
 

 

Läsanvisningar till Ålands byggbestämmelsesamling 
 

Landskapsförordningen (2015:5) om Ålands byggbestämmelsesamling träder i kraft 1 mars 

2015 och upphäver den tidigare landskapsförordningen (2008:109) om Ålands 

byggbestämmelsesamling. Enligt övergångsbestämmelserna får dock äldre bestämmelser 

tillämpas på lovpliktiga arbeten i ärenden där ansökan om lov görs före den 1 januari 2016 

samt på arbeten som inte kräver lov och som påbörjats före den 1 januari 2016.  

 

Ålands byggbestämmelsesamling utgör en sammanställning av: 

 

- föreskrifterna i landskapsförordningen (2015:5) om Ålands byggbestämmelsesamling samt 

- allmänna råd fastställda av landskapsregeringen genom beslut 27.1.2015 /Nr 3 Plen I1. 

 

I denna pärm har föreskrifterna och de allmänna råden sammanställts i en sammanhängande 

text för att underlätta användningen av Ålands byggbestämmelsesamling som en helhet. En 

föreskrift är en bestämmelse som ska följas medan ett allmänt råd är en anvisning som 

innehåller generella rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna. Ett allmänt råd 

anger hur någon kan eller bör handla för att uppfylla den tvingande föreskriften. De allmänna 

råden föregås av texten Allmänt råd och har en indragen text i anslutning till den föreskrift 

som de hänför sig till.  

 

Anledningen till detta upplägg är att landskapsregeringen inte vill hindra den tekniska 

utvecklingen genom alltför detaljstyrande bestämmelser. Om man väljer att inte göra på det 

sätt som anges i ett allmänt råd ska man kunna visa att den tvingande föreskriften ändå 

uppfylls. Alla föreskrifter har inte allmänna råd kopplade till sig. I de avsnitt där det finns ett 

allmänt råd men ingen föreskriftstext så är det allmänna rådet ett råd till den övergripande 

regeln i lag eller förordning. Ett allmänt råd kan även innehålla en upplysning eller en 

hänvisning, t.ex. till andra föreskrifter utfärdade av andra myndigheter, såsom t.ex. 

arbetarskyddsförvaltningen.  

 

Pärmen har delats upp i flikar enligt avsnittsindelningen 1-9. Avsikten med pärmen är att det 

ska vara enkelt att byta ut endast de delar som ändras vid framtida revideringar.  

 

Vid närmare frågor kontakta landskapsregeringens växel tel. +358 (0)18 25 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


