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Å 1 a n d s { 1 a n d s . k a p s s t y r e 1 -

s e s frams ,t ä llning till Ålands landsting med 

för s l ag, till l andskapsl ag. angående vissa eran-

nelagsförhålla nden i lands kapet Åland. 

Landstinget har vid plenum den 1 8 mars 1952 med anledning av 

hemställningsmötionen m 1/1952 (Herman M~ttsson) givit landskaps-

styrelsen i uppdrag att till Landstinget inkomma med försl ag till 

l a ndskapslag om vissa grannelagsförhållanden. I förenämnda hem-

ställningsmotion säges bl.a. följande: 

"Bland de av rikets laga r som enligt 10 § l agen om självsty-

relse för Åland av den 6 maj 1920 förblev gällande i landskapet 

Åland, är l agen om vissa grannelag sförhå llanden av den 13 f'ebrua-

ri 1920. Men då lagstiftning om de g rannelagsförhållanden som re 

lerats i nämnda lag måste anses tillhöra Landstingets behörighet, 

då den icke kan hänföras till v a rken judic~ell- eller förva lt-

n~ngsrätt och ej heller på sådant sätt inskränker äganderätten, 

~tt privaträtten därav skulle beröras, b ör såväl lagstiftning som 

annan myndighets å tgärd ankomma på sj ä lvstyrelsemyndigheterna. 

Lagens egentliga innebörd ha r k~raktären av en ordning sstadga 

och även i viss mån byggnadsor1dning . Den lämnar föreskrifter om ~ 



grävande, bygg~nde, upplag, eldfarliga inrättningar o.s.v. i nä 

heten av grannes mark, samt skyddar den ena grannen för s å dan s} 

da, fara, men eller obehag, som den andra grannen kunde f örorsak 

vilket allt bör ordnas av självstyrelseorganen. 

Skulle Landstinget, som jag har skäl förmoda, dela denna min 

uppfattning, bör ännämnda lagstiftning tagas under omprövning 

och anser jag att de i ovannämnda rikslag ingående bestämmelser -

i huvudsak kunde införas i landskapslagen. Dock b d §§ 18 1 or e , 9 

och 24 ändras så att på landshövding ankommande uppgifter över-

föras till landskapsstyrelsen och §§ 15 och 16 helt och hålle t 

utgå. De angelägenheter, som omnämnas i § 15, äro nämligen r eg-

lerade i landskapslagen om ägovägar (19/32) och i § 16 av land-

skapslagen om elektriska anläggningar i land~kapet Åland (18/44)1 

Här berörda omständigheter, och även av de lokala förh~llander -

påkallade, bör grundligt prövas och övervägas, vilket i första 

hand lämpligast överlämnas till landskapsstyrelsen." 

I sitt betänkande med anledning av hemställningsmotionen k on-

staterar Landstingets lagutskott, ~tt "lagstiftningen om granne-

lagsförhållandena synes därför höra till det gebit, där Lands-

tinget äger 1
8
gs.tifta, ty lagen om grannelagsförhållanden inne-

D:?t 
121 

håller främst ordningsföreskrifter och sådana föreskrifter, som 

vanligtvis upptagas i byggnadsordning." 

. Landskapsstyrelsen har i enlighet med sitt uppdrag låtit utar-

beta förslag till landskapslag i ämnet. Eikets lag i ämnet ligger 

helt till grund för förslaget. Rikslagen utgör en s.k. blandad 

lag, där en mängd stadganden äro .av sådan privaträttslig h~tur , 

att lagstiftning beträffande dem tillhör riket. Dessa stadgan-

den äro i förslaget recipierade, vilket ur behörighetssynpunkt be-

träffande landskapslagstiftningen godtagits. Förslaget torde 

icke behöva närmare motiveras. 

Hänvisande till förestående får landskapsstyrelsen vördsammast 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

angående vissa grannelagsförhållanden i landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §. 

På landet i landskapet Åland får byggnad ej uppföras närmare 

än fem meter till mark, som annan äger eller besitter med nytt-

janderätt, såframt ej ägaren eller nyttjorättshayaren giva där-

till lov, ej heller närmare än tio meter inpå byggnad å mark, som 
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av annan äges eller med nyttjanderätt innehaves, s å framt icke 

landskapsstyrelsen efter vederbörande brandmyndighets hörande fö 

särskilt fall medgiver undantag från nämnda förbud. 

För hus, som är högre än tio meter, skall minsta avståndet 

., , från grannes mark, där icke grannarna härom annorlunda överenskoi 

mit, vara husets. höjd minskad med fem meter, ävensom minsta avw 

det från grannes byggnad städse husets hela höjd, i vartdera fal 

let räknat från grundens medelhöjd till högsta punkten på taket. 

2 §. 

Ria, badstuga med öppet rös, smedja eller annan byggnad av el1 

farlig beskaffenhet, vilken ej är uppförd av brandfritt material 

samt väderkvarn, får icke på landet utan grannes tillstånd uppfö· 

ras närmare hans mark än femton meter, ej heller närmare hans 

trädgård, gårdsplan, arrendetomt eller på hans egen jord befint-

lig byggnad än trettio meter; dock får sådan här ovan nämnd eld-

farlig byggnad och byggnad, på mark, som annan äger eller med nyt'. 

janderätt besitter, icke förläggas närmare inpå varandra än tjug( 

meter. Lag samma vare i fråga om byggnad, täckt med halm, pär-

tor, spån eller annat lättantändligt ämne, såvida icke detta gen 

av rikets byggnadsstyrelse godkänt förfaringssätt gjorts svåran-

tändligt. 

Med byggnad av icke brandfritt material skall förstås sådan 

byggnad av brandhärdigt eller icke brandhärdigt material, vars 

ytterväggar icke äro, brandsäkra. 

Finnes mellan eldfarlig inrättning eller väderkvarn och gran-

nes mark eller byggnad annan byggnad, kan granne fordra, att det 

i 1 mom. nämnda avståndet skall ökas med hälften av den mellanlig-

gande byggnadens längd i riktning mot hans mark ell er byggnad. 

Vad ovan är sagt, skall, gälla även om upplag av trävaror el-

ler annat lätt antändl i gt gods, avsett att förvaras på platsen 

en längre tid. 

Har grannelagsförhållandet tillkommit först efter det byggnad 

redan uppförts eller var under uppförande eller efter det upplag, 

som i föregående mom. avses, tagits i bruk, skall granne icke äga 

rätt att med stöd av bestämmelserna i 1 och 3 mom •. eller i 1 § 

fordra byggnadens ne,drivande eller upplagets undanskaffande. 

3 § O' 

Stall, fähus, gödselstad, avträde eller :annan dylik inrätt-

. ning skall anläggas på sådant sätt, att granne därav ej lider 

uppenbart men. 
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av annan äges eller med nyttjanderätt innehaves, såfram~ icke tändligt. 

landskapsstyrelsen efter vederbörande brandmyndighets hörande fä Med byggnad av icke brandfritt material skall förstås sådan 

särskilt fall medgiver undantag från nämnda förbud. byggnad av brandhärdigt eller icke brandhärdigt material, vars 

För hus, som är högre än tio meter, skall minsta avståndet ytterväggar icke äro, brandsäkra. 

" . från grannes mark, där icke grannarna härom annorlunda överenskoi Finnes mellan eldfarlig inrättning eller väderkvarn och gran-

mit, vara husets höjd minskad med fem meter, ävensom minsta avsti nes mark eller byggnad annan byggnad, kan granne fordra, a t t det 

det från grannes byggnad städse husets hela höjd, i vartdera f al. i 1 mom. nämnda avståndet skall ökas med hälften av den mellanlig-

let räknat från grundens medelhöjd till högsta punkten på taket, gande byggnadens längd i riktning mot hans mark eller byggnad. 

2 §. Vad ovan är saat skall, gälla även om upplag av trävaror el-
6 ' . 

Ria, badstuga med öppet rös, smedja eller annan byggnad av el1 ler annat lätt antändligt gods, avsett att förvaras på platsen 

farlig beskaffenhet, vilken ej är uppförd av brandfritt material en längre tid. 

samt väderkvarn, får icke på landet utan grannes tillstånd up:pfö· Har grannelagsförhållandet tillkommit först efter det byggnad 

ras närmare hans mark än femton meter, ej heller närmare hans redan uppförts eller var under uppförande eller efter det upplag, 

trädgård, gårdsplan, arrendetomt eller på hans egen jord befint- som i föregående mom. avses, tagits i bruk, skall granne icke äga 

lig byggnad än trettio meter; dock får sådan här ovan nämnd eld- rätt att med stöd av bestämmelserna i 1 och 3 mom. eller i 1 § 

farlig byggnad och byggnad. på mark, som annan äger eller med nyt~ fordra byggnadens ne-drivande eller upplagets undanskaffande. 

janderätt besitter, icke förläggas närmare inpå varandra än t jugc 3 § O' 

meter. Lag samma vare i fråga om byggnad, täckt med halm, pär- Stall, fähus, gödselstad~ avträde eller annan dylik inrätt-

tor, spån eller annat lättantändligt ämne, såvida icke detta genG ning skall anläggas på sådant sätt, att granne därav ej lider 

av rikets byggnadsstyrelse godkänt förfaringssätt gjorts svåran- uppenbart men. 



s 

ej 

ra så 

" 

Genom 

fast 

en f 

s 

t skynda,s 

ttat, att 

s 
' 

av byggnad e annan 

4 § .. 

ej s eller avle s ej 

s' t e a nna..-ri 

t. 

5 §. 

s, mot annans vet 

en t t i nedfaller 

6 §., 

, som ti11 i 

da föreskri:Eter 

annans , ut 

annan e f ö s dgats, i 

s tens sse påb 

agen ..C• 
J_ stadfäst 

fordras till 

7 § •. 

Giltigheten av , genom vilket me ts 

se s i 1, 2 er 5 eller t 

fönster e 21 nnan 1 jusö i 

1 
är t, ej om ock i t 

eller förstöres genom vådeld eller annan 

tilldragelse, inom s ticl en i huvudsak l be-

d eller s i 

Vederbörande brandmyndighet er, sätt därom är särskilt 

adgat, erle.vnaden av vad ovan föreskrivits beträf-

fan ta avst8.nd mellan .. 

8 § .. 

der genom rötter s men i 

användandet av , som han e med nyttj t besi 

ter., b tigad bortt de.m. Detsamma ska1l 

överhäne:~ande ssa icke b s av en 

inom sVilllig tid e er tillsäg se 

9 § .. 

s b så, att byggnad på an.nans 

förlorar s t stöd. n:fi.gon å belastar 

samma så, att d annans edes skadas, skil 

han ta skadan, s ej denna bero på otillrä 

' a byggnaden eljest varit vårdslö 



:7 

, som av e r annor-

u t e er d s d s s att tj s er un-t e 

skyd der oms till 

a f ö s men väs t t e men, 

i si 

s e da o men. att 

e do en er ett 

d ru.m, f att s d e t e ss t 

' s vi stödj , och ar .. 

s den 14 

t vara b annans s a t sl:: er in 
' 

e 

§ .. i 1 0 2 § s e 

tar , mur e annan e er 0 

vara b me 0 det ej t;t tre ve 

ej t f se om farans _,_ 
IJ J av som ic er 

s b s t 

Vad s om ägare , som s ts ne 

av t rätt t står i s mn:ma e me ler 0 i fö ti 

.. 
ten ets 

lider s s 



~·· - . 

ersättning, sä länge intrånget fortgår. Där b;7ggnaden skjuter 

in på hans grund, skall ersättningen u-1-go··ras " genom en fr\§.n f as ti 
' 

heten utgående årlig avgälå. Dennas belopp skall fastställas av 

domstol, som, i händelse så befinnes nödigt, äger giva de perso~ 

ner, för vilkas fordringar de ifråg2 varande fastigheterna till äve 

tyrs utgöra underpant, tillfälle att bliva i saken hörda . 

:F'astställd avgäld skall gälla för en tid av tio år samt även 

därefter, intill dess densamma på sakägares anhållan ånyo be-

stämmes. 

15 §". 

Saknar jordlägenhet eller särskilt skifte därav för dess ända-

målsenliga nytt0ånae erforderlig förbindelse med landsväg eller 

gemensam bygdeväg, eller kan förefintlig väg ej utan synnerlig 

olägenhet begagnas, skall ägaren vara berätt·igad att mot årlie 

avgäld erhålla nödig väg, där den erforderliga förbindelsen me d 

minsta olägenhet kan anordnas. Avgälden bestämmes på sätt i 14 

§ stadgas. 

Lag samma vare, där erforderlig förbindelse med allmänt begag-

nad vattenväg saknas eller förefintlig väg till densamma ej utan 

synnerlig olägenhet kan användas. 

16 §. 

!.".·~/ 
{") '""' 

129. 

Ägare eller innehavare med nyttjanderätt av jordlägenhet är 

skyldig att tåla, a tt granne eller annan nära boende genom hans 

mark, utom tomt, trädgård eller park, drager för sitt husbehov av 

sedd telefonledning, så O'Ck elektrisk ledning för alstrande av 

ljus eller överföring av kraft, ävensom uppställa härför erforder 

liga stolpar, såframt det utan större olägenhet för honom kan ske 

och ledningen eljest ej eller blott med oskäl·ig 'kostnad kan anord 

nas. Dock skall ersättning givas för skada och olägenhet. 

Vad i 1 mom. föreskrivits, innefat Gar icke ändring i stadgan-

dena om skyldighet att upplåta mark för grundande av ovannämnda 

och därmed j ämförliga inrättningar, på sätt om expropriation är 

föreskrivet. 

17 §. 

Såvida ej nedan annorlunda stadgas, äger ingen hålla upp-

lag eller nyttj a fastighet så, att granne eller annan, som äger 

eller med nyttjanderätt besitter jord eller hus i närheten, el-

ler vars intressen kunna därav beröras, varaktigt lider oskä-

ligt besvär genom gnistor , aska, sot, rök, värme, stank, gaser, 

ånga, skakning, builer eller dylikt. Är sådant besvär enligt 



ortsförhållandena ej att,anses såsom ovanligt eller opåräknat 
' 

eller har grannelagsförhållandet inträtt efter det 1 

nyttjandet Vi 

tog eller upplaget tillkom, och har besva"'re-t; e J. t yppa s senare 

eller märkligt \ökats, skall det ej ~om oskälig~ anses. 

18 §. 

Den, som vill uppföra anläggning för bedrivande av verksam.het 

eller hålla upplag, som kan förorsaka i _ 17 § f om örmäl t oskäl i gt 

besv~±, äger utverka i Mariehamn hos magistraten och på landet 

hos kommunalnämnden beslut därom, på vilket avstt\.nd från grannes 

mark anläggningen får uppföras eller µpplaget hållas. Ansök-

ningen skall biJ..äggas nödiga up11gifter rörande beskaffenheten oc! 

omf8.nget av anläggnin en eller upplae-et samt huru driften av an-

läggningen är avsedd att ä
0
,ga rum. De tt k 11 ·· - a,s a aven gälla, då 

någon önskar förändra ell~r utvidga anläggning eller dess dri ft 

eller uppl ag på sådant sätt, att t 2· di· gare f .. t ··tt · oru sa ningar be-

träffande läget ej längre förefinnas. 

Ärende, som i föregående mom. avs es, äger magistraten ell er 

kommunalnämnd~n jämte eget utlåtande hänskjuta till landskapssty-

relsen i de fall där k \ ver samheten eller hållandet av upplag hän-

för sig till områ. de, som lyder under ~andskapsf?rva1tningen, och 

i övriga fall till länsstyrelsen, där anläggnine en kan medföra 

besvär på ett vidsträckt område eller sådan anläggning överhuvud 

ej får inrättas utan tillstånd 3 v förenämnda myndigheter. 

19 §o 

Innan 1)eslut fattas i ärende, som är nämnt i 18 §, skall på 

sökandens bekostnad på platsen hållas syn, till vilken granne 

skall kallas, vars mark gränsa r omedelbart intill, och varom 

andra, som äga eller med ny,ttjanderätt besitta jord eller hus i 

närheten, skola underrätta:s genom kungfårelse, som offentliggö-

res på sätt om kommunala kung.örelsers tillkännagivande på orten 

är bestämt. Har ärendet hä nskjutits till landskapsstyrelsen el-

ler länsstyrelsen, och prövas ansökningen beröra även Mariehamn 

eller annan ort på landet, · skall magistraten eller vederbörande 

kommunalnämnd höras. 

Vad ovan är stadgat, äger även tillämpning, då tillstånd till 

anläggningen sökts hos landskapsstyrelsen eller länsstyrelsen. 

Vid prövning · av ansökning, som nämnes i 1 mom. skall avseende 

fästas därå , huruvida platsen i följd av naturförhållanden:teller 

andra orsaker är synnerligen lämpad för anläggningen, l iksom 

ock vid det förhållande, huruvida anläggning redan förut finnes 
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förlagd till trakten. Finnes för frågans bedömande särskild ut~ 

redning erforderlig, skall sådan på sökandens bekostnad anskaff q 

Är någon missnöjd med magistrats eller kommunalnämnds beslut 

' 
kan besvär däröver anföra~. hos länsstyrelsen inom trettio dagar 

1efter beslutets anslående, i Mariehamn hos magistraten och på 

l ande t å kommunens anslagstavla. I l änsstyrelsens utslag kan 

än~ring sökas hos högsta förval tningsdomstolen i nom sextio dagar 

efter utslagets utgivande. 

20 §. 

Meddelas, enligt vad ·därom är särskilt stadgat, offentlig 

myndighets tillstånd till anläggning, är det i 18 § föreskrivna 

särskilda förfarandet icke därutöver av nöden. 

21 §. 

Tillskyndas granne eller annan,, genom anläggning eller upplag , 

oaktat ,anläggningen eller upplaget tillkommit under iakttagande av 

vad i 18 § föreskrivits, eller såsom i 20 § säges, oskälig t b e-

svä~ av det i 17 § nämnda slag, är denne ej berättigad att for dra 

driftens inställande eller upplagets undanskaffande. Han äger 

dock makt att yrka ägarens eller innehavarens av anläggningen el-

ler upplaget förpliktande att draga försorg at t besväret, fas t ä n 

det ej vålla ts av vårdslöshet eller försumlighet, bringas att 

Samt har rätt till ersättning för skada och annat men, upphöra 

' I 

Da··r anstalter för besvärets upphö_rande I tills besväret upphört. i 

alls icke eller icke utan oskälig kostnad kunna åstadkomma~, skal~ 
han hållas skadelös för a1lt honom förorsakat besvär. Minskas bej 

sväret, skall ersättningen därefter jämkas. 

Vad i 1 mom. stadgats, skall äyen gälla om anläggning, som i 

t ·11k ·t eller begynt drivas, innan denna landlaga Qrdning 1 omm1 

kraft, dock sålunda att ersättning för besvär, skapslag trätt i 

som granne eller annan därförinnan lidit, ej skail äga rum. 

22 §. 

f .. vi· lken enligt vad därom är särskilt stadgat, Anläggning, or 

utverkats offentlig myndighets tillstånd, skall i avseende å be-

svär, som i 17 § nämnes, anses lika med i 18 § omförrnäld anlägg-

ning. 

\ 23 §. 

Har i fråga om anläggning eller upplag ej iakttagits, vad i 

18 § stadgas, och lider någon därav sådant oskäligt besvfjr som i 

" · 17 § omföFmä~es~ kan på hans yrkanQe ägaren av anläggning an el 

ler upplaget åläggas att ;inställa driften eller undanskaffa up1)-
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lageto Ägaren skall också svara för skada och annat men, fast~ Vad i landskapslag eller annorstädes finnes föreskrivet om 

sådant icke vållats genom vårdslöshet eller försumlighet. 
• . villkoren för anläggande eller drivande av hälsovådliga eller il ar 1 

hållandet fortbestått i tre å~ och har, då talan väckes, ej he1 andra farliga inrättninear, för tillverkning, upplag med mera av 

ler väsentligt större besvär yppats än förut, skall gälla vad i vissa ämnen, så ock om nyttjande av vattendrag, skall ej genom 

·§ är sagt. stadgandena i denna landskapslag undergå någon ändring. 

Ålägges ägare av anläggning eller upplag att inställa anlägg. 26 §. 

ningens drift eller undanskaffa upplaget, kan domstolen tillika Bestämmelserna i 1 och 2 §§ skola ej tillämpas på förhållan-

bestämma, att domen, oaktat ändring däri sökes, tillsvidare skal de, som lagligen tillkommit före denna landskapslags ikraft-

lända till efterrättelse. trädande, så län5e förhållandet består oförändrat. 

~ad ovan är sagt, skall även ä ga tillämpning, om anläggning Mariehamn den 15 oktober 1952· 

eller dess drift eller upplag förändrats eller utvidgats, såsom På landskapsstyrelsens vägnar: 

18 § omförmäles, utan iakttagande av vad där föreskrives. Lantråd ~-~ 
24 §. Viktor Strandfält. 

Angående åläggande för äg~re att vidtaga nöd~ga å tgärder för Landskapssekreterare 

bringa synnerligen betydande faror eller olägenbeter, förorsalrn- Ch. Stormbomo 

de av i 17 § avsedd verksamhet, att upphöra eller minskas, sarnt 

angående verksamhetens inskränkande, inställande eller nedlägg~· 

de helt och hållet, skall lända hithörande bestämmelser i rikets 

lag om vissa grannelagsförhållanden till efterrättelse. 

25 §. 


