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LAGUT SKOT T:P.TS be-tänkande m 17/1962 öve r 

landskapssty relsens framstäl lning till ~land s 

landsting med för slag till· landskaps l ag angåen 

de ändring av landskapslagen om reglering av 

byggnadsverksamheten. (37/1962) 

Förenämnda framstä~lning, varöver l andstinget ·inbeg~rt lagutskottet 

utlå tande, har utskottet behand l at och får för landsting et _vördsammast 

framhålla följande: 

Framställningen blottar en brist i landskapslagen om regiering av 

byggnadsverksamhet en, vilken brist tyvärr synes hava försenat tillkoms

ten av den redan länge emotsedda l andskapsförordningen om lag ens verk

ställighet. Denna brist b ör snarast möjligt fyllas, för att förslaget 

till förordning skall kunna omarbetas och antagas. 

Lämpligast synes vara, p å sätt l andskapsstyrelsen för~slår, ~tt till 

lagen fogas e tt nytt kapitel, innehå llande motsvarande s tadganden, som 

ingå i rikets byggnad sförordning av den 26 juni 1 959 (FFS m 266/1959) , 

§§ 107 - 110. Kapitlet måste emellert i d hava en rubrik, som s a mmangår 

med de övriga kapitelrubrikerna i l andskapslag en. I detta avseende fö

reslår utskottet 11 lOa kap. Om byg gnadsservitut". Kapit le t h a r införts 

före III avd, som innehåller stadganden rörande l andskommunerna. Pa

ragrafnumreringen föresl å s till 93a, 93b, 93c och 93d, i stället för 

94a o.s.v. 

Saklig t har l agtexten icke g i vit anledn ing till andra anmärkningar 

än att ordet "serv:!.tut " i § 93a ändrats till "byggnadsservitut", som 

å terfinnes i d e övriga paragraferna. 

Utskottet föreslår därför vördsammast, 

att l andst i nget ville antaga nedanstående 

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

angående ändring av landskapslagen om reglering av byggnadsverk

samheten. 

I enlighet med Ålands landsting s beslut fogas till landskapslagen 

den 22 december 1959 om reglement e ring av byggnadsverksamheten (29/59) 

ett nytt l Oa kap., innehå llande 93a, 93b, 93c och 93d §§, s å som föl jer: 

lOa kap. 

Om byggnadsservitut. 

93a 0. 
Grundande och upphävande av byggnadsservitut sökes hos magistraten. 

Syn skall förrättas, om det befinnes påkallat. 

93b 0. 
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Byggnadsservi tut må grundas~ om 8.[; arna :ay vederbörande tomter där

om skriftligen överenskomma eller, om tomterna tillhöra en och samma 

ägare, p å dennes ansökan. 

Byggnadsservitut må upphävas p å .;-rund av tomtägarnas skriftliga av 

tal. 

93c § ... 

Angå ende grundande eller upphävande av byggnadsservitut _ skall, seda 

magistratens beslut vunni t lag a kraft, för vederbörande tomter gö ras 

anteckni ng i tomtre g istret. 

Byggnadsservitut, som förfa l lit$ skall på förordnande av magistra

ten avföras ur tomtregistr~t. 

93d §. 
I t omtregistret infört byggnadsservitut är i kraft även om tomten 

övergår i annans ägo. 

Marieh arnn den 22 

P å 

november 1962. 

l agu \ skottets vägnar: 

' Q JAfrlk ~son~ 
f df örande. 
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sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Jan Brik ~riksson, ordförande, Eliel . Pers -, 
sont Gustaf Jansson, Annemi Dahlblom och Berte l Boman. 


