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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Lo.ndstinget med förslag till lnnd
sko.pslng cmgående ändring 2V landskaps-
10,gen om reglering av byggnadsverkso.m
heten. 

Den 29 jnnu0,ri 197 4 tills2tte lnndslG1psstyrelsen en kommi tte med 
uppdrng e,tt utiJ.rbeta en totnlreform ::tv byggno.dslagstiftningen. Kom

mittens arbete har ännu inte slutförts. Då emellertid från Mariehamns 
stads och stndens mngistrats sida framförts önskemål om att de upp

gifter, som enligt byggno.dslagstiftningen c.nkommer på mngistraten, se

no,st den l janunri 1975 skulle överförcrn på en byggnadsnämnd och då 
mc.gistraternn. enligt en reform som är under ut'.:!.rbetande i riket snnno

likt inom kort kommer att drngns in 1 nnser l3Ildsk0,psstyrelsen det moti

verat att med föregripande nv nämnda komIJittes arbete tillmötesgå de 
önskemål som fromställ ts och föreslå därnv före,nledda ändringnr i l::md

sknpslngen om reglering nv byggnndsverk~nmheten. 

Enär s0,mtlig0, byggnndsnärnnder bör hn enhetlig2 uppgifter reslås, 

ett de befogenheter som enligt nugällande bestämmelser för Mariehnmns 
stnds del nnkommer på mngistrnten och för londskommuns del på lnndsknps
styrelsen helt och hållet överförs på lnndsk0,psstyrelsen. 

Enligt 79 och 80 §§ l:::mdsk:J.pslngen o:rn reglering nv byggng,dsverksrnn
heten åligger det mc.gistrnten ntt godkännn nybyggd gatn innnn den te.ges 

i bruk. Dcttn är en uppgift som det ej knn nnses vnra lämpligt ntt 
överför2 på en byggnadsnämnd 9 onär byggnadsnämnden ej kommer '.3,tt bli 
en fristående myndighet på srnnmn sätt som mngistrnten utnn kommer o.tt 

vnrn underställd sto.de11s besl,ut::mde orgnn. Å nndr:::i, sidan ho..r det visat 
sig ::i.tt mngistrntens tillsynsskyldighet c:: j rnotsv::~rnr något prc..ktiskt 

behov, varför den tor~e kunna slopns. För ntt allmänheten sknll fä 
kännedom om när gntn upplätes till allmänt begngn2nde föreslås dock 
ntt staden skall vara skyldig att kungöra härom pä det sätt som stadgas 

beträffande kor.mnuno.lo. tillkänno,gi vcmdc:n o 

Föreliggcmde fro.rnställning berör ej de uppgifter som åligger m2gist~ 

ro.ten vid grundnnde och upphävcmde nv bygg110,dsservi tut. I dessa fall 

är fråga or~ privaträtt? som jämlikt 11 § 2 morn.11 punkten självstyrelse-

10,gen för Ålnnd regl0ro.s genom rikslngstiftning. Härav följer jämlikt 
19 § 1 mora. 10 punkten s::immo., lag :::ttt ifrågo.vo.,r:::mde uppgifter ej på 
=~nnat sätt än genom överens1rnm1nelseförordning kcm överföro.,s på myndig

het som inrättats genom landsknpsla.gstiftning. 
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Med hänvisning till det nnfördo. förelägges Lnndstinget till ::m-

t:J.gc:mde 

L n n d s k n p s 1 o. g 

nngående ändring o.,v lcndsknpslc.gen orn rc:glering ev byggnndsverksomhete11. 

I enlighet med Landstingets beslut upphäves 80 § 2 mom. lnndskaps

lGgen den 22 december 1959 om reglering nv ·byggnndsverksomheten 

(20/59) sCLrnt ändr::w 7 § 2 rnoo.,9 § 2 mom., 10 § 1, 2 och 3 mom., 42 § 

2 morn., 79 § 2 mom. 1 119 § 2 mom., 126 § 2 mom., 127 § 2 mom., 135 §, 

139 § 1 mom. och 140 § 1 mom., o.,v dcsso. lngrum 7 § 2 mom.; 10 § ljl 2 

och 3 mom. sådcmci. de lyder i lnndsko.pslngen den 15 o.pril 1969 (19/69) 

9 § 2 mom. så dem t det lyder i 12ndsko.pslo.gen den 11 juli 1968 ( 33/ 68) 

och 127 § 2 morn. sådcmt det lyder i lo.ndsknpslo.gen den 20 april 1966 

(16/66) såsom följer: 

Byggno.dslov sko.11 sök2s hos byggno.dsnämnden. 

Tillsyn över byggno.dsverks:::u11heten u.tövc.s o..v byggno.dsnämndernn. 

10 §. 
I lrnmrimn sk2ll finn::is en byggnci,dsnämnd, som handlägger ärenden 

rörande byggno.dsverkso.wheten och utövar tillsyn över byggandet SDIUt 

vid behov til~h0,,ndQgår med råd och vägledning. 

Byggrw,dsnäm1d består o..v ordföro.nde scunt rnixrnt två och högst sex 

led2luötcr 9 vilk2 '.1112 j'ämtc erforda::'ligt o.ntci,l ersätt0,re utses rw korn::,u

ncns full:otiktige för fyrc. år i sarider. Fullmäktige förordn~r eD :J,V le~ 

dGmöternn :itt funger~ sow viccordförQnde. Av ordför0,11den fordrc.s god 

förtrogenhet med snmt 0,v .led::.ruöterno. känne dow OEl byggnctdsverksruuhet" 

För byggri rådgivning och tillsyn sk:1ll i kommun finno.s en eller 

flere byggn0,ds118.mndci1 underställd0,, byggnndsinspektörer ~ vilko.s tjänst•-::r 

i:ir etntingen huvud-eller bisysslor. Byggn:idsinspektörstjänst k::m vare 

förenc:,d raed cmncrn kornnunnl tjänst. :Med tillstånd nv lc:mdskc.psstyre lsen 

k:::-m kowri.mner ävt:n ho. genwns::w.11 byggne,,dsinspektör. Är byggnadsverks:::tmhete11 

i kommunen så ringe, 9 0,tt byggno.dsj_nspektörstjänst icke k011 o.nses av 

behovet påks,110,d och korilEmnen på «J,rmo.,t sätt ordrio.t byggno.dsinspektionen 

lo.ndskctpsstyrclsen på c;,nsök0,D tillsvido.rc befria komounen från 

skyldighet 2tt upprätthålla såd0,n tjänst. 
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42 §. 

Grävning 9 sprängning 9 plo.nering 9 fyllning, trädfällning eller annnn 
med de11 jämförlig åtgärd får ej vidto.gns på"stndsplaneområde utan 
byggn2dsnänmdens tillstånd om åtgärden uppenbo.rt är 2v den art 9 att 
den o.nsenligt ko.n försvåro. oorådets o.nvärd:ling för det i stadsplo.nen 

2vscddo. ändOlllålet eller förstöro. stadsbilden. 

79 §. 

Inn:::m gnto. eller del där0,v upplåtes till nllmänt begngriande skall 

tidpunkten för upplåtandet meddelo.s genom o.nslo.g på sätt soo om komnu

nnlo. tillkännngivnnden är sto.dgo.t. 

119 §. -

Är byggnad från brnndsäkerhets-eller från hygienisk synpunkt eller 
med hänsyn till hållfo.stheten fo.rlig 9 kon lo.ndskopsstyrelsen förordno.9 

ntt byggnaden sko.11 rivo.s. 
126 §. 

I 1 rJårJ. CJ.vsedd konstruktion eller cmordning får uppförns även 
på område där byggno.dsförbud eller byggno.dsinskränkning är gällande? 
sävitt ej byggnndsordning eller pl2n det uttryckligen förbjuder. Bygg
nndsnäinnd äger likväl befogenhet Cltt förbjude. uppförnnde o.v konstruktion 
eller o.nläggning eller förordno. ow dess bortsko.ffnnde, därest den ej 
med hänsyn till hållfnsthet~ bro.ndsäkerhct eller skönhet eller i hygie
niskt o.vseende fyller skäligo.. krnv eller ow den är till IJen för SClill

färdseln eller ej pC1.sso.r in i omgivningen. 
127 §. 

Byggnadsnämnd äger befogenhet att under förutsättning som nämnes 
i 1 rJ0111. beviljD, byggno.dslov, då frågo. i:ir om en windre avvikelse från 
stndgcu1den 9 påbud~ förbud eller n.ndro. begränsningar rörande uppförnnde 
e,v nybyggnad eller ou uppförnnde o.v t i l 1 f ä 1 1 i g n y b y g g -
n 2 d för en t'id av högst feii1 år eller om i 41 § 2 mom. 3 punkten 
11äwnd,2 f o.11. 

135 §. 
Byggno.dsnäwnds beslut i ärGnde som rör byggn2dslov snmt länsstyrel

sens eller l::indskc;,psstyrelsens beslut i ärende som rör byggno.dslov7 
fo.stställnnde c;,v byggno.dsordning eller byggnndsplnn eller byggno.dsför-
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bud eller tillstånd som nvse.s i 5 och 127 §§ ävensom 13.Ildskapsstyrel
sens beslut som grundar sig :'-på , denno.. lo.g eller i stöd nv densammo. ut
färdade föreskrifter, skall utfärdo.s efter nnslng och anses ho.. blivit 

delgivet sakägnre 9 då det utfärdndes. 
139 §. 

Om någon uppför nybyggnnd eller vidtager annan åtgärd, som strider 
mot denna lag eller i stöd nv denso..mmn utfärdade förbud eller före
skrifter, eller tredskns på o.nnnt sätt vid fullgörandet o.v honom enligt 
dem åvilc.nde skyldigheter 9 sko.11 lo.ndsknpsstyrolsen tvinga den tredsko.n-

-
de ntt i.:tlcttngc.. bestä:ome:Js::rn:::t, ntt c:.vlägsno.. eller ändrn utfört arbete 
och att fullgöra sina skyldighoter genom föreläggnnde nv vite eller vid 
äventyr ntt det försumma.de utföres på den försurnliges bekostnad. På 
synnerliga. skäl knn dock, då felet ä r ringo. 9 nämnda åtgärder underlå to..s. 

140 §. 
Påbörjas byggnndsarbete utan tillstånd eller i strid med beviljat 

tillstånd eller utnn ntt sto.dgm1dena i dennn l ng eller i stöd av den
snmL1a utfärdade förbud eller föreskrifter iakttages, äger byggnadsnämnd 
och av denna. förordnad övervakare nv byggnadsarbetet befogenhet att 
genom ntt stänga eller försegla arbetsplatsen, utlägga hinder, o.nordna 
vo:k~hållnin g, nvskäro. ledningo.r eller geno:w ::;,nno..n lämp]jg åtgärd nvbryt.'.1 
o.rbetGto .Ou åtg~rden bör byggn o.dsnäonden och o..v nämnden förordnnd 
övervc..knre ofördröjligen underriittn lnndsko.pss~yrelsen. Åtgärden skn 11 
ofördröjligen åtcrknllo.s om l o.ndsko.psstyrelscn så förordno.r. 

Denna. lag träder i kr::ift den 1 jnnuo.ri 1975. 
l"Io.richo.mn~ den 23 nugusti 1.974 . 
På lo.ndskapsstyrelsens vägno.r ~ 
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