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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag ti~l 

1) landskapslag om skydd av byggnads

minnen och 
2) landskapslag angående ändring av 

125 § byggnads lagen för landskapet 1\land. 

framställningens huvudsakliga inn~håll. 

I framställningen föreslås en ny lag med be$ttimmelser om 

skydd av byggnad som har ett väsentligt kulturhistoriskt eller 

arkitektoniskt värde. Lagen skulle tillämpas på område med stads

eller byggnadsplan endast om man inte genom planbestä@nelser 

uppnår önskat resultat och skulle inte gälla landskapet eller 
staten tillhörig byggnad. Landskapsstyrelsen skulle pröva frngu11 

om skydd av byggnad och utfärda nödvändiga skydds föreskrifter rör 

byggnadens bevarande. Under vissa förutsättningar skulle land

skapsstyrelsen kunna tillåta åtgärder i strid med skyddsbestäm

melserna eller upphäva dessa. 

Ersättning föreslås utgå till byggnadens ägare om hans möjlig

heter att använda byggnaden avsevärt försämras eller om han i 

skyddsbestämmelserna ålagts att vidtaga särskilda åtgärder f6r 

byggnadens bevarande. För underhåll och förbättring av byggnad 
skulle bidrag kunna beviljas till ägare av skyddad byggnad ilven
som till ägare av annan kulturhistoriskt eller arkitektoniskt 

värdefull byggnad. Landskapet föreslås få rätt att nä ef!cn bekost

nad utföra nödvändiRa Onderhållsatbeta~:i~.skyddad byg~nad. Lan<l-· 

s kapet eller kommuri' sl<tille ~· då'' ål 1mant 'behov det kräver få inlösa 
dylik. byggnad. : · 

Allmän motiveri!:R· 
Landstinget antog den 17 december 1965 på landskapsstyrelsens 

framställning (1/1965) en landskapslag om skydd för kulturhisto

riskt märkliga byggnader (lagutskottets bet. 26/1965 och stora 

utskottets bet. 35/1965). Republikens President beslöt vid 

föredragning den 1 april 1966 att landstingsbeslutet skulle för

falla. Republikens Presidents brev i ärendet är av följande 

lydelse: 



"Tlll Alands Landskapsstyrelse 

Alands landsting har den 17 december 1965 fattat beslut um 

antagande av landskapslag om skydd för kulturhistoriskt märkliga 

byggnader. 

Vid föredragning i statsrådet i dag har .Jag, efter att ha\'a 
infordrat Högsta domstolens utl~tande i ärendet, över vilket 

även Alandsdelegationen avgivit sitt yttrande, funnit, att 

skyddet för ku"•urhistoriskt märkliga byggnader icke hör till Je! 

landstingets lagstiftningsbehörighet underliggande rättsomr5dcn, 

vilka särskilt uppräknas i 13 § självstyrelselagen för AlanJ. 

I 1 ~om. 21 punkten sistnämnda paragraf stadgas dock, att lands

tinget tillkommer lagstiftningsbehörighet angående uven andr~t iln 
f 

i 1-20 punkterna; samma moment nämnda angelägenheter, vilka icke 

blivit rikets la~stiftning förbehållna och vilka med tillämp11ing 
av de grundsatse'.T sagda paragraf innehåller höra ti 11 landska-

pets lagstiftnin~sbehörighet. Enär landstinget jämlikt 1 mom. 

10 punkten f;illnämnaa paragraf äger lagstiftningsbefogenhet beträffan

de fornminnesvar'den och då det granskning underkastade lands

tingsbeslutet nära ansluter sig till detta område, har landsti11get 

jämlikt 13 § 1 mom. 21 punkten självstyrelselagen varit berättigad 

att fatta ifrågavarande beslut. 

Den i riket ~ällande lagen den 27 november 1964 om kultur· 

historiskt märkfiga byggnader har, emedan stadgandena i dess 
7 § 1 mom. ansåg(>s begränsa det skydd äganderätten åtnjuter jiiln· 

likt 6 § regeringsformen, stiftats på sätt 67 § riksdagsordnin)',en 

föreskriver. På grund härav kan i landskapslag föreskrivas ena

handa begränsningar och då landstingsbeslutet till motsvarande 

delar icke inskränker det skydd ägaren tillförsäkras i regerings

formen i vidare mån än i ifrågavarande rikslag, giver landsting:;-· 

beslutet i detta avseende icke skäl till anmärkning ur kompetc11s

synpunkt. 

Landstinget har jämlikt 13 § 1 mom. 1 punkten självstyrelsc

lagen varit berättigad att i sitt beslut intaga däri ingående 

stadganden om expropriation och den i beslutet ingående bestämmel

sen om bötesstraff innefattas enligt 11 punkten sagda moment i 

landstingets behö~ighet. 

Landstingsbeslutet innehåller därjämte stadganden rörande 

rättegångs- och utsökningsväsendet. vilka områden uteslutande 
äro förbehållna rikslagstiftningen, samt privaträttsliga stad

ganden av rikslagstiftningsnatur. Då dessa stadganden i sak 

BverensstHmma med motsvarande bestämmelser i förenHmnda utj 
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riket gällande lag angående skydd för kulturhistoriskt 

märkliga byggnader har landstinget med stöd av 14 § 4 mom. 

självstyrelselagen för vinnande av enhetlighet och överskådlighet 

kunnat upptaga sagda stadganden i sitt beslut. 

Uti 2 § 2 mom. landstingsbeslutet ingå stadganden rörande 

kyrkor, klockstaplar samt andra kyrkliga byggnader OJch jämväl 

27 § rör kyrkor. Lagstiftningen om kyrkans egendom är att hänfMr3 

till den i 83 § regeringsformen förutsatta lagstiftningen om 

den evangelisk-lutherska kyrkans organisation och förvaltning, 

vilket område jämlikt 11 § 2 mom. 1 punkten självstyrelselagen 

är förbehållen riket. Enligt 19 § 1 mom. 10 punkten samma lag till

kommer staten även de administrativa uppgifter, vilka föranledas 

av ärenden som hänförts till rikets lagstiftningsbehörighet. 

Uti 2 § 2 mom. andra satsen landstingsbeslutet stadgas, att 

restaurering av kyrka, klockstauel eller annan kyr.kli? byp,p,nad icke mö v.e11orn-· 

föras, förrän en av landskapsstyrelsen · öch arkeologiska konnnissioncn godkii11d 

ljhm föreligp,er, och att sagda myndir,heter skola lämnas tillfälle att övervaka 

dylikt arbete. Genom lands tings beslutet har landskansstyrelsen såhmda rri vi L:; 

administrativa upp~ifter på ett område, som underligger. 
rikets lagstiftningskompetens, varför landstinget pä denna punkt 

överskridit sin behörighet. Enär i motsvarande rikslagstiftning 

ej he 11 er föres kr i ve s, att planerna för arbeten av i frågavar~tnd e 

slag skola fastställas av arkeologiska kommissionen, har 
landstinget även i detta avseende överskridit sin lagstiftnings

befogenhet. Vad slutligen beträffar tredje satsen sistnämnda 

moment och 27 § beslutet böra dessa kunna anses i sak överens

stämma med 27 § lagen om skydd för kulturhistoriskt märkliga 

byggnader, ehuru föreskrivna meddelanden till arkeologiska 

kommissionen jämlikt landstingsbeslutet skola bringas kommissionc11 

till kännedom genom landskapsstyrelsens förmedling. 

På grund av det ovan anförda har Jag med stöd av 14 § 

2 mom. självstyrelselagen för Åland beslutat förordna, att 
förevarande landskapslag skall förfalla; vilket Landskapsstyrelscn 

härmed till kännedom meddelas. 
Helsingfors, i Statsrådet den 1 april 1966. 

Republikens President Urho Kekkonen 
Justitieminister J.O.Söderhjelm." 

Sedan dess har inte någon ny framställning på detta område 
gjorts, trots att behovet av en byggnadsskyddslag hela tiden ökat. 
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Den brist avsaknaden av en sådan lag utgör påtalades i en hem

ställningsmotion av landstingsman Lasse Wiklöf m.fl. (mot.nr 

15/1978-7~ varvid de påpekade att: 

"Den äldre bebyggelsen och kulturlandskapets värde som 

spegling av samhällets historia och egenart liksom det befint

liga byggnadsbeståndets samhällsekonomiska värde skjuts nu allt 
oftare i förgrunden. 

För Aland är det en såväl viktig som brådskande uppgift, 

för bevarande av landskapets särart, att hela problematiken 

kring bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader även

som kulturmiljöer i övrigt snarast tillmäts den v.iktighetsgrad 

detta område förtjänar och att ett lagförslag snarast utarbetas 

i syfte att möjliggöra ett verkligt skydd för denna värdefulla 

och genuina miljöfråga". 
Vid en jämförelse med förhållandena i riket kan konstateras 

att den i riket gällande lagen om skydd för kulturhistoriskt 

märkliga byggnader (FFS 572/64) inte har gett önskad effekt. 

Omkring 30 byggnader har kunnat skyddas med stöd av nämnda 

lag. Under den tid lagen varit i kraft har sammanlagt omkring 

50 ärenden, som gällt dess tillämpning avgjorts i statsrådet. 

Med anledning härav tillsatte statsrådet år 1972 en kommitt6 

med uppdrag att utreda frågan om byggnadsskydd, vilken avgav ett 
betänkande (Kommitt~betänkande 1974:80). Efter att statsrådet ~1· 

1975 fattat ett principbeslut om utvecklande av byggnadsskyddei , 

tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att på basen av kommittc~ 

betänkandet utarbeta ett förslag till justering av lagen om 

skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader och till sådana 

ändringar av byggnadslagen som anknöt till byggnadsskyddet. 

Föreliggande framställning bygger i huvudsak på det förslag 

till proposition som undervisningsministeriet utarbetade år 

1978 enligt det förslag som avgavs av den ovan nämnda arbets

gruppen, men så att de privaträttsliga, straffrättsliga och pro
cessrättsliga bestämmelserna överensstämmer med den i riket nu 

gällande byggnadsskyddslagen. 
Som framgår av Republikens Presidents ovan citerade brev 

har självstyrelselagen tolkats så att landstinget har lagstift

ningsbehörighet på ifrågavarande område. Den i riket gällande 

byggnadsskyddslagen tillämpas inte på kyrkor, klockstaplar och 

andra kyrkliga byggnader, utan ~träffande dessa skall gälla 
vad om dem i kyrkolagen är stadgat. Eftersom kyrkolagen dock 

inte innehåller några sådana bestämmelser om skydd av kyrkliga 
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byggnader, som avses i hänvisningen görs inte någon motsvarande 

hänvisning· i~ Tikets 'förslag·:fill ·~riy 1byg~g11adssky"d:ds1ag. Enligt ·11 § 

2 mom. 1 punkten självstyrelselagen är den kyrkans organisation 
och förvaltning varom stadgas i 83 § regeringsformen förbehållen 
rikets lagstiftningsbehörighet. Till sagda område skulle enligt 
rikets förslag inte skydd av kyrkliga byggnader höra, varför det 
får anses landstinget obetaget att intaga bestämmelser härom i 
landskapslag. På samma sätt är kyrkans rätt att begagna sin 
egendom på flera punkter begränsad genom rikslag beträffande 
de områden på vilka riket har lagstiftningsbehörighet och på öv
riga områden av landskapslagar, som exempel kan nämnas landskaps
lagen om jakt (10/65). 

Vid skydd av kyrkor, klockstaplar och andra kyrkliga bygg
nader skull~ sammi förfaran~e iaktt~gas som gäller för skyddande 
av övriga byggnader. Parallellt med nämnda förfarande måste dock 
de regler som gäller för beslutsfattande i kyrkliga angelägenheter 
tillämpas. Bestämmelser härom finns intagna i 338 § kyrkolagen där 
det stadgas att över kyrkofullmäktiges beslut om nybyggnad eller 
sådan förbättring av kyrka, som innebär väsentlig ändring av 
kyrkans yttre eller inre utseende, skall domkapitlet avge utlåtan
de. Beslutet skall därefter underställas kyrkostyrelsens prövning 
för att slutligen underställas statsrådet för prövning ocl1 fast
ställelse. I 4 § förordningen om fornminnesförvaltningen i land
skapet Aland (FFS 600/73) har intagits särskilda bestämmelser 
som skall tillämpas beträffande kyrkorna i landskapet. 1 nämnda 

paragraf stadgas att förslig till reparation ell~r ~e~taurering 
ay kyrka ska11 ·. beh.andlas på sätt i ·kyrkolagen säg·s, dock skall 

. . ·~ ... ,..,,,. . . ·-. .. . ' -

)ands kaps styre Isens~: u;e-1•åtande. inhämtas innan domkapitlet s 1 ut-
ligt h~~d1ägger ärendet. 

Det i kyrkolagen ohh förofaningen· 1 om forn,innesförvaltningen i -- "'' . . ..... ~· ~ ~ . 

landskapet Al and "s·taägade 'forfarandet och det· fö,rfarande som 
föreslås tillämpat vid skyddande av kyrklig byggnad kan inte 
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anses komma i konflikt med varandra eftersom det först nämnda 

gäller beslutsgången i internt kyrkliga angelägenheter medan 

det andra avser det särskilda förfarande som skulle iakttagas 

vid skydd av kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefull 
byggnad. 

Den i riket gällande lagen om skydd för kulturhistoriskt 

märkliga byggnader har stiftats i den ordning som är stadgad 

i 67 § riksdagsordningen. Denna lagstiftningsordning ansågs 

nödvändig eftersom ägare till byggnad, som skyddas enligt 

nämnda lag, kan åläggas att vidtaga särskilda åtgärder i syfte 

att bevara byggnadens kulturhistoriska värde, utan möjlighet 

att härför utfå ersättning för olägenhet eller skada som dessa 
ålägganden kan ge upphov till. Eftersom i föreliggande lagför

slag föreslå's att full ersättning skulle utgå också för skada 
eller olägenhet som föranleds av sådana särskilda åtgärder som be

slutet om skydd kan ålägga honom, samt eftersom fråga är om åtgärd 

påkallad av allmänt behov, skulle detta inte kränka det grund

lagsstadgade äganderättsskyddet. 

Följande remissinstanser har getts tillfälle att inkomma med 

utlåtande över lagförslaget: Planeringsrådet, Alands Folkminnes

förbund, Museibyrån, Mariehamns Gärdsägareförening, Producent·
förbundet, Delegationen för Ålands Lantmannagillen, Hyresgäst
föreningen, Byggnads- och brandskyddsbyrän, Ålands Kulturstifte~e. 

Föreningen Alands Natur och Miljö, Alandsforskarna, Alands 

Marthadistriktförbund, stadsstyrelsen och kommunalstyrelserna. 

Detaljmotiveri!!lt_ 

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

b y g g n a d s m i n n e n. 

o m 

1 kap. Lag~ns tillämpningSd~råde. 

s k y d d a V 

1 §. Skyddsbestämmelser skulle kunna gälla inte bara 

enstaka byggnad utan även grupp av byggnader samt bebyggda 
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områden. Ofta kan skyddets betydelse vara beroende av att ett 

komplex som helhet bevaras t.ex. en kringbyggd gård eller en 

grupp strandbodar. Med uttrycket "bebyggda områden" däremot avses 

mera omfattande objekt, som antingen på grund av sin hclhets

betydelse eller till följd av den vikt som enstaka byggnader 
inbördes äger för varandra, lämpligen borde behandlas pd en 
gång. Möjlighet skulle också finnas att skydda endast del av 

byggnad t.ex. byggnadens fasad samt att skydda vissa konstruk

tioner vilka inte kan betraktas som byggnad i egentlig mening 

som t.ex. broar, brunnar, staket. 

Område kring byggnad skulle kunna skyddas dels dä området 

i sig självt är kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värde

fullt (t.ex. parkanläggning) och dels då det krävs för att 

ett ändamålsenligt skydd av byggnaden skall kunna åstadkommas. 

Den föreslagna lagen syftar inte till att bevara alla bygg
nader som i ett eller annat avseende besitter kulturhistoriskt 
eller arkitektoniskt värde. För att få fram ett representativt 

urval av byggnader föreslås därför att ett väsentligt kultur

historiskt eller arkitektoniskt värde skulle krävas. En grunJ

läggande princip vid bestämmandet av vilka byggnader som skulle 

skyddas bör vara att byggnaden har något att berätta om sjn t.icl, 

dvs. förmedla kunskaper om äldre tiders näringsliv, samhälls

miljö, byggnads- och bostadsskick, arbetsförhållanden, soci;lla 
villkor och estetiska ideal. Byggnaden kan naturligtvis också 

anses ha ett kulturhistoriskt värde genom sin anknytning till 
någon historisk händelse. 

En byggnad kan anses vara värd att skyddas antingen på 
grund av sin sällsynthet eller på grund av sin representativitet. 

Viktigt är härvid att varje objekt bedöms så att hänsyn tas 

till regionala eller lokala synpunkter. Det karakteristiska 

för bygdens historia och näringsliv måste vara representerat i 

den bebyggelse som väljs ut. Samtidigt kan förekomsten av en 
byggnad uppförd i en viss teknik eller med en speciell ut

formning, som är vanlig och karakteristisk på andra håll just 

genom sin sällsynthet i vissa bygder tillmätas ett större värde. 

LJ..:_ Vid tillämpningen av den i riket gällande lagen om skydd 
för kulturhistoriskt märkliga byggnader har det visat sig vara 

svårt att avgöra huruvida nämnda lag eller byggnadslagen skall 

tillämpas. I vissa fall har det t.o.m. lett till att olika 
myndigheter nästan samtidigt har fattat beslut innebärande 

att bestämmelse rörande byggnadsskydd har kommit att stå i strid 



- 8 -

med vad som bestämts genom planläggning. I riket liksom i de övriga nordiska 

länderna har man gjort den erfarenheten att byggnadsvården är lättare att 

planera och kan smidigare och enklare organiseras genom planläggning än med stöd 

av en byggnadsskyddslag. Finns en plan kan man på ett bättre sätt rn1dersöka de 

skyddade byggnadenias anpassning till omgivningen och lättare skydda byggnads·· 

grupper och bebyggda områden. Den föreslagna lagen syftar till att komplcttcr:-, 

byggnadslagstiftningen och föreslås därför få ett begränsat til1ämpningsomrddu. 

Endast om skydd inte är möjligt med stöd av bestämmelserna i byggnads lagen eller 

om ett fortsatt bevarande av byggnadsminne inte kan säkerställas i till riickli g 

grad genom planbestämmelser föreslås lagen kunna tillämpas pä område med stads-· 

eller byggnadsplan samt på område, där byggnadsförbud gäller pt~ grund av att 

stads- eller byggnadsplan uppgörs eller ändras. Den nu föreslagna specinllagen 

skulle alltid kUill1a tillämpas när skydd inte alls, inte i tiJ.lräcklig utstr:ick·· 

ning eller inte på ett ändamålsenligt sätt kan ordnas genom planläg&ming. 

3 §...:_ Från lagens tillämpningsområde skulle undantagas sådana byggnader vars 

skyddande redan har säkerställts genom fornmim1eslagstiftningen. Likaså sku11c 

byggnader som tillhör landskapet falla utanför lagens tillämpningsområde. Att 

ålägga landskapsstyrelsen att pröva frågor om skydd av byggnader som tillhör 

landskapet skulle inte få någon betydelse eftersom förvaltningen av dessa bygg

nader redan ankommer på landskapsstyrelsen. 

Statens byggnader föreslås däremot inte bli undantagna från lagens ti11Limpning. 

I 11 § 2 mom. 16 punkten självstyrelselagen stadgas visser1igen att Jagstiftnin~;s·· 

rätten tillkorrnner riket då fråga är om "statens anläggningar på Ji.1anc.l11
• Dä1111cd 

torde närmast avses anordningar av teknisk natur och därmed j ärnförbara anl~igl},-· 

ningar. Således föreligger därvid inget hinder för att staten Lillhörig byggnad, 

som äger väsentligt kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värde, skvlle kunn<1 

skyddas med stöd av den föreslagna lagen. 

2 kap. Beslut _om skydd och skyddets innehåll. 

U~ Enligt rikets lag prövas fråga om skydd av byggnad av länsstyrelsen 1xh 

fastställs av statsrådet. I landskapet föreslås landskapsstyrelsen pröva frågor 

om sk.-ydd av byggnad utan något mderställningsförfarande. Rätt att göra fram·~ 

ställning om skydd skulle tillkorrnna byggnadens ägare, kommw-1, vissa föreningar 

och stiftelser. J\.'.fed förening avses registrerad förening, eftersom endast såd~1w 

föreningar har rättslig handlingsfönnåga. Dessutom skulle landskapsstyrel~/~!f 
på eget initiativ kunna pröva frågan om skydd av byggnad. Ett sådant förfarande 

är inte möjligt enligt den i riket gällande lbyggnaclsskyddslagen,mei1 föreslås 1 

kommittebetänkandet på grund av att det vid tillämpningen av lagen visat sig 

behövas en sådan möjlighet. 
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Beträffande bestämmelsen att landskapsstyrelsen skulle 

behandla ärende rarande skydd av byggnad i brådskande ordning 

jmfr detaljmotiveringen till 9 §. 

~-~ Sky<ld enligt byggnadsminneslagen skulle skapas r~enom 

att f6reskrifter om byggnadens värd utfärdas samtidigt med 

byggnadsminnesförklaringen. Skyddsföreskrifterna skulle mot

svara den praxis som tillämpningen av rikets byggnadsskydds1ag 

lett fram till. Att byggnad skall hållas i sådant skick utt 

dess kulturhistoriska och arkitektoniska värde bevaras skulle för 

byggnadens ägRre kunna innebära förpliktclser som strilcker 

sig längre än den skyldighet att hålla byggnad i skick varom 

är stadgad i 112 § byggnadslagen. Härav föranledd olägenhet 

skulle, såvida den inte vore att betrakta som ringa, ersättas 

med stöd av de bcsttimmelser om ersättning som ingiir .i. förelip,g:rnclc 

förslag. 

För att byggnadens kulturhistoriska och arkitektoniska värJc 

s ku11e bevaras föres 1 år lands kaps styrelsen att i skydds bes tiimmc I·· 

serna kunde föreskrivas att byggnad och dess omgivning skall 

bevaras i visst skick och att byggnaden skall anvih1das r)å 

visst sätt. Vjdare skulle rätten att göra än<lringar> reparationer 

och tillbyggnader kunna begränsas. Landskapsstyrelscn föresli'tr 

att skyddsbestämmelserna utarbetas mer eller 1nindre noggrant 

beroende pä vad som anses mest ändamillsenligt '.i varje enskilt 

fa11. 
Ett beslut om att byggnad skal1 skyddas innefattar alltid 

ett rivningsförbud, såvida inte annorlunda har bestämts. NJgo11 

bestämmelse härom har därf5r inte intagits i lagtexten. 

6 §. Byggn aclens ägare och innehavare sku 1 le ber edas t i J 1CLi1 J C' 

att bli hörd innan landskapsstyrelsen fattar beslut om skydd. 

För att skyddet inte skall medföra onödiga restriktioner för 

ägare till byggnad föreslår landskapsstyrelsen att skydds
föreskrifterna såvitt möjligt skul:te utarbetas i sa.mförsUind 

med denne. Innehavare av byggnad skulle inte få deltaga i ut

arbetandet av skyddsbestämmelserna, men hans skydd skulle tln<lä 

kunna anses som tillfredsställande genom att han tillförsäkrats 

rätten att bli hörd innan beslutet fattas. 
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7 §. I vissa fall skulle byggnad, i strid med meddelade 

skyddsföreskrifter, fä ändras eller flyttas. Landskapsstyrelscn 

skulle självfallet så långt möjligt ta hänsyn till att inte 

det kulturhistoriska eller arkitektoniska värdet minskas. 

~-i:- Förändringar i de allmänna förhållandena bör heaktas, 

varför landskapsstyrclsen föreslås få rätt att i ~iiclan~1 fal1 

ändra skyddsföreskriftcrna. I fall skyddet befinns vara 

ändamålslöst eller synnerliga skäl är för handen skall 

byggnadsskyddet upphävas. Såsom ändamålslöst skulle skyddet 

betraktas t.ex. då i närheten av den skyddade !Jyggnadcn igöng

sätts viktigt byggnads.företag som i hög grad ändrar de 1olw1~1 

förhållandena. 

9 §. Det kan inte tillåtas att ägare av byggnad, under 

tiden för be hand 1 ingen av frågan om byggnads s kyc!d vid ta g:er 

iltgiirder som är ägnade att äventyra byggliadens kulturhistoriska 

eller arkjtektoniska vUr<le. Enligt den i riket gällande 

byggn:idsskyclds Ligen knn telll!)Orära begränsningar rörande rivnirq~ 

eller omändring av byggnad uppstlillas f6r högst ett är. NUr 

dessa begränsningar u~1nhört att gälla har byggnaden kunnat 

ri1.ras och därigenom har det blivit omöjligt att tillämpa Jagen. 

På grund av de i riket gjorclci erfarenheterna förcsJi1s cHirför 

att dylik bef;ränsning inte sku1lc gäJ1a under viss tid, utun 

tiJJ~; ärendet avPiorts pcnom Liticl kraft vunnet bes1ut. 
'' ,. l,_~ •-> 

Landskapsstyrelsen skulle dessutom på grund av t.eK. ändrade 

förhfiJlanclen kunna återkalla hegri1nsn1ngarna. 

Ett förbud mot dylika Litgiirder kan järnHiras med byggnads

förbud enligt byggnadslagen, varför det inte sku11e vara mö.il igt 

att ut f i1 ers ätt ni n g av 1 ands kap e: t för h ii r av ev en tu e l l t föra n h· d d 

olägenhet eller skada. 

I~ör att inte begränsningen skulle komma att gälla oskä1i9,t 

lång tid och på sä sätt äventyra rättsskyddet har i 4 § jntagits 

en bestämmelse om att landskapsstyrelsen skall behandla ärende 

rörande skydd av byggnad 1 brådskande on1ning. 

10 §.Som redan nämnts 1 motiveringen till 2 § skulle den 

föreslagna lagen endast i undantagsfall komma att tillämpas på 

omrädc med stads- eller byggnadsplan Det kan dock knappast 

undvikas att det någon gång blir nödvändigt att tillämpa lagen 

även på område med detaljplan. Om de sky<ldsv~rda objekten inte 

beaktats när planen uppgjordes kan planlösningarna hindra att 

skycldstlt,11firdernn genomförs genom t'ilHimpning av hyg,gnadsl~it;en. 
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För undvikande av att skyddsbestämmelserna skulle komma att 
strida mot bestämmelser i plan föreslås att landskapsstyrelsen 
i sådana fall skulle kunna besluta att stads- eller byggnads
plan, som inte överensstämmer med skyddsbestämmelserna, skall 
ändras. Pä så sätt skulle kommunen beredas tillfälle att 
anpassa planen-till en markanvändning som överensstämmer med de 
krav som skyddsbestämmelserna ställer. I många fall kan en µlan 
ändras genom att byggnadsområden flyttas, byggande tillåts på 
andra delar av tomten, möjlighet ges att öka våningsytan i en 
byggnads s.k .. sekundära utrymmen och genom andra motsvarande 
arrangemang. 

I förslaget har också intagits en bestämmelse om temporärt 
byggnadsförbud för område som berörs av skyddsbestämmelse i såda
na fall då hinder inte annars enligt byggnadslagen föreligger 
för uppförande av nybyggnad på området. B~sluta r kommun om 
ändring av p'l~nen 'i den ordning som '''är s~adgad i byggnadslagen 
eller har ändring av planen godkänts av kommunfullmäktige, skall 
byggnadsförbud normalt komma i fråga. Dessutom har i förslaget 
intagits ett förbud mot att riva byggnad eller del därav till 
dess frågan om ändring av planen har avgjorts genom laga kraft 
vunnet beslut. 

11~ Den i riket gällande byggnadsskyddslagen ger ägaren 
ersättning om rätten att nyttja byggnad eller område är inskrfu1kt 

gi.enom "sl<yddsföreskriftetna:·dch ägaren därigenom åsamkas skada 

som inte är ringa. Däremot har inte ägaren rätt till ersättning 
för skada eller inskränkning som·han lidit på grund av bestämmelse 
om att byggnad eller område kring byggnad skall hållas i visst 
skickF vilket var anledningen till att lagen stiftades i den 
ordning som gäller för stiftande av gr~ndlag. 

I föreliggande l~gförslag föreslås att ägare till byggnad 
I 

- varmed avses ägare till vad som enligt 1 § kan vara föremål 
för skydd - skall ha rätt till ersättning för skada eller olägen
het som föranleds av att möjligheterna att nyttja fastigheten 
väsentligt försämras på grund av skyddsföreskrifterna jämfört 
med den tidigare och den omedelbart förestående användningen. 

Begränsningens verkningar på ägarens rättsliga ställning bör 
därför bedömas genom att ett eventuellt hinder för eller för

svårande av ett faktiskt nyttjande av fastigheten jämförs med 
hur fastigheten använts innan beslut om skydd fattades. Vidare 
föreslås att ersättning också skulle erläggas om genom beslut 
om skydd har ålagts sådana skyldigheter i fråga om åtgärder för 
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bibehållande av byggnads värde, som skulle bli mer bettmgande än ett normalt 

llll.derhåll av byggnad på fastigheten och som medför sådan olägenhet spm byggna
dens ägare inte skäligen kan åläggas att helt eller delvis bära. 

Som olägenhet eller skada betraktas inte kostnader som åsamkats ägare av 
byggnad på grtmd av tmderhållsskyldighet enligt byggnadslagen eller landskaps
lagan om naturvård (41/77) eller kostnader föranledda av att tmderhåll av bygg
nad försummats. 

I bl.a. byggnads- och väglagstiftningen har den principen omfattats att 
fastighetsägare på grund av allmän fördel även utan ersättning kan åläggas 

mindre inskränkningar i nyttjandet av egendom. Därför har det ansetts ändamåls·· 

enligt att även i fråga om byggnadsskyddet föreslå att ringa olägenhet eller 
skada inte skulle ersättas. 

· 12 §. För att understryka att de frivilliga arrangemangen är primära stadgas 

att överensk9nnn~lse. gm ersättr;ii~~sbe~oppet, :i;ifö;r~,t~~· hand skulle försöka nås. 

14 · §. Möjlighet skulle ges för landskapet och konnnun att i sådana fall då 

det allmänna intresset bör anses vara större än den olägenhet som åsamkas 
enskilt intresse vidtaga åtgärder för inlösen, obereonde av huruvida byggnad 
har förklatars skyddad eller inte. 

15 §.Eftersom en ändring eller ett upphävande av beslut om skydd kan ha 

lika betydande verkningar som ett beslut om skydd, har det ansetts ändamålsenligt 
att även härvid iakttaga det förfaringssätt som föreslås gälla för fattande av 
beslut om skydd. 

3 kap. Särskilda bestäimnel~. 

20§. Landskapsstyrelsen föreslås kunna bevilja bidrag för_underhåll och för

bättring av byggnad (22 §).Dessutom föreslås att landskapsstyrelsen skall få 

rätt att, då det anses ändamålsenligt, på egen bekostnad låta utföra underhålls
arbeten i byggnad som förklarats skyddad. Den nytta fastighetsägaren skulle få här
av måste anses överstiga den olägenhet som eventuellt föranleds av underhålls
arbete~, varför någon ersättning inte skulle utgå. 

22-1:_ Enligt den i riket gällande byggnadssky<ldslageh kan bidrag beviljas för 

underhåll eller ändring av byggnad som förklarats skyddad. Museiverket har 
redan tmder många är inom ramen för de medel, som anvisats i statsförslaget kunnat 

bevilja bidrag också för und.erhåll av sådana kulturhistoriskt 
värdefulla byggnåder' som inte har förklarats skyddade med stöd 

av lag. På grund härav föreslår landskapsstyrelsen 'att bidrag 
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skulle ges i enlighet med i riket gällande nraxis. 

Beviljande av bidrag beträffande byggnader, om vilkas 

skyddande beslutats med stöd av lag, kunde närmast komma 

ifråga i sådana fall då ägaren i skyddsföreskrifterna ålagts 

förpliktelser som sträcker sig längre än till normalt undcrhtd 1 
av byggnaden. 

Landskapsstyrelsen föreslår att vissa skyldigheter kunde 

uppställas såsom villkor för beviljande av bidrag. Bidrags

tagaren skulle kunna åläggas förpliktelser oberoende av huruvida 

byggnaden har förklarats skyddad eller inte. 

23 §.Offentlighetsprincipen som gäller äganderättsförhällandcna 

innebär att vem som helst skall ha möjlighet att få vetskap om 

huruvida framställning gjorts angående skydd av byggnad pä 

fastighet och vad om skyddet bestämts. Därför har i lagförslaget 
intagits en bes tämme 1 se om skyldighet för landskaps styre 1 sen 

att underrätta vederbörande domare därom. 

25 __ 1=_ Rikets byggnadsskyddslag stadgar att beträffande kyrk;or 

och andm·offentliga byggnader vars väggar, tak eller fasta 

inredning pryds av gamla målningar eller inskrifter eller garn! <l 

arkitektoniska utsmyckningar, gäller att de inte får rivas eJ.lc1 

ändras förrän museiverket har underrättats därom. Erfarenheten 

har visat att denna möjlighet att avteckna eller avbilda vilrde

fulla målningar, inskrifter och utsmyckningar s<1mt ~rnm~ilnings

skyldigheten borde utvidgas att omfatta alla byggnader som ilr 

försedda med sådana i lagen avsedda värdefulla målningar eller 

detalj er. På grund av de i riket gjorda erfar enhet crna föres 1 i\ s 

att landskaps styre 1 sen skal 1 underrättas innan nämnda åt gärder 

vidtages . 

.?.I_i_._ Landskapsstyrelsen föreslår att den som bryter mot 

förbud eller bestämmelse som ingår i denna lag el1cr har utfär

dats med stöd därav skulle kunna dömas till böter. I 35 kap. 

2 § strafflagen stadgas fängelse i h6gst ett är eller bciter 

för den som uppsåtligen utan laga rätt förstör eller skadar 

bl.a. kulturhistoriskt märklig byggnad som medelst myndighets 

beslut förklarats skyddad. 

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

a v 125 § b y g g n a d s 1 a g e n 

A 1 a n d. 

å e n d e ä n d r i n g 

f ö r 1 a n d s k a p e t 

Som redan ber6rts i detaljmotiveringen _till 2 § f6rslaget 
till landskapslag om skydd av byggnadsminnen så finns det starka 
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skäl för att i första hand genom planläggning skydda 

byggnader inom område med stads- eller byggna<lsplan. 

Enligt 125 § byggnadslagen kan i plan meddelas bestämmelser 

om n5got område som bl.a. med hänsyn till historiskt eller 

konstnärligt värdefullt minnesmärke, föremål eller byggnad 

bör pJ särskilt sätt skyddas. Om sådan bestämmelse kan anses 

vara oskälig för ägaren kan lan<lskapsstyrelsen ge kommun 

tillstånd att inlösa markområdet. Genom det nu föreslagna 

tillägget till ifrågavarande paragraf skulle i stället för 

inläsning av området ersättning kunna utbetalas till ägare11 

enligt vad som gäller för byggnad som skyddats med stöd av 

<len föreslagna byggnadsminneslagen. På så sätt skulle de 

förpliktelser som tillämpningen av de båda lagarna kan komma 

att medföra för samhället förenhetligas. Genomförandet av 

försl~get är dessutom ägnat att skapa förutsllttning för en 5t

s ki 11 nad av ti 11 ämpningen av elen föreslagna by ggnadsminnes 1 agL'll 

och hyggnadslagen. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

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

om skydd av byggna<lsminnen. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

l kap . 

.!: a .&_~_I_~~----! i 11 äm_E!!~~ om r ~~~ 

1 §. 

Byggnad, byggnaclsgrupp och bebyggda områden som äger väsentligt 

kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värde kan förklaras skydd:tde 

i enlighet med vad i denna lag stadgas. 

Skydd, som avses i denna lag, kan även gtilla de1 av byggnad s<1mt 

bro, brunn eller an:nan dylik konstruktion Wvensom orir~idc krin.~ 

\Jyg::;naJ. Til'.l byggnad h~införs fast inredning. 

Med byggnad avses i denna lag vad som enligt 1 och ? mom. kan 

vara föremål för skydd. 

2 §. 

Pki område med stads·- eller byggnadsplan .samt onni!de, för vj l ke:t 

byggnaclsförbud är gällande på grund a'\r att ~nads- eller byggnacLpl:111 

u.P_p[örs el1er ändra".'lt t:il:Uimpas Jc.nna Jag endast niir :;kycld 

inte är möjligt med stöd av byggnadslagen för landskanet Aland 

(61/79), i denna lag beniimnd byggnads lagen, eller ett fortstttl 

bevarande av i denna la B avse eld byggnad inte i t i 11 riic kLi g grad 

kan säkerställas med stöd av bestilmrnelserna i byggnaclsl8gen ellc1· 

andra synnerliga skäl föreligger. 

Utan hinder av i 1 morn. nämnda bearänsningar kan i 4 § nämnd t"l ...._:) ' 

framställning göras samt i 9 och 14 §§ avsett fbrf8rantle inledas 

även på område med stads- eller byggnadsplan samt n[\ område för 

vilket byggnadsförbu<l är gft1lande pä grund av att stads- oJler 

byggnadsplan uppgörs eller ändras. 

3 §. 

Denna lag gäller inte landskapet ·ti11hörig byggnad. 

Angående skyddet av byp.p,:nad som är fast fornlämning gäller 

vad d§rom är s~rskilt stad~at. 
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Z kap. 

Beslut om skvc.lcl och sk)rddets inneh<'ill. 
•-.-~-4·-------··-····--·---- ----·-·---:!.--··--·---------···-~----- ·-·--·~---·~--~--~---~--~--

'1 § • 

L:1nl1'.;kn11sstvrclse'n r11·l:>var frl!gor om skydd av byggnad pi\ 

framc;t;JJlning av by;:,gn~idcns iigarc,, den kommun i.nom vilken 

bv~gn~dcn tlr bolU~cn eller av f6reninr ollc1· stiftelse som verkar , .__ ..__ '- - ... :> 

för bevarande av kulturc:LJ:i traditioner. Landsknpsstyrc]sc:n 

kan il v c n Ca t t a s {i. d an t b '' s 1 ut p å e ge t in i t i a t i v . 

rramstiillningcn skJJ1 göras skriftUgen och bö·t innehölla 

beskrivning av byggnaden, uppgifter om vilken fastighet byg~~·~ 

naden tir bcl~igen pi1 och cm vem som är by~'.gnadens ~igare. 

r:rarn:;t:i11ningen skall I/ara utför1Lgt motiverad. 

Lnndskapsstyr2lscn skall behandla tlrende rörande skydd av 

byggnad i brödskandc ordning. 

s §. 

I landskapsstyre1sen'..> beslut om skydd skall upptagas 

s;'ldana bestämrnel~;er sorn anses erforderliga för bevarandet 

av den byggnad som skal.I :::kydda~;. 

·r 1 ·· t J anc sl\apss yre _sen 

6 §. 

ska 1 :l in11a n den fattar beslut om 

sk;rcJc\ höra byggn:idcn~' ti;.~are och~ om bygf,naden Jnnclias av ann:rn 

Hn ag3ren, dess innehavire. Landskapsstyrelsen skall även 

höra den kommun inorn vi lkun byggnaden i,ir belägen. 

Skydcisbestämmc:lseni;::1 skaJ1 si\vitt möjligt utformas i 

s;imförstånd med l1ygg11adens tigare .. 

7 §. 

Om i~ndr:ing e11er flyttning av byggnad i strid med rncddel;ide 

skydclsförcsl<.rift:er 2ir nödvi4ndig för att byggnaden skall 

vara till nytta e11er s:hlan ändring annars kan anses pt1kal lacl 

av siirski Lcla skäl kan land:;kupsstyrelsen meddela tillstånd 

därtill. Till ansökan om säda11t tillstånd skall bifogas 

rit11ing och arbetsbeskrivnJng utvisande det olanerade arbetets 

art och omfattning. 
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8 §. 

Lands kaps styrelsen kan om förtindrade förhållanden sil n~i kn l lar 
lindra skyddsföreskrifterna. 

Landskapsstyrelsen skall upphäva skyddet ifall det är 
tindamålslöst eller om synnerliga skäl därtill är för handen. 

9 §. 

Sedan ärende angående skydd av byggnad anhängiggjorts kan 

landskapsstyrelsen utfärda förbud mot att vidtaga ät~ärJer som 

kan .~ äventyra byggnadens kulturhistoriska eller arkitektoniska 

värde. Förbudet gäller till dess ärendet har avgjorts genom laga 

kraft vunnet beslut, såvida inte landskapsstyrelsen återkallar det. 

10 §. 
Är byggnad som förklarats skyddad belägen på omrädo, (ör vilket 

stads- eller byggnadsplan gäller, och strider bestämmelserna i 

planen mot bestämmelserna i beslutet om skydd av byggnaden, kan 
landskapsstyrelsen utsätta tid, inom vilken beslut om ändring 

av stads- eller byggnadsplan skall underställas landskapsstyrelsen 

för fastställelse. 

På område som berörs av bestämmelse i beslut om skydd av byggn11d 

gä11er, sövida inte av byggnadslagen annat följer, i 3(i ~ 2 mom. :~ 

punkten eller 88 § 2 mom. 1 punkten byggnadslagen avsett byggna<ls

förbud. Likaså är rivning av byggnad eller del därav förbjuden, till 

dess frågan om ändring av planen avgjorts genom laga kraft vunnet 

hes lut. 

11 § . 

. i\gare till byeenacl iir berättigad till ersiittning av landskanet 
rör skada eller olägenhet som åsamkas honom genom bestämmelserna 

i beslut om skydd, om möjligheterna att använda fastigheten avse-

värt nrrsämras, oller om han till följd av sky<ldsbesUi.nunelse måste viätaga särski'ltla 

åtgärde·r. för bevarande: av 'bygr~nadons kulttt'l"histor1 i;kt1 bcll ~trki te ktcin is.ka värde. 
Samma rätt tillkommer innehavare av nyttjande- e11er servituts-

rätt till byggnad eller av annan därmed jämförbar 

särskild rttttighet med avseende på fastighet, om rätti~hcten 

uppkommit i nnun frågan om s kydJ an häng i ggj orde s. 
Ersättning erläggs inte heller för sådan ringa olägenhet c]lcr 

skada som i 1 och 2 mom. avsedd person skäligen bör tåla. 
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12 §. 

Landskapsstyrelsen och den som är beriHtigad ti11 ersättning 

enligt 11 § skall försöka nä överenskommelse om ersättningsheloppct. 

Uppniis inte övcrcnskommcJ~;e ont ersiHtningen skall talan därom 

viickas vid domstolen på den ort; cl~ir byggnaden 

finns, 1nom tvi! är fr:1.n det beslutet varpå ersättningsanspråkct grun-· 

dar sig, vunnit laga kraft, vid äventyr att rätten till erstittning 

är Förverkad. 

Ersättningen skall erläggas i ett för allt. Om stirskilda skäl 

det påkallar, fär ersättni11gen dock på yrkande av part fastställas 

att utgä vid bestämda tider, i vilket fall landskapet eller 

ersntt11ing:c~t:igaren vid förtindrade förhi'illandcn äger riHt att U\ 

crsättningfrägan omprövad. 

L~ §. 

Skall fastighetsägaren enligt 11 § tillkommande ersättning ull!,:'t 

1 ett för aJlt och utgör fastigheten pant för fordran eller för 1 

riitt att uppbiira viss cherkommnndc avgäld i penningar eller 

varor sk1l1 ersättningen deponera~', hos överexekutor och fördelas ptt s:ltt 

om köpeskilling för utmätt egendom är föreskrivet. Innehavare av 

p<rntriltt Liger samnHt rätt ti11 deponerat ersUttningsbelop~1 som 

till fastigheten. Deponering skall dock inte ske om innehavarens 
0 u , 

av p::rnträtten samtycke ti11 att ersbittningcn inte deponeras företes 

eller om skadan eller 0Hir,0nheten nicd rn1ledning av att den förmån, 

som skall ersättas, iir ring[;i o11cr av .:rnnan sf.1dan orsak inte n~imnviirt 

kan an s e s ha min s lc1 t s ä k e r h e t ens v ti r de . 

14 §. 
Landskapsstyrelsen kan, dä alJmänt behov det kräver, inlösa 

eller bevilja kommun tillttånd att inlösa i denna lag avsedd 

byggnad jämte erforderligt markområde, oberoende av huruvida 

beslut om skydd av byggnaden fattats eller inte. Inlösning sker 

pA sätt som är stadgat i landskapslagen om expropriation av 

fast egendom och särskilda rättigheter (62/79). 
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15 §. 

Vad i detta kapitel är stadgat angående beslut om skydd skall 

l tillämpliga delar iakttagas även då beslut om sl:.ydd dler i besJut1_•1 

ingående best ämme 1 ser ändras e 11 er upph~iv s. 

3 kap. 
Siirski Jda bestiimme1ser 

16 §. 

Tillsyn över efterlevnaden av denna 1ag utövas av i::rndsk:1psstyr1·l·-

s en. 

17 §. 

För ändringsarbetcn i byggnad som förklarats skydll~d sbt11 

landskapsstyrelsens tillstånd inhämtas, såvida inte åtgfirden iir 

r1nga. 

18 §. 

Vid överlåtelse av byggnad som förklarats skyddad skalJ övi.::rLlt;;r\.'il 

genom omnämnande i överLltelsehandlingen eller eljest bcvisJ igen 

underrätta mottagaren om skyddsbcstiimrnelscrna. 

19 §. 
Har nägon i strid med denna lag eller med stöd ctv cknsamma 

utfärdade förbud eller bestämmelser ändrat, flytL1t eller r:ivil 

byoEnad kan L.111dska11sstvrelsen åU1f.rga vederbÖT<:trhle att lllOlll vi,;·-, 
bL..• ' I <..".:> " • 

rid vidtciy~a erforderliga · åtgärder för byggnadens itcTst:lJJ;:rndc i 

ursprungligt skick. 

Vad i 1 mom. Ur stadgat tiger motsvarande tillämpning orn :igarcn 

har försummat byggnadens underk111. 

I akttapes inte i 1 eller 2. mc:nn. avsett åläggande; jgcr Lrndsk:tp ··-

styrelsen rätt att l~ta utföra dtirj nilnmda åtgärder, vilka kost

nader crliiggs i förskott av landskapets medel. Kostnaderna indriv~' 

till landskapet i den ordning som är stadgad j Jagen '.)Jll incll'ivujiip, 

av skatter och avgifter i utsökningsv~g (FFS 367/Gl). 

2 0 §. 

Landskapet kan på egen bekostnad låta utföra nödvändiga 

underhållsarbeten ·i bvggnad .som föik1arais skyddad\ 

21 §. 

Vederbörande myndigheter ~ger tillträde till byggnad som 

förklarats skyddad samt till byggnad, vars skyddande tlr under 

övervägande, samt att låta företaga inspektioner och undersökningar 
som är erforderliga för efterlevnaden och tillämpningen av denna lag. 



Lan<lsk~ipsstyrclsc:n kan LlCVl lja ~i\J(ll'C ti11 by(YP,fl~icl,, c;urn 

:\rklarats skyddnd, bidi·:ig för 11ndcrlt:J11 och Cörhiitlrin.0, av by 11.g11;td 

,\ g a r ,,, t i L 1 k u ! tu r h i s t o d .'> k t e 11 c 1 · ;1 r k i t c k tu ni '..:, k i 1· ; i r d c: !' ul i 

11yggn<1cl J.::311 h c v :i J i :1 s I : i cl r ;1 u ii v c~ n om !) v u \T n ~\ d c 11 
•. '-) / (.,) 1,._) 

inte 

: ; k / d d ad m e cl s tö d av cl en n :t b g . Bi drags Ut g ar c :.; ~ a 1 J h; i r v i cl Pi r h [ 11 (Li 

'-;ig att bevara byggnaden pt1 det stitt landsk~1psstyrclscn föreskriver. 

Fö1· erhållande av bidrag kan som villkor uppstiilLi~; ;_itt a1111Jin-· 

l1ctcn sL1U iiga tilltrtlcle till omrädet C'ller bvPrinadcn cl lc r de J d ii r·· .. '--"'·.:• 

ilV, i enlighet mt::d v:H1 cliirom siiiskilt avr;1 las. Ha1· byggrwdcn 

rn t'kl ::11-;1t s skyddad sL111 V i 11 koren övcrensstUmnw med sLyddsb1.:S t ii11i111e l .. 

23 §, 

lfar ihPnde ang<1cnde skydd cl\' byggnad ;rnhfö1gip;~jorts hos landsk:tp'.; 

styrelsen nifr, beslut om skydd har vunnit laga kraft och skyd-

det har un1:il1ört rcnnrn . ~' 
luga kraft vu1rnct beslut, sk;i l 1 landskapssty te!·-

5cn anmiila d~lrom till vc:dcrhörandc domdrc~, som skal 1 införa ~mtcc·J;11i1ig 

rrn :111rnU ln11 i intcc 

de !i.ven um den inte förnyas. 1 anmU1an ska11 angiv;Js p~\ vi lkcn 

!';1st i1)1ct byggnaden tlr hcJ:tsi.en, 

I I a r by g gn a cl , s om för k 1 a r <l t s :; k y d d ad , s k a d a t s e l 1 e r C ö r s t ört '.~ 

skiill dess Ugare ofönlröjligen underrätta landskapsstyrcJsen cli:irom. 

2S §, 

Om byggnad elJer dess C:t.sta inredning ~Jr prydd med gamla rni\lning:n 

t.:ller inskrifter eller etrl<itcktoniska ötsmyckninga1'> L"n byggnack11 

inte rivas clJer iincl1·<1S 5Hnun landskaps~;tyre1sen har m1dcrr:itt:1ts 

om saken ens i det fall att byg~~JJaden inte förklarats skyddad med 

stöd av denna lag, 

Det är för b j u cl e t a t t r ;) p p a över , m Zi 1 a om e 11 er på a :t n a t s ät t 

förstö1·a i 1 mom. nJmnda målningar elJer inskrifter innan landskaps

styrclsen har underrättats om saken och beretts ti11fii1le att l;'lta 

avteckna eller avbilda rnölningarna, inskrifterna eller utsmycknin~;1rnn. 

26 ~. 

AnJrino 
b heslt1t som fattats av landskapsstyrelsen med stöd av denna 



.·iu kan sökas hos st<1t:.1·iitlct :.c.~:n·itt gJll1er beslutets Jagenliuhet. 

j;,_tr:.iffandc iil1d:i111t1·1.c.enli_rd1cten 21v sådant beslut får ändring inte 
:· :·.!i::1 s. 

2 7 ~. 

Den som bryte1· mot förhud el l~'r bc~;tämmel~;e som :ingfrr j dcnn;1 lag 

\'Jlc·r har utLirJat:; nH.··.1 :" .. töd d!ir:1v, '..:.1<a1J för övertriidc·lsc av 

]Jc·:;rämme lserna om byggnads skydd dömas t:i.11 böter, om km inte 

med stöcl av annan log skall dömas till strängare .straff, 

28 §. 
N~rmare bcstHmmelser om verkställigheten o~tilllimpningen av 

denna lag utfärdas vid behov genom 1andskapsförordning. 

Denna lag trlider i kraft den 1 januari 1981. 

Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder kan vidtagas 

innan lagen träder i kraft. 

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

ang8cn<le iindri.ng av lZS § byggnad::d.agen för landskapet !\lanJ. 

J L'nlighet med LanLlstingets beslut .f~B.i:~-- till 12S ~byggnads

lagcn elen 28 augusti 1979 för landskapet /\land (61/79) ett nytt 

:'> morn. som följer: 

12 s §. 

stads- eller byggnadsplan kan, utan hinder av vad I 2 mom. är 

stadgat intagas bestämmelser som erfordras för skyddande av 

byggnad. Angående rätt till ersättning i sådant fall gäller vad i 

landskapslagen om skydd av byggnadsminnen ( I ) är sta<l~at. 

Denna lag tr~idcr i kraft den 1 jnnuari 1981. 

Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder kan vidtagas 



., ·- / , 

1 mw n 1 '.i_ g c n t r il d c r 1 kr ;i r t . 

M ar i e h anm den 2 6 m i1 r '.; l 9 8 0 . 

L a n t r u d Fo1ke \\uivalin 

Tf. lagberednings se krc ter a re Elisabeth NaucJ6r. 


