Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t
r e 1 s e s framställning till Ålands
landsting med förslag till landskapslag
angående ändring av landskapslagen om reg1 e ring av byggnadsverksamheten.
I samband med landskapsstyrelsens framställning med förslag till ändring av landskapslagen om reglering av byggnadsverksamheten, som överlämnades till landstinget vid senast~ vintersession, berördes även en
framtida ändring av lagens bestämmelser om regionplanering. Den nugällande lydelsen av dessa bestämmelser förutsätter~ att regionplaneringen
skall verkställas av kommunerna, vilka för detta ändamål skall bilda kommunalförbund eller överlåta uppgiften till en vederbörligen inregistrerad
förening. Tillkomsten av planeringsrådet har dock möjliggjort ytterligare
ett alternativ, nämligen att sådan pl8~1ering kan överföras på landskapet
och i sådant fall lämpligen anförtros planeringsrådet. Detta alternativ
vann även understöd av de landstingsmän, som uttalade sig under remissdebatten med anledning av nämnda framställning. Planeringsrådets arbetsutskott har tillsammans med lagberedningssekreteraren utarbetat ett betänkande jämte förslag till ändring av byggnadslagen, över vilket betänkande kommunernas yttrande inhämtats,och vilket legat till grund för föreliggande framställning.
Behovet av en översiktlig planering av landskapet är i detta skede
synnerligen stort. Särskilt fri tidsbebyggelsen förutsätter klara riktlinjer för såväl landskapets som de kommunala myndigheternas handlande.
Också skapandtt av tätorter på landsbygden 9 ordnandet av grundskoldistrikt
med mera~ bör grunda sig på en översiktlig planering för undvikande av
oriktiga investeringar och förvaltningsåtgärder. På dessa grunder och då
~ppgörandet av regionplan för hela landskapet sålunda är en av de viktigaste och mest skyndsamma uppgifterna i det nyligen påbörjade översiktliga
Planeringsarbetet har landskapsstyrelsen funnit? att i byggnadslagens
j kap. skulle ingå ett stadgande därom 9 att uppgörandet av en regionplan
Skulle vara obligatorisk och således icke förutsätta något särskilt förordnande från landskapsstyrelsens sida.
Den översiktliga planeringen, som i riket motsvaras dels av riksplanering och dels av regionplanering 9 skulle enligt landskapsstyrelsens
Uppfattning helt och hållet anförtros planeringsrådet. För detta alternativ talar den relativt snabba förvaltningsproceduren i detta organ jämfört med motsvarande procedur inom ett kommunalförbund. Dessutom skulle
landskapsstyrelsens sakkunniga tjänstemän i viss utsträckning kunna biträVid uppgörandet av regionplanen, då ju riksplaneringen i landskapet
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skUlle sarmnanfalla med regionplaneringen.
överförandet av dessa planeringsuppgifter på landskapet från kommunerna skulle visserligen innebära en inskränkning av den kommunala självpestämmanderätten9riien också det nuva,rande systemet9 som förutsätter kommunalförbund eller förening,innebär en iTiskränkning i den enskilda kommunens självständiga handlande. Konnnunerna skulle dock enligt föreliggande lagförslag förbehållas rätt att giva utlåtande såväl över plzilleringsrådets allmänna och årliga verksamhetsprogram samt över beräknade kostnader för regionplaneringen som över uppgjort f'örslag till regionplan.
Därigenom skulle kormnunernas möjligheter att påverka planeringen kunna
tillgodoses.
I samband med den nyligen antagna ändringen av rikets byggnadslag
(FFS 493/68) har bestämmelserna angående regionplanering i riket undergått
en rätt omfattande revidering. Denna lagändr:hg har även legat till grund
för uppgörandet av föreliggande lagförslag.
För underlättande av landskapsstyrelsens och kommunernas tillsyn över
regionplaneringen och planeringsrådets verksa.mhet skulle enligt lagförslaget planeringsrådet uppgöra ett allmänt program och en kostnadskalkyl
för regionplanen. Detta program och denna kalkyl skulle delgivas land~
skapsstyrelsen och kommunerna. Dessutom skulle för varje kalenderår planeringsrådet utarbeta ett detaljerat verksamhetsprogram och ett budgetförslag 9 som skulle godkännas av landskapsstyrelsen efter det att kommunerna
uttalat sig över desamma.
Enligt 21 § 2 mom. i lagförslaget skulle landskapsstyrelsen under
kalenderåret kunna godkänna ändringar i det årliga verksamhetsprogrammet och kostnadsförslaget utan att koJJJ:munerna över dessa ändringsförslag
i varje fall skulle avgiva utlåtande. Ifall ändringarna skulle innebära
betydande förhöjningar av kostnaderna, kommer naturligtvis kommunerna även
i dessa fall att höras. Sådana ändringar förutsätter dessutom tillägg
till årsstaterna, varför även landstinget måste godkänna ändringsförslaget i dylika fall.
I samband med den ändrade lydelsen av bestämmelserna i rikets lag an=
gående regionplanering har fördelningen av kostnaderna mellan staten
och komrnunerna i princip icke ändrats. Sålunda skall såsom hittills statens andel utgöra hälften av de godkänc1a kostnaderna. Kommuner? vars
ekonomiska bärkraft är särskilt svag? kan dock enligt nugällande lydelse
av rikets 24 § givas utökat statsbidrag, vilket även skulle bliva fallet
enligt föreliggande lagförslag.
På denna grund skulle enligt 23 § föreliggande lagförslag motsvarande
ersättning utgå av landskapets ordinarie medel. Då landskapet sålunda
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-3$kUlle vara såväl beviljande som verkställande myndighet och då mot.$varande stöd i riket kan utbetalas i förskott 9 innebär detta, att land~kapssty.relse:u under året i förskott kommer att överföra ordinarie me~el för detta ändamål i nödig utsträckning till den enskilda budgeten,
iver vilken samtliga kostnader för regionplaneringen kollllller att bokföras.
Beträffande de grunder, enligt vill{a kommunerna skulle vara skyldiga
att tillskjuta medel för regionplaneringen, har landsk~psstyrelsen stannat för, att kommunerna~ andei av kostnaderna för uppgörandet a~ regionplanen även i första hand skulle bestridas med landskapets enskilda medel.
Kommunerna skulle sedan ersätta landskapet för dessa kostnader sålunda,
att den kommunala andelen av kostnaderna vid den årliga avräkningen skulle fördelas mellan kommunerna i förhållande till envar kommuns skattören
under föregående skatteår. Härigenom skulle kommunernas ansvar i viss
mån ko1mna att stå i ett skäligt förhållande till deras ekonomiska resurser, medan den i riket gällande grunden, att andelen också skulle stå
i förhållande till den nytta planen medför för respektive kommun, icke
skulle tillämpas i landskapet, då det torde vara svårt att rättvist uppskatta den framtida nyttan av en· regionplan för respektive kommun. Landskapsstyrelsen skulle även ha rätt att av kormnunerna uppbära förskott på
den kommunala andelen enligt det godkända kostnadsförslaget. En minoritet
i landskapsstyrelsen har omfattat det förslag till uppdelning av den kommunala andelen på grund av skattöretal och befolkningstal, som refereras
på sidan 5.
Utredningsarbetet och uppgörandet av regionplanen skulle i första hand
åligga planeringsbyrån och verkställas enligt de grunder, som framgår av
den av planeringsrådet uppgjorda verksamhetsplanen. Efter det att regionplanen utarbetats skulle landskapsstyrelsen fastställa densamma, sedan
kommunerna givits möjlighet att uttala sig över förslaget och efter det
att planen utställts i kommunerna i enlighet med vad därom är särskilt
stadgat. För a.tt under arbetets gång ge landskapsstyrelsen och kommunerna
möjlighet att taga ställning till föreslagna principlösningar skulle planeringsrådet ha möjlighet att delge dessa myndigheter sina förslag utan
att landskapsstyrelsen därigenom skulle behöva fastställa planen och denna få de rättsverkningar, som är förknippade med fastställelse. Utarbetandet och fastställand~t av regionplanen skulle även kunna ske etappvis,
~ilket torde vara ägnat att underlätta planeringen.
Stadgandena om regionplans rättsverkan skulle enligt förslaget revide~.as endast till sin ordalydelse så, att regionplanen skulle tjäna till
dning, då generalplan, stadsplan eller byggnadsplan uppgöres och utCklas samt då åtgärder eljest vidtages för reglering av nyttjandet av
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ro.råden.
Till främjande av regionplans genomförande skulle de olika myndigheterna vid sin planering och i sina avgöranden beakta d~ allmänna riktinj er för markdisposition, som uppdragits i regionplanen. För den skull
~.ingår i lagförslaget ett stadgande, enligt vilket myndighet vid plane}:r:andet av åtgärder, vilka har samband med disposition av områden, och
då sådan myndighet besluter om vidtagande av dylika åtgärder, bör tillse,
att åtgärderna icke försvårar regionplanens förverkligande. Regionplanen
skulle ej gälla på general-, stads- eller byggnadsplaneområde, ehuru den
skulle beaktas vid uppgörandet eller ändring av dessa planer.
De rättsverkningar av regionplanen, vilka berör förutsättningar för
beviljande av byggnadslov, skulle enligt förslaget ändras så, att det i
stället för ersättningsskyldighet enligt gällande stadganden skulle infötas förpliktelse att inlösa mark. Ett dylikt system måste i allmänhet an~es sakenligare. :Det ger markägaren ett säkrare rättsskydd och eliminerar ffqfiltidigt de svårigheter, som uppstår vid återindrivning av utbetald
ersättning i fall byggnadslov ~enare skulle ges eller i det fall, att
ny ägare icke varit medveten om att hans fångesman redan erhållit er~ättningen. ::Oet föreslagna systemet överensstämmer även bättre med de
allmänna principer, som gäller för kommunernas jordanskaffning. I fråga
regionplanen har dock med hänsyn till karaktären av denna plan, ans.etts nödigt att fortfarande bibehålla möjligheten att i stället för
lösning av -.området betala ersättning. Stadgandena om expropriation av i
~egionplan intaget område eller om inskränkning av rätten att utnyttja
området föreslås icke ändrade i sak utan endast till formuleringen.
Ovan relaterade rättsverkningar kan självfallet icke ges regionplanen 9
innan den faststäJ.lts. I vissa fall 9 särskilt då byggnadsverksamheten
~tövar ett starkt tryck på ett område, är det likväl nödvändigt att tryg~a möjligheten att förverkliga markdispositionen också enligt uppgjort,
men icke fastställt förslag till regionplan. För den skull föreslås, att
landskapsstyrelsen för en tid av högst två år skulle kunna förbjuda byg~ande i strid med utkastet till regionpianen~ om detta är nödvändigt
for tryggande av markdispositionen enligt utkastet och förutsatt, att utkastet till regionplanen åtminstone onlfe.ttats av planeringsstyrelsen. Tiden för inskränkningens bestånd skulle på synnerliga skäl kunna förlängas
~ed högst två år 9 medan ytterligare förlängning icke skulle kunna beviljas.
}nskränkningen gäller icke heller uppförande av till redan förefintlig
~ostad eller jordbrukslägenhet hörande ekonomibyggnader 9 ej heller i övgt uppförande av byggnader, som är nödiga för bedrivande av lant- eller
ogsbruk.
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En förutsättning för genomförande av regionplanen liksom för ordnandet
av bebyggelsen överhuvudtaget är? att skyldigheten att inhämta byggnadsloV för uppförande av nybyggnad .i,nförs också på landsbygden. Införandet
av byggnadslov möjliggör en förhandsgra11.skning av ritningar och en kontroll från de kormnunala byggnadsnämndernas sida därav att gällande byggnadsföreskrifter iaJ:ettages vid uppförmdet av byggnaden. Också ur den
synpunkten? att planeringsmyndigheterna skall kunna få kännedom om byggnadsverksrunhetens utsträckning i varje kolTilnun? är det nödvändigt att byggnadslovet införeso
Genom en ändring av 114 § byggnads.förordningen för landskapet Åland
(40/63) avser landskapsstyrelsen 9 att till ansökan om byggnadslov för
uppförande av ekonomibyggnad? som hör till redan förefintlig bostad eller
jordbrukslägenhet9 skulle bifogas endast situationsplan upptagande byggnadens läge? övriga byggnader på platsen? vilka byggnader som kommer att
rivas? samt dragningen av eventuella avlopp. Ändringsförslaget närslutes
framställningen som bi laga.
Byggnadslovets införande förutsätter även? att byggnadsnämnd tillsättes t varje kornmun. En annan förutsättning för att uppföljandet av bygg-·
nadElovet i kommunen icke åsidosättes är att kolTilnunen antingen ensam eller gemensamt med andra kommuner anställer en särskild byggnadsinspektör
på hel- eller deltid. För det fall~ att kommunen kan påvisa, att inspektionen ordnats ändamålsenligt på annat sätt~ till exempel genom särskilt
avtal med annan kompetent persons skulle landskapsstyrelsen kunna befria
kommunen från skyldighet att anställa byggnadsinspektör ..
För att ytterligare ge grund för regleringen av byggnadsverksamheten
i kommunerna skulle enligt förslaget kommunerna vara skyldiga att antaga
en byggnadsordning, vilken i första hand skulle vara avsedd att reglera
byggandet inom konununen. Normalförslag till komn1unal byggnadsordning utarbetas som bäst av en skild kommitte. Av denna orsak upphäves 17 §.
Över kommittens betänkande har såsom nämnts av kommunerna inbegärts
Utlåtande. En koirunun har därvid icke tagit ställning till förslaget? medan en annan kolTil1mn icke avgivit något svar. Dessutom har tre kommuner
icke svarat på samtliga principfrågor.
Elva kommuner har förordat en oblogatorisk regionplanering 9 i några
fall under vj_ssa förutsättningar. Elva komnmner har också ansett 9 att reonplaneringen skulle överföras på landskapet. Två önskar kvarhålla denna
Planering hos konununerna i form av kommunal.förbund.
Tolv konnnuner har förordat skattöresprincipen för fördelningen av den
kommunala andelen mellan kommunerna 9 medan en komnmn ansett? att hälften
~ denna andel skulle fördelas enligt denna princip och hälften i förhål-

I

I

!

-6-

1ande till antalet mantalsskrivna invånare.
Tio kommuner har funnit det påkallat att införa obligatoriskt byggnadslov på landsbygden? tolv konmrnner omfattar förslaget om skyldighet
för kommunerna att tillsätta byggnadsnämnd 9 elva stöder skyldighet för
kommuner att anställa byggnadsinspektör och nio kommuner anser det nöd~r'.indigt att för varje kollllu.un finnes en byggnadsordning. I fråga om byggnadslov för uppförande av ekonomibyggnad i anslutning till redan befintligt bostadshus har några konnnuner ansett 9 att en lindrigare form av ansölmn borde tillämpas 9 111edan andra konnnuner ansett att dylika byggnader
skulle ställas utanför bestämmelserna om byggnadslov.
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt
förelägga landstinget till antagande nedanstående
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen 0E1 reglering av byggnadsverksamheten.
I enlighet med Ålands landstings beslut upphäves 17 § landskapslagen
den 22 december 1959 om reglering av byggnadsverksamheten (29/59) samt
ändras 79 109 119 169 189 199 20921 9 229 23 9 24 9 25 och 26 §§i sagda lag 9
av dessa lagrum 11 § sådan den lyder j_ landskapslagen den 16 november
1965 (37/65) såsom följer:
7 §0
Nybyggnad, som avses i 125 § 9 må ej uppföras utan tillstånd.
10

§.

I landskmmnun skall finnas en byggnac1snärnnc1 7 som handlägger ärenden
rörande byggnadsverksamheten och utövar tillsyn över byggandet samt vid
behov tillhandagår med råd och vägledning.
Byggnadsnämnd består av ordförande samt minst två och högst sex ledamöter 7 vilka alla jämte nödigt antal ersättare utses av kommunalfuJlilläk~
tige för fyra år i sänder. Fullmäktige förordnar en av ledamöterna att
funge:rasom viceordförande. Av ordföranden fordras god förtrogenhet med
samt av ledamöterna kännedom om byggnadsverksamhet.
För byggnadsrådgivning och tillsyn skall i landskoromun finnas en eller
±'lera byggnadsnämnden underställda byggnadsinspektörer? vilkas tjänster
äro antingen huvud-eller bisysslor. Byggnadsinspektörstjänst må dock
kunna vara förenad med annan konmrnna1 tjänst. Kommuner må även med tillstånd av landskapsstyrelsen hava gemensa'ru byggnadsinspektör. Ifall
byggnadsverksamheten i kommunen tillfälligt är så ringa att byggnadsinspektörstjänst icke kan anäes av behovet påkallad och kommunen på
annat sätt ordnat byggnadsinspektionen 7 må landskapsstyrelsen på an-
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ölrnn befria konmmnen från skyldighet att upprätthålla sådan tjänst.
Av byggnadsinspektör fordras teknikerexamen på husbyggnadslinjen
;Vid teknisk skolas byggnadsavdelning eller motsvarande examen eller hög-.
exmnen på byggnadslinjen vid annan läroanstalt eller annan av land·#kapsstyrelsen godkänd kompetens.
11

I kommun

§.

skall finnas en byggnadsordning.
16

§.

Byggnadsordning antages av ko1mnunens fullmäktige. Beslutet skall underställas landskapsstyrelsen för fastställelse.
3 kap.
RegiqDJ?;10D;·
18 §.
För kommunerna skall på landskapets försorg uppgöras regionplan 9 som
är en på nödiga undersökningar och utredningar baserad plan i allmänna
drag angående nyttjande av områden för olika ändamål.
I regionplan må intagas närmare bestärmnelser angående nyttjande av
område (regionplansbestärnmelser).

19 §.
Regionplan uppgöres och därav föranledda åtgärder handläggas av
planeringsrådet.
20

§.

Planeringsrådet skall införskaffa de utredningar och verkställa de
undersökningar 9 som erfordras för reg]_onplanens uppgörande 9 samt utarbeta
regionplanen 9 tillse att planen fortgående motsvarar dagsläget och efter
b.ehov utveckla den.
Regionplan skall uppgöras så 9 att däri för olika ändamål reserveras
tillräckligt stora för den frruntida utvecklingen nödvändiga områden.
Vid uppgörandet av planen 9 skola av förhållandena inom området betingade
särskilda behov beaktas och skall avseende fästas vid att marken nyttjas
ekonomiskt och att planens genomförande icke medför oskälig olägenhet
för jordägarna.
Landskapsstyrelsen må efter att ha hört planeringsrådet och kommunernas fullmäktige meddela närmare föreskrifter om verkställandet av den regionala planläggningen.
21 §.
Planeringsrådet skall för regionplaneringen hava ett allmänt program
'åch en kost~2adska1kyl för denna planering. Progrrunmet och kalkylen ävenliorn ändringar i dessa skola delgivas landskapsstyrelsen och kommunerna.
Planeringsrådet skall för ett kalenderår i sänder uppgäa ett detal-
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erat verksamhetsprogram och ett kostnadsförslag 9 som tillställas landskapsstyrelsen och kommunerna. Landskapsstyrelsen besluter om godkännande
av kostnadsförslaget sedan kommunerna avgivit utlåtande över förslaget.
I. verlrnm1lhetsprogr3.i111.rnet och kostnadsförslaget må landskapsstyrelsen under
kalenderåret godkänna ändringar.
22 §.
Kommunernas andel av kostnaderna för uppgörande av regionplanen skola
bestridasE1ed landskapets enskilda medel.
Kommunerna skola ersätta landskapet för de kostnader, som landskapet
enligt 1 m0111. övertager sålunda, att kostnaderna i den årliga avräkning~
en fördelas mellan kommunerna i förhållande till envar kommuns skattören under föregående skatteår.
På sjömansinkomst beräknas antalet skattören sålunda 9 att det av sjö-

mansskatten till kommunen redovisade beloppet i mark multipliceras med
talet 10.
Landskapsstyrelsen må besluta, att av kommunerna uppbäres förskott
på kommunernas andel dock så 7 att förskottet för envar kommun icke må
uppgå till högre belopp än vad som rne d iakttagande av stadgan.det i 2 mom.
förutsättes i det godkända kostnadsförslaget.

23 §.
Av landskapets ordinarie medel er1ägges för varje kalenderår såsom
landskapets andel hälften av kostnaderna för regionplaneringen under
Inom rmnen för landskapets ordina:cie årsstat må erläggas ett utökat
landskapsbidrag om vissa kommuners ekonomiska bärkraft är synnerligen
24 §.
Innan planeringsrådet godkänner uppgjort förslag till regionplan~ skola
koiIJ.DJ.unernas fullmäktige avgiva utlåtande över detsamma"
Regionplanen fastställes av- landskapsstyrelsen 7 sedan kommunernas fullmäktige avgivit iutlåtande över densamma. Regionplanen må även godkännas
i etapper.

25 §.
Regionplan skall tjäna till ledning vid uppgörande och ändring av
~neralplan? stadsplan och byggnadsplan så ock då åtgärder eljest vidtagas för reglering av områdes nyttjande.
w;

Myndigheterna skola tillse 9 att planering av åtgärder angående nyttllde av område och beslut om genomförande av sådana åtgärder icke
':revåra regionplanens genomförande.
Regionplan gäller icke på general-, stadsplane- eller byggnadsplaneåde.
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Då tillstånd beviljas för uppfö rande av nybyggnad, skall det tillses ?
att områdes nytt jande för det till re gionp lanen avse dda ändamålet icke
fö rsvår as (byggnadsinskrärikning).
Tillstå nd skall dock beviljas, nä r fråga icke ä r om bildande av tätbebygge lse, om fö rvä grande av tillstånd s kulle åsamka sökanden betydande
olägenhet och kommunen eller 9 då området är avsatt fö r annat offentligr ä ttsli gt samfund 9 detta icke inl öser orllrådet eller erlägger skälig ersättning för olägenheten. Vid bedömningen av olägenheten må efter regionplanens f a ststä lla nde inträffade förä ndringar i fastighetsindelningen
icke be akt a s s å frarn.t de icke tillkmmni t för genomförande av regionplanen.
Sta tsrå det eller l a ndskapsstyrelsen må bevilja tillstånd till expro pri a tion a v omr å de 9 som intagits i regionplan 9 eller till inskränkning
av nyttj anderä tten därtill, om detta ä r påkalla t för regionplanens genomförande till den del det är av väsentlig betydelse för tillgodoseende
av sta tens , landskape ts 9 ko_mmuns eller ortsbefolkningens allmänna behov.
Landska psstyrelsen må 9 då tryggandet av markdispositionen det påkall ar , förbjuda bebyggandet av område inom regionplaneområde i str id med
förslag till re gi onpla n, som godkänts av planeringsstyrelsen eller planeringsrå det (byggn ad sinskränkning). Inskrä nkningen gäller dock icke uppförande av i 5 § 3 mom. avsedd ekonomibyggnad, ej heller för bedrivande
av l ant- eller skogsbruk nödigt byggande. Inskränkningen är i kraft till
dess regionplanen fastställts av l andskap sstyrelsen , dock högst två å r 9
såframt icke l andslcap sstyrelsen på synnerliga skäl förlänger denna tid
med ytterligare högst två å r.
Denna lag t räder i k r a ft den 1 juli 1969 dock så, att landskommun, i
vilk en före denna l ags ikraftträdande icke finnes byggna dsnämnd, därförinnan skall tillsät t a s å dan nämnd i enlighet med vad i 10 § denna lag
stadgas för en t i d , som motsvarar å terstående mandattiden för kommunens
fullmä ktige.
Landsk01mnun ska ll inom ett år från denna lags ikraftträdande landskapsstyre lsen fö r fasts t ällel se underställa i 11 § stadgad byggnadsordning 9
såframt icke byggnads ordning för hela kommunen fastställts före denna
l ags ikraftträ da nde, samt före utgå ngen av år 1969 anställa byggnadsinspektör på sätt i 10 § 3 och 4 mom. s t adgas , s å vida icke landskapsstyrelsen enligt 10 § 3 mom . befriat kommunen från denna skyldigh et.
Ma riehamn 9 den 19 november 1968.
På }~ Skap~ns vägnar:
Lantrå d

~~in Isaksson
Lag~~edningssekreterare
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Carls son./

