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framst ä llning till Ålands landsting med

förslag till l a ndskap sl ag a n gå ende expropriation

t['

(

för allmänt behov av fast egendom i landskapet
Åland.
Enligt 13 § 1 mom. 1 p. i gällande sj~1vstyrels e lag tillkomme r
Landstinget l ags tiftningsbehörighet då ä rendet
angår rätt till exc
propriation för allmänt be h ov mot :full ersä tt n ing med undantag av
tvångsinlösen av fast egendom för allmänna riksbehov.

bir

Detta inne-

en utvidgnip.g landska pet till godo av bestärnm/lserna angående

expropriation i den tidigare gäll a nde sj ä lvst y relsel agen, som medgav expropriation av fast egendom
blott för
l

lan d ska~ets

eget behov.

Pc?L grund av förenä mnda stadga nde i gällande sj ä l vstyrelselag ä ro
l

numera l a ndskapslagens den
fyllest.

29.9.1924 (26/24) stadganden icke till-

Lanclskapsstyrelsen har ä ven nödga ts avvisa tvenne ansök-

ninc;ar om expropri a tion a v jordområ den til~ folkskol tomter, då gällande landsk ap sla6 icke medg iver expr opri at ion a v fast egendom för
l

s å dant ändamå l.

Landskap s [; tyrelsen h a r dä rför a nsett nödigt ut-

arbeta förslag till ny expropria tionslag.
möjli g t intag it s bestä mmelserna i

I försl ag et har så vitt

l a n ds~ap ets

nugällande expropria-

oo/'Ja
} :1:?

"

behov (672/51).
. tionslag, varför ett refererande av innehållet till denna del i de t

Sistnämnda l ag avser rätt att taga i besittning

-

nya förslaget icke torde :erfordras, då l andskapsstyrelsen förut~
sätter, att landskapsl agen om expropriation av ~ast egendom för
9
landskapet Alands
behov, är landstingsmännen välbekant.

i vissa fall av expropriation underkastat .område före expropriationens slutförande.
Hänvisande till förestående får landskapsstyrelsen vördsammast
förelagga LandstinEret
ti l l
.._,

anta~ande
c.

nedanst ående

I det nya förslaget har "landskapet Ålands behov" utbytts mot
"allmänt behov".

L a n d s k a p s 1

Bestämmander~: tten' därom, huruvida fast egendom

skall avstås, t -illkommer enligt gällande ex:propri 2tionslag Lands-

2

g

angående expropriation för allmänt behov av fast egendom i landskapet Ål and.

ting et, dock med undantag beträffande beslut om eJ6propriation för
I

anläggning av ny allmän väg samt för erhå llande av väglagning sämne,

eri_li ghet med Ålands lanclstinrrs
beslu+ stadgas:
0
v

1 kap.

då lanclskapss tyrelsen h ar beslutanderätt.

Enär det måste anses en
Om rätt till exnropriation.

, smula "oformligt", att en lagstiftande församling beslut er i en
1

förval tningsangelägenhet, samt det dessutom obetingat· är ägnat a tt

-·

§.

Ägare eller i nne h a v a re a v fast egendom är

fördröja expropriationsärendenas handläggning, då Landstinget
sam'"1
mankommer blott två gång-er· unuer ~~tret, har i det nya förslaget
landskapsstyrelsen uteslutande tillerkänts beslut a nderätt angående
expropriation.

Stadgandena om expropriation för järnväg och större

kanalanläggning äro, såsom obehövliea icke medtagna i förslageto
Däremot h ar i förslaget inarbetats riksl agarna angåencle expropria-

2.ndring av V kap. lagen om expropriation av fast egendom för allmän

Lt , då alla.u

mänt behov det kräver, mot full ersa
·· t tning aYstä egendom eller t äla
inskränkning. i sin r ä tt att beg·a;;.:n""
:. :., . . . d ensamma.
2 § • .,

Begagnandet av fast e .P-"endom
1{an f ör allmänt behov
· lmclerlrn st as
_,
inskränkning jämväl under viss tid, dock att, emot ägarens eller
i:D-nehavarens vilja., , tiden

tion av fast egendom för elektrisk anläggning (168/28) samt l ae om

nlikti· .._,
~
J:'

ej får.utsträckas över fyra ä r eller så-

dan övergåen.de inskränkning· <?--Laggas,
A~1 •·
• f all fastighetens beskaffenhet
i_

därigenom skulle väs entlig en förä ndras e}ler dess begagnande för av

För vinnande av tillst ånd till ex propri a tion skall företa g ets
behövlie;het och allmänna beskaffenhet påvisas s amt erforderliga

sett ändamål förDindras.

k artor och ritningar inlämna s.

3 §.

7 §.

För elektrisk anläggning , som är a v allmä nnare betydelse, kan an,
språk icke göras på mark närmare än etthundra meter från tomt eller i s aromanhang därrn_ed befintlig byc;gna d eller trädgård, förutom
då annat ornrE'tde för änclam,}let icke kan utan synnerlig olägenhet

När menighet, bolag eller enskild person vinner rätt till expro,priation, skall viss tid utsättas, inom vilken ansökan om expropriationens utförande skall göras vid äventyr, att rättigheten annars
är förverkad.

tagas i anspråk.

2 kap.

4 §.

Huruvida fast egendom skall avst å s för allmä nt behov bestämmes

Om grunderna för ersättningens bestäm.rnande.

av landska p s styre-.lsen.
Tillst ånd till expropriatåon för anläggnin& av vägar och diken

För fast egendom, som för allmänt behov avstås., skall ä garens

· nnefatt ar även rätt till expropriation till ornråde, som erfordras

ersättning bestärnmas efter fasti ghetens högsta g&ngb ara pris; dock

för erhållande av fyllning sämne, sten och grus samt för anläggHin-

att sådan sänkning i prisförhålla ndena, som

gen nödiga inrättning ar och uppläggsplatser.

up~o enb 2 rligen

gäende, icke skall ä ersättningsbeloppet inverka.

ä:r över-

Vid uppskattnin-

gen skall tagas he.nsyn til:} olägenheterna eller fördelarna av s å daVederbörande jord.ägare och innehavare ska1l beredas tillfälle
att i ärendet yttra sig, innan beslut om

expro~riation av fastighe t

na å fastigheten upplåtna rättigheter, som i 11 § nämnas.
Å möjligheten att framdeles fördel aktigare använda fastigheten

skall fästas avseende endast i. den mån sådan möjlighet redan invereller del därav fattas.
6 §.

kar på g2ngbara priser och ej beror av det företa g , för vars skull
(

;

·-·

008
årlig avgift.

expropriation äger rum.
Finnes med anseende till sättet för f a stighetens användning. eller till beskaffenheten av därå befintliga anlä ggningar hö g sta

. --..

\..:

Rättigheten till s å dan avgift skall följa fastighe-

ten åto
Om i följd a v inskränknineen begagnandet av egendomen eller viss
../

gångbara priser icke motsvara ägarens förlust, skall ersättn ingen

del därav i synnerlig mån för$vårats, ska1l, där ägaren det yrkar,

bestämmas efter vad som erfordras för att han skall kunna pä lika

själva egendomen eller den särskilda delen inlösas.
11 §c

sätt och med enahanda fördel begagna en annan fastighet.

Innehar någon nyttjanderätt, ständig besittning srätt, servitutsErfordras för ändamålet, att endast en ©.el av fastigheten eller

rätt eller annan dylik rättighet till fast egendom, som underkas-

av flera, samma ägare tillhöriga och i sarnmanh2:ng med varandra stå-

tas expropriation, ska1l ock.han av tillträdaren ersättas för rät-

ende.fastigheter avstås och förorsakas därigenom men vid begag-

tighetens förlust eller föF minskning av dess värde, och skola i

nandet av återstoden, skall · jämväl för detta men full ersättning

avseende å ersättning ens bestämmande de i 8, 9 och 10 § § föreskrivna grunderna tillämpas.

givas.
Förorsakas synnerligt men vid begagnandet av den ~ terstående
egendomen eller

8v

viss del därav, vare tillträdaren pliktig att,

där ägaren det fordrar, inlösa återstoden eller den särskilda del e~
10 §.
Skall begagnandet

8

v fast egendom underkastas inskränkning,

Härl.U1der inbegripes icke r ä ttighet att uppbära bestämd avkomst i
penning ar eller varor.
gas i

46

Om s å dan rättighet, sä ock om panträtt stad

§.
12 §.

Xr å fastighet l).yttjanderätt upplåten under villkor, som vid

skall ägaren tillkomma ersättning enligt de i 8 § stadgade grun-

uppskattandet enligt 8.§ av fastighetens värde verkar minskning av

der för därie;enom förorsakad minslming i fastighetens värde, och k

cletsamma, och tillkoTIUner någon p å grund av inteckning eller stad-

ersättning, där avträdaren det önskar, fastställas att utgå såsom

eandena om ogu.lden köpeskillings rätt, för fordran eller för rätt

till viss avkomst i penningar eller v a ro r f'ö r mtin srät t i fast i e heten

propriation vä ckt s , å fastigheten nedlagt kostnad i u pp enbar av-

framför inneha varen av nyttjanderä tten, då skall.fastigheten t"1. sät-

sikt a tt vinna hö gre ersättning, skall s å da n kostna d ej utan till- ·

tas j ämväl det värde den skulle ägt utan nyttj a nderätten; och skall

trädarens bifall i ersä ttning en inberäknas 0
16

den, som äger bättre rätt, där det honom tilll{ormnande beloppet eljest . ej skulle utgå till fullo, njuta sin räit tillgodo enligt sis~
nämnda högre värde, samt e~sä ttning en för nyttjanderätten undergå

Avträdare, som vid fastighetens värdering därom g jort förbe-

1

håll, är ber8.ttigad att bortt aga växande gröda, innan han fastighe- ,
ten avträder, samt därå

motsvarande minskningo .
Vad nu är s agt angående nyttjanderä tt gäller oclr annan i 11 §

Lider äg~re eller innehavare av fast egendom g enom expropriati on

befintli ~a
_ by~gn
. _. a der

i·nom t re n a n ader ef0

ter avträ dandeto

17 §.

därmed likställd rättigheto

13 §.

§.

G,ör det företag, för vilket expropriation äger rum, hinder i
•
begagnandet a v förut tillkommen allmän väg , ga ta eller farled, el-

annan skada eller olägenhet ä n ovan i detta kapitel avses, såsom i

ler enskild väg , som ej med r ä ttsägarens begivande blivit inlöst,

följd a v flyttning fr ån fastigheten, avbrott i rörelse med mera,

är ti l l trä daren skyldiP-:
· .. _,_t
~ a t-'c inra
1,, -a
oc 11

skall ock däfför full ersättning givas.

14 §.
Kan det företa g , för va~ s skull expropriation sker, för den till
··tt n ;ng
ersa
. . . - bera··tt;gane
. . . . - medföra. nytta, f å r dock ej därför något
avdrag från ersättning en äga rum.

15 §.
Har ägare eller innehavare av fast e g endom, s e dan frågan om ex- -

unde1~h P.a.lla

sådan vägöver-

gång, ny väg eller annan anstalt, at t s amfärdseln obehindrat kan
fortgå.
Skall .anläggn ing , för

vi~ken
exnropri·~ti·on
_
~
~

s k er, 1 edas genom

någons lägenhet, ä r tillträdaren pliktig att över det inlö st a · omrädet inrätta och und~rhålla lämplig vägövergång eller
nödigt flere s å dana.

U~dergå

dä:C

det prövas

de vid anläggning stiden bestående

fö~

hållandena sedermera s å dan förändring, a tt behou_
"'· a-v ny vägövergån g

01.3
fastighet, av mag istraten över de personer, vi' lka veterligen äro äför j ordägare eller irinehave.re u1)pS.tär, skall ä garen, där anlägggare av fastigheten eller å densamma innehava

ny~tjanderätt

eller

ning ens beskaffenhet det medgiver, sådan övergång inrätta och under ...
annan därmed likställd rättighet, så ock där nå gon rättsägare vehålla.

,~
namn och hemvist; samt 3)
terligen är omyndig, över förrnvndarens

Tillträdaren är även plfktig att anlägga och öppenhålla avloppsav vederbörande mynd:i,ghet avgivet bevis om de inteckningar, varmed
diken under anläggningen på sådana ställen samt till sådan bredd ocb
fastigheten är besvärad 0
djuplek, att hinder för överbyggare icke möter att avleda vattnet
Har det område, varpä anspråk

gjor~s,

ännu icke blivit slutli-

från sina ägor så ock att, där eJ· annorlunda överenskor,.,i;nes, inra
· ··tt a:J
.J..U.

" gen bestämt, må den i 2 och 3 p· unkternp- namn
·· d_a utredning företes,
och ~mderhålla stäng sel i den mån och p~ de ställen, sådant kan
sedan gränserna på sätt nedan i· a"etta kapitel stadgas, blivit uterfordras för avhållande

av

andras kreatur från anläggningens områstakade.

de.

Slik hägnadsskyili.dighet kan likväl, där till trädaren det fordra~

19 §.
mot full ersätt ning överflyttas på jordägaren och slcall ersättninLandskapsstyrelsen äger hes

liins ~, tyrelsen

anhålla om, att det

gen, enligt vad i 10 § säges, kunna fastställas att utgå såsom årområde, vars avträdande be slutits , av lantmätare utstakas, samt
lig avgift.

karta och beskrivning däröver upprättas.
3 kap.

Lantmätare åligger at-'-v un d erra
· ·· tta landskap : .: s tyrelsen och sökanOm expropriationsförfarandet.
den om tid och ställe f-ör förrättningens början samt låta därom

18 §.
kungöra två gånger i sådan i landskapet u tlrn·mmande tidning, uti
Innan landskapsstyrelsen f a ttar beslut om expropriation, skall
vilken allmänna kungörelser

ang~ ende

landskapet böra införas, med

sökanden införskaffa 1) tjänlig utredning om läget och gränserna av
uppmaning till vederbörande jordäoa"B.re oc h i. nnehavare av nyttjandedet område, som tages i anspråk, för såvitt bestämning därom skett ,
rätt eller därmed likställd rättighet a iu-t vi'd förrättningen närva2) skriftlig uppgift av länsmannen i orten eller, i fråga om stads-

Utstakning ' som skall omfatta f lera fastigheter inom

rao

9

amma·

vits, dä rom . anmäla h os landska11s styrelsen.

kommun, må a nses s å som en förrä ttning.
Utstakningen

verkst~lles

21 § .

. h e t med v ad om områ det b l ivit bei en1 ig

stämt, eller, såvitt bestämning sak ~as, enligt
ning.

tillträdaren~

Va d i 19 och 20 §§ är stad.gat, skall ock tillämpa s i fr åga om

anvis-

inskrä nkning i begagna ndet av fast egen<lom, dock a tt, där sakens

Omrädet skall ,- oc k rörlägga s' dock' där gränserna icke förut

blivit bestämaa, endast i fall ~i· 11- t ra·· d ar en. s å dant önskaro
utstaknin~

Kan

, skall avträe j ske, s å som då vattenomrct,Q, d e a·· r i fr @,a:a
~

. :planteckning över
dare meddelas tjän1 1g
20

Inom 30 dagar efter det

omr~dets

beskaffenhet det :på kallar, annan l ä mplig sakkunnig ä n l a ntmä tare
kan förordnas att verkställa utstakningen; och böra .sakägarn:a .
underrätte.s om inskränkning ens beskaffenhet samt a tt de Q.ä röver äga

gränser.

samma rätt till anmärkning som beträffande områ det.

§.

22

den i 19 § nä mnda fö:r;:rättning avslutat s,
9

stär det envar, vars r ä tt kan s a dan

t

d a öppet at t hos landIor r '

§.

Äro områdets gränser med hä nsikt till stadgan dena i 20 och 21 ' §§

n

ostridig a, äger tillträdaren med vederbörande r ä ttsägare överens-

.
f
t··11a anmärkning mot det utstakade
skapsstyre l sen skriftligen rams a .

komma om beloppet av dem envar tillkorrunqnde ersättning , och skall

..
t bestämts;
.. ser" ' s ·'°'\ vi tt om dem icke <f oru
områdets storlek och gran

överenskommelsen skriftlig en a vfattas och innehålla avträdande

t 1."0. 1-nlämna anmärkning soch äga sakägare a··ven r ätt att inom nä mn d a

j

skriften ti l l ortens länsman eller magistrat.

or.dägares fö :r·säkran, att a ndra ä n redan uppgivna innehav 8 re a v

Om vad sakägarna . sånyttjanderä tt eller därmed likställd rättighet icke finnas, samt

d
··tt dem, då förlunda hava åmt iakttaga, skall lantmätaren un -erra a

bifogas bevis av dem, till .vilka fasti gheten :på g rund av inteck-

v lämna skriftlig, undervisning hos länsrättningen avslutas, samt a

ning eller stadgandena om ogulden köpeskilling srätt hläftar för

mannen eller nl>ulgistraten.

fordran eller för rätt att uppbära bestämd a vkomst i penningar el-

Det åligger sistnämnda
.o,en
anmärkninr-: sskrift
0
~

myndigheter att skyndsamt insända emotta.-

eller, i fall s å da n ej inom ~tsatt tid ing1-

ler varor, att de emot överenskommelsen icke hava n ågot att anmärka
Lanuskapsstyrelsen äger genom kungö relse, som bör införas tre

..
gånger i s å dan i landskapet utko::Il1'.ia.nde tidning , uti_ vilken 2:11männa
kungiårelser m.gående l andsk&p e t införas, samt anslå s på kommuns anslagstavla, uppmana

. d

0 k an

r~c.·:.t t sa" ~ ~re, som vilJ'a göra jäv emot över-

a

o~

-

delta b~.·a

ställd rättighet gemensamt den andr a a tt
ersättnin,~_,· en

och

övri~a
~

017

i· prövning en av

da" rmed
,..
sammanh'änc;ande f'rågor.

Är anmä rkning g jord mot det utstak"'·de
...
omrc.'Ad e t , förordn a r land0

enskonunelsen eller framställa ersä ttning sansprå1\:, att hos landskaps-

skapsstyrelsen, om s å dant pröva s nödigt, en eller flere sakkunni ga

styrelsen sig anrn.äla inom tret.tio dagar efter kungörandet i tidnin-

att såsom ledamöter i namn
.. a.1 en d e 1 taga i skärskå dande av dylik anmärkning.

gen.
Såvida överenskonunelsen idke motsäges av behörig rättsä gare,
äger .1andska:psstyrel sen stadfästa ·densamma genom ut slag ,

v e ri jäm-

väl omr å dets grä nser på lämpligt sätt angivas.
23

Landska psstyrelsen

ä~
~
~ er ,...

s ctPdan ~·d
·
t.i ning,
uti vilken landslrapet

rörande förfo g anden författnin rrsenli ~r:r: t slcola
införas, kungöra,
0

vem som utsetts till nämndens ordförande.
25

§.

§.

Har överenskommelse om ersättningen icke s~ett, eller kan den

Nä mndens ordföra nde uppmmie vederbörande domare eller rådsruvu-

:i,cke stadfästas, skall en expropriationsnä mnc1 tillsättas för att

rätt samt sakägare att utse leda möter i· n n_.,.,,,.1 den och om valet honom

efter

syn å fast i gheten avgiva yttrande s åväl med anledning av vad

emot det utstakade omrtdet :~an hav a anmärkts som ock beträffa nde er·
sättningen och övriga därmed sammanhängande fr ågor.

-

underrätta.

ilil

F®r sakägare skall i sådant avseende viss tid, ej k or-

tare än tre veckor efter uppmani· ngen, f örelägga s.
Avträdande jordägare ,bör tillika, d"ar eJ· sAid
~ an f"
orsa"k ran, som i
22 § sägs, redan avgivits, ;:::irinra
s, att •ri·
~
• d äventyr, som i 43 §

24 §.
p,
t v landskapsstyrelsen till- Expro:priat ionsnämnden best a r av en u a

stadgas, inom s amJlla
t l· d me dd e 1 a ordföranden, huruvida och vilka
1

förordnad ordförande samt av två ledamöter, av vilka domhavanden i

andra personer ä n ·ae av länsmanne~ uppgivna äga nyttjanderätt el-

.. t ,_
domsagan eller :itådstuvura ·cen

ler annan dä rmed likställd r a" ·tti· ...,a:l1e·t å fastig h eten.

:a.e

.jordä g ar~

·
1

och innehava re av

Mariehamn ut s E(r den ena och avträ dal nytt J'anderätt eller annan därmed lik

I avseende å d e 1 g ivning
· ·
elle r kallelse, som enlig t l~~~a.
denn/(1. ag å-

o/

ningar eller v e.ror , som ock alla okände, rättsägare genom kungörel-

ligger ordförande, skall denne anlita vederbörande myndigheter •.

se, vilken skall vara på det i 22 § nämnda sätt offentliggjord

26 §.

minst fjorton dagar före sammanträdetB

Underlåter sakägare att välja ledamot i nämnd en eller att om valet lämna föreskriven underrättelse, eller har ingen av dem kunnat

29

§c;

i.

med dem i 25 § nämnda uppmaning anträffas, utses ledamoten av ord-

Utebliver ordförande eller ledamot i nämnden utan till1cännagivet förfall, skall det anmälas hos landskan
.L~ s styrelRen,
_
som äger

f öranden.

förelägga den försumlige vi te, såframt han e J. llir va.ld av sakägare,
27 §.

och denne hellre vill utse annan i sta··11e+.
v

Uppdrag att vara ordförande eller av domaren utsedd ledamot i
nämnden äger ej"någon undandraga sig, där han ej fyl l t 60 år eller har laga förfall eller annat hinder, som kan :prövas gi

~igto

Till ordförande eller ledamot i nämnden f~r ej utses ordförande
eller ledamot av ortens underrätt, ej hell er den, som iclrn fyllt 25

eljest
vad honom åli1;.r
..'er ' vare l ag samma.
.
o•.·

r
~sidosätter

ordförande

Ordförande eller ledamot,

som uteblivit,skall ersätta kostnaden för sammanträ,det på sätt i
42, ,§ stadgas.

Vi tesbeslut skall gå i verkställighet såsom i 3 kape 18 § Utsökningslagen föreskrives.

åro
Ordf©rande och ledamot i nämnden skola för uppdragets fullgöran-

Sakägares utevaro utgör eJ· lnn
· d er f""o::c f örrättningens slutförandeal

30 §.
de njuta tillräcklig . gottgörelse.
28

I fråga om J"äv emot den, som utses till ordförande eller leda-

§.

mot i
Ordföranden äger utsätta tid och ställe för nämndens sammanträden samt därtill i god tid kalla ledamöterna och sakägarna.

Kalle l ·

n_

ämnden, skall gälla> va cl allmän lag om vittnesjäv stadgar.

Den, som själv skall för samma företag avtra··da omrfl.~ de eller rä tti .o-o
het, är ock jävig.

se ti11 sammanträde skall meddelas såväl dem, till vilka fastighe ten häftar för fordran eller för rätt till bestä md a v1rnmst . i :pen-

Vill sakäga re j äva ordföranden eller ledamot, äg er nämnden pröva

-,

'I

' '·

.

Ogillas anmärkningen

d"
fo:cifares med ärendets handläfgar om'
\

,· .

.. 1

.

ning' och prövar . l a nd skapsstyrelsen anma r nn.ng
huvudsaken.

Anse "!'
-

an

d
na""mhden anmärkningen b e f oga '

i :])amman.hang me ~
. . \

e·o.n-er

l ösas , äge r han göra det vid nämndens sammanträde, vid ä ventyr
att avseende

..
d' \
or df o-ran eYlj

& sådant yrkanae sedermera icke fästes; dock bör ,

där han det fordrar , ersättningen ej blott för den del fastigheten I

--. . .\

\

.

d
v annan p erson i de n j ~Yige~
eförtövat vidtaga å tgärd o:m utseen e a
\

eller rättigheten, som för a llmänt . behov erfordras, u Lan oclc för

I
I

\

ol&genhete r na vid be ga gn andet av åters toden först uppska tt as och

ställe.

beloppet hon om tillkännagivas o

31 §.
Vid UPJ) Skattandet av ersättning skall i ak tt
- ·aga s'

at t varje slag

..
s-ig· beskrives och värderas.
av skada och, ol äg e1~Let sär skilt .f or _,_

d
··mnden ej bi träGöres angående områdets gr ärs er yrkan e, somna
.
der, skall up~ skattning ä ven

enli gt detta yrkande förr.ä ttas' där

n ämnden anser detsamma kunna komma

under öyervägande, ~ch företrä-

qlran.qs tyrelsen s~dan uppskattnine fordraro
.daren för l and ~'" • ~
Anser n ämnden

Uppslrattnin~
'"
~

Har yrkande, s om i 32 § omförmQ,les, blivit kung jort oc h kan
uppskattning av den åt erst å ende f ast igheten eller r ä ttigheten icke
g enast äga rum, utgör detta ej hinder f'ör e xpropriationens fullföljande i övrigt.
Nämnden äee r utsät ta tid föD värdering av det som å terst år

av. ersättningen icke lämpligen kunna

samt lltlp,ata s i- g- v.1· d aren
··
d e t-s s 1 u tl i· e;a h an dl äggning om den ersätt-

utli a:en fastställt, äger den anmä la
ske, innan områ det blivit Sl
~

ning, som kan vara påkallc. d för olägenheterna vid å terstodens be-

't-'- yttrande a ngående
dä rom hos landskapsstyrels,en samt insä nda si "

gagnande under tiden.

om.rådet, och skall i

·o·vriP.:t
tillämpa s vad i 36 § 2 mom.
~

stadgas.

Kan särskild ska da eller olägenhet, som förutses u ppstå därige-

32 §.
Vill jordägare eller inneha v a re av

nyttjanderä tt yrlca, a tt .

••tt" het com t-i1l en de 1
fast egendom eller ra ig
' ~
-~
på grund av g, 10 och 11 §'§

34 § .

skall a vst ås , sk~ll
(

t~ll större del eller helt och hålle t

nom, 2tt begagnande"t av f as ti ghe ten underkastas inskrä nkning eller
a tt del av fastigheten avträdes, icke på förh and till sin vidd beräknas kan, där a vträdaren s å dant vid värderingen yrkar, ersätt-

023
efter granskning av förrättningens l agli ghet , genom utslag fast.

ninge~

- · 11 vidare be stämmas

t;1

. ~ 1 den anses unt ill det belopp vart1~
ställa det område, som skall avträdas, s åvitt fr ågan därom är 'oav-

s

der alla förh ållanden uppgå.

gjord,

r ä tt a tt vid domst ol föra

Avträ daren äger

s a.. -c, tn1·ng i· ·nom tre a r'
d

fr'?.n det
~

tighetens begagnan e,
lu:pi t' och vi cl annan

ning , särskilt för varje s)ag a v skada eller oläg enhet, samt ut-

+1· den för inslcr ä nkningen

till föranleda.

.

~: ·1

- t

s1dl jaktie;

,
huvudsakliga sha sam
··mndens yttrande med dess
den, na
mtliga delgivningsbevi
Sa
1
j
ämte
k
f "·-rekom ili t, s a1
mening , där s å dan O· nom tretti . .. das till lands.lrnpsstyrelsen i
övriga handlingar insan
och
..
d
ä.c.ter dock l a ndI vidlyftigare a ren en o
sammanträdet.
dagar efte~
att förlänga tiden.
o

ann.at

av1cun.nas e,ller _:pa
1
f
ör
s
akägarna
1
k
Nämna_ens Yttrande s a
. llh nda senas
. _,_ "'tt hållas dem t 1
a
tillkännagivev sa
l ämpligt och förut
.. det sakägare obetage t
ins~ndande; och a r
'" r fö-re
fjorton d a5a
· - dess
. l rnma till l andskapsstyre lsen,
i ärendet in rn
att med påminnelse!
till a vgörande.

·t
nrotokoll ink ommi '
.!:'

#ar anmärkning g jorts mot det I utstakade omrä det, skall oavset t
~

sådan anmälan, som i ·31 § 3 momo nä mne s, skett eller idke, utslaget angående området först utgiva s, och med a v görandet av övriga
fr å gor bero till dess detta utslag vunnit laga

1 : raft~
l

37 §o
Utslag, som nämnes i 36

§ , skall ut g ivas efter a nslag samt

underrättelse om utgivandet g ena st ske uti sådap inom l and ska pe t
utkommande tidning , uti
pet skola införas .

f '

vi~ken

~enom

allmä nna kungö relser rörande l a nd sla

l a ndskapss t yr elsens försorg skall ock

avskrift av utslaget hållas avträda nde r ä ttsägare till kännedom
tillgängligt hos magistraten eller länsmannen i orten.

36 §.
Sedan nämndens

ska:psstyr
elsen icke, utom beträ ffande områ det, avvika fr å n den me.
ning , n ämndens flertal omfat t a t, såframt ej syhnerliga skäl där-

J..age ·-· salcägarnas anföTan. lr orthet u pp v
~
1
vari
-

företage s
innan saken
..

Dock äger land-

(

företage t s -'-'ullbordandeo
~

35 .§ .

skapsstyrelsen rätt

l åta sig om övriga därmed sammanhä n gande fr å gor.

tillä:dda-

V

P
expropriation f ran

Nämndens proto k, o11 '

ock bestämma den envar r ä ttsägare tillkomma nde ersätt-

t a lan om vidare er-

. d "'vergående insl{ränkning i fasräknade, vi o

o

s~

38 §.
ndskaps styrelsen ,
skal1 la-

,... ·, '·

~ "'>-'
(.I

·-·

Den, som är missnöjd med landskapsstyrelsens i 36 § 2 mom. om
förmälda utslag, söke ändring däri hos högsta förvaltningsdomst 0

domstol inom tio å r efter anläggningens Dl{llbordande av dennes
ägare söka ersä ttningo

41

§o

inom fyratiofem dagar efter det utslaget gavs.

39 §.
Nöjes ej rättsägare åt landskapsstyrelsens utslag rörande e ~
sättningen och övriga därmed samrnanhän~ ande fr å gor, äger han ut
sin talan vid domstol på s-ti.imning, som skall meddelas vederpart
i stad inom sex må nader efter det utslaget gavs, på landet sist
till det lagtima ting, som efter sagda tids förlopp först infaY Gör innehava re av nyttjanderätt eller annan därmed likställ d

Behörig domstol i de uti 34 § 2 mom." samt i 39 och 40 § § nämnda
fall vare underrätten i

påyrka fiärav tilläventyrs 'bet·ingad jämkning i den jordägaren
tillagda ersättning, ändå att sådant yrkande \icke väckts inom d

ort, där fastigheten är belägen.

Där rätten för sakens bedömande finner <:~>. :~': 1 dapt nöuigt, bör syn på
stället hållas och saklcunnige jämväl tillkallas.
Rätten äger avuöra
saken efter
c
:förekonuni t .

~ri·
~

pra··vr1i·n~
:::.

av allt

W ;.

d däri

Xr någondera parten med :i;-ättens utslag mi ssnöjd,

äger han söka

änd~ing

däri säsom l a g om tvistemål stadgar.
'
0
42

rättighet genom dylik talan vidsträcktare ersättnin,::~ sansprålc gä.
lande, är tillträdaren berättigad att i sammanhang med denna t a

d~n

§.

All undersökning s-, värderings- och annan kostnad, som förarsakas genom de för expropriationsärendes avgörande hos landskapsstyrelsen erforderliga å tgärder, är t i llträ daren pliktig att ers ä tta.

Kostnaden
för
_

·· d ens· samma nträde, som inställts i följd
namn

i 1 mom. föreskrivna tiden.

40 §.
Uppstår av anläggning, i avseende varå begagnandet av fast ig
ten underkastats inskränkning eller del av fastiehet avträtts,
da eller olägenhet, som ej vid expropriationen kunnat förutses ,
ägare eller innehavare av 1'astigheten berättigad att därför v id

av ordförandens eller

led~mots

uteva ro; skall dock gottgöras av

den förswnligeo
Om k ostnaden utlåte sig landskapsstyrelsen i sammanhang med
huvudsaken.

Är
·

Il'å gon

39 § l mom. sägs.

·
missnöjd
med detta

utl~\tande,

gäller vad i

\~ (il~-~~

•i

'·

~ -"

Avträdare, som på grund a v stadgandet i 34 § 2 mom. vid domst~
för talan om vidare ersättning, illan, ä ndå att s å dan icke tilldöm
honom, efter prövning kunna tilläggas gottgörelse för kostnaden

verkställas.
Har till trädare tillkäpnagi vit si.n avsikt att föra tala n om
minska nde av den bestä mda ersä ttningen, skall det stridiga beloppet
hos l andska:psstyrelsen dep.Dneras och . f:'.'cr ej lyftas, innan u t sla-

vid

underrätten~

43

get angående ersättping en vunnit l aga kraft, såframt icke säkerhet /
§o

Innehavare av nyttjanderätt eller annan därmed likställd rät t
het, vilken icke vid nämndens sammanträde bevakat sin rätt och
icke ltller bli vit av ort smyndigheterna eller j ordäg are uppgiven

därför ställe So

.
.Fu.llin··1
·
o Jer
eJ. t-i"11-'-tJra.. d aren saken, eller vinner hanI

ej ändring, skall han ä det stridiga beloppet erlägga ränta efter
sex procent från nedsättning sdagen till dess lyftning får skeo
45

s ås om rättsägare, har sedermera icke någon talan emot tillträdaren, men är berättigad att för skada, som innehavaren g enom rät
tighetens frångående lideF, söka ersättning av jordägaren, dock
där denne varit i god tro, endast såvitt han erhållit vinst gen

§.

I händelse den av landskapsstyrelsen bestämda ersä ttningen genom lg,ga kraft vunnen dom ökas, skall tillträdaren erlägga det
bristande beloppet jämte ränta efter sex procent från den dag, då
han enligt 48 § blivit ä gare av fastighetene

att rättigheten ej bevakats.
46

. 4 kap.
Om ersättninr: ens gäldande och fastigheten:s,tillträ dande .

44 §.
Inom tre månader efter det landskapsstyrelsens utslag om ersättningen givits, skall det enva r rät t sägare tillagda beloppe t
erläggas, där det ej bestämts att utgå såsom årlig avgift eller

Häftar fastigheten på grund av inteckning eller stadgandena om
ogulden köpeskillin.9:
rätt för fordran .elle-L'"'
....., s
_
viss avkomst i penningar

~ller

.;

+'
.i.

"
or
ra·• t -c,_ att uppbära

varor, åtnjuter borgenär samma rätt

i fastighetsägaren tillerkä nd ersättning, som honom tillkommit i
fastigheten.
Kan avträdare eJ· visa . . . a mt1·i ga .i::orm1:
..co · ·
":c
msrättsägande borgenärers
0

fördelning av beloppet, på sätt i 46 0ch 47 .§§ föreskrives, bör

§.

02~- .~,,. .
~-

tillstånd för honom att lyfta honom tilldöm.d ersä ttning, verkstäl
·
av 1nedlen
med tillämnning
av
ler länsstyrelsen för d e 1 ning
.
.t'

stadg~

dena om utmiitt fast egendoms försäljning; och skall förty borgen ärsförteckning enligt 5 kapL Utsökning slagen upprättas och för ~
·· d
lägga s borgenärerna vid samrnan t -ra
e, som h 2.iile s ·§. länsstyrelsen

trädaren därefter anses såsom ägare av fastigheten samt denna vara

fri från därå vilande panträtt och andra enskilda rättigheter, utom
rätt till väg, som ej med rättsägarens bifall blivit inlöst.
Sedan expr opri ati onen slutförts, bör l änss t yrelsen därom underr ä ttas av landskapss t yrelsen.·

och vilket bör vara kungjort genom sådan i landskapet utkommande
tidning, uti vilken allmänna ku..n.görelser rör~ande l andskapet böra

49 §.
Då del a v fastighet exproprierats, skall samma del, såvitt så-

införas, samt genom kallelsebrev delgivas borgenär erna på sätt i

dant icke redan skett, i den för avsöndring stadgade ordning avrö-

nämnda kapitel föres1cri ve&, varefter förteckning en bör läggas ti

sas och ä ka rta avfattas,

grund för fördelning slängden.

jordregistret • .

Har expropriationen omfattat hela fastigheten, skall :fördelni
av medlen ske p å sa"tt ova n a"r sagt.

47 §.
Har av annan orsak, än~i 46 § säges, fråga uppstått om bättre
rätt till vad s å som ersättning bestämts att utgå, skall saken av

Så snart till trädaren hos landslrnpsstyrelsen visat sig hava

l

.

om avskil jandet bör antecknas i

På ansökan av den å terstående delens ägare, sä ock eljest, där

det avträ dda är av n 2.gon betydenhet, l å te l änsstyre lsen den avträdda och den

~te r stående

delens

andelsförh ~t llande

till jo:rdeooks-

hemmanet samt den s istnämnda s mantal och skatt fastställas, sasom
i fr3.ga om styckning av jordlägenhet är föreskniveto

48 §.

fullgjort Vad

varj~mte

Kostnaden för nämnda å tgärder skall ersättas av tillträ daren.

domstol avgöras.

44 ~~~r eskrives, är expropFiationen fullbordad ;
<:1 ~

i fråga, til
och skall förty, där avståendet av fast egendom är

.r

,,,::,

50 §.
Har del av fastighet exproprierats och blir densamma sedermera
föryttrad, emedan

den

~j

vidare ä r för a vsett ändamå l behöv-

lig , står ägar e av återstoden öppet att inom tre mänader efter det

'Z,{

han om föryttringen blivit underrättad å r;ffrlösa delen för det lW

styrelsen.

vartill den föryttrats.

expropriationstillståndet eller utredning därom, att rätt till expropriat~onen omedelbart grundar sig på l~ndska:psl ag , i

5 kap.
Om besittnin5stagande i vissa fall av exnronriation underkas t~

ut~edning

na l a ndskapslag stadgad

18

§ av derJ

angående ägare a v den expropria-

tion underkastade f a stigheten samt innehav a re av nyttjanderätt ä

Qmräde före expropriatioriens slutförande.
51.

Till ansökningen skall fogas bestyrkt avskrift av

§.

densa:aj.i-na tillräcklig säkerhet för erläggandet av avträdarna till-

Har någ on vunnit r ä tt till expropriation och anhållan gjorts

kommande ersättningar jämte

rän~a

ä vensom karta, utvisande det i

expropriationens utförande, må sökanden på de i detta kapitel

ansökningen avsedda omr&dets läge och gränser samt de på området

stadgade villkoren, där sakägarna ej kunnat härom överenskomma ,

befintliga lägenheternas grdnser och by5gnadernas förläggning.

hälla tillstånd att taga det för arbetets igångsättande erfordet
ga

områdE(t i besittning och påbörja a rbetet före expropriationen

. Sagda karta bör vara u ppg jord mipst i skalan 1:8000 av lantmä teriingeniör eller av annan kompetent pers on.

53 §.

slutförande, såframt fastigheten till följd av l:°lrstiden eller av
annan orsak ej kan undergå den i 3 kap. föreskrivna utpålning oc:

Efter det s ådana ägare eller innehavare av mark, vilkas hemvist

värderine; så skyndsamt, som företagets eller byggnadsarbetenas v·

är känt och vilka utan större olägenhet kunna anträffas, beretts

for.drar.

P.tt
tl. llfi-'i'l_le
- --

Sådan rätt må dock iclce utan avträdarens samtycke me dg

-tal ,0'-'

l1·1u

ig

-·

i·

sa l::en s l ca11 a·· ren d e t u

J

can d ro·· J· smr:tgl av

vas, däres t utnyttjandet av bebyggd tomt för bostad, lantbruk, a

länsstyre lsen avgöras.

färsrörelse eller industriBll inrä ttning eller ock jordägarens

ga sökanden att omedelbart och utan hinder av till äventyrs över

ringsutövning eller utkomst därigenom i märklig mån försvåras

ursl aget anförcla besvär ta&a del i ansökningen avsedda området i

0

besittning.
Ansökan, som i föregå ende paragraf avses, skall göras hos l~P

Genom si·tt utslag mä l änsstyrelsen berätti-

Angående utg ivandet ov länsstyrelsens utslag och del-

givningen :'it sa1cägarna gäller vad i 37 § av denna: landskapslag är

Det El.l i gger l ä n ss t yre l se n at t till se , a tt ut1;ålni nt;en oc h värsta dgat.
derine en av clet expropriation underkastade områ det s å s n a rt som
P..n dr :j_n g i f öre nämnda u t sl ag sökes hos hö g st a f örval t ning sdoms t c
möjli gt verkstä llas.
le ~

i n om trettio

d a g~ r

eft er de t utsl aget gavs .
55, §.

54- § .

Då landskapssty:celsen >genom ut s l ag i expropriationsmå l besti:imFörrä n sö kanden i nl e cJ.er arbetet på områ det, skal l g enom sökanmer den av·trädaren tillkonunande ers2 ttning en, skall r>å ersä ttninc:; s
dens f örs org och pä ha ns bek os tna d pä omrä de t v erkstä llas syn fö r
beloppet beräknas se x procents r ä n t a,

rä l~n a t

fr ån d en dag , då an-

re dan de av den e g endom, s om ska ll tillträ das, och för framdeles sk
lägg aren för a rbetets i gån gsättande v arit berä tti ga c1 att taga de
ende up p ska ttnine a v expro pri a tio n ser sättningar.

Synen , som bevi s
inlösen un<lerka st a cle

o:rnr ~ dena

i besittning .

Prövas nu nä mnda rän-

li gen s kall delg iva s i 53 § n ämn da sakägare, förrättas av två kum
ta icke mot svara den s ka da eller ol ägenhet avträ da ren under tiden
ga och oj ä viga p erson er.

Häller synen flera f asti gheter och k an
lidit, skall gottgörelse dä rutöver h onom tillerkännas; och bör

del givning en annars ick e utan svå righet ske, må sakägarna underrät
1

expropriationsnä mnden p å avträ darens anhållan dä rom avg iva yttran-

om syneförrä ttningen ge nom kungöre l se , s om i g od t id före förrä t t n
deo

g ens 1?ö rjan bör offentliggö r a s i någ on på orten allmä nt s pridd t id

56 §.
:q,ing.

Synemä nnen utses på s ök a ndens a nhållan a v domhav anden i clo
Dä rest områ de, som med stöd a v v a d ovan stadgats av anläggaren

sag an eller r å a s tuvurä tten i Mariehamn..

Den över fcirrä ttningen up
tagits i besittning ,eller del e. v s å dant områ de icke sedermera ex-

g jorda expeditionen s kall i t venne "eeemplar ti l ls täl las sökan den s
~roprieras,

utdrag därav till n ö di ga del a r på

ansökan l ä mnas till jordägare o
v a runder

inne h e.v a re.

tillkoillner jordägare eller -inneha v are för den tid,

besitt n ing srä tte~

till

s ~ dant

område fr å ntagits honom,

Det ena ex empl aret a v nä mnda expe dition s k a l l av sö li:
ersättning för skada och olägenhet, som uppkow..mit J ä rigenom att

den tillst ällaw ex propria tionshämndens ordförande, så sna rt s å dan
h an icke kunna t utnyttja sin e g endom.
or dn a ts.

För s ka da och olägenhet,

som vållats genom verkstä ll da arb e ten på det av till trädaren i be
sittning tagna områ det, skall därj ämte full ersättning giyas.
På ovan i 1 mom. nämnda ersättningar skola stadgandena i denni

land.ska:pslag i tillämpliga delar l ä n da till efterrättelse.

at t fastighetsinneha varn.-a . och go demännen om tiden och stället
för unuersökning en i g od tid förut underrättats.

ningen omfatta ett flertal. f a stigheter, s k all underrättelse me ddelas sakägarna genom kung örelse, som två gång er införes i sådan i
landskapet utkommande tidning , uti yilken allmänna kungörelser rö-

6 kap.

Om undersökning och förberedande a v företag, som berättis:a til

rande landskapet införas. '
.

59 §o

enrnrouri a tion.

57 §

Över skada och oläg eriJ1et' som g enom un uersöknine en förorsakas

i

Besluter ·landskapsstyrelsen till förberedande av företag, f ör
vilket expropriation får äf~a rwn, att l å ta anställa undersökning
fasti ghet, bör beslutet delg ivas inneha v ar en, s om ä r pliktig a tt
t å la sådan mot full ersä ttning för skada och olägenhet, som däri

fastighetsinnehav c.Rrna
skol a go d emannen,.dä
··
·
'
r ej överenskommelse om
dess ersä ttande

g ena~t

träffa s, uppr a··tt a beskrivning och värde-

ring , och skall s ålunda be s t ännd ersa·· ttn ing g enast utbetala s; dock
äger den, som ej nöjes

0

.1..

a u

ersättnine;en, r ä tt att uhderställa saken

domstols prövning inom den i 39 §- nämnda tid, räknat fr ån det upp-

genom förorsakas.
Land skap sstyrelsen äe;er i sådant

fall anmoda vederbörande ko

nalnämnd eller maeistrat att utse godemän till det antal lands1ca
styrelsen

Skall undersök-

b estämn1er för att vid undersökningen ver1cste lla u pi1-

skattning av däri5enom tillskyndad ska da och olägenhet.

58 §.
Sådan undersökning f å r ej påbörjas, innan fjorton dagar från
den i 57 § nämnda del g ivning förflutit och ej heller för etaga s
0

skattningen skedde.
Gogemä rinens arvode skall av sökanden gäldaso

7 kap.
Särskilda st a dganden.
60 §o

Landskapsstyrelsen ä g er bestämma vilken av dess avdelningar, som
skall
..
- h an dl- aega
de ä renden, vilka f..oran1 edas a v denna landskapslag .

Likaså skall l an dsk apa styrel sen f ör v a rj e särsk ilt f all föro rdna
lämplig person att vid expropriation fö reträda land skapet • .

61 §.
Denna landska p slag gäller ej tvån g sinlö s en a v fast eg endom f ör

allmänna ri1rnbehov.

Genom denna landskap sl a6 upphä ves landskap slagen den 29 septe
ber 1924 om e:o<:propriation a v fast egendom för l an d sk a pet Ålands

behov (26/ 24).
Mariehamn den 18 f eqruf!ri 1953•
På l a n ds kap s styrels e ns vägnar:

Lantrå d
Viktor Stra ndfä lt.
Landskap s sekreterare
Ch. Stormb om.

