
1988-89 L t-Ls framst. nr 30 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av 23 § landskapslagen om 

naturvård. 

Enligt 23 § 1 mom. landskapslagen om naturvård får tavla, skylt, affisch, 

inskrift eller liknande anordning inte uppsättas utanför stads- eller byggnadsplane

rat område. Med stöd av lagens 23 § 5 mom. kan landskapsstyrelsen dock bevilja 

tillstånd till sådan skyltning om det med här.syn till trafiken, turismen eller annan 

sådan orsak bör anses behövligt. 

Landstinget har den 23 mars 1988 hemställt hos landskapsstyrelsen att överse 

bestämmelserna om skyltning i landskapslagen om naturvård så att beslutande

rätten skulle överflyttas på kommunal myndighet varvid lokala behov särskilt kan 

tillgodoses (lagmot. nr 15 1987-88 Lt). I anledning av landstingets hemställan 

föreslås att 23 § 5 mom. landskapslagen om naturvård ändras så att tillstånd till 

skyltning utanför stads- eller byggnadspl.:i.nerat område beviljas av de kommunala 

byggnadsnämnderna vilka besitter erforderlig lokalkännedom. Vid beviljandet av 

tillstånd skullr:~ byggnadsnämnd vara skyldig att iaktta anvisningar som landskaps

styrelsen utfärdar. I anvisningarna skulle ingå föreskrifter bl.a. om hur skyltar och 

liknande anordningar skall anpassas till miljön Bestämmelsen i 23 § 6 mom. enligt 

vilken landskapsstyrelsen har rätt att meddela föreläggande om avlägsnande av 

uppenbart vanprydande anordning, skulle kvarstå i lagen. 

En kommunal myndighet kan i vissa avseenden vara underställd landskaps

styrelsen. I så.dana fall skall besvär över den kommunala myndighetens beslut 

anföras hos landskapsstyrelsen i enlighet med bestämmelserna i lagen om tillämp

ningen i landskapet Åland av lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden 

(18/79). Nämnda princip fastslogs i Republikens presidents skrivelse den 27 juni 

1986 med meddelande om att landskapslagen om stöd för bostadsförbättring 

förordnats att förfalla (landstingets beslut den 30 april 1986, 1985-86 L t-Ls frarnst. 

nr 13). I ärenden som avses i 23 § 5 mom. skulle byggnadsnämnden vara underställd 

landskapsstyrelsen, vilket innebär att landskapsstyrelsen skulle vara besvärsinstans 

i dessa fall. 

I samband med beredningen av ärendet har kommunerna givits tillfälle att 

yttra sig över landstingets hemställan. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 
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Landskapslag 

angående ändring av 23 § landskapslagen om naturvård 

I enlighet med landstingets beslut ändras 23 § 5 mom. landskapslagen den 23 

maj 1977 om naturvård (41/77) som följer: 

23 § 

Byggnadsnämnd i kommun kan bevilja tillstånd till uppsättning av i 1 · mom. 

avsedd anordning utanför stads- eller byggnadsplanerat område, om det med hänsyn 

till trafiken eller turismen eller annan liknande orsak bör anses vara behövligt. När 

tillstånd beviljas skall byggnadsnämnden iaktta anvisningar som landskapsstyrelsen 

utfärdar. 

Denna lag träder i kraft den. 

Mariehamn den 9 mars 1989 

V.icelantråd May Flodin 

~agberedningssekreterare Birgitta Björkqvist 


