 

emellertid 16 ha med 141 st. tomter å bergig terräng, som försv å rar be - ' 

byggels en. - Den effekt iva t omtreserven utgör s9.lunda endast 29 ha ~ed 

244 st. tomter. 

Det icke stadsplanerade st Gdsområdet ut gö r f .n. c:a 75 ha, varav 

dock på grund av olämplig terräng endast c;a 8 ha kan ekonomiskt ut -

nyttjas s ~ som tomter t i ll ett ant al av 40 å 50 st. 

Den "vilda n bebyggelsen utom stadens oror s.de har tagit s adana di -

mensioner att densamna är ägnad at t li:g ga svåra hinder för Mariehamns 

planmässiga utveckling . Tomtindelningen och avstyckningen hava här' 

genornförts fullkomli gt planlöst, varav ·följer att uthusen icke fil 1-

lan äro ofördelaktigt förlagda, att u t f a rtsvä8arna äro tr~ng a och kro -

kiga, att sv S.righeter upustå tt vid anordnande a v vatten.- och avlopps-

ledningar ävensom at t kraven på brand skydd och sanitära anordningar 

äro eftersatta. Oppna ·kl oakdiken äro dragna genom bosättningsområ dena . 

Den norrom staden liggande rent agrara s ko g~ - cch åkermarksterrän-

gen erbjuder mö jlighet för fo rtsatt förortsbebyggelse . Vad 01 an 

sagts om randområdet norrom staden äger i stort sett til}ämpning järn-

väl i fråga om bebygg elsen söder om staden . 

Detaljmotivering . 

Det av kommitt~n uppgj orda lagf örsl r:-.g et omfattar 44 paragrafer. 

~ Stadsplane la gen av r.r 1931 innehå l ler 73 och l at; be redningens pre 1i-

minära utkas t till reviderad stadspla nel ag 144 paragrafer) . Vid ut-

arbetandet av förslaget har kommitt~n strävat efter att g öra lagen så 

överskfid l ig, lätt -tillgäng lig och kortfattad som möjligt för dem, som 

i det prak':: iska livet hava 9t t handskas med densamma. Av praktis ka 

skäl och närma s t pa grund däpa v, att rikets s tadsplanelagstiftning 

·som bäst är under revision, har kommittt!n icke velat i lagtexten orda-
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grant recipiera de delar av lagen , uti vilka enhetliga bestämmel.er i bebyggelsereglering salmar givetvis praktisk betydelse s å länge hela 

landskapets lag och rikets resp. författningar ansetts böra iakttagas. stadsmarken utom stadsplanen är i stadens hand. 

Kommitt~n håller före, att Jandskapslagen härigenom skulle vinna i 
t 2 §. 

koncentration samt att n ågra nämnvärda sv å ri gheter vid tillämpningen Stadsplanen, uppritad på karta, innefattar en å skå dlig beskrivning 

icke irore att befara genom dessa. hänvisningar till riksl.a8stiftningen . över markens uppdelning, för resp. ändamål i gator, öppna platser, 

I lagförslaget ingii endast de föres kr il' ter, som hänföra sig ti 11 
... 

planteringar, förval tningsområ den, byggnadskvarter o.s .v. Till sitt 

stadsplaneväsendet i inskränkt mening. De ad.rqinistrati va och telmiska innehåll är stadsplanen ett kommunalt rättsinstitut, , som i likhet med 

de tal jbe stämme lse rna på byggnadsväsendet s områ de äro i riket sannnan- byggnadsordningen ytterst vilar på en förvaltningsakt av regeringen 

förda :i, en byggna dsstadga., som utgör ett komplement till stadsplanela- (på l, land av den centrala förvaltningsm;YDdigheten , landskapsnämnden), 

gen. Uti denna ingå tillika nödiga verkställighetsf öre skrifter till men som skiljer sig från byggnads ordningen och andra dylika förvalt-

huvudlagen. Komm:\tten har icke i detta sammanhang framhtgt n åg ot för- ningsstadgar genom sina individuellt lokaliserade regulativ och sina 

slag till byggnadss tadga för Mariehamn utan torde detta uprdrag lämp-
1) 

ganska vittgå ende ingrepp i privata rät tsförhå llanden. Stadsplanen 

ligen överlämnas åt särskilt anlitade fackkunnig a i samråd med· repre- medför visserligen icke eo ipso n å gon rubbµing i bestående ~anderätts-

sentanter för Mariehamn. förhå llande n, men ger upphov ti 11 rättigheter o,ch grundlägger förpli k-

1 §. 

1 
telser för -den enskilda ma. rkägaren och kommunen, som uppbär ansvaret 

Enligt kornrnitteförslaget skulle i lagens system upptagas endast för p l anens behöri t;:1 ·genomförande. Stadsplanen ~ - syftar i främsta 

; 

ett planinstitut, stadsplanen, jämte utomplansbes_tämr:ielser för stads.;. rummet att reglera och mo t varandra väga det all1118.nna intresset, som 

områdets perifera delu r. Slbstnämnda rudimentära planform skulle er- före träde s av staden, och de enskildas irl;tressen; vid planläggning 

hålla en utvidgad giltie;het i . syfte att i möjli ga ste m9.n förhindra o-
\ . 

skola dessa intressen t illbörligen beaktas. '-'Dehna lag är till huvud-

lämplig och planlös bebyggelse utQm det stadsplnnelagda området. Denna saklig del av offentligt -rät t slig natur och detta gäller även de med 

1) Jfr. Larsson, Inkorporeringsproblemet sid. 647 ff. 
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stöd a v lagen utfärdade s. k . stadsplanebe stänlr.lelserna. Vissa del ar av v t r gällande riksl2cst iftning bereder vis serlige n möjlighet att 

lagen st å i nära s amband med kommunGl - och ska t tel2gstiftningarnas rät~. reglera t:itbebyggelsen i städernas utkanter, ehuru denna möjlighet 

gebit. I lagen ingå emellertid ä\Ten stadganden, som normera rätts- i icke ringa omfattning förbisett s genom myndig -1eternas underl å ten-

förhållandet mellan enskilda inbördes och i d~nna del hör denna ~är- het att i tid ingripa planreglerande . Däremot finnes f.n. icke möj-

lagstiftning till den speciella privt?.trättens områ de. lig het att hind ra a~t tätbebyggelse överhuvud kommer till stånd inom 

Stadsplanen behöver icke nödvändigtvis utstrP,cl;;:as över hela stads- vis st område. E'j hel le r regleras genom lagstif t ningen den mera 

området, l utan planlägges stadens områ de i den m~n S<idant befinnes kringspridda bebyggelse n i städerna, dock kan denna bebyggelse i 

erforderligt med h ä nsyn till stadens utveckling ~ h byggnadsverksam- någon mån påverkas genom utomplansbestämmelser. 

hetens fortskridande, S ~adens planmässiga expansion bör f å ä6a rum 
I Vid behandling en av detta spörsmål J::.ade lagberedning en ansett det 

utan hinder av ma rkens äganderättsliga natur cch markägaren 8.r pibik- icke vara t illfredsstlillande at t tätbegyggelse finge äga rum var som 

tig att i stadsreglering ens intresse tåla at t stadsplan lägges p1 helst om blott planläggn ~ng av resp. område ägde ~um. Det privateko-

han s mark och inom viss a gränser finna sig i de rest r iktioner plan- nomiska intres set ansågs icke böra till å tas göra s ig gällande på bekos 

läggning en medför . nad av de allmänt e k onomiska , sociala och hygieniska synpunkterna. 

Uti 2 mom. av denna paragraf f ~r lagförslaget k ontakt med tvenne På grund härav h qde l agberedningen efter förebild &v den nya svenska 

även för Marie hamns vid1~or.rrnand e viktiga kommun'.l] - och bostadspolit is- byggnadslagen ställt s i g p~ den st ~ndpunkt , a ~ t ~ark icke bör f å tagas 

ka spörsmål, nämligen tätbebyggelsen å stadens ytteromra den och stade:ål1 i anspråk för tätbebyggelse utan att marken lagts under stadsplan och 

rätt att tvångsinlösa ma rk inom stadsgränserna med utom det stads- därvid prövats vara u~ allmän synpunkt lämpli g för ändam~let. Även om 

plane lagda omr å det. Des sa fr ågor bliv a för Mariehamns vidk ommande mark inom s t adsomr~tde t g enom utomplansbestämmelser b e funnits lämp ad 

aktue lla först se'dan självägande jord genom en eventuell inkorpore- för tätbebyggelse, skulle 1Bgen bereda möjlighet att i den planmässi-

ring införlivats med stadsområ det. -
ga utvecklingens intresse interimistiskt förhindra s åda~ bebyggelse 



innan detaljpl anering 8.gt · rum. Bestämmelse rna om tät bebyggelse 

skulle dock icke _gälla bebyggelse fört illg odos e ende av jordbrukets, 

fiskets, skogsskötselns och därme d jämförligt behov. Nå gon ersättning 

ti~l . markägare för det ~ntrång, som genom n ämnda förbud mot tätbe-

byggelse utom stadsplanen v å llas honom, skulle icke utgå. Markägaren 

syntes nämligen ic ke s ' ~[i ligen h a va ansprEu: på r~tt at t förfoga över 

sin ma rk nå s ådan t sätt, : att andra särskilda eller a llmänna berätti-

t d .. · bl ve li· dande Lagberedni· n0' en föres l å r i gade in ressep . arigenom e • ·~ 

s amband härmed at t gällande skiftesförfattnirl8a r skul .:.e så omarbetas, 

att nödig hänsyn toges till OJ an omförmälda bebyggelseregle rande be-

st ämme l.s er • 

Kommitt~n har för sin del ansett , att de nuv:-~ rande, resp. blivande 

restriktioner i fråga om tätbebyggelsen i s t ädernas utkanter, som ri-

kets för tiden gällande stadsplanelagstiftning upptager, även böra 

lända till efterrättelse beträffande tätbebyggels en i Mariehamns 

perifera delar. IfrC,gavarande moment av 2 § ha:> a vfattats i enlig-

, het härmed. Att märka är härvid även, att den i riket gällande gene-

n 1 t t _f'o""rhi·na.ra tätrella skifteslagstiftning , som har till syftem2. a 

bebyggelse och olämplig avstyckn i ng av jo:r;'d inom s tädernas ytterområ-

den, i varje fall 11.. · na_? Åland. s ~ som riksl agstiftning ä ger ti ampning 

\ 

, Vidkommande seda n fr Lgan om st.adens eventuella rätt a t t lös a mark 

utom stadsplanen för stadsregleripgens behov f å r kommitt~n framhå lla 

följande~ 

Den i riket gällande stadspla nel ag stiftningen medg iver - om man 

frå nser tv &ngsinlösen för s.k. huvudgatnr - -icke kommunalt tv ångsin-

g ripande i bebygg elseregle rande syfte s a v:it t ang~~r det icke stadspl a. -

nelagda området. En Jedande grundsats vid utformninge n av stadsplane-

lagens expropriationsinstitut ligger näml~gen däruti, att expropria-

tionsrätten sammankoppla ts med stadsplanens utläggande över annan till 

hörig mark. Så lu:pd? innehå ller stadspla ne l agen icke n ;..g ot s tadgande, 

som skulle tillförsäkra kommunen r ä t t ighet att i förvärvssyfte eller 

för framtida markexploatering genom expropriation förskaffa sig ägan-

derät t ti 11 ut om stadspla nen lig gande mark. Fr[in olika h å ll har yr-

kats att kommunens jordanskaffning utanför stadsplanen borde under-

lät tas. Denna fr aga har varit före mål för behandling vid 1946 å rs 

Riksdag, som i en den 5 november sagda ä r dagtecknad hemställan anh11-

lit att Pegeringen mC.tte uppgöra proposition ang 8.ende städernas och 

köpingarnas berättigande a t t till skäligt pris två n g sinlösa på kom-

munernas områ de belägen mark Konn:nunerna s rätt till utvidgad två n gs -

inlösen av jord upr toe;s 8.ven till behandling vid elfte finska st ads -



mötet i Vasa i au·gus+-i· 1 " 46. ~rr d sto k·' f nh 11 " ~ - we r s arpa ra1 ö s vid st adsmö-
be.hand1-ingen och vid staasmötet i Vasa som ock vid det grundliga be-

tet vikten av att samhälle_t, på vars ingripand~ det sociala framåt-. 
redningsarbetet i Sverige. Lagberedningen konstaterar, att de nuva-

skridandet beror, finge under gynnsamma förhå lla nden bedriva en ra• 
rande stadgandena i stadsplanel agen icke i tillräcklig mån tillgodo-

ti-0nell jordpolitik. Det påtalades den ohållbara situation, som upp-
se de expropriationsbehov, varom nu är fråga. Kommunen, som bär an-

stått därigenom, at~ det privatekonomiska intresset i vissa samhällen 
svaret för samhällets bostadsförsörjning och indus t riella utveck-

helt och hållet behärskade tomtpolitiken och best ~i.mde tomtprisen. Lä-
ling, bör enligt lagberedningens åsikt erhå lla utvidga de leg ala möj-

get hade ytterligare tillskä rpts genom inflat~onen och därav framkallat 
ligheter att trygga sin framtida utveckling. Dock borde den enskil-

osäkerhetstillstånd. 
das rätt oe~örigen sk ydda s, i synnerhet i dessa t ider, då uenningvär-

Detta viktiga spörsm~' l har i Sveri·ge vari·t fo··re i·,·1 :~ 1 r·· · • _ - · or en ing a. ende 
det växlar. Anskaf f ande a v tomtmark i rent förvärvssyfte borde prin-

prövning av en sakkunnigkonnnission den s.k. markutrednihgen, som ny-
cipiellt falla utom lösning s~nstitutets ram. Kommunens markförvärv 

ligen avgivit sitt betänkande. Utredningen föresl€tr en utbyggnad av 
borde alltid hava till syftem\ l att leda utveckling en av bebyggelsen 

in i sunda banor och i rätt riktning, men finge icke utnyttjas i spe-
den svenska expropriationslagstiftningen i syfte att fast egendom fin-

ge tagas i ansprå k' för att i· s tadskommuns a··go ·· f over öra mark, som med 
kulationssyfte . 

hänsyn till kormnunens framtida utveckling erfordrades för bostads-
Enligt lagberedninc ens preliminära för sl ag s kullE1 den utvidg ade 

el ler industribebysgelse. 
lösning srät : en begränsas till kommunens behov a v mark för bostadsbe-

I samband med revisionen av gällande stadsplane 1 e.g har lagberednin-
byggelse och industriändam~l elle r ock för att eljest för samhället 

gen ägnat ett ingående studium å t frågan om utvidgning av stadskommu-
åstadkonnna tryggade bosta dsförhå llanden för befolkning en. Härigenom 

nernas rätt att expropriera rnark utanför stadsplaneomrtldet för den fram-
komme staden att erh~·-lla s.törre legala möjlighet e r att behärska tomt-

marknaden och regle r a prisbildningen för tomtma rk samt att överhuvud 
tida stadsregleringens behov. Lagberedningen har härvid beaktat de 

driva en aktiv markpo ~ itik. För vinnande av en rent objektiv be-
skäl och synpunkter, som i denna fråga framkonnnit s a väl vid riksdags-



dömning av kommun ens lösningsansprf.k ans S.gs lösning sfra gans a v§örande rätt till expropriat ion för statens behov. S~ snart den nya sj ä lv-

in casu böra läggas i statsrådets hand. styrelselagen trätt i kraft skulle lösningsins'titutet för Mar:IB hamns 

I kom.mittE!ns förslag h'.lr 2 § 2 mom. erhå llit en s ~dana vfattning, 
: 

vidkommande kunna anslutas till 19. ndskapet s egen expropriat ionslag-

a t t stadens rätt att lösa mark utanför s tadsplan skulle i rike·t och stiftning, vilket f .n. ej 1 1ter sig göra. 

landskapet gestaltas enligt enhetliga grunder. Vid en eventuell ut - Vidkommande sedan värdesättningen av mark utom stadsplanen, som 

vidgning a v lösning srät ten i samband med stadspl ane lagens revision skall inlösas, gälla f .n. värdering'sgrunderna i 1 898 å rs expropria-

skulle således Mariellamn utan vidare komma i ~·-tnjutande av samma utvid - tionslag. S ~tdan inlösen kan tN. komma i fr 3.ga enda st s ~-vitt ang r1. r 

gade expansionsmöjligheter som rikets övriga städer. Det må ännu en s.k. huvudgator; till dessa hörande mark kan exproprieras med stats-

gång understrykas att denna fr åga först efter en inkorporering kan för rådets medgjy ande. Ersättningen beräknas efter markens högsta gång-

Mariehamn f å praktisk betydelse. bara pris. 

Rnligt den nu gällande självstyrelselagen he.r lagstiftningen om Uti Riksdagens tidigare om.förmälda hemställan anmärktes, att i 

expropriation förbehå l lits rikets lagstiftningsorgan med undantag av det · g ~J ngse priset för dylika områden upr.enbarligen inginge även S8.dan 

lagstiftning rörande expropriation för Jandskapets behov mot full er- värdestegring , som uteslutande föranleddes av vederbörande samhälles 

sättning. Tvångsinlösning för tillgodoseende av stadsregleringens i egna 2- tgärder samt at t det icke kunde anses r ät t och billigt att kom-

Mariehamn behov bör i enlighet härmed äga rum med tillämpning av ri- munen erlade ersättning jämväl för sistnämnda prissteg ring. Riksda-

kets expropriationslag av ~- r 1898 . Detta gäller exempelvis vid tvångs - gen ansåg skälig t pris k unna betraktas s å som tilll"äc k lig lösekkilling . 

inlösen av mark för huvudvägar utanför stadens planlagda områ de. I Re- Vid elfte finska stadsmötet i Vasa var denna principfrå ga jämväl fö-

geringens förslag till ny självstyrelselag har lagstiftningsrätten på rem? l för behandling . Stadsmötet uttalade önskning smålet att e xpro-

expropriationsrättens orn..r ?ide omreglerats s å , a t t landskapet tillför- priationslagens bestäD1I':le l se r om den tvångsinlösta jordens pris skulle 

säkrats rätt att lagstifta om tvångsinlösen av mark, med undantag av ändras s ålunda, att priset fastställdes p~ grundvalen av jordens s kä-



liga pris exklusiv e den prisstegring , som betinge.des av stadsplanen~ 
beräknas p å g rund ~v väntad tätbebyggelse. Någon rubb ning a v den gam-

fastställande. 
la värdering snormen 11 f~lla väl'.' det" är icke avsedd~ 

Även i Sverige har detta spörsmil l under sena s te t id s b~.tt på dag..;. 
Lagberedningen har 8\/en vid förberedande handläggning av värde-

ordningen. I gäl lande expr opriationslag. av :-'.r 1917 stadgas, att för 
ring s.sp örsmå let ansett s i g böra s å som utgå ngspunkt för värdesättnin-

fasti ghet, soin exproprieras, skall erläggas löseskilling, motsvarande 
gen vid inlösen av ma rk utom stadsplanen taga en löse skilling , mot sva-

f t . h t f Jl v·a·~de Lagens syftemål är doc k a t t å andra snan as ig e ens u __ a · . .L • 

rande fullt och skäligt värde på fastigheten r1ed. hl:insyn tagen till or-

trygga samhället mot oskäl i g: . hög ersättning. 
tens pris och f a sti ghetens avkastning. Lagberedningen gav härvid 

I den nya byggnads lagen av å r 1947 lämnades v3.rderingsfr[tgan helt 
uttryck åt den rättsuppfattning at t det allmänn[l cc h enskilda intres-

å sido , men Rege ri :ne;en o. ns ,,.g tiden vara inne för nya överväganden, 
set böra v-ägas mot varandra och till ses å ena si dan at t obehöriga 

därvid ut gån gspunkten borde vara den, att värde ringe n så verkstäl-
vinster för ma rkäga ren förhindras .men att å andra sid an nödig hänsyn 

le s , att uppkomsten av obehöriga vinster för marl~ägarna förhindrades. 
tages såväl ti 11 markägarens a v grundlagen skyd d8.d e rätt ti 11 likvär-

Beredningen av detta ärende har överlämnats till den tidigare omför-
d-ig kompensation f ör den förmögenhetsförlust, som blir en omedelba r 

mälda markutredningen, vars förslag nyligen publicerats i statens 
eller medelbar föl jd av expropriationen, som ock till rättssäkerhetens 

officiella utredningar. intressen och de ekonomiska normer, som reglera fasti ghetsmarknaden. 

Markutredningen föreslår att i expropriationslagen skulle intaga s 
Men då erfarenheten vidhandengivit, att de i expropriationslagen upp -

den regel, att för fastighet, som exproprieras, skulle erläggas löse -
tagna värderingsgrunde rna i tillämpningen varit ägnade att medföra en 

skilling, motsvarande ett skäligt värde p å fasti0heten med hänsyn ta -
oskälig överbe lastnin~: av k om:nunerna, borde en förs i kt i ga re orda l yde l-

t Prl·~ (ma1_~knad svärde) oc.h fasti ghetens avkastning. gen till or ens ~ se eftersträvas i stället för uttryckssättet "fastighetens högsta gån g 

Därjämte skulle till den allmänna värdering sföreskr iften i expro-
bara pris". En utveckling och precisering av regle rna för prisbe-

t ~ t d d innehå ll att mervärde ej finge priationslagen fog as e u s a gan e av 
dömningen i kombination med begreppet "fullt och s käligt" värde vore 



i 

sålunda av behovet. p;.kall ad. Lagberedningen anser det icke ligga 
ersättning. EmelJ.ertid är sta t smaktens ståndpunkt till denna princip i 

n ågon mots,ägelse i begreppet fullt värde och skäligt värde då ju ex-
närvarande stund i· cl{e ""J

0 ven 
G · ' 

och det är icke uteslutet, att regering 

propriationslagens syftemå l bör vara ej blott att säkerställa sakäga-
och riksdag i denna fr åga kormna att g odkänna en värderingsnorm, som 

1i 

ren mot ekonomisk förlust utan även att trygga det allmänna mot oskä-
kraftigare ingriper i äganderä.t t ens av nu gällande g rundlag ( 6 § RF) 

,ligt hög ersättning. tryg gade rät t sskydd. Om så skull e ske - och en s {;_dan lagstiftning 

' i 

För vinnande av nöd i g stadga i värde r ing s praxis har 1ar;beredningen 
p å kallar avlyft_ande a v g rundla gsskyddet .., kan en dylik modiffierad vär-

p~ grund härav anset t fatt i den nya stadsplanelsgen b orde upptagas ""' dering snorm icke vinne. ·ti118.mpning på l\ l a nd, ty principen i både den 

den regel, att värdesättning en av rnark utanför stadsplanen borde grun-
nugäl1 ande själv styrelse lagen och i regering sproposi t ionen angå ende 

das på markens jordbruks- och glesbebygg elsevä rde, men att det emot-
ny självstyrelselag är den, att vid all expropriation inom landskapet 

sedda tätbebyggelsevärdet vid en framtida detaljplanering icke finge 
full ersättning bör t illg odokormna ma r kägaren. Kommitt~förslagets 2 § 

tillgodorä knas markäg aren. Ej heller finge markägaren rätt at t i 
är a vfattad med hänsyn tage n härtill ~h förutsät t er s å lunda, att vid 

ersättning sväg t illg oclo räkna sig den stegring i markvärdet, som utan 
tvångsinl ös en av mark ut om st adspl anen expropriat ionsle. g s tiftningens 

hans förskyllan vore, beroende på samhällets egna å tgärder och i sista 
,, allmänna värderingsg runder tillsvidare skulle förbli i gällande kraft. I 

hand p å dess utveckling. 
Skulle normen för v ärde s1:it tningen framdeles i ri~ze t ä ndras, bör frå -

Det ligger enligt kom.mitt~ns mening synnerl:ie vikt uppå att Marie-
gan för Mariehamns vidkommande uppt agas till ny prövning. 

hamn vid en even~uell ut vec k ling och precisering a v värdering snormer-
3 §. 

na vid inlösen av ma:rk utom stadsplanen skulle komma i å tnjutande av 
Denna :r:aragraf motsvarar 2 § i rikets nugällande stadsplanelag av 

samma förmåner som rikets övriga städer. Detta dock under förutsätt-
å r 1931. Paragrafen inne:flå ller vissa allmänna grunder, som böra i akt-

( 

ning att frågans lösning i anslutning till de synpunkter, s crn av lag-
tagas vid stadspl anens uppgörande. 

beredningen framförts, äger rum på basen av principen full och skälig 
4 §. 



Denna P3- ragraf, sor:J. TIOt sv B.rar 3 § i ·1931 <-. rs l~g , upptager före- kets stadsplanel ag är f a l l et. 

skrifter om ·stadsplanens innehå ll och angiver det system i bild och I a1lmänhet finge tomtindelning icke rubbas om ej alla, vilkas rätt 

text, som en nutida stadsplan bör innehålla. är av frågan beroonde, därom å~ämjas och ändringen befinnes vara för 

En viktig nyhet som, rätt använd, kan vara till stor nytta för Ma- en ändamålsenlig reglering lämplig. Det gives dock :'all, då ändrin-

riehamns framt:iJ::la utv:.ecld ing , är det fcr~sl agna r t;. t ':; sinstitutet stads- gen bör kunna genomföras även mot intressents bestridande. Parag ra-

planebestämmelserna,_ d.v.s. det program, som i textform fastsl :lr sät- fens 2 mom. är avfattad i enlighet härmed. 

tet för stadsplaneomr ~Dets användande. Dessa individuellt betonade 9-12 §§. 

byggnadsföreskrif ter komma att hava giltighet framför och i viss mån Nybyggnadsförbudens ändamå l är att trygga stadens bebyggande en-

ersätta byggnadsordning arnas mera generella föreskrifter. ligt stadsplan och tomtindelning. Förbuden int räda dels direkte på 

5-7 §§. grund av lagen dels efter ans ökning hos landskapsnämnden. Utom de 

Stadsplaneproceduren illlr ordnats i anslutning till nuvarande direkta förpuden finnas interim:Ls tiska s ådana, gällande under den tid 

praxis, Liksom enligt rikets lagstiftning är fallet skulle is tads- regleringsfrågan förberedes eller är anhängig hos landska psnämnden. 

planelagen för Marie hamn stadsplanemonopolet läggas i stadens hand, 

vilket innebär a t t st a dsplan icke kan fastställas mot stadens vilja. 

StaQ.splanens antagande skulle ankomma 2.. stadsfullmäk t ige och dess nybyggnadsförbuden äro dispensibla. Befogenbe ten a t t meddela dispens 

fastställande å landskaps~ämnden, som dock icke vore befogad att göra tillkommer Ja ndskapsnänmden. 

avvikelser vid fastställandet. 9-12 § § äro formulerade i nära ans lutning till motsvarande stad-

8 §. ganden (13, 16, 18, 19 §§ ) i den gällande stadspla nel agen. 

Enligt förs le.get skulle, tomtindelningen sanmankopn las med stads- Under 10 § har upptagits ett stadgande av inneh~ ll, att schakt-

planen och icke gestaltas~till ett frist å ende institut så som i ri- ning, fyllning, trädfällning eller annan därmed jämförlig åtgärd ej 



finge vidtagas utan till s t ~nd av· den myndighet (magistra ten), s om äg er 
Stadens rätt a t t lösa ma rk för stadsregleringens behov har i k om-

medtlel a b yggn a d s lov. 
mitt~ns lagförslag ordnat s i nära anslutning till resp. stadganden i 

13-19 §§ • 
1931 å rs st adspla ne 1 tg ( 20, 22, 23, 25; 1 och 2, § §). Dock har lös-

. Fastställande a v s tadsp.l an och ändring i k v a rtei'S- e ller tomtindel-
ningsrätten icke begräns c, -:;s till gatumark (gator, t org , y:ark, plan-

ning utgör en administrativ förvaltningsakt och me:lför icke i och för 
terl:ng och andra öpr na omr 2.den) utan utsträckts till annan i stadspla-

sig n å gon rubbning 'i best å ende äganderätts- och in'teckningsförhå llan-
nen ingå ende mark, som ej är avsedd för enskilt beb,rg 0o·ande. J'· ·1 J • amva 

den enligt gällande f a stign..etsin-deln1·ng. F.. t · 0 

ors i den ri.~1.n s tadsregle -
tomt- cc h byg i::; nadsmark , som erfordras för stadsr~g le ::.·ingens genom-

förande, bleve enligt förslagets 15 § lösning underkastad, dels för 
ringen genomföres . skall fastighet sinde lningen genom vissa frist å ende 

0 p 8. ordnande av en äldre il J a reglerad, ohygienisk eller annat sätt o-
rättsakter bringas i överens.stämmels e med nyre g leringen. Sålunda m8. ste 

gatiimark utbrytas och överg& 1· s t adens ·· ·· ·· ago, ago g ransen omlägg as och 
lämpligt bebyggd stadsdel, dels ock för tryggande av stade.ns plan-

bestående sakr~tter anpassas e fter den nya · a 1 · , in_e ningen. Det legala 
mäs siga utvec k ling eller för ordn'3.nde och uriderl ä t ande av byggnadsver 

sn.mheten och bos t a d s f örh~'-llnndena Sin egentlig a betydelse skulle 
medel, som härvid bör ställas till stadens fär fo c,ande är - frånsett 

dessa stadganden erhg, lla genom införl:iit ning av självägande jord. 
privaträttslig a överensk ommelser med vederbörande ru t t sägare - i främsta 

rummet' expropriation. 
Genom 16 § anvisas en utväg att i en hand sammanföra äganderätten 

' 
Sa som tidigare nämnts m~ste rikets allmänna expropriationslag i nu I 

I· 

till tomt, som är spl1" t trad p :1.. 011·ka ·a·gare. F"'rf d t ·· · - ~ o ·aran e ar ordnat 

berört syfte tillämpa s intill des's den nya självsty relseJEgen trätt i I 
genom ett system av lösningsrätter i ans l utning till den i riket 

kra ft och landstinget utnyt ~ J·at s1·~ t densa a r d d t ·d ~" ~ mm· g un a e u vi gade l ag-
t~l~ämpade ordningen. Enligt 9 § p. f) gäller förbud att - där ej 

. 
stiftningsbehör:ig het 

t 

expropri ationsrättens gebit. Spörsmå let r:· _ om 
dispens beviljas - bebygga del av tomt, varav anna n del är i annan 

'. 

~ 

expropriationsrättens a npa ssning efter stadsregleringens behov bör i 
ägares hand. 

Under 18 och 19 §§ behandlas frågan om stadens lösningsplikt till 
samband härmed komma under omrr övning. 



0 ° 1 
mark, som lagts under stadsplan. Endast i undant agsfa 11 bleve staden läggning av expropriationsmå l, som avser inlösen av mark för ·stads-

tvungen att lösa mark, innan densamma sk!lll tagas i bruk. Av å.e i 9 regleringens i Mariehmiin behov. S ~,dan inlösen kan bliva nöd'l!ändig 

§ nämnda nybyggnadsf örbuden bet inga i främsta rummet förbuden mot ny- vid stadspla nens dragande över enskild mark efter e n eventuell in-

byggnad å gatumark och tomtdel inlösningsplikt. Lagförslaget strävar korporering. De modifierade föreskrifter, som uppt a g its i punkterna 

att utbalansera nybyggnadsförbud och inlösningsplikt mot varandra och 1 och 2 av 20 § äro Jänkar i stadsplanelagens system och falla på 

utjä.nina lösningsskyldig...heten på ett för samhället icke alltför betun- grund härav inom ramen för landska pets lagstiftnin::; skompetens enligt 

gande sätt. Kommit t. ~n :b..a r emellertid aktat nödigt ordna inlösnings- gälla nde självs t yrels elag. att märka är även att expropriationen i 

plikten p~ en n~got bredare bas än i 1931 l rs ~g är stadgat såvitt vissa fall grundar sig p~ själva lagen utan at t särskilt expropria-

angår mark, som ::mvisats till allmän b'yggnad eller specialområ den. tionstillstånd erfordras av överhetlig myndighet. Uppstår tvist om 

Har sådant områ de icke inom tre å r efter det stadsplanen fastställts rätt eller plikt att lösa mark, skall rätten enlig t 20 § p. 4 avgöra 

tagits i bruk för sitt ändamå l eller expropriations rätt av resp. saken. Detta stadgande är ordagrant hämtat fr ån gäl Ja nde stadsplane-

tillträdare utverka ts, skulle s t aden enligt fö.rsl ag et vara skyldig lag av a r 1931. 

lösa marken på yrkande a v markägaren, s å framt icke s f:1 dan ändring i Enligt punkt 3 sku1le det procesEuella förfara nde t v:id inlösen av 

stadsplanen vid tages att marken kan upp låtas till enskilt bebyggande. tomtdel regleras i noggrann anslutning till riksl agens föreskrifter 

20 §. i det t a ämne. Hithörande normer torde vara att hänföra till den 

Vissa mcdifikationer och ändringar i expropriationslagstiftningen speciella privaträt ~ ens gebit och böra förty- anses v a r a av riksl ag-

böra anses erforderliga 'i stadsreg lerir)gens intresse bl.a. såvitt an- stiftningsnatur. 

går värderingsförfarandet. Tillsvidare och intill dess en ändring 21-25 §§. 

härutinnan kan fi,_s till stå nd, sl{ulle den allmänna expropriationsla- Staden har skyldighet att utsträcka stadsplanen i den mån utveck-

gens bestämmelser i huvudsak lända till efterrättelse jämväl vid hand- lingen sådant kräver och landskapets centrala upn sikts myndighet är 



skyldig att til l se, a~t denna förpliktelse behörigen fullgöres. S t a~ 
(. 

den har givetvis rätt att vid vilken tidpunkt som helst anlägga och 

upplåta gata, föru t satt a ~ t gatur.w.rk st å r till förfog ande; och om 

s0aden äger gatu- och tomtmarken ligger det uppe_nb o.rligen i samhället s 

intresse att gatan anordnas före tomternas försäljning, då härigenom 

högre s aluiris kan erh&.lla.s. Är marken i enskild ä,go , ställer sig 

frågan annorlunda. Då lagen å lägg er tomtägarna 3.tt under vissa för-

behåll bidraga till kostnaderna för gatuhållningen, bör fragan om 

tidp.lnkten för gatas upn l '.i tande i resp. tomtägares intresse legis-

lativt regleras. Bestämmelse härom har upntagits i 22 §. Enligt 2 

mom . är staden skyldig a t t, där i stadsplanen ut l agda .tomter vid för 

gata avsett omr i~de blivit bebyggd a till tv 1·_ t _redjedelar av den till -

ärnade gatans eller ga t ude lens längd, skyndsamt utföra gatubyggnaden . 

Mariehamns skyldigheter beträffande gatas up ' l &tande skulle enligt 

lagförslaget gestaltas lindrigare än vad som gä~lo r i riket, där en 

tredjedel a v tomternas samman l agda längd bör va r a bebyggd för a t: ga-

tuupplätelse skall k ·1nna p~yrkas . Torg och aridra allmänna platser 

skulle enligt försh get upplå tgs av st ·~ den i den m2-n terrängförhå llan-

dena och stadens tille;;_~_ngar det medgiva . Nu berördn färeskrif ter äro 

hämtade fran stadens byggnadsordning . 

I 
i 

1. 

·l 

23 och 24 § §, vilka mo~svaras av 32 § i 1931 a rs l a g, bestämma 

huru gata bör vara besk ffad, då den upplåtes till allmänt begagnande. 

I anslutning till byeg na dsförbudet i 9 § p. d före skrives i 25 § 

a -:t tomtägare, som bebygg er tant innan gata vid dens amma blivit upp-

låten till allmänt begagnande, skall från tomten anordne farbar ut-

fartsväg och nödigt avlopp . 

26 §. 

Uti rikets stadsplanel" gst:if tning hava icke upp t agits n å gra stad-

ganden rörande gatas underhå ll och renhållning. Då dessa. åligganden i 

Mariehamn sedan gammalt ombesörj ts av komrr:unen och n :lgon ändring nv 

detta förhållande icke jf,r}gasat t s, har kommitten under 26 § intagit 

en bestämmelse, som fas t slår stadens skyldigheter i omförmält av-

seende. 

28 §. 

I denna paragraf beröres tomtägares bidragsplikt till stadsregle-

ringen. Vid lägg ande a v stadsplan över självägande jord framträder 

med särskild styrka behovet av en st':: dsplanela gstiftni:P-g i modern me-

ning, Är icke rät - sförh&. ll andet mellan samhället och den enskilde 

markägaren i fr å ga om stadsreglerine;ens genomförande ordnat genom 

lag, torde man kunna anse att utläggande av stadsplan över enskild 



mark i flere fall tir en praktiskt ogenomförbar uppgift för_ samhället . 

Där åter staden själv uppträder som markexploatör, förenklas problemet 
".: : . 

betydligt och ,b i dragspiikten bortfaller till stor de 1. I detta fall 

är staden nämligen i tillfälle att i form av t omtlösen indraga dett.a 

bidrag genom att i to_ntp riset inkalkylera j ämväl gatukostnaderna . 
. t 

En skälig uv~delning av regleringstungan mellan samhället c:ch den . . 

ensmilda markägaren är :( ördenskull nödv ändig jämvä.l för Mariehamns 

vidkonrrnande . Skulle a lla förpliktelser med avseende å st ad sre glerin-

gen å ligga s~aden, medan nyttan av företaget till övervägande d e l 

skulle falla på jordägarens anpart, skulle et t s ~~-dant system äventyra 

staderegleringens norma la fortgå ng . 

Vid ordnandet av tomtäg a rens bidragsskyldighet, som omfat tar an -

skaffande av gatumark, ga tas iordning ställande och arfläggande av klo -

akledning, torde de ncr:rrier som vunnit burskap i rikets lagstiftning, 

böra äga mot svarande t il U1.m-oning i Marie hamn. Det bör dock ännu en . 

gång framha llas; s å läng e staden uppträder som ma rke:x.ploatör , sakna 

stadgandena om tomtägarens bidrag sskyldighet all praktisk tillämpning . 

Bidragsplikten är i rikslagen ordn2d på ett n~-.g ot av.vikande sätt, 

d å fråga är om gatumarksersättning och om gatuanläggningskostnad; me -

dan skyldigheten att ersä t ta gatuma:J;'k grundar sig direkte å själva 

l · 

.~ f/15 

lagen och till sin omfattning och innebörd av denna begränsas och 

fixera.s, hava s täderna lämnats frihet att i varje s är skilt fall beslu-

ta huruvida och till vilken del-bidragsskyldi ghet f ör gatuanläggning 

skall pålägga s tomtägarna . 

Utom själva gatan betjänar även k l oakledningen i hög grad tomtäga-

rens intressen , varför bidragsskyldigheten rät t visligen ansetts böra 

utsträckas att gälla även k loakledning . Staden har fri prövning i 

detta a vseende ocl} kan om den s å önskar helt och h ti. llet påtaga sig 

resp . kostnader . Någ on legal skyldighet att anlägga kloakledningar 

åligger icke städerna; här gäller den r e gel a tt avloppsledningar skola 

1) 
efterhand inrätt 0, s i m~-n av behov cc h stadens tillgu.ngar . 

Ehuru kommitt~n 8.r a v d en mening att bidragsskyld:ig.lletens legisla-

tiva reglering, s 1,som va rande. en organisk länk i stadsplanelagstift -

ningens sytem, b ör l a ndskapet till , har kornmitt~n funnit att denna 

fråga lagtekniskt kan på lämpligaste sä.tt ordnas s}lunda, a t t i l a nd-

skapsl~gen fastsl å s själva grundsatsen om tomtägares bidragsplikt men 

a t t bidragspliktens ordnande i detalj . skulle ske genom hänvisning till 

rikets lagstiftning . Så som tidigare nämnts är denna under revision, 

1) Beträffande systemets detaljföreskrifter i övrigt hänvisas till 

1931 å rs lag 34 - 42 § och lagman J . Ugglas Kommentar til l stads -

planelagen sid . 132- 156 . 



men någ ra väsentliga ändringar i systemet hava icke ifr~g aeatts be- gatumark till profilen förändras eller igenlägges el ~_er områ de, av-

träffande detta avsnitt a v stadsplanel agen. sett för allmän samfärdsel, eljest användes till a nnat ändam~Ll. Det-

29-32 §§. ta avsnitt av stadspla ne l'_l gen inneh0 ller stadganden, s om torde höra til 

Under detta avsnitt har kornmitten infört särskilda bestämmelser an- den speciella privatr~i.t • ens gebit och s å som srdana böra tillerkänna s 

gående ut sträckta k l" · h ,_ f.. 0 s y aig e L,er or markexploatör, da exploateringsom- giltighet även på Åland. I föreli ggande paragraf stadgas förden-

rådet är i en ägare hand, att avstå mark-till gata eller allmän plats. skull endast att resp. föreskrifter i rikslagen skola lända till ef-

Detta intrå ng bör avpa~sas efter den nytta exploatören kan få av pla- terrät tel se. 

nens genomförande och övriga omständigheter • 34 §. 

• 
A landskapsnämnden skulle e.nkomma att p å f'Famställning av staden Tomtindelningen har endast en villkorlig t fasti ghe tsbildande ver-

förordna om exploatörens skyldighet att utan ers8.ttning avstå mark, som kan. Tomtindelningen utgör likasom stadsplanen en administrativ ~t -

ovan,sagts~ Marken bör avstås gravationsfri. I förordnandet kan före - gärd, som icke i och för sig inverkar på förutvarande fastighets-

skrivas, att ägaren skulle vara pliktig att l:)ekosta även anläggning av indelning eller på äe;anderätts- eller inteckningsförh,:.l landena. För 

gator och kloakledning inom resp. omr8.de. Hithörande stadganden hava att av administrativt bildade tomter bilda självs tändigt rättsl~ t 

självfallet praktisk betydeJ_se först efter en eventuell inkorporering SI best å ende fastighetsenheter cch för omläggning av lagfarts- och in-

Marie hamns randomr :'.iden. teckningsförhå llandena vid nybildning och nyreglering av tomt fordras 

33 § vederbörande rät t sägares mec;_lverkan och offentlig myndighets kontroll • . 

handlar om stadens skadestandsplikt vid stadspl anens genomförande. Här Först sede.n tomten genom denna procedur blivit en enhet i lagfarts-

avses ersättnings skyldighet för sådan skada, som v~t llas den enskilde och inteckningsavseende och s C-r.. som s ~, dan kan antecknns i tomtboken, 

genom stadsregleringe n oaktat densarmna icke direkte berör ett tomtområ de , utgör den en tomt i rättslig mening. Inskrivninge~ i tomtboken utgör 

Ersättnings skyldigheten har i 1931 ~L rs. lag-begränsats till de fall, då i varje fall tomtbildningens slutakt och den l ag liga förutsättningen 



Q>l- -~· 
' - ' ., .. w 

för att tomten skall anses rättsligen bildad. ligt byggnadssätt och OlTil" E~dets tillrättaläggande för den fortskrid ande 

Genom 34 § skulle den rättsliga tomtbildningen i Mariehamn äga stadsregleringen upptagas i byggnads stadgan och byggnads ordningen. 

rum under samma förutsEttninga r, som i rikets stadsplnnela_g äro före - Men det har synts ändama lsenligt att i detta avseende bereda möjlighe~ 

skrivna. De legala villkoren för den rät t sliga tomtbildningen bleve ter för vissa mer ingripande föreskrifter på sätt i riket i motsva-

sålunda i sak fullt identiska enlig~ rikSlagen och l andskapslagen . rande fall förfarits. I sQdant syfte upptager och exemplifierar lag-

Blott i fråga om det förmella förfarapdet innefattar förslaget en av- fprslaget s.k. utomplansbestämmelser för stadens ytterområden, att ut-

vikelse, som synes v8.l r:1.0tiverad på grund av de enkla och fega kompli - färdas i samma ordning son st adspl a nebestämmelserna och med enahanda 

cerade förhållDndena i S3m-i staden Mariehamn. L'.edan enligt rikets lag rättskraft som dessa. Utompla.nsbestämmelserna, som påläggas utan 

den rättsliga tomtbildningen äger rum under rättens direkta medver- några kompensationsanspr S.k f:rån ma.rkäg arens sida c:c h som förty måste 

kan, skulle enligt förslaget magistraten åläggas att kootrollera, att präglas av en viss {,t erh~lllsamhet fr å n samhällets sida, få icke utgöra 

de rättsljg a förutsättningarna äro för handen ir..nan anteckningen om någon provisorisk indelningsplan utan endast direktiv för befrämjande 

tomtbildningen införes i tomtboken. a.v ett lämpligt bebyggande ochexempelvis gi;illa rät ten att utnyttja 

Denna formella avvikelse i landskaDslagen kan enligt kommit t~ns områden fö:r vissa ändamål, utfartsväg och avlop!) för byggnadsplats, 

mening icke möta betänkligheter ur kompetenssynpunkt. byggnads läge å byggnadspla t s o .s • v. 

35- 41 §§. Att mark finge lösas för mera betydande genomfartsleder (huvudga-

Det kan med säkerhet emotses, att utvecklingen i Mariehamn kommer tor), vilka med fä"t avseende å områdets planläggning anses bliva 

att taga den riktnine;, att det utom stadsplanen l:ie gande stadsområ det framdeles erforderliga , framg~r av stadgandet i förslagets 2 § 2 mom. 

i stor omfattning i sig upptager enskild jord. I fr }ga om ordnandet Den utvidgade lösnings rätt ~ör staden inom dess utomplansområde, som 

av byggnadsverksa 1heten.i avbidan på stadsplanens utsträckande kunna enligt vad tidigare framhå llit s, eventuellt komme att genomföra~ vid 

ju vissa regler av politirättslig natur till befrämjande av ett lämp - revisioneI}. av rikets s tadsplanelagst iftning, k omr:1e automatiskt på 



grund av sagda pa ragraf a tt tillerkännas Mariehamn. 
äro till sin art ~ämförliga med de tidigare omf örmälda huvudgatorna. 

KommittE!n har ägnät särskild uppmärksamhet c,t fr~t gan om förebyg"." 
Förbudet att bebyg ga dessa huvudgator inomutompla n s omr å det motsvaras 

gande av de missförh;.llanden, som uppkommit genom den "vilda 11 be-
icke av n a gon inlösning splikt p å sätt fallet är i s t ad; n å got an-

byggelsen i Mariehamns randområ de. 
vändande av vägmarken ifrågasattes ej utan endast a t t förhindra dess 

Genom en lag av den 16 juni 1938 upptcg s i stadspla nelagen ett 
bebyggande. 

nytt rättsinstit-qt, utomplansbestännneJs er för. landsbyg den. Syftemålet 
Efter mönstret av dessa utompla nsbestärnmeJs er för landsbygden har 

med detta rättsinstitut var att bereda myndigheterna möjlighet att 
kommitt~n i l agförsl aget under 38-41 § § upp t agit särskilda;Oestälr_melser 

ingripa ordnande beträf fande byggnadsverksamheten utom byggnadsplane-
i syfte att provisoriskt re g lera byggnadsverks amheten inom Marieb-:amns 

·område på den rena l andsbyg den. Med nutidens förbät t rade samfärds-el-
ranaområ de i avbida n p ~·- omr 8-det s inkorporering resp. detaljplanering. 

medel l å g den fara nära till hands, att en planlös och olämplig kå k-
De byggnadsreglerande bes t ärrnnelserna skulle p å framställning av sta-

stadsbebyggelse skulle uppkomma omedelbart invid det planreglerade 
den meddelas av land sk a psnämnden. För tillsynen över bestämmeJs ernas 

områdets gränser. Det blev fördenskull nödvändigt a t t komplettera 
efterlevnad skulle tillsättas en särskild byggna dsinspektör. 

lagstiftning en med lämpligt anpassa de stadganden, ägaade att proviso-
Nå got försl ag till bygg n a dspl a n för landsbygden u pntager kommit t~-

riskt förebyg g a en okontr0llerad byggn&dsverksamhet utom planområdet 
förslaget icke. SpöFsm~let om reglering av tätbebyggelse p å den re-

samt att befrämja ett för den bliv ande planregleringen icke hinderligt na ~i. länd ska l a ndsbygden, ex. å hamnplatser, större b ysamfälligheter 

bebyggande. Dessa utomplansbestärnmelser motsvara till sin inrebörd i 
eller andra orter, dän större byggnadsverksamhet ä r a t t förvänt a, 

huvudsak utomplansbestämmelserna för stads områ det; nybyggnadsförbuden· 
torde emellertid b öra up p1ärksarnmas av landskapsnärnnden, eventuellt i 

äga här mo t svarande tillämpning. UtomplansbestämrneJs ernas rättsverk-
samband med den på d ng ordnins en st l ende fr å gan om o r dnande av l andsor-

ningar hava utsträckts ti 11 mera . betydande genomfarts- ~ h f örbindel- tens bvggnadsverksamhe~. I detta sammanhang har endast den del av sag 

seleder, som äro avsedda att dragas genom områ det. Dessa trafikleder 
da fråga legislativt behandlats, som avser &tt skydda Mariehamns om:-



, .· 

nejd för planlöst och ol ämpligt bebyggande. det gäller utstyckning eller utarrendering av tom~platsen bindas vid 

I S~Ldant syfte böra utomplansbestäm ... rnelserna enligt kommittE!ns <l sikt vissa restriktioner i den planmässiga utvecklingens intresse. Den 

s å gestaltas, att de'Samma bereaa möjlighet för full t effektiva :'it- :s.amhällsvådliga planlösa jordindelningen inom randomrfrdet skulle le-

gärder för det allmänna, att inom vissa gränser och utan oskäligt in- das in på sunda banor, ty vid all avstyckning borde, såsom även gäl-

trång i markägarens rätt, fastställa planläggning, i avseende å grund - lande särlagstjf tning påbjuder, utomplansbestämrneJs ens byggnadsreg-

dragen av randomr LLdets framtida ordnande och bebyggande. För att lerande anvisning.er beaktas. 

vinna detta syfteml l upp t ager lagförslaget i 39 § ett stadgande Kostnads rna för u~arbetande av utomplansbestärm1181s e och avstyck-

därom, a t - det å L1ge l'.1.ndskapsnämnden att efter vederbörande koI!Lmunala ningsplan borde enligt kommittE!ns mening bestridas ur landskapsmedel. 

mynd ighe~ers hörand·e l }ta utarbeta och fastställa en s .k. avstyck- Det synes vara självkla rt att landskapsnämnden vid detta arbete bör 

ningsplan för randomr; det eller viss del därav. Denna plan, som i an- vara i tillfälle att anlita biträde av sakkunni g fackman på stadspla-

språkslös form motsvarar byggnadsplaneinstitutet enligt den gällande neregleringens gebit. 

~t:a.dsplanelagen, skulle s~~ lunda hava till uppgift att bilda så att 42 §. 

säga stomme till den blivande stadsplanen och tillrättalägga random- Några straffbestämrrBlse r hava icke upptagits i den gällande stads-

rådet för den korrnnande stadsregleringen. Såsom komplettering av utom- planelagen av år 1931, vilket utgör en påtagl:ig brist . Denna lucka 

plansbestämmelserI)a för randomr ~-det skulle avstyckningsp l anen angiva korm.."'ler att utfyllas v:kl den emotsedda lagrevisionen. 

byggnadskvarterens ungefärliea gränser, det inre trafiknätets sträck- Det torde vara önskvu.rt att i riket emanerade stadganden om över-

ri:ing å marken, samt uppdelning av narken 3. ena s:kl an för enskilt be- trädelse av förbud, som meddelats i eller p~ g rund av föreskrifterna 

byggande och å andra sid ::i.nför_ specialreglering. i rikets stadsplanel.-:-,gst iftning, skola oförändrade lända till efter-

Genom utcmplansbestämmelserna och den till desarrnna hörande avstyck- räti.else j_ fr aga om tillämpningen av stadsplanel G. gen för Mariehamn. 

ningsplanen skulle all markexploatering inom randomr~tdet, vare sig 43 §. 



(t\~~. I denria paragraf uppr tilmas särskilda stadspl "-nc L [; st jf tnihgen nära -: 
,.~ ~). -." I enlighet med - .lnnds landstings beslut s tadg['s : · 

st å ende l agar , vilka s~-sor.1 varan de av riks l agst iftningsna tur äga t 111- -I kap. 

lämpning jämväl på ;. l End . Om stadsplan , dess c'ndar!lå l och innehå ll samt dess antagande och 

44 § fast st ä llande . 

handla r om innehå llet av den byggnadsstadga, som skal l bilda ett kom- l §. 

plement till stadspla nelLgen för Mariehamn. Huruvila byggna dsstadgan Mariehamns re g l ering och bebyggal'.-de skall i den omfattning, som 

k ommer att utfärdas sC_son L-~ndskapslag eller, med b.ndstingets be - stadgas i denna lag , ske i enlighet med fasts tälld s 1.adsplan och 

g iv ande, s :::. som landsko.pt:för ordning ä r beroende p[. den emotsedda nya tomtindelning samt för stadens ä~damålsenliga utbyggande meddela de 

självstyrelselagens bestänunelser angående en eventuell uppdelning av ut ompla.nsbe st ämme 1 se r . 

landskapets lagstiftning srätt . " 2 §. 

Hänvisande till förest:ende f å r landskap_ näwnden, som efter nog - För sådan del av stadsområdet, som t i d i gare icke blivit i stads-

grant genorng~ende a v för slc:q;et beslutat för sin del oförändrat god- plcnen uputagen, skall stadsplvn fastställa s i den m~n stadens ut-

taga detsamma , vörds amma st förelägga Landstinget till antagande neda n - veckling det kräver . 0 ma fL s tadsområ det oberoende Stadsplsn utlägga s 

stiende clärav, huruvi da marken utgör~s av stadens egen jord eller tillhör 

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

angå.ende stadspls.nel ag för IVIariehamns stad med omnejd. I fr~ _ ga om tätbebyg ·c l sen: Marjeharms ytteromr~·Lden och s tadens 

p8_ framst ä llnin; a v .lsnd.s landsk, ps närrmd har 1·,1ands landsting rätt att lös a mark utom det genom st_adsplan reglerade omrf-.det skall 

antagit nedanst'.?.ende vad enligt rikets lagstiftning i dessa a vseenden är gällande i till-

L a n d s k a p s 1 a g lämpliga dela r lända t ill efterrättelse, dock så, att de befogenheter, 

angående stadsplanehg för Mariehamns stad med omnejd . ·.om enligt rikets lagstiftning a nkormna å statsr{ldet, skola övertagas 



av l e ndskapsnämnden. 

3 §. 

Stadsplan bör anpassas efter förefintliga natur- och ortsförhå l-

landen och lägga s s å , at t stadsplaneomrddet på ett lämpligt sät t ut 

nyttjas samt att ett enhotligt och gott bebyggande främjas . Den bö 

tilli:;od ose samfärdselns, sundhetens, eldsäke rhetens och skönhets sin 

nets fordringar ävensom samhällets behov av utrymme för de olika än 

mål dess utveckling k räver. Vid stadspla nens gestaltning böra skön 

hetsvärden samt tilltalancte landskapsllilder skyddas och bevaras. 

Där jämte böra vid pl,'nens' uppgörande be stående ägande rät t sförMlla n-

den beträf'f ande marken s '.cvftt möjligt upmärksamm&s samt erforderlig 

hänsyn tagas därtill, a 'ct utsif terna för pla'nens genomförande icke 

bliva alltför betungande s amt att den enSkilda fastighetsägaren icke 

pålägges in.skränkningar, som framstå s il.som oskäliga oc'h kunna under-

låtas utan a t t s tad splsn ens fordringer väsent l:ig en ~,sfd osätt s s. 

Särskilt skall tillses, att JR rker och andra a llmänna nlanterin-

gar samt offentliga lek- och idrottsplatser anordnas i tillräckligt 

omfång inom stadens olika delar ävensom att för dylika ändamal redan 

tidigare avsett utrymme ej utan tvingande skäl inskränkes. 

Stadsplan ma ej avse större omr Jde än som är eller kan förväntas 

t · d bebyggt• ~nom översk~~dl ig l bliva .... 

· skall äga rum Tomtindelning d av stadsplan b d me d uppgöran e i s am a n -

samt • .L. täl 1 as godkännas och f as.ws - l. sammanhang med denna. 

4 §. 

böra orund. a s Stadsplan t re h skall å noggrann kar a 

..<::>·· Y' planens 1) angiva gränserna .Lo _ t f .. r de omsam o 

r "-den, som äro i Dl Bnen upptagna, 
0 rt 1· 11 de s s a och de ändam~l , va 

.. edda att användas, omraden ' aro a V S s å som 

t och platser a) byggnadskvar er för allmänna byggnader; 

. . a Y' .. rkeY' nlanter1ng -b) gator' torg' pa - - ' ~ 

" d . ( o·atumark); sedda andra. omr a en s;Pc.::...;;.;;; __ 

och f .. dsel avför allmän t sam ar 

c) områ den, avsedda t h dylika ända~· frl.luftsliv, idrot oc för lekar, 

m~l (idrottsplatser); 

0 

0 förlägg-f · 1··na"am, 1 .... s a s m 1 d tra iKa - -- -~ dd~ ~ö~ särski_ a d) omr ~den, avse ~ - -

ning>platser för d samt hamnomr åden ( tra-} a ndre. for on, --linJ"ebussar oc .1 

fikomraden); 

e) begravningsplatser; 

f) vattenomr~den; och 

g) andra sp'ecj_alomr 2L den, i stadspla.nen anre serverade för viss a, 

1 .. art• samt givna samhällsbehov av a'l man ' 



2) upptaga höjdHi.gen ~ch fixpunkter i nödig omfattning och utred-. Innan stadsplan av stadsfullmäktige antages, skall förslsget of-

ning angående möjligheterna för vattnets avledande; även.som fentligen utställas samt dem, som av stadsplanen beröras, lämnas 

3) meddela de ytterl:ig are be~tä:rmnels er, som kunna finnas erforder- tillfälle att yttra sig däröver. Närmare bestämmelser angående ut-

liga i fråga om användande av det i stadsplanen ing)-ende området, ställande av stadsp:aneförslag skola upptagas i byggnadsstadgan. 

s iis om ang ~Lende utnyttjandet av byggnads kvarteren och vis sa områdens 7 §. 

bebyggande endast med byggnader av visst slag; ang ~'t ende antal byggna - Vad i 5 och 6 §§ är stadgat om antagande av " fastställelse av stads-

der, som få å tomt .uppföras, samt största tillåtna antal lägenheter, 
' 

plan gäl le även ändring i.:; tadsplan. 

som få i byggnad inredas; angå ende byggnadsmaterial, fasadgestalgnine; ' 
< 8 §. 

och b 7ggnadskonturer; ang'~-ende g~,rdsplan, byggnadsläge och omf 8.ng å Frågor om klyvning, styckning, sarrn:nanläggning och sammanbyggande av 

tomt, byggnadshöjd och v '~-ningsantal; angående byggnadslinjer och tomter upptagas och avgöras på sätt om ändring, av stBdsplan är stad-

byggnadsgränser samt förbud mot eller förbehåll vid bebyggande av gat. 

viss del av kyarter; ang ~epde anordnande av genom.fartsöp ~nin~ i Tomtindelning må ändras, därest figarna tilJ, de tomter, som av änd-

byggnad; angående skyldighet att anordna och underhålla plantering å ringen beröras, därom 8.ro ense, och ändringen finnes vara för en än-

tomtmark~ som ej är avsedd till bebyggande, samt ang~tende stängsels damålsenlig reglering av omr 8.det lämplig. Även mot tomtägares be-

be skäffenhet (st adsplane be stämrne lser). stridande må gällande tomtindelning ändras, då kvartersgränserna rub-

5 §. ·bas eller tomtindelningen eljest befinnes vara uppenbart olämpl:ig 

Stadsplan jämte därtill hörande bestämmelser antagas av stads- för kvarterets ändamtlsenliga bebyggande. 

fullmäktige. Beslutet därom skall för att vinna gällande kraft 2 kap. 

understäl,las landskapsnämndens fastställelse. Om förbud mot nybyggnad, 

6 §. 9 §. 



~. 

' .\ u. 

Nybyggnad må ej företagas~ 

a) å område, som enligt gällande stadsplan utgöres av gatumark; 

b) inom tomtindelat kvarter utöver gällande tomtgräns; 

c) å nyreglerad tömt innan densamma blivit i för6skriven ordning i 

tomtboken antecknad; 

d) å tomt, belägen vid gata, som icke up nlåtits till allmänt be-

gagnande, innan fr å n tomten anordnats utfartsväg och avlopp, som i 25 

§ sägs, eller staden erh ~ llit säkerhet för a t~ väg och avlopp oför-

dröjligen efte·r byggnadens : upl>föran::le, anordnas; 

e) å tomt, vars ägare är pliktig ersätta staden n :S tomten sig be-

löpande värde av gatumark eller kostnad för anläggning p.v gata eller 

kloakledning, eller ock i stadgad ordning kan varda förpliktad att 

ers ät ta staden rns tnad för gatas anläggning, innan ersättningen gul -

dits eller säkerhet ställts för dess utgörande eller ock uppgörelse 

annorledes träffats; samt 

f) å del av tomt, varav annan del är i annan ägares hand. 

Nybygr·nad må ej företagas å mark inom byggnadskvarter, som enligt 

stadsplan är avsedd för.allmän byggnad, ej heller å specialomr :.~den, 

som enligt stadsplanen äro reserverade för tillgodoseende av allmänna 

behov, s a som idrottsplsts, trafikområ de eller begravningsplats. 

Så dant byggnadsförbud är gällande intill dess omr <--det för sitt ända-

mål blivit taget i bruk, dock högst under tre d r efter det staäspla-

nen fastställdes. 

Säkerhet, som i denna !X1ragraf är sagd_;. skall gcdkännas av den 

stadens myndighet, som n v stadsfullmäktige bestämmes. Ar sä.kerhet 

ställd, kvarstår stadens därå grundade rätt, ändå att tomten över-

g ~ttt i annan ägares hand . 

10 §. 

Inom omr<'..~de, som ingå r i s tadsplan, må schaktning, fyllning, träd-

fällning eller annan d8.rmed jä:mförlig ~ltgärd ic re vidtagas utan till-

stånd av den myndighet, som äger meddela byggnadslov. Tillstånd 

må icke beviljas, sS.framt z:t tgärden Uppenbårl:ig en är 0. V beskaffenhet 

att kunna väsentligen, f ci rsv ,=c.. ra eller fördyra omr ~.dets användande för 

avsett ändamå l. 

11 §. 

Har friiga väckts om u p p görande eller är:idl'.'ing av st adsplan för visst 

omr~. de, må lands!rn snumnden p·0 framställning av staden meddela för-

bud att inom omr i1 de, varom frå ga är , verkställa ny'··vggnad , med mindre 

tillstånd härtill för varje särskilt fall beviljas av den myndighet, 

som äger meddela byg gnads lov . Sådant förbud gä l le intill dess stads-



fullmäktige fatta beslut i fr ågan, dcc k ej läng re ä.n tre ' a r, cfäre st. 
·.·, c), d) och f) samt 11 §.2 mom. nämnda förbuden mot nybyggnad, där be-

icke landskapsnämnden på särskilda skäl b ev il j a r förlängning. byggandet ej finnes medf öra väsentlig oHi.genhet för stadsplanens ge-

ln~ omr ~L de, för vilket s tadsplan eller ä~dring därav antagits av nomförande eller hinder för · lämplig tantindelnin,s elJe r där synnerli-

stadsfullmäktige, vare nybyggnad förbjuden int~ll dess stadsfullmäk- ga skäl eljest därtill ä ro. 

tiges :;>eslut blivit av landskapsnämnden s~utligen prövat . Har, efter ty i denna ra ragraf skilt ti llst ~~-nd givits till nybygg ~ · 

-o:mr ;åde, f@ vf lkot otadoplan olle T' ändring där~pT antagits av · nad ll de 1 av tomt, varav annan de 1 ä r i annan ägHre s hand, må nybygg~ 

stadofullmäkt igo, varo nyby§':nnd i;örb judon iE:till dess otaElsfull- nad å tomtdelen likväl icke företagas före ut g~Lngen av d?n i 17 § 

mlntige!i beslut bl jvH FJ3T landskapsnämnden slntl igen u-cävpt .. nämnda tidsfrist, eller där talan om tomtdelens inlösen blivit an-

Q land ska psnämnden ankommer att på frams~äl~1ing av staden i den hängiggjort, innan det visat sig, om så dan inlösen därå följer. 

utsträckning , som föranledes av omständigheterna, stadga förbud mot 3 kap • . 

å tgärd., som i 10 § sägs, att gäl l a under den t id är ende ang å ende upp - Om avst~',ende och inlösande av mark . 

görande eller ändring a v s :;adsplan är ber9ende p å ·, tgärd av stads- 13 §. 

myndigheterna eller landskapsnärnnden . I stadsplan upptagen ga tumark äge staden till sig lösa, när staden 

Finner landskapsnäninden beslut av stadsfµllmäkt i ge, varigenom . det äskar. 

stadsplan antagits eller ändrats icke kunna fastställas, äge nämnden Annan i stadsplanen ing å ende mark , till den del densamma ej är av-

att för viss tid, hö gst tre år , meddela det förbud mot nybyggnad, sedd för enskilt bebyge·e.nde, må staden lösa, där ej marlrnns användande 

som av omständigheterna föranledes. för avsett ändamål ändock kan anses säkerställt. 

12 §. 14 §. 

Landskapsnämnden äger efter stadsfullmäktjg es hcr ande för visst · Allmän väg, s9m ing ur i gatumark, byggnadskvarter, idrotts- eller 

omrade eller för särskilt fall medgiva undantag frå n de i ~ § a)' bl , begravningsplats, tillfalle staden utan ersättning. 



. 15 §. 'd , a.tt ru·n ~ va rom nedan i 20 § 3 punkten om-och anläggningar vi upps ~ -0 1 

För åstadkomrrande av nyreglering av trångt eller eljest olämpli.gt 
t ·· d t Vard-a t.omtdelarna 8- satta lil{a vär-förmäl~s, a sät : es s törs ,a var e • - -

bebyggt område eller av kvarter, som helt och h å llet el ler till be ty-
den , have den, som först anhängiggjort talan om inlösen, före-

dande del avbrunnit eller eljest, förstörts, kan landskapsnämnden med -
träde att lösa. 

giva staden rätt att lösa jämväl mark, som ing;J. r i byggnadskvarter, Brister den, som berättigats att lösa, i erläJ gande av löseskil-

s å framt omr J. det icke kan P~' rimliga villkor f örvErvas och nödig reg- lingen, vare äga re av annan tomtdel berättigad lösa efter det å satta 

lering ej kan utan s tadens ingripande äga rum eller inom skälig tid värdet, där' han inom nittio dagar efter det les eskillingen bort er-

förväntas . Kan det avsedda syftet vinnas genom att ..staden allenast läggas därom hos rät t en g ör anmälan och företer bevis över, att han 

löser å marken uppförd byggnad för nedrivning mg, landskapsnämnden i landskontoret eller' av magistraten godk8.nd penninganstalt ned-

lämna tillstånd härtill • . s att den p å Eters t oden nv tomten sig belöpande löseskillingen. Äro 

Lag samma vare, där i st_ad_splanen upptaget omr 8-de, som ing 2. r i flere, som vilja lösa, bestämmes företrädet dem ""c;. mel l an efter orm 

byggnadskvarter, finnes . vara behövligt för staden i och för dess stadgade grunder. 

planmässiga utveckli:ng el l er för ordnande och underläti-ande av bygg - 17 §. 

nadsverksrunheten och bostadsförhållandena . Har ägare av del i to:mt ej inom ett å r efter tomtindelningens 

16 §. fastställande eller efter det Jaga kraft vunnet domslut i ägotvist 

Äro, sedan tomtinöelning inom byge;nadskvarter blivit fastställd förelig ,-::_; er anhäng iggjort talan om inlösen av 2-te rs t oden av tomten 

eller p å grund av domstols laga kraft vunna -dom i ägotvist, särskilda eller har dylik talan ej lett till förenande av tomtens olika delar 

delar av tomt i olikv. ägares hand, vare i:gare a v s :~.dan tomtdel berätti• : i en ägares hand, va re s taden berättigad lösa tomten; dock må, där 

gad att till sig lösa [t erstoden av tomten . Äro flere, som vilja ägare av tomtdel före staden anhängigg jort talan om inlö sen, stadens 

lösa, äge den företräde, vars tomtdel jämte därå befintliga byg gnader anspr~k bifallas allene s t s~framt ägarens talan ej ~der till tom-



tens förenande i en ~ are s hand. hänsyn tagas till den fastighetsindelning, som gällde vid tiäen för 

18 §. stadsplanens antaga nde, rre d de ändringar däri, som skett för ple.nens 

Kan i stadspl 2n uppt agen gatumark icke till följd av gällande f' ö!"- ell~r för tomtindelningens g enomförande. 

bud mot nybyggnad a gat umark eller tomtdel av ägare n tillsvidare på 19 §. 

skäligt sätt utnyt t j as , vo.re staden pliktig lösa dylik ma rk, där Stadens lösning splikt p ~L g rund .a v stadg anclena i 18 § 1 och 2 mom . 

ägaren s ~tdant yrkar . Denna skyldighet gäller icke gat umark framför inträder icke innan tillstånd till nybyggande 8 den gatumark eller 

tomt till den omfat t ninG, som nedan i 28 § säg s. tomtdel, varom fr .:.'i..ga .är, blivit jämlikt 12 § sökt men icke beviljats, 

Då den i 17 § angivna t:id sfrist tilländalupit, ~, ligge staden lös- där ej uppenbart är , att s ådant tillstå nd icke kan meddela s. 

ningsplikt jämväl beträffa nde tomtdel, som ägaren ej kan nyttja på 4 kap . 

annat sätt än nyss nämnts. Bestämmande och erläggande av lösen. 

S t ad vare, där und an t ag för visst fall icke s tadgats , ej !)liktig 20 §. 

lösa gatumark, innan denna a v staden iordningställes . I avseende å inlösen av marl{ inom det stadsplanelagda områ det in-

Har mark, som enligt stadsplanen är avsedd till allmän bygg nad el- ligt vad ovan i denna la~dskap slag stadga s skol för . tiden i la ndska -

ler specialomr~-den, som enligt pianen äro reserverade för tillg odo- pet gällande allmänna v8.rde ring s grunder vid expropria tion i tillä_mp -

seende a v allmänna behov, icke inom tre å r efter de t stadsplanen fast - liga delar lända till efterrättelse, dock meq i D1ctt agande av följande 

ställdes tagits i bruk för sitt ändamål eller rätt härtill av v eder- bestämmelser: 

bärande utverkats, vare staden, där markägaren det begär, skyldig lös a 1 . Prövas vid inlösen av mark , som är avsedd till gata e lJe r all-
~ 

marken eller ock vidtaga 1 tgärd för sådan ändring i stadsplanen, att män Dlats, ma r ken.ej överallt hava sannna värde, skola de särskilda 

marken kan uppl1tas till enskilt bebyggande. värdena utsättas . Finnes 9. marken byggnad, s ttingse l, växande skog, 

Vid bedömande av fr:~g or, huruvida lösning s plikt föreligger, skall planterine; eller annat , som hör till ma rken m h skall lösas, bör sär-



2. Uppska t~ning av enskild vägmark, som skal 1 lösas, bör ske efter 

det värde yägmarken.~"'ger s~i sombelastad med den vägrätt, som påvilar 

marken. 

3. I fr lga om rätt att, efter ty i 16 §sägs, lösa del i tomt samt 

om värdesättning av tomtdelarna skall vad i rikets stadsplanelag härom 

är stadgat äga motsvarande tillämpning. 

4. Uppkommer eljest t .vist om rätt eller plikt att omedelbart på 

grund av stadgandena i denna lag lösa mark, döme rät t en därom innan 

expropriationsförfarandet inledes; å markens ägare ankomme att väcka 

talan om stadens å li:g gande att lösa mark samt att , där yrkandet av 

domstolen bifalles, ansöka om expropriationens utförande. 

5 kap. 

Om anläggning, upplåtande och underhåll av gata el:b r allmän plats 

i. nom stadsplan. 

21 §. 

Anläggning av gata, torg , park, plantering eller annan för allmän 

samfärdsel avsedd plats ankommer å staden. 

22 §. 

Gator med gangbanor samt torg och :andra allmänna platser· ~nläggas 

I 
I 

I 

I 
: '1 
I 

I 
I 

~ ' . ·f~C9 
•. l 

av staden i den m<-« n terrängförhå llandena och stadens tillg·å-~gar det 

medgiva . 

Dock m::.i. , där å s tadsplanen ut lagda tomter vid för gata avsett 

omrcide blivit bebyggda t'ill tv&_ tredjedelar av den t illärnade ga -

tans eller gatudelens längd, staden ej undandraga sig att skyndsamt 

utföra gatubyggnaden. 

Fullgör staden icke behörigen denna fGrpliktelse, äge landskaps-

nämnden staden därtill.förplikta. Likas1 have landskapsnämnden 

rätt att skyldigkänna tomtägare att anordna utfartsväg och avlop '1, 

pl sätt i 25 § är stadgat. 

23 §. 

Då gata eller gatudel up nl å tes till allmänt begagnande, skall den 

till bredd överens stämn:a med stadsplanen och vara planerad i fast-

ställt höjdläge samt försedd med beläggning och erforderliga gång -

banor ävensom nödiga anordningar för dagvattnets avledande . 

På därom gjord ansökan äge magistraten tillsvidare el ler under 

viss tid medgiv l\ avvikelse fr å n gatubredd och höjdläge samt bevilja 

anst::-,nd ::ied gatas beläggande, där samfärdseln och den allmänna hälso-

v ~trden ändock ktmna behörigen tillgodoses. 

24 §. 



8.IJ.r;. ,_ Uti 1 
stadsfullmäkt ig e ankom.mer a t t efter behove t och ortens sed be-·. nar, försedda med över'oyggda pu.rnpverk i enljghet med av magistraten 

stämma, vilket ärnne skal 1 vid gatubeläggning använQ.as. g odkända ritningar. 

Skall i gatan finn2 s ':loakledning för avleda :t?-de av vatten eller 6 kap. 

fly t ande orenlighet, · b ör s ~~, dan l edning jämväl vara a nlagd innan ga- Tomtä.gares gatukostnadsbidrag . 

tan upp låtes för s am.färdsel; dock äger magistraten medgiva anstånd 28 §. 

med ledningens anordnn nde, där det ej, är oförenlig t med den allmänna Vad i rikets stadsplanela g är stadgat angå ende skyldigheten för 

hälsov i rdens kr av . tomtägare att, där stadsregleringen utsträckes över enskild jord, 

25 § . ersätta st~den värdet av gatumark till föresktiven normalbredd, at t 

Bebyg[ eS tomt innan gata vid densamma blivit, på sätt ovan sägs, ersätta kommunen helt eller delvis kostnaden för gatas iordningstäl-

upplåten till allmänt begagnande~ skall tomtägare frå n tomten an- lande så ock att utgiva ersättning för kloakledning s lmll är en v:id 

ordna farbar utfartsväg och nödigt avlopp. 
-

I den rn<OLn staden f örfo- stadsregle ring en för Il'iarieharnn i tillämpliga delar lända till ef-

gar över erforderlig obebyggd mark, som enligt stadsplanen är avsedd terrättelse, med i aktt agande av, att statsr~d.ets fastställelsebefo-

till gata eller allrn.8-n pls. t s, vare staden pliktig att utan ersättning genheter övergå till. Ja ndskapsnämnden. 

l å ta marken nyttjas för ändamå let. Närmare bestämmelser angå ende tomtägarnas bidragsplikt skola, där 

26 §. skäl härtill äro, upn tagap i en särskild gatuanläg gning sstadga, som 

Unde rhåll, renh9..11ning och snöplogning .av gator, torg, parker antages av stadsfullmä~+-;:ig e och underställes l ands lr.apsnämrraens f ast-

samt allmänna platser ombesörjes av staden. ställelse. 

27 §. 7 kap. 

Innan vattenle.dning i staden anlagts, ankommer det 8. staden att Särskilda bestämmelser ang å ende avst å ende och iordningställa nde av 

å lämpliga plats.er samt i behövlig omfattning inrätta allmänna brun- mark för stadsplaneän?-am~l. 



29 §. 

Är område, som ing ;~-r el ler skal 1 ingå i stad splan och s om ·· agnar 

sig för planmässigt bebyg gande, i en ägares hund, la ndskapsnämnden 

på ansökan,av staden förordna om avstående utan ersättning av mEtrk, 

som för områdets ändam8.lsenliga användande erfordras till gata el Je r 

allmän plats, i den m8.n så pro··vas sk·a·11· at: d b"' t · 11 0~ me _ansyn l- den nytta 

ägaren kan förväntas erhålla av planens genotif örande och övriga om-

ständigheter. Avst å ende av dylik mark skall ske, d~- marken ska 11 j_-

ordningställas eller eljest tagas i ansprå k för sitt ändamål . Den 

mark, som förordnandet avser, skall däri angivas till läge och gränsen 

Sedan markägaren erh:l lli t kännedom om att frC~ga väckts om till- , 

lämpning av stadgandena i första momente •. , vare d~irefte r inträffad 

förändring i Ef; ande rät ten utan verkan. 

Ändring av förordnande, varom nu sagts, må av landskapsnämnden 
l 

beslutas efter ty skä.ligt prövas. 

30 §. 

Den, som a vst ~~tt mark enligt bestämmelserna i· 29 §, skall frigöra 

marken från inteckning och annan särskild rätt, varav den är besvä-

rad. Kan detta icke ske, vare han pliktig h&lla staden skadeslös. 

Finnes å marken byggnad, stängsel, växande . skog, plantering eller 

annat, som hör till mark en, vare staden skyldig a '.;t lösa detta, då 

marken tages i besitt n ing. 

31 §. 

Ägare av tomt inom omr ~c de, beträffande vi llrn t för ordnande enli gt 

29 § meddelats, vare ej skyldig att utgiva . ersättning för gatumark. 

32 §. 

I förordnande, var9m i 29 § sägs, må l a ndska psnämnden på stade ns 

begäran föreskriva, at t äg aren skall vara pliktig at t , i härför be-

stämd ordning bekosta anläggning av gator och kloaklecb ing inom det 

i nämnda paragraf o~~örm~lda områ det. 

8 kap. 

Om ersät.tnins för ska da vid stadsplMens e;enomförande. 

33 §. , 

Vad i rikets stadsplpnel <".g finnes stadgat om ers ättning för skada 

. 
vid stadsplanens genomförande skall jämväl för Mariehamns vidkommande 

äga motsvarande tillämpning. 

9 kap . 

Om r~:i.tt slig tomt bildning. 

34 §. 

Nybildad ~ller reglerad tomt är icke att anse s ~ som lagligen bil-



dad, innt=m densamma i s t adgad ordning blivit införd i tomtboken. av byggnadspla t sen, s on o 15r lämnas obebyggd; byg gna ds ..:i ätt och mins t a 

Ej må inregistrering i tomt boken ä.ga rum, innan äganderätten till avst å nd mellan byggnad cc h väg; ävensom vad i ärrigt m~ vara erforder-

splittrad tomt blivit förena d i en hand och [t tomt området häftande ligt till befrämjande av ett lämpligt och gagneligt bebyggande samt 

inteckningar blivit i behörig ordning omlagda och anpassade efter den för underlättande av den blivande stadsplanens genomförande. 

' 
nya indelningen. /.ma gistraten ankommer att hi't ll.9. ti1J.s yn häröver. , Ang~Lende antagande, fastställande och ändrande av utomplans-

Vad i 2 mom. sagts om inteckning skall tillämpas jämväl beträffan- bestämmelser gälle vad· ovan om stadsplan är stadgat. 

de panträtt för ogulde:n k öpeskilling . 36 §. 

Angåend0 tomtäganderättens konsoliderins och omläggning av inteck- Nybyggnad må ej f öretaga s i strid mot utomplansbestämmelser; dock 

ningar och panträtt , som här ovan avses, göres anteckning i lag- må den myndighet, som ä ger meddela byggnadslov, bevilja undantag 

farts- och inteckningsprotokollen. härifr~n, da särskil d2. s :-'.:äl därti 11 äro och nybygg n2 den ej avsevärt 

10 kap. försv;;..rar markens användande för avsett ändamå l. 

Om utomplansbestämmelser. 37 §. 

1. ·Inom stads området. Vad i 11 § är stadgat ang .-' ende nybyggnadsförbud under den tid ä-

35 §. rende angC'...ende uppg örande eller ändring av sta dspl an ä r anhängigt hos 

Erfordras för nå gon utom stadsplanen ligg ande del av stadsområ det stad·smyndigheterna el l er hos landskaµ:mämnden, skall äg2 moisvarande . 

bes t ämmelser ang ående L!ar1:\.~ens anv·a·nd""nde, skol·' s '· dan" m dd 1 _ .,.. ~· , , ,_ a. e e as . tillämpning med avseende ~ uppgörande eller ändring av utomplansbe-

Dylika utomplansbestämmelser kunna avse: stämmelser. 

utnyttjande av omrC•.det eller del därav till bebyggande väsentligen 2• För stadens randområde. 

för visst ändamå l, s ~~som bo städer el ler industriella anläggningar; 38 §. 

utfartsväg och avlopp fr l n byggnadsplats; byggnads läge samt den del Prövas med hänsyn t i 11 förefintlig el ler emo t sedd be bygge 1 se inom 



omr å de, beläget u tanf ör s t a d somdi.dets g räns, b ehov förel:igga av sär-
del. 

skilda best ämrnelse r antj~Le nde byggn a dsverksamheten, skol a s l dana ut om .. 40 §. 

plarisbestämrnelser p8. fr amställning a v staden rnedd e lss a v l a ndskaps - Vad i 36 och 37 §§ är stadgat angå ende ~örbud mot bygg ande i strid 

nämnden. Initia tiv t ill dylika utomplansbest ämrne lser må jämväl ta - me ö utomplans'be st ä :rr.me lse r, gällande inom ste.dsomr~- de, samt om bygg -

gas av landskapsnärrm.den efter stadsfullmäktiges h ö rande . n adsförbud under d en tid fr å ga om upprä t tande elle r ändring a v utom-

39 §. plansbestämme lser ä r under behandling , s k a 11 i f;r s_g a om ut omplansbe-

Beträffande innehå l.let a v u t ompl a nsbest ämme ls e r för stadens r ·and - stämrnelser f ör s tade ns randomrh de ä ga motsvarande tillämpning. 

områ de , skola föres kri f terna i 35 § i tillämpl i g a de l a r gälla. Har 41 §. 

g enom dylika utomple. nsbe s t ämme lser ma rk :a;nvis a t s f ör g enomfarts le - l a ndskapsn ämnden ankommer a j:;t förord n a lämpli g person a t t s å som· 

der, vilka med fäs t avse e nde å omr å de t s planläggn~ng a nsetts bliva byg::,·nadsinspektör inom områd~, som i 38 § s.vse s , övervaka efterlev-

fr a mdeles ..erforde rlis~ , må n y byg gnad å s å dan mark ej före tag as . n:,den ElV u t ompla nsbe s tänm.e lse r för s t adens randomr<-'-d e ävensom övri ga 

Det å ligger 1 '1 ndsk~t.:'_"'s nämnde n att eft e r ve de rbcjra.nde k ommuna la före skrifter angå ende bygg nadsv ä sendet . De s s a :1li gcanden kur:ina äve n 

myndi g h.eters hör ande i anslutning till utomplansbe stämmelserna l å ta uppdragas å t lokal myn d i ghet i egenskap av byggnadsin~pektör • 

u t arbeta och till eft e rrät t else fastställ a en p!'ovisorisk avstyck-
. 
0Ver byggn adsinsp e k:; Ör S be Slut må besvär anf ör~a. s hos l andsl{aps-

' 

ning splan för stadens r a ndområde eller vis s del där av . P J anens upp - nämnden inom 14 ds.gar e ft e r d et besväranden av beslut et erhå lli t del. 

g ift är att tillra':ttaläe;1:-a randomr å det för den blivande s tadsre gle - 11 kap . 

ringen samt att tjäna till ledning vi d skiftesf,ö rrEt tningar mh arr n Allrrit=Lnna bestämmelser . 

deuppl a telser. av tomtpla tser i n om sag da omr å de . 42 §. 

Kostnaderna f ör up pg örande av utomplansbes tämmelse r och avstyck- Angående överträdelse a v, förbud, som meddel a ts i eller pa grund av 

ning splan för Mariehamns randomra de skola bestrida s med l a nds k apsme - föreskrift i den~a l Gg s amt meddelan d e a v ha ndrä ck ning till rät te 1s e 



i vad olagligen sl{ett lända hithörande be stämmelser i riket::; stadspla .. 

nelag till efterr ättelse . 

43 . §. 

I fr åga omförande av tomtbok och annat fasti ghetsregister samt 

t omtmätning i Marieharnn skola stadga ndena härom i allmän . rikslag äga 

tillämpn~ng . 

Lag samma vare i till~mpliga delg_r beträffande skiftesförr ät tnin.:. 

gar inom stadsomriidet samt ~Lt gärder t il1 skydd mot pJa nlös jordstyck-

ning i Mariehamn och omnejd. 

44 §. 

De närmare föreskrifter, som erfordras i fr~- ea om uppgörande '.3. v 

stadsplan, tomtindeln:i..n t:; .och utomplansbestämrnelser, om byggande inom 

·område, som i denna l o.g avses och lov därtil l , om ut färdand e a v bygg -

nadsordning, ins eendet öve r byggrn=i.dsverksamheten ävensom rörande till-

lämpninge n i övrigt av denna lag, medde lt=1 s genom byg ;nadsstadga för IiI 

riehamns stad. 

Denna landsk.;:i.pslag träder> omedelbart . i kra ft. 

Mariehamn den 25 januari 1949 . 

På landskap 

Landskapssekreterare 

~ 

~6:b~ 
lantråd er 

Viktor 
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N:o . ...... . 

~ill Landstingets Lagutskott. 

I sl{ri velse H: o 3 den 22 mars detta år har lagutskottet 

inbegärt stadsstyrelseris, utlåtande beträffande till lagut~kottet 
)',•. 

för beredning remitteråde landskapsnärnndens framställningar till 

landstinget med förslag: 1. till landskapslag angående stadsplanelag 

för lariehamns stad med omnejd samt 2. förslag till landskapslag 

angående byggnadsstadga för Mariehamns stad med omnejd. 

Efter att i ärendet såsom sakkunniga hava hört lantmäteri

ingeniören Bertel Fagerlund, vägingeniören Bo Wilenius samt stads

fullmäktiges ordförande, bankdirektör ~or hrenning får stadsstyr elsen 

härmed över lagförslagen ifråga avgiva följande utlåtande: 

Förlaget till landskapslag angående byggnadsstadga har 

karaktären av "verkställighetsförordning" för stadsplanelagen och 

innehåller såsom sådan närmare föreskrifter angående den praktiska 

tillämpningen om stadgandena i stadsplanelagen. Med hänsyn härtill 

har stadsstyrelsen närmast skärs kådat förslaget till stadsplanelag 

och endast i förbigående fäst avseende vid byggnadsstadgans detalj

bestämmelser. 

Huvudsyftemålet med denna lagstiftning är synbarligen 

dels att fa··r stadsplane- och buggnadsväsendet i staden Marieharnn 

skapa en mer tidsenlig legisla tiv grund, dels och kanske i främsta 



rummet att genom modifierade bestämmelser för s.tadens randområde11 

därstädes reglera byggnadsverksamhe ten och bebyggelsen på · sådant 

sätt att svårigheter icke skall uppstå för den framtida utveckli ng 

Vid granskning av l8gförslaget framgår ur såväl moti ve 

ring som lagtext, att lagförslaget uppgjorts icke med tanke enbart 

på nu rådande förhållanden, utan att man utgått ifrån att en framt 

ändring i den kommunala indelningen skall ske och i lagtexten infö 
. . 

härvid tillämpliga bestämmelser. Landskapsnäm.nden s~ger bl.a. i si 

motivering: "De t kan med säker~et emotses, att utgecklingen i 

hamn kom.mer att taga den riktning, att det ut~om stadsplanen ligg 

stadsområdet i stor omfattning i sig upptager enskild jord. Lag

texten är också utformad i enlighet med denna tankegång, Likaså 

förutsätter l~gförslaget att stadsplanen kommer att utsträckas öve 

enskild mark • .l!'lere av lagförslagets bestämmelser komma, så länge 

nuvarande kommunalindelning är gällande, att sakna all betydelse o 

bliva tillämpliga först sedan enskild jord införlivats 

rådet och stadsplanen utsträckts däröver. Enligt stadsstyrelsens 

uppfattning är stadens tomtreserv tillräcklig för lång tid framåt 

man kan, med hänsyn till stadgandet i lagförslagets § 3 m.om. 3, 

förutsätta att det dröjer mycket länge förrän stadsplanen kommer a 

utsträckas över vidare områden och då eventuellt inbegriper enskild 

jord. 

För att nå ~et andra huvudsyftemålet, en legislativ 

reglering av bebyggelsen och byggnadsverksam.heten utom det stadspl 

lagda området har i lagförslaget införts s.k. utomplansbestämmelser 

gällande dels för stadsom:rådet, dels för stadens r andområde. Utom

plansbestämmelserna för det icke stadsplanelegda stadsområdet sakna 

i detta nu aktualitet genom att det relativt begränsade stadsom.råde 

071 

Till Ålands Landstings Lagutskott, 
Bankdirektör Herr Tar Brenning. 

Bifogade handlingar rörande kommunalfullmäktiges i Jomalc , 

mun utlåtande i anledning av förslagen till landskapslagar angåE 

stadsplanelag och byggnadsstadga.för Mariehamns stad med omnejd 

undertecknade härmed på kommunalfullmäktiges vägnar äran att ti1 

Alands Landstings Lagutskott insända. 



i an.Ledning av Aland.s l.and.s.Kapsnarnnd.s 1ramstia.l.ln1ng 

till Alands landsting med förslag till landskapslag 

angående stadsplanelag för Marieharuns stad och om

nejd och förslag till landskapslag angående byggnads
stadga för Marihamns stad med omnejd. 

Hänvisande till bifogade utdrag ur kommunalfullmäktiges i Jomala 
. 

kommun protokoll av den 12 augusti 1949 få undertecknade därtill befull-

mäktigade avge det äskade utlåtandet i anledning av ifrågavarande lag

förslag. Kommunalfullmäktige ha dryftat denna fråga mycket ingående, 

och även för ändamålet tillsatt en särskild kom.mitte för frågans bere

dande, bestående av fJra (4) ledamöter av kommunalfullmäktige, däri

bland även dess ordförande och vice sekreterare. I sitt förslag till 

kommunalfullmäktige framhöll denna kommitte enhälligt, att lagförsla-

gen, trots vissa nackdelar, borde av kommunalfullmäktige förordas i 

det av Ålands landstings Lagutskott inbegärda utlåtandet i sin nuva

rande form; men kommitteen framhöll samtidigt önskvärdheten av att lag

texten skulle förenklas. - Klintens Gårdsägareförening har även beretts 

tillfälle att uttala sig över lagförslagen och anser, att de böra för-

ordas. 

Kommunalfullmäktige kunna icke, i sin nuvarande form, till styr- . 

ka lagförslagens antagande av Ålands landsting. De anse i stället, att 

ett nytt lagförslag, hänförande sig endast till tätorterna på den åländ.s 1 

ka landsbygden bör upprättas. Den främsta motiveringen hårför å.r, att 

det icke kan anses lyckligt och ändamålsenlig-i:; att, som lagförslagen 

förutser, sammankoppla Mariehamns stad och delar av Jomala kommun. Ett 

sådant förfaringssätt måste i framtiden ovillkorligen giva upphov till 

slitningar och irritationsmoment mellan dem båda. Kommunalfulllläktibe 

äro även av den uppfattningen, att språket i lagförslagen är alltför 

svårfattligt och invecklat och borde för den skull förenklas och moder

niseras. - För övrigt anse kommunalfullmäktige, att lagförslagen måste 

betraktas som ett steg i rätt riktning, tillkomna icke för tidigt, utan 

med tanke på den planlösa bebJggelsen i Iv1ariehamns ytterområden snara

re för sent. De sanitära förhållandena i dessa områden äro även av så-

dan natur, att ett ingripande medelst lag är på många ställen starkt 

av nöden där. 

Med hänvisning till kommunalfullmäktiges i Jomala beslut och vad 

ovan framhållits få vi vördsamt föreslå, att Ålands landsting måtte gi-



va Ålands landskapsnäm.nd i uppdrag att till Landstinget inkomma med n~ 

framställning med förslag till landskapslagar om planering i tätorter

na på den åländska landsbygden och byggnadsstadga för dem. 



I 
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Utdrag. 
'·019 

Protokoll vid komm4'år~·ullmäktige s i Joma-

la kommun sammanträde i Kyrkby folkskol a freaagen 
den 12 augusti 1949 kl. 4 e. m. 

Närvarande voro ordföranden John Johansson, vice ordföranden Si

gurd Hägerstrand samt ledamöterna Karl Dahlblom, William Eriks son, Al
bert Rolmberg, Albin Jansson, Uno Karlsson, Rauha .Åkerb.lom, Elis Karls

son, Ragnar Friman, Ragnar ~riksson och Birger Bergendahl, den sist
nämnda vid protokollet. 

Frånvarande voro ledamöterna ~inar Hambrudd, Karl Lind~vist och 
Georg idernan, vilka samtliga anmält förhinder. 

Kommuna lnämndens ordförande Verner Carlson var även vid samman
trädet närvarande. 

§ 1. 

Konstaterades, att sammanträde~ blivit lagligen sammankallat och 

med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört. · 

§ 2. 

§ 3. 

Den vid ett tidigare sammanträde bordlagda frågan om avgivande av 

utlåtande i anledning av Landskapsnärnndens framställning till Ålands 

landsting om förslag till landskapslag angående stadsplanelag för Ma

riehamns stad med omnejd och förslag till landskapslag angående bygg-

nadsstadga för ~ariehamns stad med omnejd. En a~ kommunalfullmäkti5e 

tillsatt kommitte hade ingivit sitt utlåtande i ärendet och tillstyrkt 

lagförslagens antagande. - Kommunalfullmäktige beslöto med 8 röster 

mot 4 röster, att lagförslagen i sin nuvarande form icke kunna till-

styrkas. I stället bör ett nytt förslag Llpprättas och före läggas lands

tinget, omfattande endast tätorterna i landskapets landskommuner. 

Att avge utlåtande rörande dessa lagförslag utsågos enhälligt 

ordföranden John Johansson och sekreteraren Birger Bergendahl. 

§ 4. 

Att justera dagens protokoll valdes enhälligt herrar Elis Karls-

son och Uno Karlsson. 

§ 5. 

§ 6. 

§ 7. 

§ 8. 



__ , j . 

§ 9. 

§ 10. 

Lagstadgad besvårsanvisning meddelades. 

Ort och tid som ovan. 

John Johansson. 

Ordf. Birger Bergendahl. 
Vice sekr. 

Justerat: Elis Karlsson. 

U. Karlsson • . · 

, 

• 
Utdragets likhet med originalet betygas: 

\ 
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utanför stadsplanen äges av staden. Först i och med att stadsområ det 

utsträckes över jord, som icke tillhör staden, bliva dessa stadganden 

tillämpliga och få betydelse. 

Enligt stadsstyrelsens uppfattning är det bebyggelsen och 

byggnadsverksamheten inom stadens randområden, som i främsta rummet 

påkallar uppmärksamhet och nödvändiggör en på lag grundad reglering. 

En reglering av denna s.k. "vilda bebyggelse 11 torde också hava ut-

gjort det främsta motivet till detta lagstiftningsinitiativ. Uti 

försl aget till stadsplanelag återfinnes i § § 38-41 l8gstadganden för 

stadens randomrä den. Dessa knapphändiga stadganden kompletteras av 

mer detaljerade föres krifter i förslaget till byggnadsstadga, där 

II:ra avdelningen upptager bestämmelser angå ende Mariehamns random

råden. Bland dessa detaljer har stadsstyrelsen fäst sig vid, att enl. 

87 mom. 1 ''arealen av tomtplats i reg~ln ej må understiga 600 

kvadratmeter." Denna areal, som ungefär motsvarar minimifordran ·för 

tomtareal i staden, har ansetts för liten. I många villasamhällen 

har minimiarealen bestämts till 5000 m2 . I Mariehamns randområde 

borde, enl. stadsstyrelsens uppfattning, arealen av tomtplB.ts vara 

minst 2.000 m2 • 

Ehuru stadsstyrelsen för sin del icke finner det motiverat, 

att förutsätta en ändring i den kommunala indelningen och en omfattan

de inkorporering i stadsområdet av självägande jord samt att härför 
' . 

lagstifta, har likväl enhälligt omfattat huvudsyftemålen med denna 

lagstiftning d.v.s. skapandet av en mer tidsenlig legal grund för 

stadsplane- och byggnadsväsendet i Mariehamn saot en på lag grundad 

reglering av byggnadsverksamheten och begyggelsen uti st~der s 

randområde. 

Med hänsyn till ovanstående får stadsstyrelsen förorda 



-
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d av l agförslagen i fr åga. ett antagan e 

s;taäsdirektör ~. . C-.'~fag Johansson. 

stadssekreterare 

NQ 11/1949. 

LAGUTSKO'rThTS betänkande N2 ll/1949 med an .... 

ledning av 113.nd skapsnämndens .framställning till 

Ålands landsting med förslag till landskapslag 

angående stadaplanelag för Mariehamna ataa med 

omnejd. 

tanrstinget har via vintersessionen 1949 remitterat förenämnda fram
ställning ti 11 lagutskottet för beredning och be rät tiga t utskottet att 
sammankomma under tiden mellan landstingsseasionerna ror att fullgöra sit 

uppdrag. Med anledning av :framställningen får utskottet vördsam.mast fram-

hålla följ ande: 
Ehuru den uppfattningen, att städer skola anläggas enligt överhetligen 

fasts ~ 'illd stadspla.n, redan under 1600-'talet begynte stadga sig, äro be

stämmelserna angående stadsreg3e ring och stadsplanetvång i lagstiftningen 

ytterst knapphändiga~ 1734 års lag upptog inga sta.dganden i ämnet. Under 
29 kap. i byggningabalken finnes endast en hänvisning av följande lydelse. 

"Huru hus i staden byggas och uppehållas skola, så ock vad eljest till 
stadens nytto och prydnafl . 1-echt-t~~as bör, therom är särskilt stadgadt. 
Konungens BefallninP1;shafvanr1A mer Bor~m<:i. stAre .och Rån · äg;a ther å våra 

hafva •" Först år 1856 utkom en förordning,, innehållande allmänna grunder 
för städernas reglering och bebyggande, vilken förordning dock så gott som 

ute slut ande tog hänsyn ti 11 e ldsäkerhe ts synpunkt er. Stadsplaneväsendets 
legala gestaltning har därför skett främst i stöd av städernas ·byggnads
ordningar. Så även i Mariehamn. 

Behovet av en st adsplanelagstiftning blev alltefterso~ förhållandena 
utveckla de sig allt kännbarare, särskilt ifråga om regleringen av rätts
förhållandena mellan samhället och den enskilda markägaren vid stadspla

nens ut läggande och genomförande. För rikets vidkommande fylldes behovet 
genom stadsplanelagen av den 24 april 1931, vilken , lag är resultatet av 
en grundlig och omfattande beredning. Till stadspla~slagen ansluter sig 
byggnadsstadgan av den 29 januari 1932, som h8r karaktären av verkställig
hetsferordning till stadsplanelagen. 

Stadsplanelagen och byggnadsstadgan blevo emellertid icke gällande i · 
landskapet Åland, ehuru vissa stadganden ä.ro av den natur, att de kanske 

bort tillämpas också här. Den oklarhet, som ifråga om tillämpningen varit 
rådo.nde 1.. · 

' av agsnas nu genom l Andsk apsnämndens initiativ, ty lagen bör en-
ligt utskottets f t Upp ~ t.njng ovillkorligen BntA~As f~r att Mariehamns stad 
ej sk811 löpR risken ntt bliva eft e r i utvecklin~en. Ehuru det närmaste 
ay.ftemåle t med 1 · .. 

agen ar att möjliggöra reglering av byggnadsverksamheten 
1 stadens 

grund för 
randområden, är lagen b ehövlig även för att skapa en legislativ 

stadsplane- och byggnadsväsendet i Mariehamn. Lagen är därför 


