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Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en lag om ändring av landskapslagen om 

fornminnen. Förslaget innebär att lagen anpassas till 1991 års självstyrelselag genom vilken 

lagstiftningsbehörigheten i fråga om fonnninnen helt överfördes till landskapet. 

Landskapsstyrelsen skall enligt förslaget upprätta ett register över.kända fasta fornlämningar 

i landskapet. Gränserna för skyddsområdet kring en fornlämning skall fastställas av 

landskapsstyrelsen om gränserna inte fastställts vid en fastighetsförrättning eller vid en 

expropriation. Landskapsstyrelsen kan vidare besluta att en fast fornlämning f'ar rnbbas. om 

den vållar någon oskäligt stor olägenhet. En arkeologisk undersökning skall genomföras före 

tillstånd ges till att rubba fornlämningen. Tröskeln för intrångsersättning föreslås dessutom 

sänkas från "betydande olägenhet" till "olägenhet som inte är ringa." Landskapsstyrelsen 

föreslår vidare att bestämmelsen om att staten skall erbjudas att lösa in fornminnen skall 

utgå ur fomminneslagen. 

Utskottets förslag 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med vissa ändringar. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Allmän motivering 

Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag till revidering av fomminneslagen. Denna 

övel'.syn av lagen är i första hand nödvändig på grund av överföringen av 

lagstiftningsbehörigheten och förvaltningen av fornminnen i 1991 års självstyrelselag. 
' ' ~ • 1 

Samtidigt konstaterar utskottet att fomminneslagen, som är från 1965, inte tidigare varit 

föremål för någon revidering och därför med fördel kunde ha setts över i sin helhet. Lagen 

skulle då ha kunnat få ett mer enhetligt språk. 

Utskottet konstaterar att landskapsstyrelsen i fråga om fornminnesvården innehar flera roller 

och att. det i vissa ärenden kan finnas motstående intressen inom myndigheten. 

Landsl<:~psstyrelsen ärt.ex. exploatör vid byggandet av allmänna anläggningar såsom vägar 

samtidigt som den är tillstånds~ och tillsynsmyndighet enligt fomminneslagen. Det är därför 

viktigt att de intressen som berörs tas till vara på ett ändamålsenligt sätt och att en 
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omsorgsfull avvägning görs då de olika intressena är oförenliga. 

Under utskottsbehandlingen har frågan om fastighetsägarens rätt till information om 

planerade åtgärder vid en fornlämning tagits upp. Utskottet konstaterar att landskapsstyrelsen 

enligt 21 § fornminneslagen i god tid skall meddela fastighetsägaren eller någon annan 

innehavare av marken om planerade åtgärder. I det här sammanhanget vill utskottet 

understryka att det register över fornlämningar som landskapsstyrelsen skall föra skall vara 

tillgängligt för bl.a. fastighetsägare och andra nyttjanderättshavare. Utskottet anser att 

landskapsstyrelsen utan dröjsmål bör meddela berörda rättsinnehavare när uppgifter om en 

fast fornlämning, som inte tidigare varit registrerad, införs. 

Slutligen har utskottet funnit att framställningen anger att lösa fornföremål inte längre skall 

inlösas till Ålands museum eftersom de normalt tas om hand av museibyråns arkeologiska 

sektion sedan de inlösts av landskapsstyrelsen. Enlig 19 § fornminneslagen, som inte berörs 

i framställningen, kan dock föremål i kyrka eller annan offentlig byggnad fortfarande inlösas 

till Ålands museum. Utskottet förutsätter att detta rättas nästa gång ändringar i lagen blir 

aktuella. 

Detaljmotivering 

2 § Ändringsförslagen är av språklig karaktär. 

6 § Ändringsförslagen är av språklig karaktär 

7 § Enligt framställningen skall talan om ersättning för olägenhet som ett skyddsområde 

kring en fast fornlämning orsakar väckas inom ett år från det att områdets gränser 

fastställdes. Utskottet föreslår att den tid inom vilken talan om ersättning skall väckas inte 

skall börja löpa förrän beslutet om skyddsområdet vunnit laga kraft. Först när säkerhet råder 

om detta besluts giltighet kan förhandlingar om ersättningens storlek slutföras. Genom 

utskottets förslag går fastighetsägaren inte sin rätt att föra talan om ersättningen förlustig i 

väntan på ett avgörande i högre rätt om tvist har uppstått om skyddsområdet. 

Vidare föreslås en ändring av språklig karaktär i 3 mom. 

11 § Enligt framställningen kan ett tillstånd till övertäckning av en fornlämning meddelas för 

högst sex månader. Lagtexten ger inte utrymme för en eventuell förlängning av tillståndet. 

Utskottet föreslår att ett tillstånd till tillfällig övertäckning av en fast fornlämning skall 

kunna förlängas. I regel tar fornlämningen inte skada av en övertäckning och bestämmelsen 

i framställningen är därför enligt utskottet onödigt sträng. Eftersom varje övertäckning noga 

övervägs och särskilda villkor kan knytas till beslutet anser utskottet att en förlängning skall 
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kunna beviljas om synnerliga skäl för det föreligger. Utskottet föreslår därför att det på 

denna grund skall vara möjligt att förlänga tillståndet. 

12 §Enligt landskapsstyrelsens förslag är rätten till ersättning för olägenhet beroende av om 

den fasta fornlämningen var okänd vid påträffandet. Denna förutsättning är oklar om det inte 

med större exakthet kan slås fast när en fornlämning blir känd. Utskottet anser att detta bör 

förtydligas i lagtexten. Eftersom fastighetsägarens rätt är knuten till rekvisitet "okänd" borde 

fastighetsägaren dessutom informeras när fasta fornlämningar upptäcks. 

Utskottet föreslår att bestämmelsen i 1 mom. preciseras så att rätt till ersättning skall beviljas 

om den fasta fornlämningen inte var registrerad när den påträffades. I samband med att fasta 

fornlämningar registreras bör fastighetsägaren uppmärksammas om registreringen. 

Fastighetsägaren kan därefter ansöka om ersättning om fyndet medför olägenheter. 

I 3 mom. föreslås en ändring av språklig natur. 

17 § Ändringen föreslås i förtydligande syfte. För föremål som hittats i en känd fast 

fornlämning kan hittelön betalas ut. Sådana föremål tillfaller landskapsstyrelsen utan lösen. 

Hittelönen betalas till upphittaren och är avsedd att motivera till inlämnande av fornföremål 

till landskapsstyrelsen. Fornföremål är en del av det åländska folkets historia och anses inte 

tillhöra den person på vars mark föremålet upphittats. Fastighetsägaren kan därför inte göra 

anspråk på fornföremålet eller hittelönen om någon annan än fastighetsägaren är upphittaren. 

25 § I 2 mom. finns en felskrivning som utskottet föreslår rättad. "Landet" bör ersättas med 

"landskapet." 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 25 november 1998 inbegärt kulturutskottets yttrande över framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Harriet Lindeman och 

överantikvarien Marita Karlsson. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Lundberg, vice ordföranden Viveka 

Eriksson samt ledamöterna Eklöw, Holmberg och Häggblom. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget måtte anta det i fram

ställningen ingående lagförslaget i 
följande lydelse: 
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LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen om fornminnen 

I enlighet med lagtingets beslut 

upphävs 22 § landskapslagen den 25 mars 1965 om fornminnen (9/65), 

ändras 1-3, 5-7, 10-13, 17och18 samt 23-25 §§samt 

fogas till lagen en ny 25a § som följer: 

l § 

(Lika som i framställningen). 

2§ 

Fasta fornlämningar är följande varaktigt övergivna lämningar efter människors 

verksamhet under forna tider: 

1) jord- och stenhögar, rösen, stenringar och andra stenläggningar och stensättningar 

som under forna tider uppförts av människor, 

2) gravar och gravfält från forna tider, även sådana utan synligt märke ovan jord, 

3) stenar och klippytor med inskrifter, bilder eller andra ristningar eller målningar, 

sliprännor, andra slip- eller huggspår eller offergropar, 

4) offerkällor, offerträd, offerstenar och andra kultplatser samt forntida tingsplatser, 

5) bostadslämningar samt bo- och arbetsplatser från forna tider liksom bildningar, vilka 

uppkommit vid användning av sådana bostäder eller platser, 

6) forntida övergivna borgar, borgbackar, befästningar, fästen, vallar och vallgravar 

samt rester av dem, ruiner av kyrkor, kapell, kloster och andra byggnader av historisk 

betydelse samt forntida gravplatser, vilka inte finns på en begravningsplats som vårdas av en 

församling, 

7) stenar, kors och vårdar, vilka under forna tider rests i religiöst syfte eller till minne av 

någon person eller händelse samt andra sådana minnesmärken, 

8) lämningar av forntida historiskt betydelsefulla färdvägar, vägmärken, sjömärken och 

broar samt vårdkasar, labyrinter och andra sådana anläggningar samt 

9) fasta naturföremål till vilka åldriga seder, sägner eller betydande historiska minnen 

är knutna. 

Kända fasta fornlämningar i landskapet skall antecknas i ett register som 

landskapsstyrelsen upprättat för ändamålet. 

3 och 5 §§ 

(Lika som i framställningen). 

6§ 

Om det finns en fast fornlämning på ett område där fastighetsförrättning är anhängig skall 

fornlämningen och skyddsområdet utmärkas på en karta och antecknas i fastighetsregistret. 
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Vid en fastighetsförrättning skall en fornlämning och dess skyddsområde avskiljas till 

delägarnas samfällda område om sakägarna kommer överens om detta. 

7§ 

(1 mom. lika som i framställningen). 

Kommer parterna inte överens om den ersättning som avses i 1 mom. skall talan bm 

ersättningen väckas vid Ålands tingsrätt inom ett år från det att skyddsområdets gränser 

fastställdes genom ett laga kraft vunnet beslut. 

Utgör en fastighet, inom vars område skyddsområdet är beläget, pant för fordraii eller rätt 

att uppbära viss återkommande avkastning, skall ersättningen deponeras hos länsstyrelsen och 

fördelas såsom föreskrivs om köpesumman för utmätt egendom. Innepayaren av ,Panträtt har 

samma rätt till deponerat belopp som till fastigheten. En deponering får dock int~ gÖ;as om 

panträttsinnehavaren samtycker till att ersättningen inte deponeras eller om olägenheten, till 

följd av att den förmån som skall ersättas är ringa, inte nämnvärt skall anses ha minskat 

säkerhetens värde. 

10 § 

(Lika som i framställningen). . ;, 

11 § 

(1 mom. lika som i framställningen). 

Tillstånd att tillfälligt, under högst sex månader, täcka över en fast fornlämning kan 

meddela.;; utan föregående arkeologisk undersökning. Tillståndetkanförlängas med högst sex 

månader om synnerliga skäl för det föreligger. 

(3 och 4 mom. lika som i framställningen). 

12 § 

Avslås en ansökan om att rubba eller att täcka över en fast fornlämning som orsakar 

sökanden olägenhet som inte är ringa, har sökanden rätt till full ersättning av landskapets 

medel om uppgift om fornlämningen inte var införd i landskapsstyrelsens register för fasta 

fornlämningar när den påträffades. Rätten till ersättning förutsätter att ~sökan inkom till 

landskapsstyrelsen inom två år från registreringen av fornlämningen. Ett beslut att avslå en 

ansökan skall delges sökanden. 

(2 mom. lika som i framställningen). 

Utgör en fastighet, inom vars område fornlämningen är belägen, pant för fordran eller har 

någon annan än fastighetsägaren rätt att uppbära viss återkommande avkao;;tning~ skall vad 

som föreskrivs om deponering och fördelning av ersättning i 7 § 3 mom. tillfullpas på 

motsvarande sätt. 

13 § 

(Lika som i framställningen). 
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17 § 

(1-3 mom. lika som i framställningen). 

Om ett fornföremål tillfaller landskapsstyrelsen utan lösen kan särskild hittelön utbetalas 

till upphittaren. 

18 § 

(Lika som i framställningen). 

23 och 24 §§ 

(Lika som i framställningen). 

25 § 

( l mom. lika som i framställningen). 

Den som underlåter att lämna i l 6 § 1 mom. avsett föremål till behörig myndighet eller 

som underlåter att göra föreskriven anmälan har förverkat sin rätt till ersättning samt till fyndet 

och skall dömas till böter om inte strängare straff skall utdömas med stöd av annan lag. 

Detsamma gäller den som gömmer, överlåter, förvärvar, ändrar, skadar eller från landskapet 

bortför föremål som avses ovan och som enligt bestämmelserna i denna lag skall tillställas 

landskapsstyrelsen. 

25a § 

(Lika som i framställningen). 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen). 

Mariehamn den 7 januari 1999 

Ordförande Gunnar Lundberg 

Sekreterare Marine Holm-Johansson 


