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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e l s e s 
framställning till Ålands landsting med förslag 
till landskapslag om byggnadsverksamheten. 

I riket har den 16 augusti 1958 givits en ny byggnadslag, som er
sätter såväl stadsplanelagen, med däri ingående stadganden om byggnads
planeomräden, som lagen om byggande pä landsbygden. Genom sammanförande 
av alla dessa stadganden i en enda lag, har den fördelen vunnits, att 
gemensamma stadganden blivit enhetliga och icke behöva upprepas i de 
olika lagarna. Dessutom har det visat sig, att städernas planering allt
mer börjar påverka också omgivningens planering,_ icke blott med tanke 
på framtida inkorporering utan även med tanke ,,.l'.Jå nödiga tillfartsleder, , 

som genom den ökade trafiken fått stor inverk an på byggnadsmöjligheter-
na i omgivningen. Dessutom bör bosättningsområdenas på landsbygden egna 
problem ägnas allt större uppmärksamhet. Den stora vattenförbrukningen 
inom sådana områden nödvändiggör anläggande av vatten- och avlppps
system. Då en planlös bebyggelse icke är ägnad att underlätta läsandet 
av sådana frågor, måste man sträva till att såväl med hänsyn härtill 
som till kommunikationerna inom området och till och från detsamma från 
början planera bostadsbebyggelsen på ett lämpligt sätt. Tätbebyggelse 
bör överhuvud icke få förekomma på platser, där en framtida lösning av 
de gemensamma samfärdsel- och försörjningsproblemen kan ställa sig svår . 

Dessa synpunkter hade icke tillfullo beaktats i den tidigare, nästan 1// 

30 år gamla stadsplanelagen av år 1931. I landskapet gäller landskaps
lagen av den 18 juli 1956 om stadsplan för Mariehamns stad (22/56) samt 
landskapslagarna av den 18 mars 1953 angående bygg;q:· dsplaneområden på 
landsbygden i landskapet Åland ( 6/53 )' och angående byggnadsstadga för 
byggnadsplaneområden på landsbygden i landskape t Åland (7/53). Dessa 
landskapslagar bygga samtliga i allt väsentligt på rikets stadsplanelag 
av år 1931, varför om dem kan fällas samma omdöme som om den sistnämnda. 
Någon reglering av byggnadsverksamheten på den rena landsbygden eller 
- för att använda byggnadslagens terminologi - någon reglering av gles
bebyggelsen har icke förekommit i land skapet. Förslag därom har gjorts 
från landskapsstyrelsens sida för ett drygt tiotal år sedan, men omfat
tade s icke då av Landstinget. Sedan dess har dock i flera sammanhang 
ifrågasatts, om icke likväl en reglering också av glesbebyggelsen vore 
nödvändig och frågan har t . o.m. i motionsväg väckts i Landstinget. 

Vad först beträffar regleringen av stadsbebyggelsen kan det synas 
brådstörtat att omedelbart antaga en ny lagstiftning i ämnet, då den 
förut gällande icke .hunnit tillämpas mer än drygt två år. Häremot måste 
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dock anföras, att den gällande lagstiftningen i v issa av s eenden . 

var föråldrad redan dä den antogs, eftersom iandskapet icke hade möj

lighet att vidtaga sådana inskränkningar i den enskilda äganderätten ~ 

som för ge:i:iomförande av stadsplanebestämmelser numera anses nödigt • . · 

Det fö.rsta förslaget till ny stadspl anelag ,.. som landskapsstyrelsen över 

lämnade till La,ndsting~t r edan år 1949 1 var i detta avs e ende modernare, 

dä det byggde pä .det kommitteförs lag, som då förelåg i riket. Förslaget 

kunde emellertid icke godkännas av Republikens President pä grund av be

stämmelser, som i högre grad än de vid denna tid i riket gällande mot

svarande stadgandena inskränkte den enskilda äganderätten. Dä det så

lunda först nu blivit möjligt att i landskapet införa moderna bestäm

me1ser utan hinder av de tidigare starkt begränsade möjlighe t erna att 

ingripa i den enskilda äganderätten, har landskapsstyrelsen ansett, att 

ett förslag till landskapslag i detta ämne bör utarbetas. Stadsstyrel

sen i Mariehamn har jämväl uttryckt önskemål om, att lagstiftningen på 

detta område snarast möjligt mätte bringas i överensstämmelse med ri

kets nya byggnadslag. 

Beträffande lagstiftningen om byggnadsplaneomräden kan samma all

männa anmärkningar göras som beträffande stadsplanelagstiftn ing en. 

Det är dessutom ändamålsenligt att sammanföra stadgandena i en gemen

sam lag 1 dä stadgandena reglera likartade förhållanden och en viss 

samordning av bestämmelserna är nödvändig. 

Frågan om reglering av glesbebyggelsen är e tt betydligt mera öm

tåligt problem . Här föreligga icke de omständigheter, som i tätbebyg

gelsen tala för reglering. Fastmer är det närmast estetiska synpunktert 

som anläggas pä denna bebyggelse , och i någon mån också sociala syn

punkter. Onekligen är en landskapet förfulande byggnad ägnad att väcka 

förargelse, men då allmänt vedertagna bedömhingsgrunder knappast kunna 

påvisas, utan individuell smak och känsla påverkar bed?mningen 1 stäl

ler det sig svårt att genom lagbud förhindra uppförande av olämpliga 

byggnader ~ Landskaps styrelsen har därför icke ansett sig kunna f öre

~lå någon egentlig reglering av glesbebyggelsen utan räknar med, att 

byggnaq_s_riämndernas verksamhet, där sådana tillsättas, såväl då det 

gäller Överv akningen av byggnadsverksamheten som då det gäller rådgiv

ningsverksamheten; skall ha en positiv inv erkan . Medborgarnas frihet 

att förfoga över sin egendom efter förgottfinnande är måhända hos oss 

hållen i större h~lgd än annorstädes. Enligt landskapsstyrelsens åsikt 

är det icke skäl att begränsa den i vidare mån, än som ur det allmän

nas synpunkt är oundgängligen nödvändigt ~ 
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Föreliggande förslag har med hänsyn till ovan anf 9rda ledande prin

ciper uppgjorts i nära överensstämmelse med rikets byggnadsiag (FFS 
370/58). Avvikelserna äro få och i de flesta fall helt naturliga, Så-

1 lunda motiveras en hel del uteslutningar av, att någon köping icke 
finnes i landskapet. Förvaltningen har såvitt m8jligt förts på land~ 
skapets egna myndigheter, där icke de kommunala myndigheternd skola 
handha förvaltnings~pp~ifterna. 

Stadgandena om regionplan oqh regionplansförbund ha intagits i nå
got förkortad form. Då väglagstiftningen icke medger möjlighet till 
långtidsplanering för trafikleder synes det vara av betydelse, att 
sådana planeringsåtgärder kunna vidtagas på annat sätt.· 

Inom nuvarande glesbebyggelse skulle blott generalplan och region
plan komma ifråga, såvitt icke tätbebyggelse uppstår, Genom faststäl
lande av generalplan skulle man främst . sträva till att förhindra be
byggelse på h~rför olämpliga platser. Byggnadsverksamheten på lands
bygden skulle övervakas av kommunalstyrelserna eller särskilt tillsat
ta byggnadsrt~mnder. I kommun, där planerat område finnes, skulle till
sä~tande av särskild byggnadsnämrtd vara obligatori§kt ~ Utanf8r de 
pl~erade områdena skulle ingen byggnadsreglering förekomma. Byggnads
nämndernas inflytande skulle här inskränka eig till rådgivande verk
samhet•. 

I rikets lag användes för tomt inom byggnad$planeområde benämningen 
byggnadsplats. Då detta ord icke enligt landskapsstyrelsens uppfatt-
ning är lämplig benämning genom att ordet i andra sammanhang vanligen 
;=mvändes såsom benämning för en plats, där en byggnad är under uppfö 
rande, föreslås i stället benämningen byggnadst.omt . 

Tomtägares skyldighet att deltaga i anläggningskostnad$rna för av
loppsledning beräknas enligt byggnadslagen enligt kostnaderna för JOO 
millimeters avlopp (12 tum). I Mariehamn och i förortsområdet anses 
9 tums avlopp förslå för vanliga bostadskvarter. Då det synes skäligt , 
att tomtägares skyldighet att deltaga i avloppsledning$ anläggnings
kostnader här begränsas till kostnaden för 9 tums avlopp (225 mm) , har 
landskapsstyrelsen infört bestämmelsen sålunda mod~fierad i förslaget. 

Enligt byggnadslagen kan också stadsplan komma ifråga på land~
bygden där ortens förhållanden så påfordra . Landskaps~cyre isen räknar 
med, att en så omfattande tätbebyggelse icke komm~r att uppstå i land
skapet utanför Mariehamns stads område , varför tätbebyggelse enligt 
förslaget skulle regleras endast med byggnadsplan . 
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Beträffande förslagets 120 § (motsv. byggnadslagen § 125) bör på

peka~, att i riket vid förslagets uppförande ännu icke publicerats den 
i byggnadslagen förutsatta tillämpningsförordningen •. På grund härav . 
har landskapsstyrelsen i förslaget intagit enahanda stadganden om of
fentligt kungörande av förslag till byggnadsordning1 plan och tomtindel
ning, som tidigare var intaget i landskapslagen om stadsplan för Marie
hamn och landskapslagen angående byggnadsplaneomtäden på landsbygden 

i landskapet Åland. 
Med stöd av det ovan anförda får landskapsstyrelsen yördsamt före

lägga Landstinget till antagande nedanstående 
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L a n d s k a p s 1 a g 

om reglering av byggnadsverksamheten. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas~ 

.. . I . Avd~ · · · · · ..... . 

Gem~n.§.å@@.å_~lill,~gggQ~ll· 

' ' 

!llfil~llll~-~1§.QgåUQ~ll· 

1 §. 
Vid byggnadsverksamhet i landskapet Åland skola stadgandena i 

denna lag l ända till efterrättelse, 

För område må plan utarbetas eller dess nyttjande eljest planeras 

enligt vad i denna lag stadgas. 

Närmare föreskrifter.om .byggande utfärdas äveri genom landskaps-
. , , 

förordning och lokal byggna~~Q.n.ing. 

, ) 1 l I 2 §. 
' ... . ' . 

g~_g,i~nglåll innefattar en schematisk plan angående nyttjande av 

område i .två .eller flere kommuner, 

~g.,g~~~lR::båll angiver grunddragen för nyttjande av område i kommun. 

· ~iå9&!2.låU upptager detalje~ade bestämmelser om reglering och be

byggande .'aY . stadsområde. 

~n~dE.glfill f öreskriver reglering och bebyggande av till lands

kommun hörande område. 

3 §. 
Nedan avses med staden Mariehamns stad. 

4 §. 
Med Mihi2Y.ggel~ avses i denna lag sådan enhetlig bebyggelse, 

vars gemensamma behov påkalla vidtagande av särskilda åtgärder, såsom 

anläggande av vägar, avlopp eller .vattenledning. 

Annan bebyggelse benä mnes &ls~~ebygge1~~· 

5 §. 
Till tätbebyggelse må användas endast sådant område, för vilket 

stadsplan eller b y ggnadsplan fastställts. 

På synnerliga skäl må landskapsstyrelsen efter vederbörande kom

mun9 hörande i enskilda fall eller för något område medgiva undantag 

från stadgandena i 1 mom, 

Utan hinder av vad i 1 mom, är stadgat må till redan förefintlig 

bostad eller jordbrukslägenhet hörande ekonomibyggnad uppföras. 

6 §. 
Tätbebyggelse må- icke tillåtas uppkomma på område, inom vilket 
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anläggande av ga t or elle r vägar eller anordnande av vat tenförsör jning 

eller avlopp s möj lighet föranleder oskälig t s tora kostnader eller som 

ur hä lsosynpunkt eller elje s t ä r ol ämpligt för tätbebyggel se. 

Angåe nde underlättande av genomfö r andet a v s tadspl an eller bygg

nadsplan och angående förhindrande av uppkoms ten av olämplig tätbe

byg g else vid lantmä teriförrättningar är särskilt s tadgat . 

7 §. 
Nybyggnad, som avs es i 125 § , må ej uppföras utan tillstånd inom 

planerat område . 

Är annat icke f öreskrivet i byggnadsordning, må likvä l på område 

utom stadspian och byggnadsplan utan tillstånd uppföras ekonomibyggnad, 

som hör till redan förefintlig bostad eller jordbrukslägenhet. 

8 §. 
Högsta l edningen av och tillsynen över byggnadsväsendet och plan

läggningen av områden ankommer på landskapsstyrelsen. 

Ledningen av den allmänna planeringen av byggnadsverksBmheten och 

p l anl äggningen av områden inom kommun omhänderhaves av kommunens sty

relse. 

9 §. 
Tillsyn över byggnadsverksamhet en i staden utövas av magistraten. 

10 §. 
I landskommun skall finnas en byggnadsnämnd~ som handlägger 

ärenden rörande byggnadsverksamheten och utövar till syn över byggandet 

samt vid behov tillhandagår med r åd och vägledning. 

Är icke inom kommun något område underlagt regi onplan, generalplan 

eller byggnadspl an må kommunalstyrelsen fune:·era såsom byggnadsnämnd. 

Byggnadsnämnd består av ordförande samt minst två och h ögst sex _ 

ledamöter, vilka alla jämte nödigt antal ersättare utses av kommunal 

fullmäktige, ordföranden för tre och ledamöterna för ett år i sänder. 

Fullmä'.:tige förordna en av ledamöt erna att fungera såsom viceordförande. 

Av ordföranden fordras god förtro genhet med samt av le damöterna känne

dom om byggnadsverksamhet. 

. . 2 . kap. . .... , . .. 

Q.m byggna2:_e_g_r.9.-.ning::.... 

11 §. 
I staden skall finnas en byggnadsordning. 

Byggnadsordning skall likaså finna s för l andskommuns byggnads

planeområde och även för sådant annat område av landskommun, inom 

vilket ~ätbebygge l se uppstått e ller h å ller på att uppstå och för vilket 
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sär skilda bestämmelser om byggnadsverksamheten därfor prövas erforder-

liga. 
På fr amställning av kommunalfullmä ktige må byggnadsordning g i vas 

även för artnan än i 2 mora. avsedd de l av landskommun. 

1 2 §. 

I byggnadsordning meddelas för stadsplane- och byggnadsplaneom

råde sådana av de lokala förhållandena påkallade och andra bestämmelser 1 

vilka, utöver vad i lag eller förordning ä r stadgat 1 prövas nödiga för 

byggnadsverksamheten, tillsynen över byggandet, byggnadssättet , inhäg

nande och reglering av tomt och byggnadsplat~, gator och andra trafik

leder samt avlopp och andra ledningar samt till dem hörande anlägg

ningar. 

13 §. 
I byggnadsordning må för område 1 för vilket stadsplan eller bygg

nadsplan icke ä r fastställd, utfärdas av de lokala förhållandena på

kallade och andra, stadgandena i lag och förordning kompletterande 

bestämmelser, vilka kunna anses erforderliga för främjande av en l ämp

lig och nyttig byggnadsver ksamhet samt för underlättande av en framtida 

planering, såsom 

1) om-·.nyttjande av område eller del därav huvudsakligen för sär~ 

skilda byggnadsändamål, såsom för bostäder eller indus triella inrätt

ningar; 

2) om till- och utfartsvägar och vattnets avledande från byggnads

plats? 

3) om sto rl eken av byggnadsplats, byggnads placering och om den 

del av byggnadsplatsen, som skall lä~nas obebyggd ; samt 

4) om byggnadssättet och minsta avstånde~ mellan byggnader. 

14 §. 
Till dess gatuunderhållningen samt renhållningen av gata i staden 

regleras g enom landskapslag, må bestämmelser därom införas i byggnads

ördningen, Markägare må dock icke åvä lvas större skyldigheter än var

till han kan förpliktas j ä mlikt de bestämmelser, som vid denna l ags 

ikraftträ dande länt till efterrättelse i s taden. 

I byggna.dsordnirigen må även till dess därom stadgas i landskapslag 

föreskrivas, att utfartsväg•oc h annan enskild vä g i allmänt bruk skall 

hållas ren samt i sådant skick, som det oundgä ngliga behovet kräver. 

15 §. 
Om anlägg ande, underhå ll och renhållning av trafikleder och avlopp 

inom byggnadsplaneområde, må, därest därom icke är särskilt stadgat i 
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landskapslag 7 bestämmelser meddelas i byggnadsordning, Be träffande de 

skyldigheter i som skola. åväl vas ägare eller innehavare av b;yggnadsplats 7 

lände principerna i 14 § och 10 kap. i tillämpliga delar till efter

rät telse. 

1 6 § . 

Byggnadsordning för staden antages av stadsfullmäktige. Beslutet 

skall underställas landskapsstyrelsen för fastställelse. 

17 §. 
Byggnadsordning för landskommuns område utfärdas av landskapssty-

rel sen. 

Framställning om uppgörande av byggnadsordning för omr åde , som 

avses i 11 § 2 mom., må hos landskapsstyrelsen göras av markägare, 

kommun och grannkommun eller av förvaltningsmyndighet på orten. Land

skapsstyrelsen må även utan att framställning gjorts vidtaga åtgärder 

för uppgörandB av byggnadsordning. 

, , . , . 3 , kap_ 

Q.1]._:r_§_gj,_QJ1P1åll.· 

18 §. 
Erfordras för två eller flere kommuner gemensam plan, innehållande 

allmänna före skrifter angående områdets användning för bostadsändamål, 

trafikleder, lant- och skogshushållning, industri och annan närings

verksamhet eller för andra allmä nna behov ä n trafikleder, sl<all för 

dessa kommuners områden reg ionplan uppgöras i den utstr~ckning, som be

finne s nödig, 

Regionplan skall utarbetas med behörigt beaktande av res erverande 

av tillräckligt med utrymme för olika ändamål, kostnaderna för region

planens genomförande, kommunernas ekonomiska möjligheter och mnrkägarnas 

berättigade intressen. 

19 §. 
Beträff.ande uppgörande av regionplan må kommun eller annan förvalt

ning smyndighet ingå med framst ä llning till landskapsstyrelsen. Land

skapsstyrelsen må även utan att framställning gjorts vidtaga åtgärder 

för uppgörande eller ändring av r egionplan • 

. Dä r anhä ngiggjord fr åga om uppgörande av regionplan det påkallar, 

skall utredning i saken verkställas och utlåtande av vederbörande kommu

ner inhä mtas, Anses r egionplan erforderlig, skall l andskapss tyrelsen 

fö:ordna om dess uppgörande. I beslutet skall bestä mmas, för vilket om

råde regionplan skall uppgöras, och sk9la däri även angivas de särskilda 

syftemäl 7 som g enom planen eftersträvas. 
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Då landskapsstyrelsen föror dnat, att regionplan skall uppgöras, 

äga de,kornmuner, .vilkas områden komma att b eröras av planen, g runda 

ett LggiQll~låll~f~~h!ln~ för uppgörande av regionplan och handläggning 

av andra därav föranledda ärenden. Om regionplansf örbund gäller med 

i denna lag stadgade undantag vad om kommunalf örbund ä r stadgat. 

Landskapsstyr elsen å ligger att tillse, att ombud för de kommuner, 

som bliva medlemmar av regionplansförbundet, ofördröjligen kallas 

till sammanträde. 

Genom landskapsförordning stadgas, under vilka förutsättningar 

annan juridisk person må utföra i denna lag för regionplansförbund 

föreskrivna uppgifter. 

21 §. 
De grunder, enligt vilka me dlemskommunerna ä ro pliktiga att till

skjuta medel för regionplansf örbundets verksamhet, skola i förbundets 

grundstadga bestämmas så, att kommunernas avgifter stå i skäligt för

hållande till deras ekonomiska möjlighet e r och till den nytta planen 

medför för dem. 

22 §. 
Då regionrlansförbund grundas, skall förbundet tillse, att r egion

plan utan dröjsmål utarbetas och att densamma efter behov vidare ut

vecklas. 

Regionplansf örbund skall i mån av möjlighet samarbeta med före

trädare för näringslivet. 

23 §. 
Regionplan antages av regionplansförbundets förbundsfullmäktige, 

och skall beslutet underställas landskapsstyrelsen för fastställelse. 

Landskapsstyrelsen må vägra fastställelse av regionplan i dess helhet 

eller till någon del. 

24 §. 
Regionplan skall tjäna som le dning vid uppgörande av generalplan, 

stadsplah och byggnadsplan, så ock då å tgä rder vidtagas för ordnande av 

bosättningen eller trafikleder eller områdes nyttjand e i övrigt. 

25 §. 
Myndighet, .som.me ddelar . tillst å nd till uppförande av nybyggnad på 

sådan del av iggiQmilfil2:~9..illi~de, där annan plan icke gäller, bör tillse, 

att områdets nyttjande för det i regionplanen avsedda ändamålet icke 

därigenom försvå ras. Til~stånd må icke förvägras, om sökanden dä rige

nom tillskyndas betydande olägenhet utan att han därför utfår skälig er-
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sättning. Vid prövning av olägenhet skola efter regionplanens fast

ställande inträffade förändringar i fastighetsindelning en icke beaktas, 

såframt de icke tillkommit för genomförande av reg ionplanen. 

Statsrådet eller landskapsstyrelsen må bevilja tillstånd till ex

propriation av område, som intagits i regionplan, eller till inskrä nk

ning av nyttjanderätten därtill, där detta är nödi [St för regLonplanens 

genomförande till den del den är av väsentlig betydelse för tillgodo

seende av statens, landskapets 9 kommuns eller ortens befolknings all

männa behov. 

26 §. 
Hälften av de kostnader, som regionplansförbund fått vidkännas för 

uppgörande av regionplan och som närmare skola fastställas genom land

skapsförordning, skola ersättas av landskapsmedel . 

• l II . Avd. I ) , I , J • , •• 

~is.Q.~U~§.ll-~Qr.äll~~-§.!åQ· 
. . . . 4 •. kap~. 

. . 
Qr1L_g~ge re.~J:.M. 

Till ledning för en de~jerad planering av stadens framtida reg

lering och bebyggande skall, där det befinnes nödigt, uppgöras gene

ralplan, som angiver huvuddrag en av markens nyttjande för o~ika ända

mål, sf.som för bebyggelse samt de viktigaste trafiklederna och andra 

allmänna behov. 

I g eneralplan må intagas förbud att und er en tid av högst fem år 

använda för byggnadsverksamhet avsett område för annat byggande .äu .för 

lantbrukets och andra därmed j ä mförliga nä ringars behov (bvggn§..dsiD.:;, 

§.kr.ä nknilJ.i).På synne rliga sk ä l må landskapsstyrelsen förlänga giltig

hetstiden för byggnadsinskrä nkning med högst fem år åt gången. Angå ende 

ersättning för inskränkning stadgas.i.69 §~ ..... , . , , , . . 

Nä rmare bestämmelser.angående . ~:g§_~e.l.Elåll.Q~ffir.~deiå användning inta

gas i generalplanen · (g§.n.g_ialplåD.§.~~~illJ!!§.lå~!). 
28 §. 

Generalplan antages av stadsfullmäktige, och beslutet därom skall 

unders t ä llas landskapsstyrelsen för fastställelse. Landskapsstyrelsen 

må vägra fa s tställelse av generalplan i d e ss helhet eller till någon 

del . 

29 §. 
På generalplaneområde må e j bygg as på sådant sätt, att områdets 

nyttjande för ä ndamål, vartill d e t avsatts i g eneralplanen, därigenom 

märkbart försvåras (byggnadsinskränkning). 
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Grä vning i sprängning, planering, fyllning, trädfällning ell er anpan 

därmed j ämförlig åtgärd må ej på generalplaneområde vidtagas utan ma

gistratens tillstånd, om åtgärden uppenbart är ägnad att försvåra 

områdets nyttjande för ändamål, var~ill det i generalplanen avsatts. 

Tillst å nd må icke förvägras, om staden förordar dess beviljande. 

Om inlösningsskyldighet med anledning av de i 1 och 2 mom. s tadga

de inskränkningarna stadgas i 55 § och om ersättning i 69 §4 
30 § . 

Ge~eralplan gäller icke på stadsplaneområde. 

31 \j . 

Då fråga om uppgörande eller ändring av generalplan anhängiggjorts 

eller då landskapsstyrelsen . lämnat , såda~.plan utan fastst ä llelse, må 

landskapsetyrelsen utfärda Q.y,ggn~~fQiQll~ för området i fråga och för

bud mot ovan i 29 § 2 mom. avsedd åtgärd för viss tid, hö gs t fem å r å t 

gången. 

l , t. I ~ l ~ '> I 5 I kap., .I ' I I I • I • I # 4 I • J I 

. . . ' . . 

Om_~ A. l::T.lfilL.Q.Q.h 1 offi!.i!.!W...llill.K· 
3 2 §. 

För ingående r eglering och bebyggande av staden skall efter hand 

som utvecklingen det kräver stadsplan uppgöras. 

33 §. 

Stadsplan bör inpas s as efter t errängen, jordmånens beskaffenhet 

och andra ortsförhållanden på sådant sätt, att området blir på ända

målsenligt sätt utnyttjat och ett enhetligt och gott byggnadssätt 

främjas. Den bör tillgodose sundhetens, brandsäkerhetens och samfärd

selns fordringar samt kravet på trevnad och skönhet. Nödiga områden bö

ra däri avsättas för de olika ändamål stadens utveckling förutsätter. 

Vid stadsplanens gestaltning böra kulturminnesmärken samt tilltalande 

landskapsbilder och andra skönhetsvärden i mån av möjlighet skyddas och 

bevaras. Därjämte böra vid planens uppgörand e savitt möjligt bestående 

äganderättsförhållanden till marken beaktas och tillbörlig hänsyn tagas 

till att kostnaOerna för planens genomförande icke bliva alltför be

tungande samt att enskild markägare icke pålägges oskäliga inskränk

ning ar, vilka kunna undvikas, utan att de fordriri_::-ar, som böra ställas 

på stadsplanen, väsentligen åsidosättas~ 

Särskilt skall tillses, att parker och andra rekreationsområden i 

tillräcklig omfattning anordnas i olika delar av staden och att för 

sådana ändamål tidigare avsatt utrymme ej utan synnerliga skäl in
skränkas. 
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34 § . 

I stadsplan skall.angivas~ , , . . , . 

1) gr ä nserna för §.!~~§.12.1§:.U~Q.illr.~~~i samt för de olika områden, som 

äro upptagna i stadsplanen 9 och de ä ndamål, till vilka dessa områden 

äro avsedda att användas7 och 
2) de ungefärliga höjdlägen, som skola iakttagas vid stadsplanens 

genomförande, där det befinnes nödigt. 

I stadsplan skola möjligheter att erhålla vatten och att anlägga 

avl :·PP anvisas. 

35 §. 
I stadsplan må avsättas områden: 

1) för bostäder, allmänna byggnader, industriella och andra.pro

duktionsinrä ttningar, upplag samt för annan byggnadsverksamhet ("12.igg-

U§.~§.Jf-Y:~r.i~) ? • • • • ' ' ' • 

2) till gator och.andra .allmänna trafikleder (g~iimar~); 

3) till i~r.g och QJ2.~n~..12.l~i~~r.; 
4) till parker, områden för.idrotts~.och friluftsliv, badstränder 

samt andra sådana ändamål (r.~~r.~!iQ.ll§.Q.@r.~a~n) ; 
5) för busstationer, parkeringsplatser, vattenvägar, hamnar, flyg

stationer och sådana vägar, som utgöra direkta fortsättningar på all

männa vägar och ä ro avsedda för genomfarts- eller infartstrafik och 

till vilka tillträde ej finnes från tomter eller tvärgator, förutom 

i särskilt anordnade.anslutningspunkter, samt för andra särskilda tra

fikändamål (:tr,~fi~Q.@:r.§.il§J.1) ~ 
6) för högspänningsl?dningar, skjutbanor, upplag.av eldfarliga äm

nen och andra anläggningar, som medföra allmän fara (fg,iQ.Q.@r.§.~~ri) 1 

7) till begravningsplatser, koloniträdgårdar, trädgårdar, natur-_ 

skydds- och fornminnesområden samt för befolkning sskydd och andra sär

skilda behov (§12.~Q.i~l~mr.§.~g.nJ 7 samt 

s) ti11 Y~!l~nQ.mr.~a~n, 
I stadsplan må även meddelas andra föreskrifter, vilka befinnås er

forder liga för.bebygg9nde av . stadsplaneområdet eller dass nyttjande på 

annat sätt (~ta~§J2.låll.§.Q~§.!~~~~). 
36 §. 

Till byggnadskvarter- _hörande område skall indelas i tomt er, då 

markägare .därom anhålle r eller stadsfullmäktige så finna nödigt 

( 1.Q.m!matlni.ngJ . 

Tomtindelning skall utmä rkas på tomtindelningskarta, utvisande det 

indelade området samt huru indelningen verkst ä llts. 



-12- 075 
Tomtindelning skall vara ändamålsenlig oc h i mån av möj l ighet verk-

ställas med b eaktande av rådande markägof örhållanden. 

37 §. 
Stadsplan antages av stadsfull mäktige, Tomtindelning godkännes av 

stadsf ullmä ktige eller i stöd av bemyndigande i reglemente av stadssty

relsen. Be s lut härom skall underställas l andskapsstyrelsen för fast

ställelse, Landskapsstyrelsen må v ä gra att fa sts t ä lla b eslutet i dess 

helhet el l er till någon del. Angående understä llande av stadsstyrel

sens beslut gäller, vad om underställande av stadsful lmäktige s beslut är 

stadgat. 

Är tomtindelning ens utförande ang i ven i stadspl an och har land

skapsstyrel s en v i d f astst9. llandet av stadspl a n en berä ttigat stadsmyn

dighet at t utan und ers t ä llande fastställa tomtindelning , må stadsfull

mäktige elle r 1 i stöd av bemyndigande i regl emente, stads&tyr el sen fast

stä lla tomtinde lningen i enlighet med vad i stadsplanen angivits. An

gående dylikt beslut skall l andskapsstyrel sen underrättas. 

38 §. 
Tomtindelning bör v erkställas i ett sammanhang för helt byggnads

kvarter, Dock må, då . skä l dä rtill äro , tomtindelning för etagas för del 

av kvart er, där l ämplig tomtindelning f Br kvarteret i övrigt icke där

i genom hindras eller försvåras. Tomtindelning må även verkställas så

lunda , att av kvarteret bil das blott en enda t omt. 

39 §. 
Befinnes ähdring av gällan de t omt indelning befrämja en ändamåls

enlig r egl ering av kvart er eller de l därav, må sådan företagas, därest~ 

1) tomtindelningen icke låter s i g f örena med s t adspl anen ell er med 

bestående äganderätt sf örhållanden/b~l~~n elj est är ol~mplig7 
2) i kvarteret belägna hyggnader i sin h elhe t eller till betydan

de de l nedbrunnit eller annorl edes för s t ört s; eller 

3) ägarna av de tomter, som beröras av ändringen 1 ä ro därom eniga. 

Ägare av tomt eller del dä rav ä r berätt i gad att hos stadsfull IIl:i k

tige göra f rams t ä llning om ~ndring av tomtindelningen . 

Om domsto l s samtycke till tomtbildning i vissa fall ä r särskilt 

stadgat. 

40 §. 
Påkallas ändring av stadspl an el l er. tomtinde l ning huvudsakligen av 

et t enskilt intresse och har mar kägare därom anhållit 1 äger s taden rätt 

att påföra denne skäligt arvode för uppgörande av nödiga kartor ävensom 

kostna derna för införande av kungörelse i tidning. 

41 §. 

Nybyggnad må icke uppföras i stri d.med stadsplan eller tomtindelning 

rl 
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(byggnadsinskr ä nkning). 

Byggnadsförbud gäll er~ 

1) i byggnadskvarter elle r del därav, för vilket tomtindelning 

i cke är fastställd :, 

2) på tomt, som icke ä r införd i tomtregistret; 

3) på område, f ör vilket stadsplan enligt stadsfullmäktiges beslut 

skall uppgöras eller ändring av stadsplan eller tomtindelning företa

gas 7 

4) på område, för vilket stadsplan anta~its eller ändring av stads~ 

plan el l er tomtindelning godkä nts, till dess· .landskapsstyrelsen avgjort 

ärendet; samt 

5) på område, för vilket lan dskapsstyrelsen, då den l ämnat stads

plan eller tomtindelning ell er ändring av dem utan fastställelse, ut

färda t byggnadsförbud. 

Ovan i 3) och 5) punkter na avsett byggnadsför bud är i kraft högst 

två år. Landskapsstyrelsen äger likvä l befogenhet att på synnerliga skäl 

förlänga tiden för sådant förbuds ~iltighet med högst två å r åt gången . 

42 §. 
I stadsplan må bestä mmas, att til l byggnadskvarter hörande mark, så 

l ä nge invidligg ande gata icke ä r anlagd, under en tid av högst tre år 

icke må bebyggas med andra byggnader än sådana, som tjäna l antbruket 

och dä rmed j ä mförliga näringar (byggnadsinskränkning). På synnerliga 

skä l må landskapsstyrelsen förl ä nga f örbudets giltighetstid med högst 

tre år åt gånc en. 

Grävning, sprängning, planering, fyllning , trädfällning eller 

annan med dem jämförlig åtgär d må icke vidtagas på stadsplaneområde 

utan magistratens tillstånd, om åtgärden uppenbart är av den art, att 

den ansenligt kan försvåra områdets användning för det i stadsplanen 

avsedda ändamål et elle r förstöra stadsbilden. 

Angående ersättande av sådan inskränkning, som ovan i 1 och 2 mom. 

avses, stadgas i 69 §. 
. . 6 . kap .... . . . 
. ' 

Om avstående av mark. -----------·-----
43 §. 

Är inom generalplan beläg en enskild väg, som utlagts vid l antmäte

riförrättning eller av å l der begagnats, eller vägmark, som av markäga

r en, då han använder området för planmässigt bebyggande, avsatts till 

väg, belägen på sådan mark, som enl i gt general planen ä r avsedd till 

trafikl ed, äge r staden rätt att utan ersättning i ståndsätta vägmarken 



078 

-14-
med därtill hörande diken och dä ri nedsätta ledningar samt upplåta den 

för a llmä n samfärdsel . 

La g samma vare, där i trafikled, som avses i 1 mom., ingår väg

mark, vilken upplåtits till begagnande såsom sådan i annan ordning än 
~ . 

i 1 mom. sägs, såvida upplå te l sen var bindande för ä garen av vägmarken, 

då g eneralplanen antogs av stadsfullmäktige. 

44 §. 
Staden _enligt 43 § tillkommande rätt gäller även mot senare ägar e 

av vägmarken, s å ock mot innehavare av inteckning eller därmed jämför

lig r ä tt. Grundar sig vägöverlåtelse på frivilli g t avtal, må innehavare 

av r ä ttighet, som belastar fastigheten med bättre rätt, av staden yrka 

ersättning för den skada han li dit" Har väg upplåtits till begagnande 

endast för viss tid, gäll er stadens rätt att nyttja vägmarken samma 

tid. Har nyttjanderätten till vägen upplåtits mot vederlag, ansvarar 

staden därför. 

45 §. 
Område för a llmän väg, vilket ingår i stadsplaneområde, övergår, 

då stadspl anen träder i kraft, utan ersättning i stadens ägo. 

I tomt ingående områ de, som vid storskifte, storskiftesr egl ering 

eller nyskifte eller annan till skifteslagstiftningens område hörande 

l antmäteriförrättning avskiljt s till samfällt vägområde, övergår, där

est å t e rstoden av tomten har samma ägare, i dennes ägo, så snart tomt

mätning rörande t omten vunnit laga kraft. Delägare i samfäll d väg ä ger 

rätt att yrka ersättning av tomtägare. 

46 §. 
Fastställes stadsplan för område, som saknat sådan, får staden i 

sin ägo sådan gatumark, som den icke tidigare äger, g enom att l åta av

skilj a den åt sig, enl i gt vad därom ä r s ä rskilt stadgat. 

Angående ersättning för gatumark stadgas i 70, 71, 73 och 76 §§. 
47 §. 

Staden må tillträda i 46 § avsedd mark, då bebyggandet därav påbör

jas eller marken elj est behöves för sitt ändamål och utbrytningsför

rä ttningen inletts elle r då staden enligt 70 § erlagt ersät tning för 

området. 

Finnes på marken bygg nad eller brunn eller annan värdefull an

läggning eller är marken nödvä ndig för deras nyttjande, må staden dock 

· ej tillträda marken, innan byggnaden el l er anläggningen blivit inlöst. 

Mark, som vid ändring av stadsplanen kommer.att ingå i gatumark, 

må av staden tillträdas, så snart inlösningsförfarandet inletts. 
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0van i 45 § 2 mom. avsett vägområde må ej av tomtägare tillträdas, 

innan motsvarande vägförbindelse a nordnats i stället för vägen eller 

rättigheten att nyttja vägen upphört. 

48 §. 
Finnes på vägmark, som avses i 43 §, ledning, som hindrar eller 

kännbart försvårar vägmarkens nyttjande, äger staden rätt att flytta 

den. 

Lag samma vare, om l edning befinner sig på sådan enskild v ä g eller 

vägmark inom ett i stadsplanen till gatumark bestämt område, som av 

ägaren avsatts till väg, då han a nvänder området för reglerad bygg

nadsverksamhet. 

.,,, 7 .kap .. 
' ' , ... 

Qm_iul.Q.~~n-~y__mar~. 

49 §. 
Staden må inom stadsplaneområdet utan särskilt tillstånd inlösa 

gatumark, torg, öppen plats 1 rekreationsområd e samt sådan tomt för all

män byggnad och sådant trafik-, f a ro- och specialområde, som i stads

planen anvisats för någon stadens anläggning eller annat stadens b ehov. 

50 §. 

Inom generalplaneområde må l a nd skapss tyrels en bevilja staden till

stånd att till trafikled inlösa n ödig mark samt sådant för allmänna 

behov avsatt område, som i generalplanen anvisats för någon stadens 

anläggning eller annat stadens behov. 

Inom stadsplaneområdet må landskaps styrelsen bevilja staden till

stånd att inlösa~ 

1) byggnadstomt, som icke huvudsaklig e n är bebyggd i enlighet .med 

stadsplanen, såframt tomt ens ägar e icke inom sju år eft er uppmaning 

bebyggt tomten ? tillstånd må icke b eviljas, om i cke anhållan gjorts 

inom ett år från utgången av nä mnda tid .; 

2) för r eglering av sådant område i byggnadskvarter, som ligge r 

inom trångt eller eljest olämpligt bebyggt område eller i kvarter, 

vars byggnader i sin helhet eller till b e tydande del nedbrunnit eller 

annorledes förstörts; 

3) till gatumark gränsande mark, om på denna till följd av anläg

gande av gata eller väs entlig ä n dring av dess höjdläge större ändrings

arbeten eller andra omfattande reglering ar måste utföras~ samt 

4) gatumark omgivande mark, vars värde ansenligt ökas med anl ed-
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ning av att i b ebyggd de l av staden ny gata öppnas eller gammal utvid

gas elle r annat för allmän trafik avsett område ordnas, försåvitt 

inlösninc en är nödig till täckande av kostnaderna för ifrågavarande 

åtgärd. Tillst å nd må icke beviljas, dä rest ägarna av de tomter, som 

omgiva gaturmarken, förbinda s ig att inom fastställd tid överlåta mark, 

som erfordras för gatumark elle r för här avsedd annan regl ering, 

och till staden erlägga de kostnader, som förorsakas av gatans an~ 

läggande eller utvidgande eller områ dets planering. 

52 §. 

På stadsplane- och generalplaneområde samt område, som enligt 

stadsfullmäktiges beslut skall planläggas, må landskapsstyrels en be

vilja staden tillstånd att inlösa obebyggt områ de, om i staden icke 

finnes tillräckligt med byggnadsmark till förfogande på skäliga vill

kor eller om inlösen av annan orsak bör anses nödig till främjande av 

allmä n bostadsproduktion eller annan planmässig bebyggelse av staden. 

Av sålunda inlöst mark för enskild byggnadsverksamhet bildade tomter 

skola upplåtas för det i stadsplanen avsedda ä ndamålet inom skälig tid. 

Landskapsstyrelsen må även i andra fall, då e tt allmänt behov det 

kräver, bevilja staden tillstånd att begagna sig av expropriation för 

anskaffande av fast egendom inom dess område e ller för inskränkning av 

nyttjanderätten till sådan. 

53 §. 
Innehavas tomtdelar av olika ägare, är ägare av tomtdel berättig ad 

att inlösa återstoden av tomten. Önska flera utöva lösning srätt, äge r 

den företräde, vars tomtdel jämte byggnader och anläggningar vid lös

ningsförfarandet åsättes det största värdet. Hava tomtdelarna åsatts 

lika värde, tillkommer lösningsrätt den, som först anhä ngiggjort talan 

om inlösen. 

Brister den, som berättigats att inlösa tomtdel, i erläggande av 

löseskillingen, är ägare av annan tomtdel berättigad att inlösa övriga 

tomtdelar enlig t av domstol uppskattat värde, om han inom nittio dagar 

efter det lösen hade bort erlä ggas gör anmälan därom hos rätten eller 

dess ordförande och företer b evis öve r att han hos överexekutor ned

satt den del av löseskillingen, som belöper sig på tomtens övriga delar. 

Vilja fl era utöva lösningsrätt, b e stä mmes för e trädet dem emellan enligt 

ovan i 1 mom. a nförda grunder. Önska ägarna av tomtdel icke utöva sin 

lösningsrä tt, ä ger staden 'samma rätt inom nittio dagar från utgången av 

sag da termin, 
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54 §. 

181 

Har ägare av tomtdel ej inom e tt år efter de t tomtindelning f ast

ställts a nhä ngiggjort t a lan om inlösen av återstoden av tomten e lle r 

h a r sådan talan e j l ett till a tt tomtens olika delar kommit i en och 

samma ägares hand, äger staden r ä tt att väc ka talan om inlö sen av 

till tomten hörande delar. Har ägare av tomtdel likvä l anhängiggjort 

talan för e staden elle r inom sext io dagar från de t stadens inlösnings

anspråk delgavs honom, skall stadens anspråk godkännas endast om hans 

eller annan ägares av tomtdel yrkande icke leder till att tomten kommer 

i en enda ägares hand. 

Stad ens i 53 § stadgade lösningsrätt inverkar icke på den i 1 mom. 

s t adgade l ösningsrätt en. 

5 5 §. 

Skall mark enlig t gen eralplan ell er s tadsplan nyttjas för annat 

ä ndamål ä n för enskild byggnadsverksamhet och kan markägaren på grund 

h ärav icke använda sin mark på sätt, som medför skälig nytta, vare 

staden eller, därest området i planen anvisats för s tat ens el l er land

skapets behov, s tat en e ller landskapet skyldig att inlösa marken. Vad 

hä r ä r stadgat, gäller i cke i gener0lplan till trafikle d avsatt, ej 

heller i 45 elle r 46 §§ avsedd mark. 

Har i stöd av 1 mom. yrkats inlös en av endast en del av ägaren 

tillhörigt enhe tligt område, som intagits i generalplan eller stadsplan, 

äge r staden, staten e ller landskapet rätt att in~ ösa hela området. 

Angåe nde ersättning för sådan inskränkning i rättigheten att nyttja 

mark, som förorsakas av generalplan elle r stadsplan, stadgas i 69 §. 
56 §. 

Kan ägare till del av tomt med anledning av att t omtindel ningen 

icke l å t er s i g förena med bestående äganderä ttsförhå llanden icke använ

de sin mark på sätt, som me dför skälig nytta, är staden skyldig att in

lösa sådan tomtdel ef t er ett å r från det tomtindelningen fastställdes, 

on icke ä gare av annan tomtde l utövat sin i 53 § avsedda lösningsrätt. 

57 §. 
Staden, staten ell e r landskapet enligt 55 och 56 §§ åvilande inlö s-

. I 

ningssk;Y-ldighet träder icke i kraft, innan markägar ens ansökan om undan

tag från byggnadsförbud eller byggnadsinskränkning blivit förkastad. 

Staden, staten och landskape t befrias från sin inlösningsskyldighet, I I 

därest området genom ändring av generalplan eller stadsplan kan an-

vändas för enskild byggnadsverksamh e t eller om tomtindelningen ändrats 

i enlighe t med r ådande äganderättsförhållanden, innan fr ågan om stadens, 
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s tat ens el l er lan dskapets inlösningsskyldi ghet b l ivit avgjord medelst 

laga kraft vunnet utslag. 

Vid prövning av inlösningsskyldigheten skola i cke beaktas de änd

ringar i f astighets indelningen, som inträffat eft er det generalplan, 

stadsplan eller t omt indelning fastställts, såfr amt de icke för etagit s 

i syfte att genomföra plan eller tomtindelning. 

58 §. 
Annan tillhörig by~gnad och anl äggning på stadens mark samt nytt

jande-, servitut s- och annan sådan rätt, som belastar marken, må 

staden inlösa under samma förutsättningar och i samma ordning som 

den äger rätt att inlösa dem i samband med inlösen av annan tillhörig 

mark. 

Utgör annan tillhörig byggnad elle r anläggning eller nyttj ande-, 

servituts- ell er annan sådan rätt h inder för tomtägare at t inom skälig 

tid i huvudsak enlig t stadsplanen b ebygga. t omt, som i cke är på sådant 
' sätt bebyggd,äger tomtägaren rätt att inlösa den i den ordning , som för 

inlösen av tomtdel är stadgad, därest inläsningen bör anses vara av 

vikt f ör stadspl anens gen omförande . Tomtägare äger likväl icke l ös

ning s r ätt, om den byggnad elle r anläggning eller den rätt, som utgör 

hi.nder för bebyggandet, tillkommit efter det stadsplanen f asts t ä llts 

eller l ösnin.g srä t t en·, enlig t vad därom ä r sär skilt stadgat, tillhör 

annan ä n tomt ägaren. 

59 §I 

För egendom, som i staden inlöses i stöd av denna l ag, skall å t 

ägar en erl äggas ersättning enligt gängse pris. 

Vi d fastställandet av ersättning skall sådan förändring av ege n

domens värde icke beaktas, som härrör av växling i pri s förh å llandena 

till följd av begränsning av utbud ell e r annan tillfällig orsak , 

Vid f astställandet av ersättning må e j stadgan det i 14 § land

skapsl agen den 2 juli 1953 angående expropriation . för.allmänt .behov 

av fast egendom i l andskapet Åland (15/53, ~xprQ.12.ii~iiQ.D.§.la~u) 

tillämpas. 

I övrigt skall i tillämpliga de l ar, med iaktt a g a n de dock av de 

i 1 och 2 mom. stadgade ersä ttningsgrunderna, lända till ef t errättel

se, vad i 2 kap. expropriationslagen stadgas. 

60 §. 
Vid inlösni ngsförr ättntng i stöd av stadgandena i detta kapit e l 

handhavas de åligganden, som ankomma,på , den.i . 23,§.expropriations

l agen omförmälda nä mnden, av en i'niQ.&nings~Q.illfili§.§.1:.m:i, som bör till

sä t tas i staden . 
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I inlösningskommi ss ionen förordnar l andskap ss tyr el sen för tre k a

lenderå r i s ände r ordförande och två l edamöter samt ersät tare f ör 

dem alla . Ordföranden bör vara lagfare n och ledam6t erna förtr ogn a med 

värdering av byggnader och mark . Överlåtare och mottagare oå dess

utom i inlösningskommissionen invä lja var sin ledamot. Till medlem av 

inlösningskommissionen må icke föror dnas eller inv9.lj as person unde r 

25 år, ej heller ordförande eller l edamot i underrätten på orten. 

Inlösningskommissionens medlemma r tillkommande avlöning och 

övriga kostnader för kommissionen erläggas av staden. 

61 §. 
Om j äv för medlem gäller, vad om domarjäv ä r stadgat. 

Medlem, som icke avlagt domar- eller tjänste ed, bör, innan han 

tillträder sitt uppdrag, inför stadens rådstuvurätt avlägga tjänsteed. 

62 §. 
Vid uppskattning av ersättning, som i 59 § avses, skola områden, 

byggnader, anläggningar eller rättighete r av olika slag eller värde 

var för sig i kommissionens utl å tande beskrivas och värderas samt 

värderingsgrunderna angivas. 

Vid behandling av ersättningsfråga må länsstyr e l sen eller domstol 

av inlösningskommissionen fordra kompletterande utlåtande. 

63 §. 
Uppfyller staden, staten elle r landskapet icke sin i 55 § avs~dda 

inlösningsskyldighet, må ägaren väcka talan om dess fullgörande. I 

samma rättegå ng skall yrkande i stöd av 55 § 2 mom. framstä llas. God

kännes talan av domstolen, må ägaren söka v erkställigh e t av inläsningen. 

Uppstår tvist om skyldigheten för staden a tt i e nligh et med 56 § 

inlösa tomtd el eller om ersättning därför, avgöres saken av domsto l , se

dan denna, där den finn e r det nödigt, inhämtat inlösningskommissionens 

utlåtande. 

Kan ä ndring av plan e ller tomtind,elning , som av stadsfullmäktige 

godkänts föTe sakens anhänggörande, eller anhängig tomtmätning elle r 

annan sådan förrättning eller lantmäteriförrättning inverka på inlös

ningsskyldigheten, må i 1 mom. omförmäl d talan icke avgöras, innan 

ä ndringen blivit s lutbehandlau eller förrättning en avslutad. 

64 §. 
Har i 53 eller 54 §§ avsedd talan om inlösen av tomtdel anhängig

gjorts, är ägare av annan tomtdel, som önskar utöva lösningsrätt, 

berättigad att utan stämning föra talan om inlös en i samma rättegång. 

Vad i 63 § 3 mom. är stadgat, äge motsvarande tillämpning vid in

lösen i stöd av 1 mom. 

'I 
I 
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65 §. 

084 

Kommer överenskommelse om ersättning icke till stånd vid inlösen 

av tomtdel, skall domstolen uppdraga åt inlösningskommissionen att 

enligt i denna lag stadgade grunder värdera alla de tomtdelar jämte 

byggnader och andra anläggningar, som tillhöra olika ägare, samt till 

dem hörande rättigheter och beräkna hela den ersättning, som belöper 

sig på sådan tomtdel, ävensom avgiva utlåtande rörande servitut och 

andra med inlösningen sammanhängande fr ågor. 

Vid ärendets avgörande äger domstolen besluta, vem som har rätt 

att utöva lösningsr ä tt, bestämma envar rättsinne havare tillkommande 

ersättning och f ör ovan i 53 § 2 mom. avsedd inlasen även fastställa 

värdet av inlösarens tomtdel. Belastas tomt av nyttjande-, servituts

eller annan sådan rätt, skall domstolen i sitt utslag även förordna 

om dess bestånd eller om inlösen därav eller ock om annan regl er ing 

och därav föranledd ersätt n ing. 

66 §. 
Om erläggande eller nedsättande av er sättning, som utdömts vid 

inlösen av tomtdel, gäller i tillämpliga delar, vad i 44-47 §§ ex

propriationslagen är stadgat. Likväl skola de uppgifter, som enligt 

sagda paragrafer ankomma på l änss tyre l sen och landskapsstyr elsen, ut

föras av överexekutor, och ersättning skall erläggas eller nedsättas 

inom stadgad tid från det utslage t i ärende t vunnit l aga kraft. 

67 §. 
Där annat ovan e j är stadgat, skola vid inlösen av egendom i 

stöd av stadgandena i detta kapitel expropriationslagens bestämmel

ser i tillämpliga delar l ända till eft errättels e. 

Inlöst område må dock ej av ägaren å t erinlösas. 

Tillstånd att tillträda område och att påbörja arbete, förrän 

expropriation slutförts, må beviljas, även om företaget kännbart för

svårar användningen av bebyggd t omt eller markägarens näringsutövning 

eller hans utkomst. 

68 §. 
Av landskapsmedel erlägges åt staden enligt prövning bidrag för 

täckande av kostnaderna för inlös en av områden, som skola användas 

för allmänna ä ndamål, där sådant på grund av kostnadernas storlek 

och stadens ekonomiska ställning anses erforderligt. 

l • ) 1 8 ) kap d ) ~ t \ t I • ~ • I I l I t l t 

Q@-~~~~iin.iDR~för.-.gigQill.f ö~u~~-~y_g~u~a±.12.l~u_g_~h_~!ä~fill. 
69 §. 

Kan markägare med anledning av sådan inskränkning, som i 27 § 2 

I I 
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mom, 29 § 2 mom. eller 42 § eller i fråga om område, vilket i gene

ralplan avsatts till trafikled, i 29 § 1 mom. avses, icke använda sin 

mark på sä tt 9 som medför skä lig nytta, är han b erättigad att av 

staden erhålla ersättning för den skada han sålunda vidkännes. Samma 

rätt tillkom.mer i motsvarande mån även den 9 som, förrä n gen eral -

plan eller stadsplan antagits ägde nyttjanderätt, servituts- eller 

annan sådan r ä tt till område. 

Ersättningen bör efter sakens b eskaffenhet bestämmas att utgå 

antingen i ett för allt eller medelst annuiteter. Beloppet av annui

tet må på framställning av någondera sakägaren vid förändrade för 

hållanden omprövas. 

Vid prövning av ersättningsskyldigheten skola efter general- el

ler stadsplans fastställande v erkställda ändringar i f as tighets

indelnin gen icke beaktas, såvida de icke företagits för planens 

genomförande, 

70 §. 
För område för sådan enskild väg, som utlagts vid låntmäteriför

r ättning eller av ålder anvä nts, eller för vägmark, som ägaren var

aktigt upp l å tit till väg eller, då han använder området för reglerad 

by&gnadsverksamhet, till sådan avsatt, är ägaren icke berättigad att 

utfå ersättning, däres t område t i · stadsplanen ä r avsatt till ga tu

mark. 

För annat omr å de, som enlig t 46 § övergår i stadens ägo, ä r äga

r en berättigad till ersä ttning, därest området utgör mer än en f emte

del av den mark han äger på ifrågavarand e stadsplaneområde elle r över

stiger arealen a v den v å ningsyta för tomten, som f å r b ebygg as på hans 

återstående mark inom detta stadsplaneområde. 

I våningsytan för tomt inrä knas ä ven den del av vinds- och kä llar

våning 9 som enligt föreskrift er om byggo.nde må användas till bonings

eller arbetsrum. 

71 §. 

För område, som enligt 46 § överg å r i stadens ägo, skall, där av 

70 § ej annat följ er, på anfordran av ägaren ersättning erläggas, 

vilken best ä rrnnes med tillämpning av ovan i 59 § stadgade grunder, 

dock icke dess 3 mom. 

72 §. 
Då område enligt 45 elle r 46 § övergår i stadens ägo, förfalla 

för detsamma gällande rättighet er. Dä r es t den f as tighet, vartill 

omr ådet hört, vid den tidpunkt, då det öve r gick i stadens ägo, h ä ftade 
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f ör fordran och ersättning erlägges åt ägaren, har fordringsinnehava~ 

ren samma rätt till ersättning 7 som han hade till fastigheten. 

73 §. 
Byggnader, träd, plant eringar och anläggningar på område, som 

övergår till staden, skola av staden ersättas. 

Därest ägare av område genom dettas övergång till staden utan er

sättning tillskyndas skada av särskilt slag, såsom förlust av bygg

nadsplats eller grustäkt på området,och kan detta med hänsyn till 

omständigheterna anses oskäligt, skall skadan av staden ersättas. 

Lag samma vare, därest innehavare av viss rätt till område tillskyndas 

skada genom att rätten förfaller. 

74 §. 
Behöver markägare icke enligt 46 och 70 §§ avstå mark utan ersätt

ning eller nödgas han på så sätt avstå ett betydligt mindre område 

än han enligt 70 § 2 mom. högst hade varit skyldig att avstå utan er

sättning och bör detta med hä nsyn till omständigheterna anses uppen

bart oskä ligt, är ägaren pliktig att åt staden erlägga skälig ersätt

ning, då staden tillträtt gatumarken invid hans mark~ 

75 §. 
Medför anläggande av gata till fastställt höjdläge olägenhet ge- _ 

nom att nödvändig trafikförbindelse för byggnad vid gatan avbrytes el

ler ansenligt försvåras eller uppstå olägenheter i användningen av mark 

eller byggnad invid gatU/mark genom att dennas höjdläge ändras eller 

tillskyndas ägare eller innehavare av mark eller byggnad kostnader för 

åtgärder för oligenhetens avhjälpande, är staden pliktig att ersätta 

den sfilunda uppkomna skadan, försåvitt den icke bör anses ringa. 

Ändras stadsplan så, att gata, torg eller park antingen i sin hel

het eller till någon del måste avlägsnas eller användas för annat ända

mål, och kommer sådan ändring att medföra inskränkning i rätten att be

bygga byggd eller obebyggd tomt där invid eller att försvåra tillträ

det till tomten eller att eljest uppenbart åstadkowna skada, är 

staden likaså pliktig att ersätta härav uppkommen skada, försåvitt 

den icke bör anses ringa. 

Sanmia rätt ti 11 ersättning äger i mot svarande mån den, som har 

nyttjande-, servituts- eller annan sådan rätt till mark eller därpå 

uppförd byggnad. 

76 §. 
Träffas överenskommelse om ovan i 69, 71, 73, 74 och 75 §§ av

sedd ersättning, är den bindande för senare ägare av fastigh e ten. 
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Komme r öv e r enskomme l se om ersä ttn ing icke till s t ån d, a v g öres sak e n 

av domstolen på d en ort, där fasti gheten är b e l ägen, sedan, därest 

sådant finnes nödig t, inlösningskommiss ionens utlåt and e inhämtats. 

Medför i 69 e ll er 75 §§ avsedd åtgärd, på grund varav ersä ttning 

skall e rläggas, även upp enbar nytta för ersättnings t agar en, skall er

sättningen dä reft e r j ä mkas, dock utan inskränkning av ä garens r ä tt 

till full ersgttning. 

Ersättning utgår enligt pri s nivå n vid d.en ti dpunkt, då faststäl

l else därav sker i uncerrätt, och på ersättningsbel oppet erlä gge s 6 

procents r ä nta om året, räknat från de n dag området tillträddes. Oav

se t t ä ndringssökande må på utslag grundad ersättning lyftas mot säker

h et. 

Vad i 3 mom. är stadga~, gäller icke ovan i 74 § avsedd ersä ttning. 

) 9 I kap. I I J • I I ' ) t • ) I I ) > ' ) l ' I I 

QuL9Ul~ninE_g_LB:~ii_QQ).l_~ggat- _@1.1.mä nt_Q.@r.åd~_§.å@Lav1.2Jill.§Yer1.f_. 
77 §. 

Anläggande av gata samt byggande och underhå ll av allmä nt avlopps

v erk ankomma på staden, 

Såsom anläggande av gata böra äve n b e traktas stärkande av gatas 

grund, permanentbeläggning av grusb elagd gata, fö r ä ndring av p erma

ne ntb eläggning till sådan av avsevärt högr e klass och annat hä rmed 

j ä mförligt förbä ttringsarbete, 

Angåe nde de för genomfarts- e ller infartstrafik avsedda vägar, 

som åsyftas i 35 § 1 mom. 5 p,, ä r gällande, vad om allmänna vägar är 

stadgat. 

Till allmä nt avl op~sverk höra för avl edande av avfallsvatt e n , r egn

vatten och g rundtorrläggningsvatt en erforderliga rör-, tunnel- och 

öppna avlopp, inspektions- och r egnvattensbrunnar oc h andra med dem 

j ä mförligt anläggningar samt pump- och r e ningstat i oner . 

Avfallsvatt e n från industri må l edas till allmä nt avl oppsverk en 

dast med särskilt tillstånd av staden. Vid fattand e t av b eslut om dy

likt tillstånd böra arten av avf a ll svattnet fr ån indu s tri och det all

männa avl oppsve r kets kapacitet beaktas. Angåe nde avfallsvatten från 

indus tri, vilke t icke l edes till allmänt avloppsverk, ä r särskilt 

stadgat. 

78 §. 
Ny gata skall anlägga s eft e r hand som byggande t invid densamma i 

enligh e t med s tadsplanen fort skri·der, och den skall s tå i trafikför

bindelse med r e dan ex i sterande gata eller väg i a llmä nt bruk. Varje 

gatudel, som b egr ä nsas av två på vara n dra f öljande tvärgators utdragna 

I 
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, mittlinj e r elle r som är med sådan gatudel j ä mförlig, skall anläggas, 

då av tomterna vid densamma e n så s tor del efter s tadsplanens fast

ställande i enlighet därmed blivit bebyggd, att den sammanlagda läng

den av deras sidor mot gatan mot svarar minst en tred j ede l av längde n 

( 
av alla de vi d g atude len liggan de tomt ernas sidor mot gatan. 

Likaså skal l gata anlägga s till nödig de l, om v i d densamma finnas 

före stadsplanens fastställande uppförda byggnader i minst ovan i 1 mom. 

avsedd omfattning ocb det oundgä ngliga trafikb ebove t icke tillgodoses 

av vägar elle r andra gator på området. 

Ha r gata g enom ä ndring av stadsplanen breddats, skall den nya 

gatudelen anläggas efter band som tomterna vid densamma enligt stads

planen bebyggas ell er, dä rest tomter icke finnas vid gatan, eft e r vad 

trafiken kräver. 

79 §. 
Då gata eller i 78 § 1 mom. avs edd gatude l blivit anlagd, skall 

de n upplåtas till allmänt b egagnande. 

Gata eller del därav anses upplåten till allmä nt begagnande, då 

den vid syn av magistraten godkä nts för s itt ä ndamål. 

Till allmänt begagnande u ppl åten anses även gata, som den 16 ok

tober 1 956 varit upplå t en till allmänt b egagna nde i ett trafikbebovet 

~ i staden tillg o doseende skick. 

( . 

,. 

80 §. 
Då gata eller gatudel up p l å t es till allmä nt begagnande, bör den 

vara anlagd enlig t f aststä lld gaturitning ocb förs edd med beläggning 

samt nödiga anläggningar för regnvattens avleda nd e . Gatans terassering 

ocb genomskärning böra motsvara trafike ns behov. 

Med tillstå nd av magistraten må gata tillsvidare elle r f ör viss 

tid uppl~tas till allmä nt begagnande med avv ikels e från faststä lld 

gaturitning eller utan att vara belagd med v i ss t ä mne, förs avitt tra

fikens,byg i enens ocb brandsäkc rbet ens krav behörigen kunna tj]lgodoses. 

81 §. 
På stadsfullmäktige ankommer att i enligh e t med trafikens behov, 

med beaktande j ä mvä l av bruke t på orten, b es t ämma , med vilket ämne 

gata vid des s anl äggande skall beläggas. 

82 §. 
Skall till trafik-, f a ro- ell er spec ialområde eller genom det

samma enlig t stadsplanen anläggas trafikl e d, för vilken erfordras 

bro, tunnel elle r annan särski l d konstruktion, men ä ro staden ocb 

innehavaren av området av olika mening b eträ ffand e å t gär de rna härför 

eller kostnadernas erl äggande, skall saken avgöras av landsk apss ty-
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relsen, såframt ej annat är stadgat, 

83 §. 

089 

Anläggandet av torg, park och annat med dem jämförligt ~llmänt om

råde ankormner på staden, då staden finner det erforderligt. 

84 §. 
Bebygges tomt, innan invidliggande gata eller allmänt avlopp för 

tomten anlagts, skola farbar infartsväg och vid behov avlopp på tomten 

anordnas av tomtägaren. I den mån staden förfogar över erforderlig o

bebyggd mark 9 som enligt stadsplanen är avsedd till gata eller allmän 

plats, vare staden pliktig att utan ersättning låta marken nyttjas för 

ändamålet. 

) • I l I . I I I a 1 t I I I ) ' l \ 10 . kap. 

Ql.ri. ~iiä t ini ug_fQ.r,_anläEirrini_~_ga t LQ.Sl_h__g_yl Q PP 2.Y.lli. 

85 §. 
För anläggande av gata har staden rätt att av tomtägare utfå er

sättning på grundvalen av tomtens storlek och dess våningsyta. Det 

gatuområde, som skall ersättas, utgör, uttryckt i fulla kvadratmeter, 

8 procent av det sammanlagda antalet kvadratmet er av tomtens areal och 

dess v å ningsyta. 1 rl 

Ersättningen beräknas enligt det belopp, som anläggande av grus-

belagd gata i medeltal bör anses komma att i staden kosta per kvadrat

meter. Permanentbelägges till tomten gränsande gata omedelbart eller 

senare, bör tomtägaren därutöver i ersättning erlägga h ä lften av den 

genomsnittliga skillnaden mellan de beräknade anläggningskostnaderna 

för grusbelagd och för p ermanentbelagd gata per kvadratmeter av den 

gatuareal, som skall ersättas. 

86 §. 

För anläggande av allmä n avloppsledning h ar staden rätt att av 

tomtägare utfå ersättning på grundvalen av tomtens storlek och dess 

våningsyta. Ersättningen beräknas enligt det belopp, som ett röravlopp 

med 225 mm genomskärning j ämte inspektionsbrunnar och den därför erfor~ 

derliga kanalen i medeltal böra anses komma at~ i staden kosta per 

met er. Av avlopp bör 10 mm ersättas för varje full kvadratmeter av 

tomtens areal och därutöver 6 mm för varje full kvadratmeter av tom

tens våningsyta. 

Drages vattenledning i gatan beräknas i 1 mom. avsedda anlägg

ningskostnader för avlopp med beaktande såsom avdrag av ett belopp, 

som motsvarar i samma kanal byggd vattenlednings andel i de gemen

samma jordarbetskostnaderna. 
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Överst i ger annan än bostads- eller affär stomts areal 5.000 kvad

ratme t e r9 må 9 då ersättningen berä knas på grundva l en av tomtens are al, 

av den areal , som överstiger 5.000 kvadratmeter 7 endast h ä lft en be

aktas9 dock högst 2.500 kvadratmeter. 

87 §. 

Bör för tomts vidkommande enligt 85 eller 86 § f astställd ersätt

ning av särskil d orsak uppenbarligen anses oskäligt stor, skall er

sättningen fastställas med beaktande j ämväl av den nytta gatan eller 

avloppet medför för tomten, 

Ökas eller minskas tomtens areal el l er dess våningsyta efter det 

den ersät tning tomtägaren skall erlägga fast ställts, skall ersättningen 

ökas el l cer minskas i ertlighe t med 85 eller 86 §. Tilläggsersättnings

skyldigheten uppkommer i den ordning, som i 89 § ä r stadgat. Det er

sättningsbelopp, som skall återbä~as, skall erläg gas vid anfordran. 

88 §. 
Stadsfullmäkt i ge fastställa på framställning av stadsstyrelsen 

de i 85 § 2 mom. avsedda grus- och permanentbelagda gatornas genomsnitt

liga anläggni ng skostnader per kvadratmeter. 

Likaså fastst ä lla stadsfullmäkt ige på framställning av stadsstyre l 

sen de i 86 § avsedda genomsnit t liga anläggningskostnaderna per meter 

f ör avlopp med 225 mm genomskärning. 

Utre dning och förslag, som genom stadsstyrelsens försorg utarbe 

tats för i 1 och 2 mom. avsett beslut av stadsfullmdkt i ge, böra f ör 

framst ä llande av anmärkningar h ålla s till påseende för a llmä nheten 

under minst trettio dagar efter kungörelsens publicerande, Rätt att 

framst ä lla anmärkningar tillkomme r även föreningar, v ilka företräda 

tomtägarna. 

89 §. 

Tomtägares skyldighet att erlägga i 85 § avsedd ersättning upp

kommer, då invid tomten liggande gata eller del därav upplåtits till 

allmä nt b e gagnande och på tomt e n uppförts nybyggnad efter det stads

planen blivit fastställd e ller tomten dessförinnan varit bebyggd hu

vudsakligen i enligh et med stadsplanen. 

Ovan i 86 § åsyftad ersät tningsskyl dighet uppkommer, då till

låt else g ives att taga i bruk för tomten avsett, högst femton me ter 

från densamma beläget avl opp och tomt e n blivit bebyggd på sätt i 1 mom. 

nämnes. 

Även om tomt i cke är bebyggd såsom i 1 mom. ä r stadgat, äger sta

den rätt att utfå ersättning för anläggning av gata och avlopp, i den 
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mån det med beaktande av den nytta tomten har av gatan eller avloppet 

anses skäligt. 
90 §. 

Stadsstyrelsen fastställer den ersättning, som tomtägare är skyl

dig att erlägga för anläggning av gata eller avlopp, Beslutet skall 

delgivas på sätt om delgivning av fullmä ktiges beslut som angår en

skild person är stadgat. 

Ersättningarna må erläggas i tio annuiteter, likväl så, att den 

minsta annuiteten är 10.000 mark. Försummas betalning av annuitet, 

skall på densamma från början av följande år erlägga s av stadsfullmäk

tige fastställd årlig ränta, dock högst tio procent. 

Äro de i enlighet med 88 § fastställda anläggningskostnaderna 

under det år, då annuitet erlägges, större eller mindre än under det 

år, då ersättningen med stöd av 1 mom. fastställts till betalning, 

skall såvida förändringen uppgått till minst tio procent av de för 
) 

sistnämnda år fastställda anläggningskostnaderna, annuiteten höjas 

eller sänkas i proportion till den förändring anläggningskostnaderna 

undergått , 

91 §. 
Staden må, utan hinder av vad ovan är stadgat om ersättandet av 

~. 

1 · anläggningskostnaderna för gata eller avloppsverk, sänka i enlighet 

med detta kapitel fastställd ersättning eller helt avstå från densamma, 

medgiva lättnad i betalningsskyldigheten och träffa överenskommelse 

med ersättningsskyldig. 

,, Staden tillkommer ej rätt att för tomt, som den överlåtit, uppbä-

I 

I 

ra ersättning för anläggning eller ytbehandling av gata eller för an

läggande av avlopp, med mindre rätt därtill förbehållits i överlåtelse

brevet. 

Vid skifte av ägare ansvarar städse även den nya ägaren för obeta

lade annuiteter och räntor på dem 1 försåvitt de icke varit obetalade 

längre tid än fem år från förfallodagen. Överenskommelse om ersättning 

binder ny ägare av fastigheten. 

Ersättning för anläggning av gata eller avlopp indrives hos er

sättningsskyldig i den ordning, som om utmätning av offentlig fordran 

är stadgad, Staden skall föra offentlig förteckning över icke erlagda 

ersättningar. 

92 §. 
Staden äger rätt att i ersä ttning för kostnaderna för anläggning av 

körbanan på gator, som äro av vikt för fj ä rr- eller genomfartstrafiken, 
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av landskapet per kvadratmeter uppbära hä lften av det belopp, var

till omläggning av grusbelagd landsväg, som tillgodos er motsvarande 

trafikbehov, till permanentbelag d landsväg i medeltal ans e s belöpa sig 

i staden. 
På landskaps styrelsen anlrnmmer att på anhållan av staden avgöra, .. 

huruvida gata skall anses vara av vikt för fj ärr- eller genomfartstra

fiken. Staden bör ansöka om i 1 mom. stadgad ersättning hos landskaps

styrelsen senast inom året efter det, då arb e tet fullbordades vid även

tyr att r ä tt en till ersättning är förverkad, såvi da det e j påvisas, 

att ansökningen försenats på giltiebefunnet skäl. 

Ansluter sig till gata, som ä r av vikt för motorfordonstrafiken, 

kostsam bro eller tunnel, må för dess byggande l andskapsbidrag enligt 

prövning beviljas eller bygget i särskilt fall helt utföras med land

skapsmedel. Lag samma vare b e träffande kostsam skärning och bank. 

93 §. 
Vad i detta kapitel är stadgat om tomt och tomtägare gäller i 

tillämpliga delar även trafik-, faro- och specialområden samt deras 

ägare. 
Med tomt avses i detta kapit el sådan tomt, vars alla delar till

höra en och samma ägare. Har ägare av tomtdel erhållit tillstånd att 

bebygga denna, gäller beträffande sådan tomtdel och dess ägar e, vad om 

tomt och tomtägare är stadgat, 

. , . III . avd. , • ' i I } • ) ) 

, . . 
21~g..e.~n~~-~2~sn1~_läu~~k.Q.IJ1ill~U§.~ . 

. . 11 .kap ..... 

Q.m._~gQ~eJllfill. 

94 § . 

J3yggnadsplan må uppgöras för tätbebyggelse i l andskornrnun och på 

område, där styckning, försä ljning eller utarrendering av byggnads

mark begynt företagas i sådan utsträckning, att tätb ebyggelse håller 

på att uppkomma, eller där en betydande byggnadsverksamhet av annan 
orsak kan v~ntas uppstå. 

Vid uppgörandet av byggnadsplan skall särskilt beaktas, att pla~ 

nen på e tt tillfredsställande sätt fyller de for dringar, som rimligt

vis kunna stä llas på en r egl erad byggnadsverksamhet, och att planen 

blir så enkel och ändamålsenlig, som förhållandena medgi va, Sqmt att 

onödiga kostnader undvikas och tillräcklig uppmärksamhe t ägnas bestå
ende äganderättsförhållanden. 
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Byggnadsplan.skall utvisa för särskilda ändamål avsedda.områden, 

såsom 9.Y,ggg~~§~§:!'..k~, .för allmä n samfärdsel använda iL~iklQ.~Qr.2. och 

andra ~1~~-~mr_åd§.U§., läge och g räns er, Försåvitt det befinnes 

av behovet påkallat, må i planen angivas även höjdlägena i terrängen, 

jordmånens beskaffenhet samt avlopps- och vattenförsörjningsförhållan-

dena. 

, , ,Erfordras särskilda föreskrift er för nyttjandet.av Q.yggg~~§.12.l~g~~ · 

~fil'l!:å~~' skola sådana föreskrift er intagas i planen (~~~§lllan§J2.~~:lill.fil= 
melse'r). ------

96 §. 
Framställning om uppgörande av byggnadsplan må hos landskapssty

relsen göras av markägare, kommun, grannkommun eller förvaltni ngsmyn

dighet på orten. Landskapsstyrelsen må även utan framställning vid

taga åtgärder för uppgörande av plan. 

Landskapsstyr elsen må uppdraga mätning och kartläggning av område 

samt utarbetande av förslag till byggnadsplan åt kommun eller enskild 

person, försåvitt det befinnes ä ndamålsenligt. Till framställning fogat 

förslag till plan må även godtagas antingen oförä ndrat e ller med änd

ringar. 

97 §. 
Byggnadsplan fastställes av landskapsstyr elsen. 

I byggnadsplan fastställda kvarter, trafikl eder och andra områden 

skola utmärkas i terrängen eft e r hand som behove t det krä ver. 

98 §. 
Kostnaderna för mätning och kartläggning av byggnadsplaneområdet 

samt f ör utarb e tande av byggnadsplan och utmärkande av planen i ter

r ä ng en utbetalas i för~kott av landskapsmedel, s åframt icke kommun el

ler markägare erlagt eller förbundit sig att erlägga dem. 

Har överenskommelse om den slutliga fördelningen av kostnaderna 

icke träffats, ankommer det på landskapsstyrelsen att bestämma, i vil

ket förhållande kommun eller markägare, som drager förd el av planen, 

eller landskapet skäligen äger de ltaga i kostnaderna därför. 

99 §. 
Har frå ga om uppgörande, ä ndring eller utvidgning av byggnads

plan anhängiggjorts, .må landskapsstyrelsen för området eller del därav 

utfärda b.y.ggu~§.f.Q.r.12.1i9'. för högst tre år. På synnerlig a skäl må land

skapsstyr elsen förlänga tiden för förbudet med högst två år åt gången. 
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100 §. 

094 

Nybyggnad må icke uppföras i strid med byggnadsplanen (?X.~~.~a~~-= 

inskrä nkning) • 
Befinnes det nödigt, må landskapsstyrelsen bestä mma att på bygg-

nadsplaneområde icke utan lanskapsstyrelsens tillst ånd må uppföras 

nybyggnad; innan nödiga trafikleder och avlopp blivit anlagda samt 

vattenförsörjningen tryggats (byggnadsförbud). 

101 §. .. ..... 

På byggnadsplaneområde avskiljes Qy_ggU§i!.§12.la!.§., medelst styckning 

eller annan lantmäteriförrättning till självständig fastighet, enligt 

vad därom är särskilt stadgat. 

102 §. 
Därest mark, som hör till i byggnadsplan avsatt trafikled och som 

icke är bebyggd eller oundgänglig för nyttjande av byggnad, erfordras 

för byggnadsplaneområdets ändamål, må den iståndsä ttas och förses med 

ledningar samt upplåtas för byggnadsplaneområdets trafik. 

Uppstår meningsskiljaktighet om i bruk tagand e av mark enligt 

1 mom., avgöres ärendet av l ä nsstyrelsen. 

103 §. 
För område för sådan enskild väg, som hör till i byggnadsplan av

satt trafikled och som utlagts vid lantmäteriförrättning eller av ål

der begagnatsP tillkommer ägaren och annan r ä ttsinnehavare ingen er

sättning, ej hell er för vägmark, som ägaren utan ersät~hing eller emot 
I 

redart erlagd ersät tning varaktigt upplåtit till väg eller, då han an-

vänder området för regl erad byggnadsverksamhet, till väg avsatt, 

För annan i byggnadsplanen till trafikled avsatt mark tillkommer 

ägaren ersättning till den del den trafikled han nödgas avstå utgör 

mera än un tiondedel av den mark han äge r inom ifrågavarande byggnads

planeområde eller om trafikleden icke ä r nödig för nyttjande av honom 

tillhörig byggnadsmark. 

Träd, plant eringar och anlä ggningar på området må av ägaren bort

skaffas, såframt de icke inlösas. 

104 §. 
Är markägare eller annan rät tsinnehavare enlig t 103 § icke pliktig 

att tillåta i byggnadsplanen till trafikled avsatt marks nyttjande utan 

ersät tning, äger han rätt att för områdets användning till trafikled 

av kommunen uppbära ersättning, som bestämmes med tillä mpning av ovan 

i 59 § stadgade grunder. 
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105 §. 

095 

I h ä nd else vederlagsfritt nyttjande av mark, som i byggnadsplan 

anvisats ti~l trafikled, åsamkar ägaren e ller innehavaren av rätt till 

marken särskild skada, som me d h ä nsyn till omständigh e t erna bör anses 

uppenbart oskä lig, skall kommunen ersätta honom skadan. 

Vad ovan i 74 § är stadgat om skyl dighet att erl ägg a ersättning i 

stället för upplåtelse av g a tumark, äger motsvarande tillä mpning med 

avseende å överlåtelse av ovan i 1 02 § och 103 § 2 mom. avsedd nyttjan

derätt. 

106 §. 
Vad i 103, 104 och 105 §§ är stadgat, skall ej tillä mpas på i 

landskap s lagen om allmä nna vägar i landskapet Åland (23/57) avsedda 

vägar. 107 §. 

Ovan i 104 och 1 05 §§ avsedd ersättning skall 9 beroende på sakens 

beskaffenhet, bestämmas att utgå antingen i ett för allt eller i annui

teter. Annuitetens storlek må vid förändrade förhållanden upptagas till 

förnyad omprövning, 

Träffas överenskommelse om ersättning, är den bindande för senare 

ägare av fastighet. Kommer överenskommelse om ersättning icke till 

stånd, avgöres saken av domstolen på den ort, där fastighe ten är be

lägen. 

Ersättning bestämmes enligt prisnivån vid den tidpunkt, då fast

stä llelsen ä ger rum, och på e r sättningsbeloppet skall erläggas 6 pro

cents r ä nta om åre t, r ä knat fr ä n den dag området tillträddes. Oavsett 

~ ändringssökande må på utslag grundad ersä ttn ing lyftas mot säkerhet. 

Vad i 3 mom. år stadgat, gä ller icke ovan i 105 § 2 mom. avsedd er

sättning. 

108 §. 
Sådan d el av i byggnadsplan anvisad trafikled, som är försedd med 

byggnad eller är nödvändig för nyttjande av byggnadi må icke utan äga 

rens samtycke tagas i bruk, förrän därpå uppförd byggnad blivit expro

prierad. 

109 §. 
Har icke område, som i byggnadsplanen anvisats till byggnadsmark 

för allm:.i n byggnad eller till annat allmänt område ä n trafikled, inom 

fem år fr ån d e t byggnadsplanen blivit fastställd me d markägarens sam

tycke tagits i bruk för sitt ändamål elle r e xpropriation därav an

hängiggjorts, ska ll landskapsstyrelsen, dä rest markägaren det yrkar, 

skrida till åtgärd för ä ndring av byggnadsplanen, om markägaren på grund 
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av byggn ads inskränkning, föranledd av byggnadsplanen, icke kan använda 

sin mark på sätt, som medför skälig nytt a . 

Kan byggnadsplanen icke ä ndamå lsenligt ändras, må landskapssty

relsen besluta, att byggnadsplanen icke skall ändras . Kommunen är 

härvid under förutsättning, som angives i 1 mom. i pliktig att inlösa 

allmänt område. Fullgör kommunen icke sin inlösningsplikt, är ägaren 

berättigad att väcka talan därom. Godkänner domstolen talan, må äga

ren söka verkställighet av inlösningen. 

110 §. 
Vid expropriation av egendom i stöd av stadgandena i detta ka

pitel skola stadgandena i expropriationslagen lända till efterrättels e. 

dock sålunda, att ersättning bestämmes enligt ovan i 59 § stadgade 

grunder. 

111 §. 
Gonomf örandet av byggnadsplan ankommer på kommunen. 

112 §. 
Genomförandet av byggnadsplan omfattar anlä g gning och und erhåll 

av nödiga trafikle de r och av 2.vloppsnät inom byggnadsplaneområdet samt 7 

i den mån kommunens tillgå ngar det medgiva, vidtagande av nödiga å t 

gärder för ordnande av vatt onförsörjningen och utomhusbelysningen samt 

för inrättand e av parker och andra allmänna områden, likväl med beak

tande av stadgandena i 15 §. 
113 §. 

Av l andskapsmedel erlägges bidrag åt landskommun för täckande av 

kostnaderna för inläsning av områden för allmänna ändamål, då detta på 

grund av kostnadernas storlek och kommunens svåra ekonomiska läge be

finnes erforderligt. 

, .12 .kap ... , 

Qm.:..&fill~-raillg_u. 
114 §. 

Befinnes gen eralplan nödvändig i landskommun, skola stadgandena i 

4 kap. i tillämpliga delar l ända till efterrättelse. Generalplan för 

landskommun har samma rättsverkningar som gene ralplan för stad. 

, 13 , kap •.. . ... 

Qm_gl.§..ili_i~gg_ e 1 se .. 

115 §. 
På sådant område inom landskommun 7 för vilket byggnadsplan icke 

faststä llts, skola byggnaderna förläggas på lämpligt avst å nd från var

andra och frå n byggnadsplatsens gränser. 
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Byggnad må icke uppföras på mindre ä n fem me t ers avstånd från mark, 

som äges eller besitt e s av annan, därest icke ägaren och den, som be

sitter marken, därtill samtycka, och icke på mindre ä n tio meters av-
1. 

stånd från byggnad på mark, som äge s elle r besittes av annan. Over tio 

meter hög byggnad bör, om annan öve r e nskommelse icke träffas mellan 

grannarna, ligga på ett avst å nd fr å n grannes mark, som är minst lika 

långt som by ggnadens höjd, minskad med fem meter, och på ett avstånd 

från grannes byggnad, som ä r minst så långt som den högre byggnadens 

höjd. Genom förordning må här nä mnda avstånd förl ä ngas ifråga om bygg

nader, vilka medföra b e tydande brandfara för grannen. 

Om avtal grannar emellan angående avståndet mellan byggnader 

gäller, v a d i lagen om vissa gra nnelagsförhållanden (FFS 26/20) är 

stadgat. 

116 §. 
Bygcnadsplats bör hava en areal av minst 2,000 kvadratmeter samt 

även i övrigt med hänsyn till byggnadens beskaffenhet och storlek vara 

tillräckligt stor och för ändamålet l ä mplig, 

Byggnadsnämnden må likväl på synnerliga skäl tillåta b e byggande 

j ä mväl av mindre byggnadsplats, därest denna omfa_ttar minst 1. 000 kvad

ratmeter. 

117 §. 
Byggnad skall uppföras så, att den med h ä nsyn till hållfasthet, 

brandsä kerhet och skönhet samt i hygieniskt avseend e fyller skäliga 

krav. 

Eldstäder, rökgång och andra dylika konstruktioner samt till 

dem omedelbart anslutna delar av byggnad skola uppföras så, att de 

icke medföra brandfara. 

118 §. 
Den, som från sin lägenhet säljer byggnadsparcell, ä r pliktig a tt 

anmäla h ä rom till byggnadsnämnden och vid behov förete parcellerings

plan. 

, , . IV . Avd . , . , . , , . 

g~~kil~~-~i~~gan~~u. 
14 .k ap .. 

Allmäni. 
119 §. 

Byggnad skall jämte omgivning hållas i sådant skick, att den fyller 

hygienens, hållfasthetens och brandsä kerhetens krav och icke förorsa

kar osnygghet eller förfular omg ivninge n. 
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Är bygg nad ur brandsäkerhets- eller hygienisk synpunkt eller med 

hänsyn till hållfastheten farlig , må i staden magistraten och f9r 

lands1rnmmuns vidkommande landskapsstyr els en förordna 9 a tt byggnaden 

skall iståndsättas eller rivas. 

120 §. 

Innan byggnadsordning, plan eller tomtindelning godkännes, skall 

försl ag därom anslås som om kommunala kungörelser är stadgat, och 

skola de, vilkas r ä tt och f ördel kunna beröras därav, beredas till

fälle att framställa anmärkningar mot förslaget . 

Angående sakägares hörande 9 då plan eller tomtindelning uppgöres, 

stadgas särskilt. 

Byggnadsordning, plan, tomtindelning och byggnadsförbud träda i 

kraft, då de bragts till allmä n kännedom på sätt om kommunala kungö

relser är stadgat. 

121 §. 
I denna lag avsedda planer och parcelleringsprojekt böra grunda 

sig på behörig karta. 

122 §. 

Vad om uppgörande av byggnadsordning, plan eller tomtindelning är 

stadgat, äger motsvarand e tillämpning, då de ändras eller upphävas. 

Landskapsstyr els en må, då regionplan, generalplan elle r stadsplan 

eller tomtindelning fa s tstäl l es, i dem för e taga justerande rättelser. 

123 §. 
Då område, för vilket b yggnadsplan gäller, införlivas med staden, 

skall planen l ä nda till efterrättel se till dess. för området stadsplan 

fastst ä llts e ller byggnadsplanen upphävts. 

Beträffande ovan i 1 mom. stadgat upphävande av byggnadsplan är 

gällande , vad om stadsplan ä r stadgat. 

124 §. 

Ut an hinder av byggnadsförbud må byggnadsarbete utföras, vartill ._ 

tillstånd utverkats förrän förbudet trädde i kraft, såframt icke till

s tåndet med anledning av ändrint ssökande upphäve s. Lag samma vare, om 

byggnadsarbete, vartill tillstå nd i cke erfordras, påbör jats förrän 

byggnadsförbudet trädde i kra ft. 

l) l I I I I J t 12 5 §. 
Såsom lli,b;:z:.ggn.iQ. anses 9 förutom helt ny byggnad, även tillbyggnad.

Stadgandena om nybyggnad skola tillä mpa s även på ombyggnad samt på vä

sentlig 01nändring av byggnads inre konstruktion och på andra sådana 

ä ndrinc ar av konstrukti onen, vilka kunna jämföras med ombyggnad. Såsom 
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nybyggnad anses dock/ändring, som i förhållande till byggnadens värde 

är ringa och icke medför ändring av dess användning. 

126 §. 
Såsom byggnad anses icke mindre skjul, lave, kur, kiosk och avträde 

eller annan ]J!.tt konstruttion, ej heller till prydnad eller för annat 

ändamål avsedd mindre anläggning, såsom minnesstod och staty. 

Sådan lätt konstruktion och mindre anläggning må uppföras även på 

område, där byggnadsförbud eller byggnadsinskränkning är gällande, så

framt icke byggnadsordning eller plan det uttryckligen förbjuder. Ma

gistrat och byggnadsnämnd äga likväl befogenhet att förbjuda uppförande 

av konstruktion eller anläggning eller förordna om dess bortskaffande, 

därest den icke med hänsyn till hållfasthet, brandsäkerhet eller skön

het eller i hygieniskt avseende fyller skäliga krav eller om den är 

till men för samfärdscJn eller icke passar in i omgivningen. ·-

127 §. 
Landskapsstyrelsen äger såväl för stadens som för landskommuns vid

kommande befogenhet att för uppförande av nybyggnad medgiva undantag 

från stadganden, påbud, förbud och andra begränsningar rörande byggande, 

där det icke befinnes medföra betydande olägenhet för genomförande av 

planering eller annan reglering av bosättningen. Från ovan i 41 § 1 

mom. stadgad byggnadsinskränkning må 1:1ndantag likväl icke beviljas i 

fråga om byggnads höjd eller antalet våningar, 
.. Magistrat:foch hvsZgnaas- d f'. t ··tt · · ·· · 1 mom. be-namna aga oe ogenfi~~ a~~ un er oru sa ning, som namnes i 

vilja byggnadsiov~ då fråga är om en mindre avvikelse från stadganden, 

påbud, förbud eller andra begränsningar rörande uppförande av nybygg

nad eller om uppförande av tillfällig nybyggnad för en tid av högst 

fem år eller om ovan i 41 § 2 mom. 3 P- nämnda fall. 

128 §. 
Ägare och innehavare av fastigheter i staden samt inom byggnads

planeområde äro pliktiga att tillåta, att allmänna och enskilda av

lopp, vattenledningar, telegraf-, telefon-, kraft-, värme- och be

lysningsledningar samt andra dylika ledningar förläggas till deras tom

ter eller andra områden, såframt saken icke med skäliga kostnader an

norledes på ett tillfredsställande sätt kan ordnas. 

På ovan i 1 mom. nämnt område är ägare av tomt, mark eller byggnad 

pliktig att tillåta, att i vägg, tak eller port eller på plank an

bringas fästen eller stöd för telegraf-, telefon-, kraft- och belys

ningsledningar eller andra sådana anordningar, som tjäna ett allmänt 
behov. 
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För olägenhet eller skada skall erläggas skälig ersättning, som1 

därest överenskommelse därom icke träffas, fastställes r av domstolen på 

den ort, där fastigheten är belägen. 

1 29 §. 
Ägare och innehavare av tomt eller annan fastighet är pliktig att 

tillåta, att av planläggning eller tomtindelning påkallade arbeten u t 

föras på hans område. Vid förrättning utlagt märke må icke utan tillstånd 

avlägsnas, flyttas eller skadas. 

Äro märken icke anbragta endast för kortare tid ; skola de placeras 

:på byggnad eller :plank eller i jorden i män av möjlighet :på sådant 

sätt, att de icke medföra olägenhet vid egendomens sedvanliga nyttjan

de, ej heller förfula :platsen, om detta med skäliga kostnader kan und

vikas. 
130 §. 

Bör något område på grund av sitt läge, sin naturskönhet eller sina 

säregna naturförhållanden eller med hänsyn till historiskt e ller konst

närligt värdefulla minnesmärken, föremål eller byggnader eller av annat 

därmed jämförligt skäl på särskilt sätt skyddas, må i :planen nödiga 

bestämmelser härom meddelas. 

Kan bestämmelse icke utfärdas, emedan den är för markägaren oskälig, 

må landska:psstyrelsen giva kommun tillstånd att expropriera området. 

131 §. 
])e avgifter, som av byggare skola erläggas för tillsynen över bygg

nadsarbetet, godkännas av kommunens fullmäktige, v ilkas bes lut skall 

underställas landskapsstyrelsen för fastställelse. 

132 §. 
Landskommun beviljas landska:psbidrag för bestridande av kostnaderna 

för rådgivning vid och tillsyn över byggandet. 

15 kap. 

Om ändringssökande. 

133 §. 
Över beslut., som utfärdats :på grund av denna lag eller i stöd av 

densamma utfärdade stadganden eller bestämmelser, må besvär anföras hos 

länsstyrelsen , över beslut av magistraten inom fjorton dagar samt 

över beslut av byggnadsnämnd inom trettio dagar från delfåendet av 
beslutet. 

Besvärsrätt tillkommer den, vars rätt bes lutet omedelbart berör, så 

ock innehavare av invid eller mittemot liggande tomt eller byggnads

:plats ävensom kommun. 
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134 §. 
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Över beslut av länsstyrelsen eller landskapsstyrelsen må besvär an

föras hos Högsta förvaltningsdomstolen inom trettio dagar från delfåen -

det av beslutet. 

135 §. 
Magistratens och byggnadsnämnds beslut i ärende, som rör byggnadslov, 

samt länsstyrelsens eller landskapsstyrelsens beslut i ärende, som rör 

byggnadslov, fastställande av byggnadsordning eller byggnadsplan eller 

byggnadsförbud eller tillstånd, som avses i 5 och 127 §§, ävensom land

skapsstyrelsens beslut, som grundar sig på denna lag eller i stöd av 

densamma utfärdade föreskrifter, skall utfärdas efter anslag, och beslu

tet anses hava blivit delgivet sakägare, då det utfärdades. 

136 §. 
I beslut angående fastställande av byggnadsordning, plan och tomt

indelning samt byggnadsförbud och byggnadslov må bestämmas, att det 

skall lända till efterrättelse redan innan det vunnit laga kraft . Be

svärsmyndigheten må likväl förbjuda verkställighet av beslutet . 

Lag samma vare i fråga om ovan i 119 § 2 mom. avsett beslut samt i 

139 § nämnt beslut, som avser förhindrande av ur brandsäkerhets-, 

hållbarhets- eller hygienisk synpunkt farlig tredska. 

137 §. 
I länsstyrelsen och i Högsta förvaltningsdomstolen må i ärende rö

rande tillämpningen av denna lag muntligt förhör förrättas samt vittne 

höras på ed och sakägare under sanningsförsäkran. I Högsta förvaltnings

domstolen förrättas förhör av en av domstolen förordnad ledamot s~som 

ordförande och av föredraganden i ärendet. 

16 kap. 

Om tvångsmedel och straff. 

138 §. 
Finnes uppgörande av byggnadsordning, stadsplan eller tomtindelning 

eller ändring av dem eller av generalplan påkallad, må landskapssty

relsen förelägga staden viss tid, inom vilken beslut därom skall under

ställas landskapsstyrelsen för fastställelse. Ställer sig staden icke 

sådant förordnande till efterrättelse, må landskapsstyrelsen vidtaga 

åtgärder för stadens förpliktande därtill genom föreläggande av vite. 

Lag samma vare, om region-plansförbund icke vidtager åtfärder för 

uppgörande eller ändring av region-plan. 

Underlåter staden att behörigen fullgöra sin skyldighet att anlägga 

gata eller upplåter den icke anlagd gata till allmänt begagnande , äger 
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landskapsstyrelsen befogenhet a tt f örplikta den därtill genom f öreläg

gande av vite. Nödgas staden i enlighet med 78 ) anlägga gator i en om

fattning, som blir oskä ligt betungande f ör stadens ekonomi , må l and

skapsstyrelsen medgiva anstånd med anläggningen av de gator , vilkas an

l äggande med minsta olägenhet kan uppskjutas . 

139 §. 
Uppför n å gon nybyggn ad eller vidtager annan åtgärd 9 som strider mot 

stadgandena i denna l ag eller i stöd av densamma utfärda de förbud eller 

föreskrifter 9 eller tredskas han på annat sätt vid fullgörandet av ho

nom enligt dem åvilande skyldigheter, skall i staden mag i straten samt 

för landskommuns vidkommande l andskapsstyre lsen tvinga den tredskande 

att i akttaga bestämmelscrna 9 att avl ägsna eller ändra utfört arbete och 

at t fullgöra sina skyldigheter 'genom föreläggande av vite e ller vid 

äventyr av att det f örsummade utf öres på den f örsumliges bekostnad. På 

synnerliga skäl må dock , då felet ä r ringa 9 v idtagandet av nämnda å t

gärder underlåtas . 

Kostnaderna fö r arbete, som utf örts v id ovan i 1 mom . n ä mnt äventyr , 

betalas i förskott av kommunens mede l och indrivas hos den tredska nde i 

den ordning, som om utmätning av offentlig fordran är stadgat. 

140 §. 
Påbörjas byggnadsarbete utan tillstå nd eller i strid med beviljat 

tillstå nd e ller utan att stadgandena i denna l ag eller i st öd av den

samma utfärdade förbud eller föreskr ifter iakttagas äga magistraten och 

byggnadsnämnd och av dem förordnad övervakare av byggnadsarbetet befo

genhet att genom att stän ga eller försegl a arbetsplatsen , utlägga hin

der, anordna vakthållning, avskära le dningar eller g enom annan l ämplig 

åtgärd avbryta a rbetet , Om åtgärden b öra byggnadsnämnden och av n ämn

den förordnad övervakare ofördröjligen underrätta landska p sstyrelsen 

samt av magistraten f örordnad övervakare magistraten, och skall å tgär

den of ördrö jligen återkall as , s åframt landskapsstyrelsen e ller magis

t raten så förordnar . 

Polismyndighet är pliktig att i de i 1 mom " nämnda fallen g iva hand

räckning . 

141 §. 
Den , som uppför nybyggn a d eller vidtager annan åtgärd , som strider 

mot stadgandena i denna l ag eller i st öd av densamma utfärdade före

skrifter 9 straffes med böter eller fängelse i högs t sex månader. Ut

sättes genom å t gärden annans liv, hälsa e ller egendom för a llvarlig fa

ra eller äro omstän~igheterna elj est synnerligen försvårande, vare 

straffet minst 50 dagsböter e ller f ä ngelse i högst ett å r. 
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Straff i stöd av denna paragraf ådömes av a llmän domstol , 

17 kap. 

Övergångsstadganden . 

142 §. 
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Utan hinder av stadgandena i denna lag må byggnadsarbete utföras i 

stöd av byggnadslov 7 som beviljats f öre denna l ags ikraftträdandey dä

rest byggnadslovet icke genom ändringssökande upphäves. 

143 §. 
På mark 9 som vid denna lags ikraftträdande enligt stadsplan är gatu

mark och som enligt denna lag bör anses såsom gatumark 9 skola tillämpas 

stadgandena i denna lag om avstående 9 inlösen och ersättande av gatu

mark9 såframt marken ej äges av staden eller inlösningsförfarande ännu 

icke anhängiggjorts. Bör tomt ägare ej anses hava fullgjort i stadspla

nelagen avsedd ersättning sskyldighet rörande gatumark 9 anses vid denna 

lags ikraftträdande förefint lig stadsplan vara sådan 9 varom ovan i 46 § 

1 mom. stadgas . Tomtägares skyldighet att erlägga ersättning för gatu

mark y som tillfallit eller tillfalle r staden enligt tidigare lag 9 skall 

avgöras enligt f öre denna lags ikraftträdande gällande sta dganden. 

iomtägares skyldighet att ersätta kostnaderna f ör anläggning av gata 

eller avlopp skall avgöras enligt tidigare stadganden 9 därest landskaps

styrelsen genom beslut 9 som fattats före denna lags ikraftträda nde och 

som vinner laga kraft , fastställt beslut om tomtägarens ersättningsskyl

dighet och de i l a ndskqpsstyre lsens beslut avsedda gatorna före denna 

lags ikraftträdande upplå tits f ör allmänt begagnande e ller de i l and-" 

skapsstyrelsens beslut avsedda avloppen anlagts. Beträffande ersä tt

ningen gälla dock h ä rvid stadgandena i denna l ags 89 § 1 och 2 mom . 9 90 
§ 1 och 2 mom . samt 91 § 3 och 4 mom. 

Då gata , som före denna lags ikraftträ dande upplå tits för a llmänt 

begagnahde 9 är grusbelagd och pBrmanent-be l ägges e ller permanentbelägg

ning av gata ändras till sådan av avsevärt högre klass 5 skall tomtäga

ren erlägga ersättning f ör gatans permanent/beläggning jämlikt 85 § 2 

mom . och även i övrigt enligt den{la l ag. 

Har överenskommelse angående ersättningsskyldigheten träffats före 

denna lags ikraftträdande 9 l än de överenskonune lsen till efterrättelse . 

Skyldighet att erlägga ersättning för anl äggande av gata eller avlopp 

har tomtägare icke i med undantag för i 3 mom . avsedd permanentbelägg

ningi för sådan tomts vidkommande , som staden före denna l ags ikraft

trädande överlå tit, ej heller f ör sådan tomts vidkomrnande y vid vilken 

liggande gata före den 16 oktober 1956 försatts i ett skick 1 som till

godoser ortens trafikbehovy ej heller för s ådan tomts vidkommande 9 med 
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hänsyn till v ilken stadens rätt att erhålla ersättning enligt stad

gandena i stadspl anelagen f örfallit. 

144 §. 
Vid expropr i ationsförfarande eller rättegång angående inlösen av 

tomtde l ell er ersättande av gatumarks värde, som är anhängig vid denna 

lags ikraftträdande, skola tidigare gäl lande lagstiftningsbestämmelser 

angående ersät t ningsgrunder och förfarande fortfarande äga tillämpning. 

Är Elrende angående stadsplan, byggnadsplan eller tomtinde l ning an

hängigt i l andskapsstyrelsen, skall landskapsstyrelsen i ettvart fall 

bestämma, huruvida och i vilket hänseende denna l ag skall lända till 

efterrätte l se vid ärendets behandling. 

145 §. 
Sedan denna lag trätt i kraft, g äller tidigare byggnadsplan såsom 

byggnadsplan enl igt denna l ag. Utomplansbestämmelser äro i kraft högst 

fem å r efter denna lags ikraftträdande, Före lagens ikraftträdande med

delat byggnadsförbu d skall fortfarande lända till efterrättelse unde r 

den i bes l utet föreskrivna tiden. 

1 46 §. 
Närmare föreskrifter om byggande, byggnadslov och tillstånd till 

annan byggnadså tgärd och om tillsynen över byggnadsverksamheten även

som om denna lags verkställighet och till ämpning i övrigt utfärda s g e 

nom landskapsförordning. 

Genom landskapsf örordning stadgas äv en om tomtägare~ skyldighet 

att vid uppförande av nybyggnad anordna förvarings- e l ler parkerings

platser för bilar ti l l ett antal, motsvarande dispositionsändamå let 

f ör tomten och byggnaderna därpå . 

Beträffande semesterområ de må särskilda bestämmelser utfärdas. Med 

semesterområ de avses i region-plan , general plan, stadsplan, byggnads

plan eller i byggnadsordning, som avses i 13 §, till semesterområde 

bestämt område. 

147 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1 9 60, och genom densamma upp

hävas landskapslagen den 18 juli 1956 om stadsplan för Mariehamns stad 

( 22/56 ) med undantag för dess 46 - 56 §§ , landskapslagen den 18 mars 195 3 

angående byggnadsplaneområ den på landsbyg den i . landskapet Åland ( 6/53) 

samt l andskaps l agen den 18 mars 1953 angå ende byggnadsstadga f ör bygg

nadsplaneområden på landsbygden i landskapet Åland (7/53). 

Mariehamn den 23 februari 1959 . 

På 

. I 

I 
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