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H 1 Plan- och bygglag (2008:102) för land-
skapet Åland

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §. Lagens syfte
Syftet med denna lag är att reglera markanvändning-

en och byggandet så att förutsättningar för en bra livs-
miljö skapas och bevaras, en ekologiskt, ekonomiskt, 
socialt och kulturellt hållbar utveckling främjas och så 
att kulturhistoriska värden bevaras.
2 §. Definitioner

Följande begrepp ska i lagen ha den betydelse som 
anges i denna bestämmelse:

Med allmänt område avses ett område som i de-
taljplanen avsatts som gatuområde, torg, trafikområde, 
park eller därmed jämförbart område som avses att bli 
anlagt av kommunen, landskapet eller något annat of-
fentligt organ.

Med byggnad avses en konstruktion för boende, ar-
bete, produktion, lagring eller annan användning som är 
avsedd att vara stationär.

Med byggnadsskydd avses ett bevarandeinstrument 
för skydd av särskilt värdefulla byggnader eller miljö-
er med stöd av landskapslagen (1988:56) om skydd av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Skyddsbestäm-
melserna skrivs in i fastighetsregistret.

Med byggnadsyta avses den yta en byggnad upptar 
på marken.

Med gatuområde avses ett i detaljplanen anvisat 
område för gata inklusive ledningar, anordningar och 
konstruktioner på, under och ovanför markytan.

Med huvudritningar avses plan-, skärnings- och 
fasadritningar som utvisar byggnadens huvudsakliga 
utformning samt en situationsplan som utvisar byggna-
dens placering och anknytning till närmiljön.

Med komplementbyggnad avses ett uthus, förråd 
eller annan mindre byggnad som kompletterar ett bo-
stadshus.

Med källarvåning avses våning som helt eller delvis 
ligger under marknivån.

Med projekthandlingar avses huvud-, konstruk-
tions-, arbets- och andra ritningar med tillhörande teck-
enförklaringar, beskrivningar, beräkningar och andra 
handlingar.

Med tillbyggnad avses en åtgärd som ökar en bygg-
nads volym oavsett i vilken riktning detta sker.

Med tomt avses en fastighet som bildats enligt 
den bindande tomtindelningen och införts som tomt i 

fastighetsregistret eller en tomt som bildats enligt en 
riktgivande tomtindelning. Med tomt avses också en 
fastighet eller en del av en fastighet som är avsedd att 
bebyggas. I ärenden som angår tomtindelning i lagens  
7 kapitel ska dock den definition som gäller enligt fastig- 
hetsbildningslagen (FFS 554/1995) tillämpas.

Med trafikområde avses ett område som i detaljpla-
nen anvisats för allmän väg, vattenväg, hamn och flyg-
fält.

Med vindsvåning avses våning som i huvudsak lig-
ger högre än nivån för fasadens och yttertakets skär-
ningslinje och ovanför våningarna.

Med våning avses utrymme i byggnad som begrän-
sas av golvplanet och ovanliggande mellanbjälklags 
eller vindbjälklags övre yta och som i sin helhet ligger 
över marknivån samt utrymme som delvis ligger över 
marknivån, om golvplanet i den närmast högre våning-
en ligger mera än 1,5 meter över omgivande marknivå 
och byggnadsnämnden inte med hänsyn till terrängför-
hållandena medger annan bedömning.

Med våningsyta avses våningarnas ytor beräknade 
efter ytterväggarnas utsidor och källarvåningsyta och 
vindsyta där lokaler avsedda för byggnadens huvudsak-
liga ändamål placeras eller med tanke på dessa lokalers 
läge, förbindelse, storlek, ljus och andra egenskaper kan 
placeras. Om ytterväggen är tjockare än 250 millimeter, 
får byggnadens våningsyta överstiga den tillåtna vå-
ningsytan med den yta som följer av detta.
3 §. (2016/86) Förhållandet till annan lagstiftning

Vid planläggning och i bygglovs- och andra till-
ståndsärenden ska bestämmelserna i landskapslagen 
(1998:82) om naturvård, landskapslagen (1998:83) om 
skogsvård, landskapslagen (2006:82) om miljökon-
sekvensbedömning, landskapslagen (2008:124) om 
miljöskydd, landskapslagen (1988:56) om skydd av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, landskapslagen 
(1965:9) om fornminnen, landskapslagen (2007:19) 
om skydd av det maritima kulturarvet, landskapslagen 
(2016:84) om tillämpning på Åland av hälsoskyddsla-
gen samt vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland 
iakttas.
4 §. Planering av markanvändningen

Det är en kommunal angelägenhet att enligt denna 
lag besluta om planläggning av användningen av mark 
och vatten.

Varje kommun ska ha en aktuell kommunöversikt 
som omfattar hela kommunen. Kommunöversikten ska 
ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av 
den fysiska miljön samt ge vägledning för beslut om 
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användningen av mark- och vattenområden och om 
hur bebyggelsen ska användas, förändras och bevaras. 
Kommunöversikten är inte bindande för myndigheter 
eller enskilda.

Regleringen av markens användning och av bebyg-
gelsen inom kommunen sker genom general- och de-
taljplaner. Generalplanen anger huvuddragen för mar-
kanvändningen i hela kommunen eller en del av den. 
Detaljplanen anger närmare hur ett begränsat markom-
råde i kommunen ska användas och bebyggas.
5 §. Konsekvensutredning vid planläggning

När en plan utarbetas ska, om inte en miljökonse-
kvensbedömning ska upprättas enligt landskapslagen 
om miljökonsekvensbedömning, planens påverkan på 
miljön och landskapsbilden, inklusive dess samhälls- 
ekonomiska, sociala och kulturella aspekter, redovisas 
som en del av planen.
6 §. Markanvändningsavtal

Kommunen kan ingå avtal med markägare om plan-
läggning och genomförande av detaljplan.

Avtal som kommunen ingått om planläggningen och 
genomförandet av planer får inte åsidosätta de mål för 
planläggningen eller de krav på planläggningens inne-
håll som uppställs i denna lag.

Den som utarbetar en plan ska ha lämplig kompetens 
för uppdraget. Närmare bestämmelser om behörigheten 
utfärdas genom landskapsförordning.

Se plan- och byggförordning (2008:107) för landskapet Åland.

7 §. Ålands byggbestämmelsesamling
Landskapsregeringen ska utfärda allmänna föreskrif-

ter och allmänna råd om byggande i Ålands byggbe-
stämmelsesamling. De allmänna föreskrifterna är bin-
dande.

Allmänna föreskrifter ska utfärdas om de krav på 
byggnader som behövs, utöver bestämmelserna i denna 
lag och de förordningar som utfärdas med stöd av lagen, 
i fråga om tekniskt utförande eller andra detaljbestäm-
melser

1) till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa,
2) för en lämplig utformning av byggnader och andra 

anläggningar samt tomter, områden för andra anlägg-
ningar än byggnader och allmänna platser samt

3) för kontroll av att föreskrifter som utfärdats efterlevs.
Se LF (2015:5) om Ålands byggbestämmelsesamling.

8 §. Byggnadsordning
Kommunen kan göra upp en byggnadsordning.
I byggnadsordningen kan bestämmelser tas in som 

förutsätts av de lokala förhållandena och som är nöd-
vändiga för ett planmässigt och lämpligt byggande, att 
skydda natur- och kulturvärden, att markanvändningen 
ska medföra minsta möjliga negativa miljöpåverkan 
samt för att en god livsmiljö ska kunna skapas och bevaras.

Bestämmelserna i byggnadsordningen kan gäl-
la tomters beskaffenhet, byggnaders utformning och 
placering, anpassning av byggnader till miljö och om-
givning, byggnadssättet, planteringar, inhägnader och 
andra konstruktioner, vården av den bebyggda miljön, 
ordnandet av vatten och avlopp, minsta storlek på tomt, 
byggnadsrätt, avstånd till strand, antalet byggnader som 

får placeras på tomten samt definiering av ett område i 
behov av planläggning.

Om man i byggnadsordningen tar in villkor för mins-
ta storlek på tomt, byggnadsrätt, minsta avstånd till 
strand eller antalet byggnader som får placeras på tom-
ten ska detta motiveras i byggnadsordningen.

Byggnadsordningens bestämmelser kan variera för 
olika områden i kommunen.

Bestämmelserna i byggnadsordningen tillämpas inte 
om något annat bestäms om saken i en generalplan eller 
i en detaljplan.

Bestämmelserna i byggnadsordningen får inte vara 
oskäliga för markägare och andra rättsinnehavare.

Landskapsregeringen ska göra upp en modell för 
kommunernas byggnadsordningar.
9 §. Antagande av byggnadsordningen

Byggnadsordningen antas av kommunfullmäktige. 
När byggnadsordningen bereds ska i tillämpliga delar 
bestämmelserna i 30 § om hörande i beredningsskedet 
och i 31 § om utställande av planförslag iakttas varvid 
även landskapsregeringen skall höras.
10 §. Områden i behov av planläggning

Med ett område i behov av planläggning avses ett 
område där det för att tillfredsställa gemensamma be-
hov är skäl att vidta särskilda åtgärder, till exempel att 
bygga vägar, vattenledningar eller avlopp eller att ordna 
allmänna områden.

Bestämmelserna om områden i behov av planlägg-
ning tillämpas också på byggande som på grund av 
dess påverkan på miljön förutsätter en mera omfattande 
prövning än sedvanligt tillståndsförfarande.

Kommunen kan i en kommunöversikt eller i en bygg-
nadsordning avsätta även ett område där det på grund 
av dess läge kan förväntas en samhällsutveckling som 
kräver planläggning, eller det på grund av särskilda 
miljövärden eller miljöolägenheter är nödvändigt att 
planera markanvändningen, som ett område i behov av 
planläggning.

Bygglov får inte beviljas inom ett område i behov 
av planläggning innan de särskilda förutsättningar 
för bygglov som anges i 74 § har utretts eller områ-
dets byggnadsrätt angetts i en generalplan enligt 21 § 
2 mom.

2 kap. Myndigheternas uppgifter

11 §. Beslut och rekommendationer om markanvändning 
för vissa samhällsfunktioner eller för visst ändamål

Landskapsregeringen kan vid behov fatta beslut om 
markanvändning för vissa viktiga samhällsfunktioner 
eller för vissa ändamål som är av stor betydelse för 
samhället.

Beslut om markanvändning kan fattas för följande 
samhällsfunktioner eller ändamål:

1) kommunikation, såsom trafiknät, hamnar och flyg-
fält,

2) energiproduktion och energiöverföring samt
3) avfallshantering.
Vid planläggning eller vid beslut om användning 

av ett markområde ska kommunen följa de beslut som 
landskapsregeringen fattat.
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Landskapsregeringen kan även utfärda rekommen-
dationer avseende markanvändning för näringsliv, 
rekreation och fritid, naturskydd samt landskaps- och 
byggnadsvård.

Beredningen av ärendena ska basera sig på en växel-
verkan mellan olika intressegrupper och berörda kom-
muner. Vid beredningen ska en konsekvensutredning 
enligt 5 § utföras.

Landskapsregeringen ska ersätta kommunen för de 
kostnader som uppstår vid inlösen av mark som krävs 
för förverkligandet av ovanstående projekt samt för 
eventuell värdeminskning på angränsande mark.
12 §. Landskapsregeringens övriga uppgifter

Landskapsregeringen utövar den allmänna tillsynen 
över planläggningen och byggnadsväsendet i land-
skapet och bistår kommunerna i deras planläggning. 
Landskapsregeringen ska övervaka att beslut och re-
kommendationer enligt 11 § samt bestämmelserna om 
planläggning och byggnadsväsendet beaktas vid plan-
läggning, byggande och annan markanvändning i kom-
munerna.
13 §. Kommunens uppgifter

Kommunen sköter markplaneringen samt styr och 
övervakar byggandet inom kommunen.
14 §. Kommunens byggnadstillsynsmyndighet

I varje kommun ska det finnas en byggnadsnämnd 
som ska sköta kommunens uppgifter inom byggnads-
väsendet och utöva den närmare tillsynen över bygg-
nadsverksamheten.

Byggnadsnämndens uppgifter får inte överföras på 
kommunstyrelsen. Flera kommuner kan utse en gemen-
sam byggnadsnämnd.

För byggnadsrådgivning och byggnadstillsyn ska 
kommunen ha en byggnadsinspektör. Om det är ända-
målsenligt med hänsyn till skötseln av uppgifterna kan 
flera kommuner ha en gemensam byggnadsinspektör. 
Kommunen kan också med stöd av avtal låta en annan 
kommuns eller ett kommunalförbunds tjänsteman sköta 
byggnadstillsynen. Bestämmelser om den behörighet 
som krävs av byggnadsinspektören utfärdas genom 
landskapsförordning.

Byggnadsnämnden kan överföra sin beslutanderätt 
till byggnadsinspektören. Byggnadsinspektören har rätt 
att överföra ett delegerat ärende till byggnadsnämnden 
för avgörande. Ärenden som gäller tvångsåtgärder och 
rättelseyrkande av byggnadsinspektörens beslut ska all-
tid avgöras av byggnadsnämnden.

3 kap. Kommunöversikt

15 §. Kommunöversiktens ändamål
Till vägledning för beslut i plan- och byggfrågor ska 

varje kommun utarbeta en heltäckande kommunöver-
sikt. När kommunöversikten tas fram ska kommunen 
planera så att möjlighet finns till samordning med andra 
kommuners planläggning.

Kommunfullmäktige antar kommunöversikten och 
ändringar av den. Kommunöversikten ska ses över och 
vid behov uppdateras av fullmäktige minst vart femte år.

Landskapsregeringen sammanställer kommunöver-
sikterna.

16 §. Kommunöversiktens innehåll
Kommunöversikten består av en textdel och en kartdel.
I kommunöversiktens kartdel ska antagna detaljpla-

ner och generalplaner vara införda liksom områden 
för vilka beslut om upprättandet av plan har fattats, 
områden i behov av planläggning, områden för vilka 
landskapsregeringen har givit rekommendationer enligt 
11 §, områden belagda med byggnads- eller åtgärdsbe-
gränsning enligt denna lag eller enligt landskapslagen 
om naturvård, inrättade naturreservat, fredade natur-
minnen, områden med särskilt skyddsvärda biotoper, 
särskilda skydds- och bevarandeområden, fasta forn-
lämningar, byggnadsminnen och andra kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer, fastställda vägplaner och områden 
för vilka särskilda bestämmelser i kommunens bygg-
nadsordning gäller.

I kommunöversiktens kartdel bör även andra för ut-
vecklingen väsentliga intressen anges.

I kommunöversiktens textdel bör den av kommun-
fullmäktige planerade utvecklingen av kommunens oli-
ka delar avseende infrastruktur, boende, sysselsättning 
och bevarandeintressen beskrivas.

Kommunöversikten ska informera kommunens och 
landskapets innevånare om hur kommunfullmäktige 
planerar den långsiktiga utvecklingen av kommunen.

Närmare bestämmelser om kommunöversikter kan 
utfärdas i landskapsförordning.

4 kap. Generalplan

17 §. Generalplanens ändamål
Generalplanen anger principerna för den eftersträ-

vade utvecklingen i det område som planen omfattar. I 
generalplanen ska områden som kräver en mer detalje-
rad planläggning anges samt områden för byggande och 
annan markanvändning anvisas.

Generalplaner kan upprättas eller ändras för att regle-
ra markanvändningen i kommunen.

Av generalplanen ska den planerade samhällsstruktu-
ren och markanvändningen i kommunen eller en del av 
den framgå. En generalplan kan också upprättas för att 
styra markanvändningen och byggandet mera detaljerat 
på ett visst område.

En generalplan kan upprättas etappvis för vissa sär-
skilda funktioner eller för ett delområde.
18 §. Antagandet av generalplan

Generalplanen eller ändringar av den antas av kom-
munfullmäktige. När planen vunnit laga kraft ska 
kommunfullmäktiges beslut sättas upp på kommunens 
anslagstavla för offentliga kungörelser. I och med kun-
görandet börjar planen gälla.

Generalplanen gäller inte på ett område med antagen 
detaljplan men ska följas vid ändringar av detaljplanen.

När arbetet med att upprätta en generalplan påbörjas 
ska landskapsregeringen informeras och vid behov ska 
ett samråd hållas mellan kommunen och landskapsre-
geringen.
19 §. Generalplanens innehåll

När en generalplan upprättas ska hänsyn tas till de 
rekommendationer och beslut som landskapsregeringen 
utfärdat eller fattat med stöd av 11 §.
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Planläggningen ska värna om natur- och kulturvär-
den, den bebyggda miljön och landskapet samt främja 
en ändamålsenlig samhällsstruktur, en hållbar utveck-
ling och en estetisk utformning av bebyggelse, grönom-
råden, kommunikationsleder och andra anläggningar. 
Goda miljöförhållanden i övrigt och en långsiktig god 
hushållning med mark, vatten, energi och råvaror ska 
främjas.

Generalplanen får inte förorsaka markägare eller an-
dra rättsinnehavare oskäliga olägenheter utan kompen-
sation.

Landskapsregeringen kan anta närmare bestämmel-
ser om generalplaner.

Se plan- och byggförordning (2008:107) för landskapet Åland.

20 §. Utformning av generalplanen
Generalplanen presenteras på en karta. Till planen 

hör också planbeteckningar och planbestämmelser.
Till generalplanen fogas en beskrivning där den in-

formation som behövs för att bedöma planens mål, oli-
ka alternativ och deras verkningar samt motiven till lös-
ningarna presenteras på det sätt som närmare bestäms 
genom landskapsförordning.

Generalplanen kan innehålla bestämmelser som be-
hövs när planområdet planeras, bebyggs eller annars 
används. Planbestämmelserna kan gälla särskild styr-
ning av markanvändningen och byggandet, byggnads-
rätt områdesvis och fastighetsvis, allmänna krav på vat-
ten och avlopp samt tillfartsvägar eller liknande frågor.

Om ett område, en byggnad eller en byggnadsgrupp 
ska skyddas på grund av miljövärden eller kulturhisto-
riska värden ska det anges i generalplanen.
21 §. Generalplanens rättsverkningar

Generalplanen ska följas när detaljplaner utarbetas 
och ändras samt när andra åtgärder vidtas för att reglera 
markanvändningen.

I en generalplan kan det bestämmas att ett visst om-
råde får bebyggas i enlighet med generalplanen obero-
ende av bestämmelserna i 10 § om områden i behov av 
planläggning. I sådana fall ska områdets byggnadsrätt 
utredas och anges fastighetsvis.
22 §. Byggnadsinskränkningar och åtgärdsbegränsningar

I generalplanen kan bestämmas att planområdet eller 
en del av planområdet inte får bebyggas så att genom-
förandet av generalplanen försvåras. I generalplanen 
kan också bestämmas att en åtgärd som förändrar land-
skapet inte får vidtas utan tillstånd enligt 70 §.

Har ingen byggnadsinskränkning intagits i general-
planen ska tillstånd att uppföra en byggnad beviljas om 
ett förbud skulle orsaka sökanden betydande olägenhet 
och kommunen, eller något annat offentligt organ för 
vilket området är avsatt, inte löser in området eller be-
talar skälig ersättning för olägenheten. När olägenheten 
bedöms beaktas inte ändringar som inträffat i ägande-
förhållandena efter att generalplanen antagits, om de 
inte har gjorts för att genomföra generalplanen.

Bestämmelser om inlösnings- och ersättningsskyl-
dighet till följd av inskränkningar och begränsningar 
enligt denna paragraf finns i 57 §.
23 §. Förbud när generalplan upprättas

När frågan om att upprätta eller ändra en generalplan 

har väckts kan kommunen utfärda byggnadsförbud och 
åtgärdsbegränsning för området.

Byggnadsförbud och åtgärdsbegränsning gäller i 
högst fem år men kan, om det finns synnerliga skäl, för-
längas med två år. Landskapsregeringen kan på ansökan 
av kommunen av särskilda skäl därefter förlänga tiden 
med ytterligare högst tre år.

Byggnadsförbud gäller också på ett område där en 
generalplan eller generalplaneändring har antagits till 
dess beslutet har vunnit laga kraft.

5 kap. Detaljplan

24 §. Syftet med och behovet av detaljplan
För den detaljerade regleringen av markanvändning-

en, byggandet och utvecklandet av områden upprättas 
en detaljplan. Detaljplanens syfte är att anvisa områden 
för olika ändamål och styra byggande och annan mark- 
användning på det sätt som de lokala förhållandena, 
stads- och landskapsbilden, den befintliga bebyggels-
en, naturmiljön och principen om en hållbar utveckling 
samt andra mål för planen förutsätter.

Detaljplanen ska upprättas och hållas aktuell i takt 
med kommunens utveckling eller då det finns behov av 
att styra markanvändningen.

En detaljplan i Mariehamn kan även benämnas stads-
plan.
25 §. Antagandet av detaljplan

Detaljplanen antas och ändras av kommunfullmäk-
tige.

Fullmäktiges beslutanderätt kan helt eller delvis 
överföras till kommunstyrelsen, byggnadsnämnden el-
ler till annan nämnd eller tjänsteman som bereder plan-
ärenden.
26 §. Detaljplanens innehåll

När en detaljplan upprättas ska en antagen general-
plan följas och hänsyn tas till de beslut och rekommen-
dationer som landskapsregeringen utfärdat eller fattat 
med stöd av 11 §.

När en detaljplan upprättas ska kommunen dessutom 
se till att

1) marken utnyttjas på ett ekonomiskt och ekologiskt 
hållbart sätt,

2) trafiken, energiförsörjningen, vatten och avlopp, 
avfallshanteringen samt brand- och räddningsväsendet 
kan ordnas på ett säkert och ändamålsenligt och med 
tanke på miljön, naturresurserna och ekonomin hållbart 
sätt,

3) det skapas en trivsam, trygg och sund livsmiljö 
som även är tillgänglig för personer med funktionshin-
der,

4) särskilt den bebyggda miljön och landskapet vär-
nas och används på ett ändamålsenligt sätt,

5) estetiska och kulturhistoriska värden inte påverkas 
mer än vad som är nödvändigt,

6) det finns tillräckligt med mark för lekplatser, par-
ker eller andra områden som lämpar sig för rekreation 
och att det i eller i nära anslutning till tomter som be-
byggs med lokaler för daghem, skola eller liknande 
verksamhet finns tillräckligt med plats för lek och ute-
vistelse samt

7) skälig hänsyn tas till befintlig bebyggelse, beståen-
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de äganderättsförhållanden, fastighetsgränser, servitut, 
hävd och andra omständigheter som kan inverka på ge-
nomförandet av planen.

Närmare bestämmelser om innehållet i detaljplanen 
ges i landskapsförordning.

Se plan- och byggförordning (2008:107) för landskapet Åland.

27 §. Utformning av detaljplanen
Detaljplanen presenteras på en baskarta i skalan 

1:2000 eller större. Kartan ska utvisa
1) gränserna för det detaljplanerade området,
2) gränserna för de olika områden som ingår i de-

taljplanen,
3) de allmänna eller enskilda ändamål för vilka mark- 

eller vattenområden är planerade att användas,
4) omfattningen av byggandet på de olika områdena 

och tomterna samt
5) principer gällande byggnadernas läge och vid be-

hov byggnadssättet.
Till detaljplanen hör även planbeteckningar och plan-

bestämmelser.
Till detaljplanen fogas en planbeskrivning där den 

information som behövs för att bedöma planens mål, 
motiven till lösningarna samt dess verkningar presente-
ras på ett sätt som närmare bestäms genom landskaps-
förordning.

I detaljplanen kan de planbestämmelser utfärdas som 
behövs för att uppnå planens syfte och de krav som 
ställs på dess innehåll när det detaljplanerade området 
bebyggs eller annars används. Ska något område eller 
någon byggnad skyddas för att bevara stads- eller land-
skapsbilden, naturvärden, befintlig bebyggelse, kultur-
historiska värden eller andra särskilda miljövärden, kan 
bestämmelser om detta utfärdas i detaljplanen. Mark- 
ägaren har rätt till kompensation om skyddsbestämmel-
sen vållar denne olägenhet som inte är ringa.

I detaljplanen kan även de bestämmelser som behövs 
för att skydda byggnader och föremål som avses i land-
skapslagen om skydd av kulturhistoriskt värdefull be-
byggelse tas in.
28 §. Detaljplanens rättsverkningar

Vid markanvändning och byggande ska bestämmel-
serna i en antagen detaljplan följas.

I detaljplanen kan uppförandet av en ny byggnad 
förbjudas under högst tre år om det är nödvändigt för 
genomförandet av planen.
29 §. Förbud när detaljplan upprättas

När frågan om att upprätta eller ändra en detaljplan 
har väckts för ett område kan kommunen utfärda bygg-
nadsförbud på området. På ett område med byggnads-
förbud är också rivning och åtgärder som förändrar 
landskapet tillståndspliktiga på det sätt som bestäms i 
70 §.

Byggnadsförbud gäller också på ett område där en 
detaljplan eller detaljplaneändring har antagits till dess 
beslutet har vunnit laga kraft.

6 kap. Planläggningsförfarande

30 §. Hörande i beredningsskedet
När en plan utarbetas ska andra kommuner, myndig-

heter, juridiska personer och enskilda som berörs av 

förslaget ges tillfälle till samråd och att yttra sig anting-
en skriftligen eller muntligen när det är ändamålsenligt 
med tanke på planens syfte och betydelse.

Syftet med hörandet är att förbättra beslutsunderlaget 
och ge möjligheter till insyn och påverkan. Resultatet 
av hörandet och förslag med anledning av de synpunk-
ter som har framförts ska redovisas då planförslaget 
ställs ut.
31 §. Utställande av planförslag

Innan en plan antas ska kommunen ställa ut förslaget 
under minst 30 dagar. Kommunmedlemmar och de som 
anges i 30 § 1 mom. har rätt att under utställningsti-
den skriftligen framföra synpunkter på planförslaget. 
Ett förslag till ändring av en detaljplan som har ringa 
verkningar behöver dock inte vara utställd under mer 
än 14 dagar.

Meddelande om att planförslaget ska ställas ut ska 
senast sju dagar före utställningen sändas per brev till 
kommuner som berörs av förslaget samt till markäga-
re och andra av kommunen kända innehavare av mark 
inom planområdet. Ett meddelande behöver dock inte 
sändas om personen ifråga har godkänt planförslaget.
32 §. Meddelande om antagandet av en plan

Information om antagandet av en plan ska utan 
dröjsmål sändas till de kommunmedlemmar och andra 
personer som skriftligen har begärt det och samtidigt 
uppgett sin adress. Har flera personer undertecknat en 
skrivelse som innehåller en begäran om information 
behöver informationen enbart sändas till den första un-
dertecknaren.
33 §. Markägares rätt att låta upprätta detaljplan

En markägare har rätt att utarbeta ett förslag till de-
taljplan för sin egen mark. Innan planeringen påbörjas 
ska kommunen kontaktas. Kommunen ska fastställa 
målsättningar för planen, godkänna planläggaren och 
se till att planområdet utgör en tillräckligt stor och än-
damålsenlig helhet.

Ett planförslag som utarbetas på markägarens försorg 
handläggs efter vederbörlig beredning i kommunen på 
samma sätt som en av kommunen utarbetad plan.

Markägaren ska svara för kostnaderna för upprättan-
det av planen samt för kommunens handläggningskost-
nader.

En detaljplan som en eller flera markägare låtit upp-
rätta ska genomföras av de berörda markägarna i sam-
råd med kommunen eller enligt en särskild överens-
kommelse som anges i planen.
34 §. Ersättning för upprättande av plan

Om en detaljplan eller ändring av en sådan tillgo-
doser i huvudsak ett enskilt intresse och har uppgjorts 
på initiativ av markägaren eller markinnehavaren, har 
kommunen rätt att av denne uppbära kostnaderna för 
upprättandet och behandlingen av planen. Detsamma 
gäller en generalplan som upprättas huvudsakligen för 
att reglera fritidsbebyggelse.

7 kap. Tomtindelning

35 §. Tomtindelning
Ett område som ingår i ett byggnadskvarter indelas 

i detaljplanen i tomter, om detta är nödvändigt för att 
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reglera markanvändningen (tomtindelning). Tomtindel-
ningen ska om möjligt ta hänsyn till redan bestående 
äganderättsförhållanden. En tomtindelning kan vara 
bindande eller riktgivande. Tomtindelningen antas i 
samband med detaljplanen. En bindande tomtindelning 
kan även antas separat. Då ska en tomtindelningskarta 
som visar fastighetsbildningen uppgöras. Tomtindel-
ningen kan göras upp för en del av kvarteret om det 
inte hindrar eller försvårar en lämplig tomtindelning i 
kvarterets övriga delar. Tomtindelningens bindande el-
ler riktgivande karaktär och omfattning anges i en de-
taljplanebestämmelse.
36 §. Ändring och antagande av tomtindelning

En tomtindelning kan ändras av kommunen på eget 
initiativ eller på begäran av markägare om tomtindel-
ningen inte passar ihop med detaljplanen eller de rådan-
de markägoförhållandena eller om den på annat sätt är 
olämplig eller om en ändring gynnar en lämplig regle-
ring av kvarteret eller en del av det eller när de tomtäga-
re som berörs av ändringen är eniga om det.

Bestämmelser om mindre justeringar ingår i fastig-
hetsbildningslagen (FFS 554/1995).

Beslut om tomtindelning och ändring av tomtindel-
ning fattas av kommunen. När en tomtindelning bereds 
ska ägare och innehavare av området för tomtindel-
ningen och angränsande fastigheter höras, liksom också 
ägaren och innehavaren till en fastighet mittemot vars 
bebyggande eller användning på annat sätt beslutet i 
väsentlig mån kan påverka.

En tomtindelning ska vara utställd i minst 14 dagar 
innan den antas, om inte de som har rätt att överklaga 
beslutet om antagandet av tomtindelningen skriftligen 
har godkänt förslaget.
37 §. Kostnaderna för tomtindelningen

Om en tomtindelning upprättas eller ändras på mark- 
ägarens ansökan och av i huvudsak enskilt intresse har 
kommunen rätt att ta betalt av markägaren för detta.
38 §. Tomtindelningens rättsverkningar

En byggnad får inte uppföras i strid med en bindande 
tomtindelning.

När beslut fattats om att en bindande tomtindelning 
ska göras får bygglov inte beviljas på tomten förrän den 
bindande tomtindelningen har antagits och tomten förts 
in i fastighetsregistret. I kvarter där beslut fattats om 
ändring av tomtindelning får bygglov inte heller beviljas.

8 kap. Gator och andra allmänna områden och anord-
ningar

39 §. Allmänna områdens tillgänglighet
Ett allmänt område ska alltid vara tillgängligt för per-

soner med funktionshinder.
40 §. Anläggande, underhåll och renhållning av gata

Kommunen ska anlägga, underhålla och sköta ren-
hållningen av gatorna om inte annat följer av ingångna 
markanvändningsavtal eller av bestämmelserna i 33 §  
4 mom. eller 45 §.

Kommunen ska efterhand som bebyggelsen färdig-
ställs i enlighet med planen ställa i ordning gatorna så 
att de kan användas för avsett ändamål och upplåta dem 

till allmänt bruk. Gatorna ska till utseende och skick 
stämma överens med kommunens antagna gaturitningar.
41 §. Tomtanslutning och infartsväg

Fastighetsägaren ansvarar på egen bekostnad för 
byggandet av en tomtanslutning från kanten av en an-
lagd gatas körbana till sin fastighet.

Om fastigheten bebyggs innan den gata som betjänar 
den har anlagts ska fastighetsägaren på egen bekostnad 
ordna en körbar infartsväg till tomten.

Kommunen är skyldig att utan ersättning tillåta att 
ett lämpligt gatuområde som står till dess förfogande 
används för byggande av infartsvägen.
42 §. Flyttning av ledningar och konstruktioner

Om en ledning, en anordning eller en konstruktion på 
allmänt område försvårar genomförandet av detaljpla-
nen eller anläggandet av en gata eller inte passar in i 
landskapet eller stadsbilden, är ägaren eller innehava-
ren skyldig att flytta den till en av kommunen godkänd 
plats.

Den i vars intresse flyttningen sker ska svara för kost-
naderna för flyttningen om inte annat överenskommits.
43 §. Anläggandet av andra allmänna områden

Ett annat allmänt område än en gata som kommunen 
ska anlägga och som avsatts för kommunens behov ska 
anläggas när markanvändningen enligt detaljplanen 
förutsätter det. Detta gäller dock om inte kommunens 
ekonomiska situation motiverar att anläggandet skjuts 
upp för viss tid eller annat följer av ingångna markan-
vändningsavtal eller bestämmelserna i 33 § 4 mom. el-
ler 45 §.
44 §. Placering av tekniska anordningar på annans mark

Ägare och innehavare av en fastighet är skyldig att 
tillåta att allmänna eller enskilda ledningar eller anlägg-
ningar och konstruktioner som hör till ledningarna dras 
över fastigheten. En förutsättning är dock att ledning-
arna inte kan placeras på något annat tillfredsställande 
sätt till skäliga kostnader och att ledningsdragningen 
inte försvårar planläggningen eller genomförandet av 
en antagen plan. Kan sakägarna inte komma överens 
om hur ledningarna ska dras fattas beslutet av bygg-
nadsnämnden.

Fastighetens ägare och innehavare har rätt till ersätt-
ning för den olägenhet och skada som förorsakas av 
ledningarnas placering. Om överenskommelse inte nås 
om ersättningen avgörs saken i enlighet med bestäm-
melserna i landskapslagen (1979:62) om expropriation 
av fast egendom och särskilda rättigheter (expropria-
tionslagen). Överenskommelsen binder också senare 
ägare av fastighet eller byggnad.

Byggnadsnämnden fattar beslut om ändring av place-
ringen eller avlägsnandet av en ledning eller anordning 
enligt bestämmelserna i 160 § fastighetsbildningslagen.

Fastighetsägaren är skyldig att tillåta att vägmärken, 
gatunamnsskyltar, belysningsanordningar samt andra 
anordningar för reglering av trafiken fästs på en bygg-
nad, port eller ett plank.
45 §. Överförande av genomförandeansvaret på mark- 
ägaren eller markinnehavaren

I en detaljplan som uppgjorts i huvudsak i enskilt in-
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tresse kan det tas in bestämmelser genom vilka ansvaret 
för anläggandet av vatten och avlopp, en gata eller ett 
annat allmänt område helt eller delvis överförs på mark- 
ägaren eller markinnehavaren. Om markägaren eller 
markinnehavaren inte uppfyller sina förpliktelser kan 
kommunen på dennes bekostnad genomföra planen.

9 kap. Ersättning för anläggande av gata

46 §. Anläggningsavgift för ny gata
Kommunen har rätt att uppbära en avgift av tomtäga-

ren för anläggandet av en ny gata. Det gatuområde som 
avgiften beräknas på utgör, uttryckt i fulla kvadratme-
ter, åtta procent av det sammanlagda antal kvadratmeter 
som tomtens areal och våningsyta uppgår till.

Anläggningskostnaden beräknas på den genomsnitts-
kostnad som anläggandet av en ytbelagd gata kostar i 
kommunen och redovisas i en av kommunen fastställd 
taxa.
47 §. Betalningsskyldighet

Är en tomt bebyggd huvudsakligen enligt detaljpla-
nen uppkommer betalningsskyldighet enligt 46 § då 
gatan eller gatudelen invid tomten upplåts till allmänt 
bruk. Är tomten inte bebyggd då gatan upplåts till all-
mänt bruk uppkommer betalningsskyldigheten då tomt-
ägaren beviljats bygglov för uppförande av en ny bygg-
nad på tomten.

10 kap. Överlåtelse och inlösen av mark

48 §. Kommunens rätt till enskilt vägområde
När en enskild väg i en generalplan har avsatts till 

trafikled, har kommunen rätt att utan att ersätta mark- 
ägaren upprusta vägområdet, dra och flytta ledningar 
samt upplåta vägen för allmänt bruk. Detta gäller bara 
om vägen under lång tid har använts av allmänheten, 
utlagts vid lantmäteriförrättning, av markägaren avsatts 
till väg i samband med planmässigt byggande eller på 
annat sätt av markägaren upplåtits till allmänt bruk.
49 §. Kommunens rätt till område för allmän väg

Allmän väg som ingår i ett detaljplanerat område 
övergår utan ersättning i kommunens ägo när detaljpla-
nen träder i kraft.
50 §. Överföring av gatuområde till kommunen

När en detaljplan godkänns för ett område som sak-
nat sådan, får kommunen genom en fastighetsförrätt-
ning enligt fastighetsbildningslagen i sin ägo ett gatu-
område som den inte tidigare äger.

Bestämmelser om ersättning för gatuområde finns i 
60 §.
51 §. Besittningstagande av gatuområde

Kommunen får ta ett område enligt 50 § i sin besitt-
ning när byggandet av en gata inletts eller marken an-
nars behövs för avsett ändamål och en fastighetsförrätt-
ning för avskiljande av gatuområde har anhängiggjorts 
eller när kommunen enligt 60 § har betalat ersättning 
för marken.

Finns det en byggnad eller någon annan värdefull an-
läggning på marken eller är marken nödvändig för an-
vändningen av en sådan anläggning, får marken inte tas 
i besittning förrän överenskommelse om ersättningen 

har ingåtts med markägaren eller en inlösningsförrätt-
ning har anhängiggjorts.

Mark som kommer att ingå i ett gatuområde när de-
taljplanen ändras får kommunen ta över när inlösnings-
förrättningen har anhängiggjorts.
52 §. Kommunens och kommunalförbunds inlösningsrätt

Mark som enligt en detaljplan ska användas för all-
mänt område eller för byggnad för vilken kommunen 
eller ett kommunalförbund är huvudman samt annan 
mark som ska användas för annat än enskilt byggande 
får kommunen eller kommunalförbundet lösa in utan 
särskilt tillstånd.
53 §. Rätt att inlösa en byggnad, anläggning eller en rätt 
som tillhör någon annan

Finns det någon byggnad eller anläggning på mark 
som kommunen äger eller har rätt att lösa in eller besvä-
ras marken av nyttjande-, servituts- eller annan rätt får 
byggnaden, anläggningen eller rättigheten också lösas 
in.

Utgör en byggnad eller anläggning som tillhör någon 
annan eller en nyttjande-, servituts- eller annan sådan 
rätt hinder för ägaren till en tomt att inom skälig tid 
bebygga tomten enligt detaljplanen, har tomtägaren rätt 
att lösa in byggnaden, anläggningen eller rättigheten på 
det sätt som sägs i fastighetsbildningslagen för inlösen 
av tomtdel, om inlösningen kan anses vara av vikt för 
genomförandet av detaljplanen. Tomtägaren har inte 
inlösningsrätt om inlösningsrätten enligt fastighets-
bildningslagen tillhör någon annan än tomtägaren eller 
den byggnad, anläggning eller rätt som utgör hinder för 
byggandet har tillkommit efter att detaljplanen antagits.
54 §. Rätt till inlösen av mark med stöd av inlösnings-
tillstånd

Landskapsregeringen kan ge kommunen rätt att lösa 
in obebyggd mark inom område med detalj- eller gene-
ralplan och inom område för vilket beslut om planlägg-
ning har fattats, om det inte finns tillräckligt med bygg-
nadsmark till förfogande i kommunen och inlösen anses 
nödvändigt för främjandet av allmän bostadsproduktion 
eller för annat byggande som bedrivs planmässigt av 
kommunen. Detsamma gäller bebyggd mark om bygg-
nadernas värde är obetydligt i förhållande till markens 
värde. Tomter som bildats för enskild byggnadsverk-
samhet på inlöst mark ska inom skälig tid upplåtas för 
avsett ändamål.

Landskapsregeringen kan ge kommunen tillstånd att 
på generalplanerat område lösa in mark för trafikleder 
samt mark som i generalplanen anvisats för allmänna 
behov om marken är avsedd att användas för kommu-
nens egna anläggningar eller för andra kommunala be-
hov.

Landskapsregeringen kan även i andra fall, om det 
krävs av allmänna behov, bevilja kommunen tillstånd 
att genom expropriation förvärva fast egendom eller 
inskränka nyttjanderätten till sådan egendom när det 
gäller mark som ligger i kommunen.
55 §. Rätt till inlösen efter byggnadsuppmaning

Om det är väsentligt för en kommuns utveckling att 
en tomt bebyggs enligt detaljplanen kan kommunsty-
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relsen uppmana tomtägaren eller tomtinnehavaren att 
bebygga tomten enligt detaljplanen. Om tomten fyra 
år efter byggnadsuppmaningen fortfarande inte har be-
byggts enligt detaljplanen kan landskapsregeringen ge 
kommunen rätt att lösa in tomten. En förutsättning är 
dock att tomten är bebyggd med mindre än hälften av 
dess enligt detaljplanen tillåtna byggnadsrätt eller med 
beaktande av de på tomten befintliga byggnadernas an-
vändning eller läge inte är bebyggd huvudsakligen en-
ligt detaljplanen. Anhållan om rätt att lösa in en tomt 
ska göras inom ett år efter utgången av här angiven 
tidsfrist.

Byggnadsuppmaning får inte ges medan byggnads-
förbud enligt 28 § 2 mom. eller 29 § gäller. Byggnads-
uppmaning får inte heller ges till ägare eller innehavare 
av en tomt som i detaljplanen anvisats för byggande 
av bostadshus för högst två familjer, om det på tomten 
finns bostadshus som är i bruk. Träder ett byggnads-
förbud i kraft sedan byggnadsuppmaning getts förfaller 
verkningarna av uppmaningen.

Kommunen ska föra en offentlig förteckning över 
givna byggnadsuppmaningar. Har en fastighet, sedan 
byggnadsuppmaning för den har införts i förteckning-
en, övergått till en ny ägare eller innehavare gäller upp-
maningen även denne. Kommunen ska för inskrivning 
i inteckningsregistret anmäla till inskrivningsmyndig-
heten då en byggnadsuppmaning ges, återkallas eller 
upphör samt då förpliktelsen har uppfyllts.
56 §. Saneringsinlösen

Landskapsregeringen kan ge kommunen tillstånd att 
lösa in ett byggnadskvarter eller ett annat område som 
ingår i detaljplanen om inlösningen är motiverad av det 
allmänna behovet och krävs för sanering eller förnyelse 
av ett större område.
57 §. Inlösnings- och ersättningsskyldighet

Om mark enligt en detalj- eller generalplan inte ska 
användas för enskilt byggnads- eller annat enskilt än-
damål och därför inte har något ekonomiskt värde för 
markägaren, ska kommunen lösa in det berörda om-
rådet, om markägaren begär det, eller ersätta den för-
lust begränsningen medför. Då marken i detalj- eller 
generalplanen har anvisats för ett kommunalförbund, 
landskapet eller staten är istället kommunalförbundet, 
landskapet respektive staten inlösnings- och ersätt-
ningsskyldiga i förhållande till markägaren. Inlösnings-
skyldigheten gäller inte ett område som avses i 45 §, ett 
vägområde för allmän väg enligt 49 § eller ett gatuom-
råde enligt 50 §.

Har markägaren begärt att endast en del av dennes 
sammanhängande markområde ska inlösas har kommu-
nen, kommunalförbundet, landskapet eller staten rätt att 
lösa in hela området, men bara till den del det omfattas 
av den aktuella planen.
58 §. Begränsning av inlösnings- och ersättningsskyld-
igheten

Kommunen, kommunalförbundet, landskapet eller 
staten befrias från inlösnings- eller ersättningsskyldig-
het om området genom en ändring av detalj- eller ge-
neralplanen kan användas på ett sätt som medför skälig 
nytta för enskilda behov och frågan om inlösnings- eller 

ersättningsskyldigheten ännu inte har avgjorts genom 
ett beslut som vunnit laga kraft.

När inlösnings- eller ersättningsskyldigheten avgörs 
beaktas inte de ändringar i ägarförhållandena och fast-
ighetsindelningen som har inträffat efter att detalj- eller 
generalplanen antagits, om inte ändringarna har gjorts 
för att genomföra planen.
59 §. Inlösningsförfarande och bestämmande av ersätt-
ning

Fullgör inte kommunen, kommunalförbundet eller 
landskapet sin inlösningsskyldighet, har sakägare rätt 
att framställa yrkande enligt 85 § i expropriationslagen. 
Också i övrigt iakttas expropriationslagen när inlösen 
verkställs eller ersättning bestäms med stöd av denna 
lag.

Kan en antagen men ännu inte lagakraftvunnen änd-
ring av en plan eller tomtindelning eller en påbörjad 
fastighetsförrättning inverka på expropriationsförfaran-
det får inlösnings- eller ersättningsfrågan inte avgöras 
förrän planändringen eller tomtindelningen vunnit laga 
kraft eller fastighetsförrättningen avslutats.

11 kap. Ersättning för genomförande av generalplaner och 
detaljplaner

60 §. Gatuområde för vilket ersättning betalas
Kommunen är skyldig att betala markägaren ersätt-

ning för gatuområde som enligt 50 § övergår i kommu-
nens ägo om det överlåtna områdets areal överstiger 20 
procent av den mark ägaren innehar på det detaljpla-
nerade området i fråga eller såvida dess yta överstiger 
våningsytan för tomt som får bebyggas på markägarens 
återstående mark inom det av detaljplanen berörda om-
rådet. När ersättningsskyldigheten bestäms beaktas inte 
områden som i detaljplanen avsatts till jord- och skogs-
bruksområde eller vattenområde.

Vid beräkningen av ersättningens storlek tillämpas 
ersättningsgrunderna i expropriationslagen.

I andra fall än sådana som avses i 50 § är kommunen 
skyldig att betala markägaren ersättning enligt de i ex-
propriationslagen stadgade ersättningsgrunderna.

Markägaren har dock inte rätt till ersättning för mark 
enligt 48 § på vilken det finns en enskild väg som har 
bestämts vid en lantmäteriförrättning eller använts un-
der lång tid eller för mark som ägaren avsatt till väg i 
samband med planmässigt byggande, om marken i de-
taljplanen är avsatt till gatuområde.
61 §. Ersättning för genomförande av detaljplaner

Markägaren har rätt till ersättning för byggnader, 
träd, planteringar och anläggningar på områden som 
övergår till kommunen.

Om överförandet av ett område till kommunen som 
enligt 60 § 1 mom. inte ska ersättas vållar markägaren 
skada såsom förlust av tomt eller grustäkt och detta 
med hänsyn till omständigheterna anses vara oskäligt, 
ska kommunen ersätta skadan. Ersättning ska även utgå 
om en rätt som hänför sig till området förfaller och detta 
vållar innehavaren av rätten skada.

Olägenheter eller skador som genomförandet av en 
detaljplan orsakar markägaren är kommunen skyldig att 
ersätta så snart omfattningen av skadan fastställts.
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62 §. Upphörande av rättigheter som hänför sig till gatu- 
områden

När ett gatuområde enligt 50 § övergår i kommunens 
ägo, förfaller inteckning, panträtt, rättighet som gäller 
enskilda vägar, arrenderätt, sytning, skogsavverknings-
rätt och rätt till marktäkt eller andra jämförbara rättig-
heter som hänför sig till området. I samband med att 
ett gatuområde bildas till fastighet kan det bestämmas 
att arrenderätt ska förbli i kraft, om det inte försvårar 
användningen av området som gata. Andra särskilda 
rättigheter eller servitut förblir i kraft, om de inte upp-
hävs vid förrättningen. Ovanstående gäller också när ett 
område inom ett i 50 § avsett detaljplaneområde som 
redan tidigare är i kommunens ägo och har anvisats som 
gatuområde bildas till allmänt område. Ett gatuområde 
som bildats till allmänt område får användas för trafik 
trots att vägrätten upphört att gälla.

Om den registerenhet, till vilken det i 1 mom. avsed-
da gatuområdet hörde, svarade för en fordran och till 
områdets ägare betalas ersättning, har innehavaren av 
fordringen samma rätt till ersättningen som han eller 
hon hade till registerenheten. Kommunen är skyldig att 
ersätta skada som orsakas innehavaren av en rättighet 
på grund av att rättigheten som hänför sig till ett gatu-
område som redan tidigare tillhört kommunen upphör 
att gälla.
63 §. Bestämmelser om ersättning

Kommunen och markägaren kan ingå avtal om ge-
nomförande av detaljplan samt om ersättningar. Ingås 
inget avtal om ersättning avgörs saken enligt bestäm-
melserna i expropriationslagen.

Avtal om genomförande av detaljplan samt om ersätt-
ning binder även fastighetens senare ägare.

12 kap. Allmänna förutsättningar för byggande

64 §. Allmänna krav på tomter
En tomt ska vara tekniskt och funktionellt lämplig för 

sitt ändamål och utanför planerat område minst 2000 
kvadratmeter stor, såvida inte byggnadsnämnden av 
synnerliga skäl tillåter bebyggande på en mindre tomt.

Vid anordnande av tomter ska hänsyn tas till stads- 
eller landskapsbilden samt till natur- och kulturvärdena 
på platsen. Tomten ska anordnas så att betydande olä-
genheter för omgivningen inte uppkommer och att ris-
ken för olycksfall begränsas. Personer med funktions-
hinder ska kunna komma till bebyggelsen och på annat 
sätt använda tomten om det är möjligt med hänsyn till 
terrängen och förhållandena i övrigt.

Bestämmelser om avståndet mellan olika slags bygg-
nader och fastighetens eller tomtens gränser utfärdas 
genom landskapsförordning.

På ett detaljplanerat område avgörs tomtens lämplig-
het i detaljplanen.

Se plan- och byggförordning (2008:107) för landskapet Åland.

65 §. Krav på byggnader och deras placering
Byggnaderna ska utformas och placeras på ett sätt 

som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskaps-
bilden och som leder till minsta möjliga negativa miljö- 
påverkan.

Byggnaderna ska uppfylla grundläggande krav på 
bärförmåga, stadga och beständighet i konstruktio-

nerna, brandskydd, ventilation och fuktskydd, hygien, 
möjligheten att hantera avfall, miljö- och hälsoskydd, 
användningssäkerhet, bullerskydd, energihushållning 
och värmeisolering.

I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten 
har tillträde och på allmänna områden ska enkelt av-
hjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglig-
het och användbarhet för personer med funktionshinder 
undanröjas i enlighet med bestämmelser som meddelats 
med stöd av denna lag.

Byggnaden ska vara lämplig för sitt ändamål samt 
vara lätt att reparera och underhålla.

Vid reparationer och ändringar ska byggnadens egen-
skaper och särdrag samt byggnadens lämplighet för den 
planerade användningen beaktas. Ändringar får inte 
leda till att säkerheten eller hälsan för dem som använ-
der byggnaden äventyras.

Särskilda värden ur historisk, kulturhistorisk eller 
estetisk synpunkt, som grundas på fackmässiga bedöm-
ningar, ska skyddas.
65a §. (2011/113) Utrustning och system för energi från 
förnybara energikällor

Vid nybyggnad anses installation av utrustning och 
system för energi från förnybara energikällor vara ett 
sådant grundläggande krav på energihushållning som 
avses i 65 § 2 mom., om det inte medför oskäligt höga 
anläggnings- eller driftskostnader och om det är fören-
ligt med bestämmelserna i landskapslagen (2008:124) 
om miljöskydd.

13 kap. Lov och tillstånd

66 §. Bygglov
Bygglov krävs för att
1) uppföra byggnader,
2) göra tillbyggnader,
3) inreda eller använda byggnader eller delar av 

byggnader för väsentligen annat ändamål än det för 
vilket byggnaderna senast har använts eller för vilket 
bygglov har lämnats,

4) göra väsentliga ändringar av byggnaders fasader 
eller tak,

5) göra väsentliga ändringar av byggnader på sätt 
som påverkar konstruktioner eller anordningar för stad-
ga eller säkerhet och

6) uppföra eller bygga om eldstäder, rökkanaler eller 
hissar i byggnader samt byte av bränsle i värmepannor 
så att förbränningstemperaturen väsentligt höjs.

Byggnadsnämnden kan bevilja bygglov för en till-
fällig byggnad för högst fem år. En tillfällig byggnad 
behöver inte uppfylla alla de krav som ställs i denna lag 
på en byggnad och dess konstruktioner. Byggnaden ska 
dock uppfylla de grundläggande kraven på hållfasthet, 
brandskydd och hygien.
67 §. Bygglov för konstruktioner och anläggningar

Bygglov krävs för uppförande, placering, uppstäl-
lande eller fast angöring av följande konstruktioner, 
anläggningar, fordon eller fartyg:

1) nöjespark, idrottsplats eller campingplats,
2) skjutbana eller motorbana avsedd att vara tillgäng-

lig för allmänheten eller för en sammanslutning av pri-
vatpersoner,
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3) småbåtshamn med plats för flera än 10 båtar,
4) fast cistern eller liknande anordning med en volym 

överstigande 10 kubikmeter,
5) mast med en höjd över 25 meter,
6) torn avsett att vara tillgängligt för allmänheten,
7) vindkraftverk som är avsett att betjäna flera än tre 

hushåll,
8) plank eller mur med en höjd överstigande 1,5 me-

ter om planket eller muren placeras närmare tomtgrän-
sen än fem meter,

9) husvagn, buss eller liknande fordon på annan plats 
än campingplats för en tid överstigande två månader om 
syftet är att fordonet under denna tid eller en del av ti-
den ska användas för boende, affärslokal eller liknande 
samt

10) fartyg eller anläggning på vatten om avsikten är 
att använda fartyget eller anläggningen för boende eller 
för näringsverksamhet eller för liknande ändamål för en 
tid överstigande två månader.
68 §. Undantag från lovbestämmelserna

Bygglov krävs inte inom detaljplanerat område då 
fråga är om att uppföra friliggande komplementbygg-
nader, om byggnadernas sammanlagda byggnadsyta 
inte är större än 10 kvadratmeter, taknockshöjden inte 
är högre än 3,0 meter och byggnaderna inte placeras 
närmare tomtgränsen än 5 meter om inte annat angivits 
i detalj- eller stadsplan. Inte heller krävs bygglov för att 
anordna skärmtak med en största area av 12 kvadratme-
ter i anslutning till huvudbyggnad eller för att uppföra 
en mur eller ett plank som inte är högre än 1,8 meter 
för att anordna skyddade uteplatser i anslutning till bo-
stadshuset.

Utanför detaljplanerat område krävs inte heller 
bygglov för att uppföra friliggande carport med en 
byggnadsyta på högst 30 kvadratmeter, uppföra kom-
plementbyggnader som avses i 1 mom. med en sam-
manlagd byggnadsyta av högst 15 kvadratmeter, anord-
na skärmtak som avses i 1 mom. med en största area av 
15 kvadratmeter eller för att glasa in en uteplats under 
skärmtak.

Ovannämnda konstruktioner får inte utan grannarnas 
medgivande placeras närmare tomtgränsen än 5 meter 
såvida inte annat följer av bestämmelser i en antagen 
plan.

Kommunen kan i byggnadsordningen, med avvikelse 
från bestämmelserna i 66 och 67 §§, bestämma att eko-
nomi- eller förrådsbyggnader får uppföras utan bygglov 
utanför detaljplanerat område efter det att en anmälan 
har gjorts till byggnadsnämnden.

Byggandet får påbörjas om inte byggnadsnämnden 
inom 14 dagar från mottagandet av anmälan meddelar 
att bygglov krävs för att tillvarata grannars intressen el-
ler allmänna intressen.
69 §. Rivning

Senast två månader innan en byggnad som omfattas 
av bygglovsplikt rivs ska en rivningsanmälan lämnas 
till byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden eller någon av nämnden utsedd 
person eller en myndighet har rätt att göra inspektio-
ner och mätningar i byggnaden för att dokumentera den 
innan den rivs.

Byggnader eller byggnadsdelar som omfattas av riv-
ningsförbud i detaljplan eller har förklarats skyddade 
enligt landskapslagen om skydd av kulturhistoriskt vär-
defull bebyggelse får inte rivas.
70 §. Tillstånd för miljöåtgärder

Markarbeten och trädfällning eller någon annan här-
med jämförbar åtgärd som försvårar områdets använd-
ning för avsett ändamål eller väsentligt förändrar land-
skapet får inte vidtas utan byggnadsnämndens tillstånd 
på ett detaljplanerat område, på ett generalplanerat om-
råde om det bestämts i generalplan eller på ett område 
belagt med byggnadsförbud.

Tillstånd behövs inte för arbeten som är nödvändiga 
för att förverkliga general- eller detaljplanen eller som 
överensstämmer med ett beviljat bygglov.

Tillstånd behövs inte heller om åtgärden baserar sig 
på en fastställd vägplan.
71 §. Ansökan om lov och tillstånd

Ansökan om bygglov och tillstånd för miljöåtgärder 
samt rivningsanmälan görs skriftligen hos byggnads-
nämnden.

Till ansökan fogas de ritningar, beskrivningar och öv-
riga handlingar som behövs för prövningen. Är ansök-
ningshandlingarna ofullständiga får byggnadsnämnden 
förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid 
vid äventyr att ärendet annars kan komma att avskrivas.

Närmare bestämmelser om ansökan om och förutsätt-
ningar för tillstånd och om de handlingar som behövs 
för prövningen utfärdas genom landskapsförordning.

Se plan- och byggförordning (2008:107) för landskapet Åland.
Någon 71a § har aldrig funnits.

71b §. (2014/32) Alternativa energiförsörjningssystem
Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra 

en byggnad ska innan byggnadsarbetena påbörjas låta 
utreda alternativa energiförsörjningssystem och redovi-
sa om sådana system är tekniskt, miljömässigt och eko-
nomiskt genomförbara för byggnaden. Redovisningen 
ska lämnas till den eller de kommunala nämnder som 
fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggvä-
sendet.

En utredning om alternativa energiförsörjnings- 
system enligt 1 mom. ska inte omfatta energiförsörj-
ningssystem som får energi från förnybara energikällor, 
kraftvärme, fjärrvärme, fjärrkyla eller värmepumpar.
72 §. Handläggning av bygglov

Ansökan om bygglov ska beviljas om åtgärden inte 
strider mot antagen plan, denna lag eller med stöd av 
lagen utfärdade bestämmelser.

Om byggnadsnämnden har anledning att anta att en 
åtgärd som kräver lov fordrar tillstånd även av någon 
annan myndighet, ska nämnden upplysa sökanden om 
detta.

Om åtgärden innebär avvikelser från detalj- eller ge-
neralplanen kan ansökan om bygglov bifallas om avvi-
kelserna är förenliga med planens syften eller det före-
ligger särskilda skäl att medge avvikelser. Detsamma 
gäller inom områden i behov av planläggning och på 
områden där byggnads- eller åtgärdsbegränsning gäller. 
Innan ett sådant ärende avgörs ska berörda grannar ges 
tillfälle att skriftligen inkomma med synpunkter. Gran-
narna underrättas av kommunen.
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Finner byggnadsnämnden skäl till avslag ska dessa 
motiveras i beslutet.

Ett bygglov kan behandlas i flera etapper. Ansökan 
kan godkännas på basen av plan- och fasadritningar 
som utvisar byggnadens huvudsakliga utformning samt 
en situationsplan som utvisar byggnadens placering och 
anknytning till närmiljön. Övriga handlingar som be-
hövs för att bedöma projektet ska inlämnas för godkän-
nande innan byggnadsarbetena påbörjas.

I bygglovet kan det bestämmas att specialritningar 
över olika arbetsskeden ska inlämnas till byggnads-
nämnden innan arbetet påbörjas.

Bygglov kan förenas med föreskrifter om arbetets 
utförande. I bygglov för tillbyggnad, ombyggnad eller 
med ombyggnad jämförbar konstruktionsändring får 
föreskrifter bara ges beträffande den del av byggnaden 
som är föremål för de byggnadsåtgärder som man avser 
att utföra.

Om det finns utrymmen i byggnaden som ska an-
vändas som offentliga samlingsutrymmen ska bygg-
nadsnämnden i samband med beviljandet av bygglov 
bestämma det högsta antal personer som samtidigt får 
vistas i utrymmena.
72a §. (2010/32) Godkännande av samlingslokal

En byggnad eller del av en byggnad kan godkännas 
av byggnadsnämnden som samlingslokal i samband 
med beviljandet av bygglov. Ändring av i byggnad be-
fintliga utrymmen till samlingslokal kräver bygglov av 
byggnadsnämnden. I beslutet skall byggnadsnämnden 
ange det antal personer som samtidigt får vistas i lo-
kalen samt de villkor som krävs med tanke på person-
säkerheten och på de sanitära förhållandena i lokalen.
73 §. Syn och hörande av granne

Innan en ansökan om bygglov avgörs ska syn hållas 
på platsen om detta inte är uppenbart onödigt. På icke 
detaljplanerat område och på planerat område där bevil-
jandet av bygglovet innebär avvikelser från planen ska 
grannarna kallas till synen om det inte med beaktande 
av projektets ringa betydelse eller läge är uppenbart 
onödigt.

Kallelsen ska senast tio dagar före synen sändas per 
post till grannarna.

Om grannarna inte är kända eller inte utan svårighet 
kan anträffas eller om det är fler än tio grannar som ska 
höras, kan delgivning ske genom kungörelse som publ-
iceras i minst en lokal tidning med allmän spridning i 
landskapet.
74 §. Särskilda förutsättningar för bygglov inom områ-
den i behov av planläggning

Beviljandet av bygglov på ett område i behov av 
planläggning förutsätter att byggandet inte förorsakar 
olägenhet med tanke på planläggningens målsättning 
eller annan reglering av markanvändningen.

Trots bestämmelserna i 1 mom. får byggande ske på 
en tomt som anvisats i en generalplan enligt bestämmel-
sen i 21 § 2 mom.
75 §. Tillståndets giltighetstid och förlängning

Har byggnadsarbetet inte påbörjats inom tre år eller 
slutförts inom fem år förfaller tillståndet. Ett tillstånd 
till annan åtgärd än bygglov upphör om åtgärden inte 

har slutförts inom tre år. Tidsfristerna börjar löpa när 
tillståndet vinner laga kraft.

Byggnadsnämnden kan förlänga tillståndets giltig-
hetstid för påbörjandet av arbetet med högst två år i ta-
get. För slutförande av arbetet kan tidsfristen förlängas 
med två år åt gången samtidigt som byggnadsnämnden 
kan kräva att vissa delar av byggnadsarbetet slutförs 
inom viss tid.
76 §. Rätt att påbörja arbeten

Byggnadsnämnden kan ge tillstånd att påbörja ett 
byggnadsarbete eller vidta en annan åtgärd innan till-
ståndet har vunnit laga kraft.

Sökanden ska ställa en godtagbar säkerhet för ersät-
tande av de olägenheter, skador och kostnader som upp-
hävandet av beslutet eller en ändring av tillståndet kan 
förorsaka. Besvärsmyndigheten kan dock förbjuda att 
beslutet verkställs.

Skyldigheten att ställa säkerhet gäller inte landska-
pet, kommuner och kommunalförbund.
77 §. Meddelande om bygglov och tillståndsbeslut

Ett bygglov eller tillståndsbeslut av byggnadsnämn-
den ska tillkännages genom ett meddelande på kom-
munens anslagstavla. Detsamma gäller ett beslut av 
landskapsregeringen eller Ålands förvaltningsdomstol. 
I ett meddelande angående byggnadsnämndens beslut 
ska det anges att delgivningen anses ha skett den sjunde 
dagen efter det att meddelandet sattes upp på myndig-
hetens anslagstavla.

Tillståndsbeslutet ska sändas per post till sökanden 
och de grannar som har begärt att få beslutet och till 
dem som har hörts i beredningsskedet senast dagen 
innan beslutet anslås. Mottagaren anses ha fått del av 
ärendet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes, 
om inte något annat visas.

14 kap. Ansvar vid byggande och rivning

78 §. Byggherrens ansvar
Den som för egen räkning utför eller låter utföra pro-

jekterings-, byggnads- eller rivningsprojekt (byggher-
ren) ska se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna 
i denna lag och enligt bestämmelser meddelade med 
stöd av lagen samt enligt beviljade tillstånd. Byggher-
ren ska se till att arbetena planeras och utförs under 
kompetent ledning, att kontroll av arbetet sker samt att 
arbetena planeras och utförs med aktsamhet så att per-
soner och egendom inte skadas.
79 §. Planering av byggnadsprojekt

Vid planeringen av byggnadsprojekt som byggnads-
nämnden bedömer vara tekniskt krävande ska det finnas 
en projektledare som tillsammans med projektörerna 
ansvarar för helhetsplaneringen och dess kvalitet och 
som ser till att projekthandlingar och specialhandlingar 
utgör en helhet.

Projekthandlingarna för ett byggnadsprojekt ska ut-
arbetas så att de uppfyller kraven i denna lag och de 
bestämmelser som utfärdas med stöd av den.

Den ansvariga för respektive specialhandling ska se 
till att specialhandlingen uppfyller gällande krav. Har 
en specialhandling utarbetats av flera personer ska en 
av personerna utses som ansvarig för specialområdet.
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80 §. Tillsyn och organisering av byggnadsarbetet
Bestämmelser om utmärkning samt kontroll av bygg-

nadens plats och höjdläge samt om vilka syner som ska 
göras under byggnadstiden utfärdas i bygglovet.

Byggnadsnämnden kan i bygglovet vidare föreskri-
va att en utredning ska inlämnas över behövliga spe-
cialhandlingar och projektörer, vem som ansvarar för 
respektive byggnadsskede, vilka arbetsmetoder som 
ska användas och hur byggnadsarbetet organiseras som 
helhet och kontrolleras. Kontroller kan utföras genom 
egenkontroll, av fristående sakkunniga eller av bygg-
nadsnämnden. Alla kontroller ska dokumenteras skrift-
ligen.

En byggnad får inte tas i bruk innan det godkänts vid 
en ibruktagningssyn.

Närmare bestämmelser om övervakning och inspek-
tioner under byggnadstiden kan utfärdas genom land-
skapsförordning.
81 §. Arbetsledning vid byggande och rivning

Vid byggnadsarbete som kräver bygglov ska det fin-
nas en ansvarig arbetsledare som ansvarar för utföran-
det av arbetet och dess kvalitet, leder byggnadsarbetet 
och ser till att det utförs i enlighet med gällande krav 
och det beviljade tillståndet. Byggnadsnämnden kan 
kräva att det också utses en särskild arbetsledare för 
specialområden.

Den ansvarige arbetsledaren och arbetsledaren för 
ett specialområde godkänns av kommunens byggnads-
nämnd. Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan en 
ansvarig arbetsledare har godkänts. Godkännandet ska 
återkallas och arbetet avbrytas till dess att en ny arbets-
ledare har godkänts om det är motiverat på grund av att 
uppgifterna försummats eller av någon annan motsva-
rande orsak.

En ansvarig arbetsledare krävs också för anmälnings-
pliktiga rivningsarbeten.
82 §. Uppgifternas svårighetsgrad och behörigheten för 
dem som deltar i byggprojekt

Den som utarbetar projekthandlingar och special-
handlingar samt den ansvarige arbetsledaren för bygg-
nadsarbete och arbetsledaren för ett specialområde ska 
ha den utbildning och erfarenhet som byggprojektets art 
och uppgiftens svårighetsgrad förutsätter.

Den behörighet som planeringen kräver bedöms uti-
från byggnadens avsedda ändamål. Dessutom bedöms 
den behörighet som ledningen av byggnadsarbetet krä-
ver utgående från byggnadsförhållandena och de speci-
almetoder som används i arbetet.

Planerings- och arbetsledningsuppgifter kan indelas 
i svårighetsklasser för bestämmandet av den minimibe-
hörighet som behövs. Bestämmelser om minimibehö-
righeten ska utfärdas genom landskapsförordning.
83 §. Byggnadsnämndens tillsyn

Kommunens byggnadsnämnd ska övervaka byggan-
det med hänsyn till det allmänna intresset och se till att 
det som bestämts i denna lag och med stöd av den följs 
vid byggandet.

När tillsynsuppgiftens omfattning och art bedöms ska 
byggnadsprojektets svårighetsgrad, sakkunskapen och 
yrkesskickligheten hos tillståndssökanden och de per-

soner som ansvarar för planeringen och genomförandet 
av projektet samt övriga omständigheter som inverkar 
på behovet av tillsyn beaktas.
84 §. Bruks- och underhållsanvisning

Vid nybyggnad eller mer omfattande renovering av 
en byggnad som används för permanent boende eller 
som arbetsplats ska en bruks- och underhållsanvisning 
utarbetas.

Bruks- och underhållsanvisningen ska innehålla an-
visningar som behövs för att byggnaden ska kunna an-
vändas och underhållas på rätt sätt.

Byggnadsinspektören övervakar att bruks- och un-
derhållsanvisningen är klar vid slutsynen och överläm-
nas till byggnadens ägare.

Landskapsregeringen kan utfärda närmare bestäm-
melser om vad som ska ingå i en bruks- och underhålls-
anvisning.
85 §. Byggprodukters egenskaper

En byggprodukt som är avsedd att permanent ingå i 
en byggnad ska ha sådana egenskaper att byggnaden, 
om den är planerad, byggd och underhållen på rätt sätt, 
under sin ekonomiska livslängd uppfyller väsentliga 
krav på en byggnad.

En byggprodukt är lämplig för användning i bygg-
nadsverk om den är försedd med behörig CE-märkning 
och installeras och används på avsett sätt.

15 kap. Servitut

86 §. Byggnadsservitut
För en tomt eller en fastighet kan en bestående rätt 

som belastar en annan fastighet och som ger rätt att 
använda en byggnad eller konstruktion eller att vidta 
en därmed jämförbar åtgärd stiftas (byggnadsservitut). 
Stiftandet av ett servitut förutsätter ett skriftligt avtal 
mellan parterna. Ett byggnadsservitut kan stiftas för en 
kommuns, ett kommunalförbunds eller en kommunal 
inrättnings behov eller för behov i anslutning till byg-
gande av samhällsteknik också i sådana fall där servi-
tutsrätten inte hänför sig till en tomt eller en fastighet 
som är byggplats.

Ett byggnadsservitut får stiftas om det gagnar ett 
funktionellt byggande eller en funktionell användning 
av fastigheten eller om servitutet är nödvändigt för 
innehavaren av servitutsrätten och det inte leder till be-
tydande olägenhet för den belastade fastigheten.

Ett byggnadsservitut kan av särskilda skäl också stif-
tas för en viss bestämd tid.

Beslut om stiftande, ändring och upphävande av 
byggnadsservitut fattas av byggnadsnämnden. Bestäm-
melser om olika typer av servitut och om registrering av 
servitut ges i landskapsförordning.

Se plan- och byggförordning (2008:107) för landskapet Åland.

87 §. Tvångsservitut
Om detaljplanen förutsätter ett byggnadsservitut kan 

servitutet stiftas trots att de som saken gäller inte kom-
mer överens om servitutet när det gäller

1) att ordna utrymmen för skyddsrum, bilparkering 
och avfallshantering i byggnaden,

2) att ordna trafikförbindelse till en byggnad på en 
annan fastighet eller för allmän gångtrafik, om inte de-
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taljplanen eller tomtindelningen kan genomföras på nå-
got annat skäligt sätt, samt

3) att stöda byggnadsdelar som är belägna på gränsen 
mellan fastigheterna invid grannfastigheten eller för att 
uppföra eller utnyttja en gemensam vägg.

Ett servitut som avses i denna paragraf kan också 
stiftas för en kommun, ett kommunalförbund eller en 
inrättning som innehas av kommunen.

Bestämmelser om andra servitut som detaljplanen 
förutsätter ingår i fastighetsbildningslagen.
88 §. Servitutsreglering

Ett byggnadsservitut kan ändras eller upphävas om 
sakägarna kommer överens om det och åtgärden inte 
försvårar ett funktionellt byggande, en funktionell sköt-
sel av fastigheten eller genomförandet av detaljplanen.

Ett byggnadsservitut får ändras eller upphävas utan 
samtycke av innehavaren av servitutsrätten om

1) servitutet på grund av förändrade förhållanden har 
blivit onödigt eller har förlorat en stor del av sin bety-
delse,

2) den olägenhet som servitutet orsakar den belas-
tade fastigheten har blivit oskälig och ändringen eller 
upphävandet av servitutet inte orsakar innehavaren av 
servitutsrätten betydande olägenhet eller

3) servitutet betydligt försvårar genomförandet av 
detaljplanen.

Om överenskommelse inte nås om ersättning för ett 
byggnadsservitut eller för ändring eller upphävandet av 
det, avgörs ärendet i enlighet med expropriationslagen.

16 kap. Vård av den bebyggda miljön

89 §. Underhåll av byggnader
En byggnad och dess omgivning ska hållas i sådant 

skick att den uppfyller sanitära krav, krav på säkerhet 
och användbarhet och inte leder till miljöolägenheter 
eller avsevärt förfular omgivningen.

Vid användningen och underhållet av en byggnad 
som är skyddad enligt en plan eller som skyddats med 
stöd av landskapslagen om skydd av kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse ska dessutom syftet med bygg-
nadsskyddet beaktas.

Om underhållet försummas kan byggnadsnämn-
den bestämma att byggnaden ska repareras eller dess 
omgivning snyggas upp. Innan reparationsuppmaning 
ges kan byggnadsnämnden kräva att byggnadens ägare 
dokumenterar byggnadens skick och vilka reparationer 
som är uppenbart nödvändiga med tanke på personers 
hälsa eller säkerhet. Om byggnaden utgör en uppenbar 
fara för personers säkerhet kan byggnadsnämnden fatta 
beslut om att byggnaden inte får användas eller att den 
ska rivas.
90 §. Oavslutat byggnadsarbete och övergivna byggna-
der

Om ett påbörjat byggnadsarbete eller en annan åtgärd 
som kräver lov inte slutförts innan tillståndet förfaller 
ska ägaren till fastigheten åläggas att inom viss tid slut-
föra arbetet eller vidta de åtgärder som är nödvändiga 
med hänsyn till hälsa, säkerhet eller de olägenheter som 
orsakas miljön.

Om en byggnad eller annan anläggning är förfallen 
eller skadad och inte sätts i stånd inom skälig tid får 

byggnadsnämnden förelägga ägaren att inom viss tid 
riva byggnaden eller anläggningen.
91 §. Vård av den bebyggda miljön

Den bebyggda miljön ska hållas i snyggt skick och 
överensstämma med bygglovet.

De områden som i en plan anvisats för planteringar, 
lekplatser eller andra områden som avsatts till de boen-
des trivsel får inte inskränkas. Trafikförbindelser som är 
avsedda för utrycknings- eller servicefordon ska hållas 
i körbart skick.

En tomt eller annat område med detaljplan får inte 
användas för upplagring som avsevärt stör eller förfular 
omgivningen.

17 kap. Tvångsmedel, straff och andra påföljder

92 §. Planläggningsförordnande
Om det finns skäl att upprätta eller ändra en bygg-

nadsordning, detaljplan, generalplan eller kommun- 
översikt och kommunen inte vidtar behövliga åtgärder 
kan landskapsregeringen, efter samråd med kommunen, 
utsätta en tidsfrist inom vilken kommunen ska ha utfört 
åtgärden.

Om ett planläggningsförordnande inte iakttas kan 
landskapsregeringen vid vite förelägga kommunen att 
utföra planläggningen.
93 §. Tvångsmedel

Den som handlar i strid med denna lag eller bestäm-
melser eller beslut som har meddelats med stöd av la-
gen kan av byggnadsinspektören förbjudas att fortsätta 
med den rättsstridiga verksamheten eller uppmanas att 
fullgöra sina skyldigheter inom utsatt tid.

Byggnadsnämnden ska utan dröjsmål uppta ärendet 
till behandling. Byggnadsnämnden kan förena förbud 
och åläggande som meddelats med stöd av 1 mom. med 
vite eller hot om utförande av det försummade på den 
försumliges bekostnad. Tvångsåtgärder vidtas dock inte 
om den rättsstridiga verksamheten eller försummelsen 
är av ringa betydelse.

Polisen är skyldig att ge handräckning om det är nöd-
vändigt för att avbryta en rättsstridig åtgärd som avses i 
denna bestämmelse.

Marknadsmyndigheten har i tillämpliga delar samma 
befogenheter som byggnadsinspektören och -nämnden.
94 §. Inspektionsrätt

För att sköta ett tillsynsuppdrag enligt denna lag har 
byggnadsnämnden och byggnadsinspektören rätt att få 
tillträde till byggnadsobjekt och där utföra granskningar 
och undersökningar.

Finns det grundad anledning att misstänka att be-
stämmelser eller förbud i denna lag eller i bestämmelser 
meddelade med stöd av den har överträtts vid byggande 
eller vid byggnaders underhåll, har byggnadsnämnden 
och byggnadsinspektören rätt att få tillträde till byggna-
den och däri befintliga lokaler. Byggnadens eller loka-
lernas ägare och innehavare ska underrättas om inspek-
tionen minst tre dygn i förväg. En inspektion som berör 
en lokal som omfattas av hemfrid får endast verkstäl-
las mot den boendes vilja om det är nödvändigt för att 
skydda liv, hälsa, egendom eller miljön.

Marknadstillsynsmyndigheten har rätt att i en affär, 

Byggande, elsäkerhet, expropriation, hyra och arrende

H
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ett lager samt i importörens och tillverkarens lokaler 
få inspektera en byggprodukt, handlingar som gäller 
tillverkningen och andra handlingar samt material som 
behövs för att bedöma produkten.
95 §. Byggnadsbrott

Den som utan tillstånd eller anmälan som förutsätts i 
denna lag börjar bygga eller vidtar någon annan åtgärd 
eller försummar sin skyldighet på ett sätt som strider 
mot denna lag eller mot bestämmelser som utfärdats 
med stöd av den ska för byggnadsbrott dömas till böter 
eller fängelse i 3 månader.

Byggnadsnämnden ska göra polisanmälan om inte 
gärningen eller försummelsen med hänsyn till om-
ständigheterna ska betraktas som ringa och det allmän-
na intresset inte kräver att åtal väcks.

18 kap. Ändringssökande

96 §. Överklagande av ärenden gällande bygglov och 
andra tillstånd

Beslut som fattats av byggnadsnämnden eller av 
en annan kommunal myndighet i ärenden gällande 
bygglov eller andra tillståndsärenden med stöd av den-
na lag överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol. Be-
svär över beslut som fattats av landskapsregeringen får 
anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsrätt har
1) den beslutet gäller,
2) den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet på-

verkar,
3) ägaren och innehavaren av en invid eller mittemot 

belägen fastighet eller område,
4) ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars 

bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i vä-
sentlig mån kan påverka och

5) kommunen.
Landskapsregeringen har besvärsrätt över beslut som 

berör ett område för vilket landskapsregeringen har ut-
färdat planläggningsförordnande enligt 92 § eller gjort 
upp rekommendationer till stöd för den kommunala 
markplaneringen enligt 11 §.

En myndighet som fattat ett beslut enligt denna lag 
har besvärsrätt över förvaltningsdomstolens beslut. På 
ändringssökande tillämpas i övrigt vad som bestäms i 
förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996).

Besvär över byggnadsnämndens beslut om bygglov 
eller tillstånd för miljöåtgärder ska framföras inom 30 
dagar efter att beslutet meddelats.

I 188 § 5 mom. (1129/2008) i markanvändnings- och bygglagen 
(FFS 132/1999) föreskrivs att i ett beslut av förvaltningsdomsto-
len som gäller en detaljplan inom området för en generalplan med 
rättsverkningar och genom vilket det överklagade myndighetsbe-
slutet inte har blivit ändrat till den del som besvären gäller får 
ändring sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdom-
stolen beviljar besvärstillstånd. Ålands förvaltningsdomstol hade 
avslagit A:s besvär över kommunstyrelsens beslut att anta en de-
taljplan. Detaljplaneområdet låg inom området för en 18.9.2001 
fastställd delgeneralplan. Högsta förvaltningsdomstolen yttrade 
att med hänsyn till 27 § 23 punkten i självstyrelselagen för Åland 
skulle behovet av besvärstillstånd för prövning av A:s besvär över 
förvaltningsdomstolens beslut avgöras med tillämpning av 188 § 
5 mom. i markanvändnings- och bygglagen. Prövning av besvä-
ren i högsta förvaltningsdomstolen förutsatte besvärstillstånd. 

Högsta förvaltningsdomstolen avslog ansökan om besvärstill-
stånd med stöd av 13 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen. HFD 
29.10.2015 liggare 3057 (2015:159). Se även HFD 29.10.2015 
liggare 3056 (2015:158).

97 §. Rättelseyrkande
Den som är missnöjd med ett beslut som fattats av 

byggnadsinspektören kan skriftligen framställa ett rät-
telseyrkande med begäran om att byggnadsnämnden 
omprövar beslutet. Ändring av byggnadsinspektörens 
beslut får inte sökas genom besvär.

Yrkandet ska ha inkommit till byggnadsnämnden se-
nast 14 dagar efter att beslutet meddelades. Ett yrkande 
ska utan dröjsmål upptas till behandling i byggnads-
nämnden.
98 §. Överklagande av beslut om antagande, ändring eller  
upphävande av planer och byggnadsordningar

Ändring i ett beslut som gäller antagande, ändring eller 
upphävande av en generalplan, en detaljplan eller en 
byggnadsordning söks hos Ålands förvaltningsdomstol 
genom besvär på det sätt som bestäms i kommunal- 
lagen. Rättelseyrkande enligt kommunallagen tillämpas 
dock inte på antagandet av en detaljplan ens när beslu-
tanderätten har överförts på kommunstyrelsen eller en 
nämnd på det sätt som bestäms i 25 §.

Besvärsrätt har, utöver vad som sägs i 113 § kom-
munallagen om kommunmedlemmars besvärsrätt, 
landskapsregeringen och, i ärenden som hör till dess 
verksamhetsområde, en i landskapet registrerad sam-
manslutning.

19 kap. Särskilda bestämmelser

99 §. Tillstånds- och tillsynsavgift
Den som söker bygglov, annat tillstånd eller gör en 

anmälan gällande byggande är skyldig att betala en 
avgift till kommunen enligt en taxa som fastställs av 
kommunfullmäktige. Avgiften får tas ut i förväg och 
är avsedd att täcka kommunens kostnader för gransk-
nings- och tillsynsuppgifter och för andra uppgifter som 
orsakas av ansökan eller anmälan. Om vissa av nämn-
da uppgifter inte genomförs ska kommunen återbetala 
motsvarande del av avgiften.

Kommunen har även rätt att av byggherren ta ut en 
avgift för gransknings- och utredningsuppgifter som or-
sakats av byggande utan tillstånd eller på grund av att 
en föreskriven byggnadsåtgärd har underlåtits.
100 §. Adressnummerskylt och vägnamnsskylt

Ägaren eller innehavaren av en byggnad är skyldig 
att sätta upp en adressnummerskylt på ett från gatan el-
ler vägen synligt ställe.

Kommunen eller väghållaren har också rätt att sätta 
upp vägnamnsskyltar på fastigheten.
101 §. Verkställbarheten av beslut

Kommunstyrelsen kan efter besvärstidens utgång be-
stämma att en generalplan eller detaljplan träder i kraft 
för den del av planområdet som inte berörs av inlämna-
de besvär. Kommunen ska delge besvärsmyndigheten 
detta beslut.

I ett beslut om antagande av byggnadsordning, tomt- 
indelning, byggnadsförbud eller en åtgärdsbegränsning 
kan det bestämmas att beslutet ska träda i kraft innan 
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det vunnit laga kraft. Besvärsmyndigheten kan förbjuda 
att ovannämnda beslut verkställs.
102 §. Ändring av byggnadsplaneväg till gata

Ett byggnadsplanevägområde, som med stöd av tidi-
gare lag har tagits i besittning av kommunen övergår till 
kommunen när denna lag träder i kraft. Vid dess fast-
ighetsbildning tillämpas fastighetsbildningslagen och 
området antecknas i fastighetsregistret som ett allmänt 
område.

Ett byggnadsplanevägområde som inte tagits i besitt-
ning när denna lag träder i kraft övergår i kommunens 
ägo enligt 51 §.
103 §. Övergångs- och ikraftträdelsebestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.
Genom denna lag upphävs byggnadslagen (1979:61) 

för landskapet Åland, landskapsförordningen (2004:59) 
om tillämpning av vissa byggbestämmelser som ingår 
i Finlands byggbestämmelsesamling samt landskapsla-
gen (1995:23) om kommunöversikt.

Gällande byggnadsordningar, byggnadsförbud, taxor 
och instruktioner förblir i kraft tills vidare med undan-
tag av de bestämmelser som inte överensstämmer med 
denna lag.

Hänvisning i annan lagstiftning till byggnadslagen 
avser efter denna lags ikraftträdande en hänvisning till 
denna lag.

Ärenden som har påbörjats innan denna lag träder 
i kraft behandlas enligt bestämmelser som gällde före 
denna lags ikraftträdande.

Planer som är under beredning när denna lag träder i 
kraft kan antas av kommunen inom två år ifrån lagens 
ikraftträdande som planer enligt denna lag trots att de 
uppgjorts enligt tidigare bestämmelser.

Av kommunfullmäktige antagen samt fastställd 
stadsplan och byggnadsplan gäller som detaljplan efter 
denna lags ikraftträdande. Hänvisning i annan lag till 
antagen eller fastställd stads- eller byggnadsplan avser 
detaljplan efter denna lags ikraftträdande. Hänvisas det 
i annan lag endast till stadsplan avses detaljplan inom 
Mariehamn.

Av kommunfullmäktige antagen generalplan som 
inte fastställts har endast de rättsverkningar som tidiga-
re lag föreskriver.

H 2 Plan- och byggförordning (2008:107) för 
landskapet Åland

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §. Byggnadsnämndens uppgifter
Byggnadsnämnden ska kontrollera att antagna pla-

ner följs, behandla ansökningar om bygglov och andra 
tillstånd, övervaka att gällande bestämmelser och givna 
tillstånd följs, kontrollera vården av byggnader och den 
bebyggda miljön enligt 16 kap. plan- och bygglagen 
(2008:102) för landskapet Åland (PBL) och ansvara för 
att information om regelverket kring byggnadsfrågor 
finns i kommunen.

Kommunens byggnadsinspektör sköter syner och 
övervakningsuppgifter om inte annat bestämts i bygg-

nadsnämndens instruktion eller beslutats av nämnden 
i enskilda fall.

I byggnadsnämndens instruktion kan det anges att 
andra kommunala myndigheter ska delta i byggnads-
tillsynen och i granskningen av ritningar och projekt-
beskrivningar.
2 §. Behörighetskrav för byggnadsinspektör

En byggnadsinspektör ska ha högskoleexamen som 
motsvarar minst tre års heltidsstudier inom byggnads-
branschen eller annan motsvarande examen och till-
räcklig erfarenhet av projektering av byggnader och 
utförande av byggnadsarbeten.
3 §. Behörighetskrav för planläggare

Den som utarbetar en detalj- eller generalplan ska ha 
högskoleexamen som motsvarar minst tre års heltids-
studier inom byggnadsbranschen eller annan motsva-
rande examen och tillräcklig erfarenhet med tanke på 
uppgiftens svårighetsgrad.
4 §. Behörighetskrav för projektör, projektledare och 
arbetsledare

Den som utarbetar ritningar och projektbeskrivning-
ar ska ha högskoleexamen som motsvarar minst tre års 
heltidsstudier inom byggnadsbranschen eller annan 
motsvarande examen och tillräcklig erfarenhet inom 
projekteringsområdet.

En person som inte har examen men som med hän-
syn till sin erfarenhet eller byggobjektets eller projek-
teringsuppgiftens art och omfattning kan anses ha till-
räckliga kunskaper får utföra projekteringsuppgiften.

Den projektledare som enligt 79 § PBL ansvarar för 
helheten och kvaliteten vid projektering av ett större 
byggprojekt med i tekniskt hänseende krävande kon-
struktioner ska dessutom ha tillräckliga kunskaper och 
erfarenhet för uppgiften.

Den ansvariga arbetsledaren för byggnadsarbete ska 
ha den utbildning och erfarenhet som anges i 1 eller  
2 mom.

2 kap. Generalplan och detaljplan

5 §. Planbeskrivning
En planbeskrivning ska innehålla uppgifter om
1) planområdets natur- och miljöförhållanden, be-

byggelse, markägoförhållanden, hamnar, vägar och an-
nan infrastruktur,

2) de begränsningar för markanvändningen som di-
rekt berör området eller kan påverka områdets använd-
ning såsom naturskydd, skyddsvärda byggnader och 
miljöer, friluftsområden, servitut och andra nyttjande-
rätter,

3) planens utgångspunkter och mål,
4) det centrala innehållet i och grunderna för den 

planlösning som valts samt hur resultaten av konse-
kvensutredningarna och olika framförda utlåtanden och 
anmärkningar har beaktats,

5) planeringens olika skeden samt
6) hur genomförandet och uppföljningen av planen 

ordnas och vem som ansvarar för det.
Planbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad 

ska stå i relation till planens betydelse, omfattning eller 
de miljö- och andra konsekvenser som planen kan ha.
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I planbeskrivning för detaljplan ska redovisas hur 
förslaget beaktar gällande generalplan.

Om en generalplan har antagits för det område som 
detaljplaneras kan planbeskrivningens omfattning och 
innehåll vara enklare än det som anges i 1 mom.

De planbeteckningar som ska tillämpas utfärdas av 
landskapsregeringen.
6 §. Utformningen av generalplanen

Generalplanen presenteras på en karta i skalan  
1:5 000-1:20 000 så att principerna för områdesanvänd-
ningen, områden för byggande, vägar och trafik, rekre-
ation, natur- och miljöskydd samt jord- och skogsbruk 
samt fiske och planens övriga innehåll framgår tillräck-
ligt klart. Om planen ska styra byggandet enligt 21 § 
PBL ska byggnadsområdet klart framgå av planen.

De planbeteckningar som ska tillämpas utfärdas av 
landskapsregeringen.
7 §. Innehållet i en detaljplan

Vid utformningen av en detaljplan ska följande fak-
torer beaktas:

1) bestående fastighetsgränser, servitut, vägar och an-
dra omständigheter;

2) terrängförhållanden och jordmån;
3) möjligheterna att ekonomiskt anordna vatten och 

avlopp, dagvatten och annan infrastruktur;
4) hur områdets avfallshantering ska ordnas;
5) att bostadsområden placeras på lämpligt sätt och 

att parker eller skyddsområden avskiljs tillräckligt väl 
från industriområden, upplagsplatser och större trafik-
leder;

6) att tillräckligt antal parker, grön- och skyddsområ-
den reserveras på lämpliga platser;

7) brand- och befolkningsskyddskraven;
8) att torg, parker, lek-, idrotts-, samlings- och bad-

platser anvisas i tillräcklig utsträckning;
9) att bostadshusen och vistelseområdena placeras 

där ljus-, solvärme- och mikroklimatförhållandena är 
goda;

10) att vid nybyggnation hänsyn tas till befintlig an-
gränsande bebyggelse;

11) att områden för allmänna byggnader och anlägg-
ningar reserveras i tillräcklig utsträckning;

12) att gatu- och trafiknätet utformas ändamålsenligt 
och behövliga genomfarts- och förbindelseleder reser-
veras;

13) att trafiksäkerheten och behovet av gång- och cykel- 
leder beaktas;

14) att tillräckligt med allmänna parkeringsplatser 
anordnas;

15) att det inom byggnadskvarter finns tillräckligt 
med lekplatser och vistelseområden samt

16) att historiskt, kulturhistoriskt eller arkitektoniskt 
värdefulla byggnader och byggnadsmiljöer samt platser 
som är värdefulla på grund av utsikten, läget, växtlighe-
ten eller säregna naturförhållanden skyddas och bevaras 
och inte utan tvingande skäl förstörs.

3 kap. Planläggningsförfarande

8 §. Hörande i beredningsskedet
Ett samråd enligt 30 § PBL ordnas när det är ända-

målsenligt med tanke på planens syfte och betydelse 

genom att utkastet till plan med tillhörande motivering-
ar och konsekvensutredningar presenteras på ett sam-
rådsmöte och de berörda ges möjlighet att framföra sina 
åsikter muntligen eller skriftligen inom en viss tid.

Ett meddelande om möjligheterna att framföra åsik-
ter ska, med beaktande av antalet berörda, delges per 
post genom brev enligt vad som föreskrivs i förvalt-
ningslagen (2008:9) för landskapet Åland om vanlig 
delgivning eller anslås på berörd kommuns anslagstav-
la eller publiceras i minst en lokal tidning med allmän 
spridning i landskapet enligt vad som föreskrivs i för-
valtningslagen för landskapet Åland om offentlig del-
givning. Meddelandet ska anslås eller publiceras senast 
fjorton dagar före samrådsmötet.
9 §. Meddelande om antagande av plan

Sedan en generalplan, detaljplan eller kommun- 
översikt har antagits av kommunfullmäktige ska planen 
snarast möjligt sändas till landskapsregeringen för kän-
nedom.

Sedan en ny plan vunnit laga kraft ska ett exemplar 
av planen sändas till lantmäteribyrån och till de grann-
kommuner som gränsar till planområdet. Ett meddelan-
de om att en plan vunnit laga kraft ska också sändas till 
landskapsregeringen.

4 kap. Tomtindelning

10 §. Utarbetande av tomtindelning
Tomtindelningen ska utarbetas så att
1) varje tomt gränsar till ett gatuområde; av särskil-

da skäl kan tomten dock gränsa till något annat allmänt 
område, via vilket en körförbindelse kan ordnas till 
tomten,

2) tomterna ges det format och den storlek som det 
med avseende på byggandet, användningen av tomterna 
och det tekniska underhållet av dem är ändamålsenligt.

Det som föreskrivs i 1 mom. 1 punkten tillämpas inte, 
om körförbindelsen till tomten och dess tekniska under-
håll kan ordnas via en sådan tomt som avses i 1 punkten 
i form av ett servitut som anvisas vid tomtindelningen 
och som vid fastighetsförrättningen stiftas för högst två 
tomter.

En separat antagen bindande tomtindelning utarbetas 
av kommunens fastighetsingenjör eller på hans eller 
hennes förordnande av någon annan kommunal tjänste-
innehavare som ska ha högskoleexamen inom lantmä-
teribranschen eller någon annan examen inom lantmä-
teribranschen på minst teknikernivå.
11 §. Tomtindelningskarta

En separat tomtindelning utarbetas på en karta (tomt- 
indelningskarta), som ska ange tomternas nummer, are-
aler, gränsernas längd, råpunkter samt deras koordinater 
och byggnader på området, de fastigheter och arealer 
som bildar tomterna samt delarealer. Dessutom ska på 
tomtindelningskartan enligt behov visas kända under-
jordiska ledningar samt eventuella servitut och andra 
nyttjanderättigheter på området.

Om tomtindelningen ingår i detaljplanen, anges tom-
ternas nummer och gränser på detaljplanekartan. Andra 
uppgifter som nämns i 1 mom. kan anges på en separat 
karta.
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12 §. Offentligt framläggande av ett separat förslag till 
tomtindelning

Ett förslag till separat antagen bindande tomtindel-
ning ska i kommunen hållas offentligt framlagt under 
minst 14 dagar.

Upprättas tomtindelning helt i enlighet med instruk-
tiva gränser i en detaljplan behövs inget hörande enligt 
36 § 3 mom. PBL.

De som enligt 36 § 3 mom. PBL ska höras i samband 
med beredningen av tomtindelningen har rätt att göra 
anmärkning mot förslaget till tomtindelning. Anmärk-
ningen ska ges in till kommunen före utgången av den 
tid under vilken förslaget är framlagt.

Framläggandet och rätten att göra anmärkning ska 
meddelas dem som enligt 3 mom. har rätt att göra an-
märkning. Meddelandet får sändas som vanligt brev. 
Meddelandet behöver dock inte sändas, om personen i 
fråga har godkänt förslaget till tomtindelning. Personen 
anses ha fått del av meddelandet, om det har postats 
senast en vecka före framläggandet.

Om alla de som saken gäller skriftligen har godkänt 
tomtindelningsförslaget, behöver förslaget inte läggas 
fram för allmänheten.
13 §. Information om antagande av tomtindelning

Information om att separat antagen bindande tomtin-
delning har antagits ska ges i samma ordning som kom-
munala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen.

5 kap. Gator och allmänna områden

14 §. Anläggandet av gata
Innan en ny gata anläggs eller en större ändring görs 

av en befintlig gata ska en gaturitning uppgöras.
Gaturitningen ska innehålla principerna för trafikar-

rangemangen på gatan, torrläggning och avledande av 
regnvatten, situationsplan och behövligt antal längd- 
och tvärprofiler, beläggningsmaterial samt planteringar 
och fasta konstruktioner.

Gaturitningar antas av kommunen efter att förslaget 
varit offentligt utställt under minst 14 dagar. Anmärk-
ningar mot förslaget ska framställas skriftligen under 
utställningstiden.

Utställningstiden och rätten att göra anmärkning mot 
förslaget ska, innan utställningen, meddelas ägare och 
innehavare av fastigheter som gränsar till gatuområdet. 
Meddelandena får sändas som vanliga brev.
15 §. Taxa för anläggningskostnader för ny gata

Taxan för anläggningskostnaderna för gata ska inne-
hålla bestämmelser om beräkningsgrunderna, betal-
ningssättet och grunderna för nedsättning och befrielse 
från avgift.

Innan beslut fattas om taxan ska utredning om och 
förslaget till taxa ställas ut under minst 30 dagar. Förut-
om tomtägarna och kommuninvånarna har även fören-
ingar som representerar tomtägare rätt att komma med 
synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska framställas 
under den tid förslaget är utställt.

Kommunen har inte rätt att ta betalt för anläggandet 
av en gata till en tomt som den har överlåtit ifall inte rätt 
till ersättning har förbehållits i överlåtelsehandlingen.

6 kap. Byggnadsrätt och krav på byggnad och dess 
placering

16 §. Lekplatser och vistelseområden
I anslutning till bostadshus ska det ordnas tillräckligt 

med plats utomhus för lekplatser och vistelseområden. 
Dessa platser och områden ska på ett tryggt sätt avskil-
jas från det område som är reserverat för trafik. Vid be-
dömning av om platserna och områdena är tillräckliga 
kan hänsyn tas till de motsvarande platser och områden 
som står till buds i den närmaste omgivningen samt 
fastigheternas gemensamma arrangemang.
17 §. Avfallshantering

I samband med byggande ska utrymmen och anlägg-
ningar för fastighetens avfallshantering ordnas. Avfalls-
utrymmen ska, med undantag av de vid enfamiljshus, 
avskärmas eller inhägnas för undvikande av brandfara 
eller miljöförorening.
18 §. Avståndsbestämmelser på oplanerat område

En byggnad får inte utan grannes samtycke placeras 
närmare än fem meter från tomtgränsen eller tio meter 
från grannes byggnad. En byggnad som är mer än tio 
meter hög ska dock, om man inte kommit överens om 
annat, placeras minst lika långt från grannes byggnad 
som byggnaden ska bli hög.

Byggnader med brandfarlig verksamhet måste place-
ras på brandsäkert avstånd från annan byggnad.

Vid prövning av var ett byggprojekt ska placeras 
och hur lämplig byggnadsplatsen är ska man se till att 
skyddsavstånden är tillräckliga för att minimera risken 
för olyckor.
19 §. Byggnadens höjd

Över den i detaljplanen föreskrivna byggnads- och 
takhöjden får enkla torn, gavlar, fönster, ventilations- 
och skorstenspipor, skyddsräcken samt andra liknande 
byggnadsdelar uppföras om de passar in i den bebyggda 
miljön och dess placering inte i betydande mån inverkar 
på omgivande bosättning.
20 §. Tomtens byggnadsrätt

Om inte annat bestämts i en plan utgör tomtens bygg-
nadsrätt uttryckt i kvadratmeter våningsyta högst 15 
procent av tomtens areal.
21 §. Byggnadernas placering utanför planlagt område

En byggnad ska placeras så att den passar in i na-
turmiljön och i den bebyggda miljön. En byggnad ska 
med hänsyn till förhållandena på platsen placeras så att 
vattenskador på byggnadskonstruktionen förhindras.

Bostadshus och andra byggnader avsedda för boende 
får inte placeras lägre än två meter över medelvatten-
ståndet om inte särskilda åtgärder vidtas för att hindra 
vatten från att tränga in i byggnaden. Om inte annat 
bestämts i en kommunal byggnadsordning får dock en 
bastubyggnad på högst 15 m2 placeras på en lägre nivå 
över medelvattenståndet och närmare stranden förutsatt 
att byggnaden passar väl in i omgivningen.

Båthus och sjöbodar får placeras på strandlinjen där 
byggnaderna med beaktande av strandens helhetsbild 
passar in i omgivningen. Båthus ska om möjligt place-
ras i grupper i anslutning till befintliga hamnar där det 
redan finns bryggor och båthus.
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22 §. Parkeringsplatser
På varje tomt ska det finnas minst två parkeringsplat-

ser per bostad om inte annat anges i detaljplanen.
Parkeringsplatserna kan placeras på en annan fastig-

het om det har anvisats i detaljplanen eller om det har 
grundats en bestående nyttjanderätt till parkeringsplats 
för tomten enligt bestämmelserna om byggnadsservitut.

7 kap. Tillståndsförfarande

23 §. Bygglovshandlingar
Till ansökan om bygglov ska projektets huvudritning-

ar bifogas. Till huvudritningarna hör en situationsplan 
samt planritningar, sektionsritningar och fasadritningar. 
Dessutom ska en tomtkarta eller ett utdrag ur grund-
kartan över området samt utdrag ur fastighets- och lag-
fartsregistret och annan behövlig utredning som visar 
sökandens ägande eller besittningsrätt till den tomt an-
sökan gäller lämnas in.

Därutöver ska de handlingar som krävs enligt land-
skapslagen (2008:106) om tillämpning i landskapet 
Åland av riksförfattningar om byggnaders energi- 
prestanda lämnas in.

Vid behov ska även en redogörelse för byggplatsens 
grundläggnings- och höjdförhållanden lämnas in och en 
redogörelse över det grundläggningssätt som förutsätts 
och över andra behövliga åtgärder.

Konstruktionsritningar och andra projekthandlingar 
ska efter behov inlämnas till byggnadsnämnden enligt 
bestämmelser i bygglovet.

Närmare föreskrifter om ritningar och projekthand-
lingar och deras utförande kan utfärdas i Ålands bygg-
bestämmelsesamling.

Se LF (2015:5) om Ålands byggbestämmelsesamling

24 §. Avvikelser från ritningar och projektbeskrivningar
Byggnadsinspektören kan under byggnadsarbetet 

godkänna att mindre avvikelser görs från de ritningar 
och projektbeskrivningar som godkänts i bygglovet om 
ändringarna inte påverkar grannarnas ställning eller på 
ett betydande sätt avviker från det beviljade bygglovet.

I ritningarna och projektbeskrivningen ska ändring-
ar som godkänts under byggnadsarbetet och vem som 
godkänt ändringarna införas. De ändrade ritningarna 
och projektbeskrivningarna ska lämnas till byggnads-
nämnden innan slutsynen.

8 kap. Utförande av byggnadsarbete

25 §. Den ansvariga arbetsledarens uppgifter
Den ansvariga arbetsledarens uppgifter och ansvar 

börjar omedelbart efter godkännandet i samband med 
bygglovet eller särskild anmälan innan byggnadsarbe-
tet påbörjas. Befrielse från uppgifterna och ansvaret fås 
endast genom en skriftlig begäran eller genom att en 
annan person godkänns i stället för den ansvariga ar-
betsledaren.

Den ansvariga arbetsledaren ska se till att
1) byggnadsinspektören underrättas om att byggan-

det påbörjas,
2) byggnadsarbetet utförs i enlighet med det bevil-

jade lovet och gällande lagstiftning och bestämmelser 
om byggande,

3) åtgärder vidtas för att rätta till upptäckta fel och 
brister under byggnadsarbetet,

4) i bygglovet föreskrivna syner begärs i tillräckligt 
god tid och att inspektioner och åtgärder som byggnads-
inspektören beslutat om utförs i rätta arbetsskeden,

5) godkända ritningar och projektbeskrivningar, ett 
aktuellt inspektionsprotokoll för bygget, eventuella 
testresultat samt andra nödvändiga handlingar finns 
tillgängliga på byggarbetsplatsen och att en kopia av 
inspektionsprotokollet vid slutsynen överlämnas till 
byggnadsinspektören samt

6) de i bygglovet angivna egengranskningsprotokol-
len finns på byggnadsplatsen vid ibruktagandebesikt-
ningen.

Bestämmelserna om ansvarig arbetsledare gäller i 
tillämpliga delar arbetsledaren för ett specialområde.
26 §. Utmärkning av byggnadens plats

Innan byggandet påbörjas ska byggnadens plats och 
höjdläge märkas ut i terrängen om inte annat bestämts i 
bygglovet. Utmärkningen ska godkännas av byggnads-
inspektören, eller annan kommunal myndighet i enlig-
het med byggnadsnämndens instruktion, innan arbetet 
inleds.
27 §. Syner och inspektioner

Byggnadsnämnden ska i bygglovet ange vilka av föl-
jande syner som ska förrättas under byggnadstiden:

1) botten- och dräneringssyn, då grävning, spräng-
ning och pålning av grund utförts eller innan förstärkan-
de av grund påbörjats och efter att dräneringen utförts 
men ännu inte täckts över,

2) syn av avloppssystem och -ledningar innan led-
ningarna täckts in,

3) kanalsyn, då rök- och luftkanaler är färdigställda 
men ännu inte rappade eller på annat sätt täckta,

4) konstruktionssyn, då bärande konstruktioner är 
färdiga men före rappningsarbete eller annat täckande 
av bärande konstruktioner,

5) vatten-, avlopps- och ventilationssyn vid provmät-
ningar innan ledningarna täcks in,

6) syn för ibruktagande, om byggnaden eller del av 
den ska tas i bruk innan slutsyn förrättats samt

7) slutsyn, då byggnaden är färdigställd och gårdspla-
nen och byggnadens hela omgivning ställts i ordning.

Syneförrättningar kan slås ihop eller förrättas i etap-
per.

Byggnadsinspektören kan, om det finns grundad an-
ledning besluta att syner ska förrättas trots att det inte 
har angetts i bygglovet eller att föreskrivna syner inte 
behöver hållas.

En representant för den som påbörjar ett byggprojekt 
och den ansvariga arbetsledaren samt vid behov de som 
projekterat byggnaden eller delar därav ska vara närva-
rande vid synen.

Avsikten med synen är att konstatera om de åtgärder 
och inspektioner samt nödvändiga utredningar som hör 
till ett visst byggnadsskede har utförts och om åtgärder 
som förutsätts på grund av uppdagade missförhållanden 
eller brister har vidtagits. En anteckning om att syn för-
rättats samt eventuella anmärkningar och påminnelser 
görs i inspektionsprotokollet för bygget.
28 §. Dokumentation av byggnadsarbetets övervakning

De ansvariga för olika byggnadsskeden och de som 
kontrollerar arbetsskedena noterar sina inspektioner i 
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ett inspektionsprotokoll för bygget. Alla kontroller ska 
dokumenteras skriftligen. I inspektionsprotokollet an-
tecknas också motiverade anmärkningar av byggherren, 
projektören, entreprenören eller en anlitad expert som 
gäller de avvikelser som gjorts från projektbeskrivning-
ar och byggbestämmelser.

I slutsynen antecknas att ett inspektionsprotokoll 
förts och ett sammandrag av protokollet ska arkiveras 
i anslutning till tillståndshandlingarna.

Närmare bestämmelser om tillsynen över byggnads-
arbetet och inspektionsprotokollet kan utfärdas i Ålands 
byggbestämmelsesamling.

Se LF (2015:5) om Ålands byggbestämmelsesamling

29 §. Byggherreövervakning
Vid slutsynen granskas att byggherren har skött sin 

övervakningsuppgift och att byggnaden överensstäm-
mer med det lov som beviljats och kan tas i bruk.

I en övervakningsplan för byggherreövervakningen 
beskrivs byggprojektet samt anges vem som är bygg-
herren, vilken övervakningsorganisation och vilka ex-
perter som byggherren anlitar samt de som utför el-, 
VVS-, och övriga specialarbeten och den ansvariga ar-
betsledningen till den del sökanden har kännedom om 
dessa. Vid prövningen av godkännandet ska byggher-
rens förutsättningar att sköta tillsynen över byggnadsar-
betet i enlighet med övervakningsplanen beaktas.

Övervakningsplanen ska kompletteras med den an-
svariga arbetsledningen och i övrigt till den del det 
förutsätts vid godkännandet så snart den som påbörjar 
byggprojektet har kännedom om detta.
30 §. Byggnadsservitut

För en tomt kan som ett sådant byggnadsservitut som 
avses i 86 och 87 § PBL stiftas en rätt att bestående eller 
för viss tid belasta en annan fastighet genom att:

1) använda grunden till en byggnad eller stödmur på 
den belastade fastigheten som grund för en byggnad el-
ler stödmur som byggs på den berättigade fastigheten 
samt att utsträcka grunden för byggnaden eller stödmu-
ren till den belastade fastigheten (grundläggningsservi-
tut),

2) använda en vägg eller konstruktion i en byggnad 
på den belastade fastigheten för att stöda mellanbjälkla-
gen eller andra konstruktioner eller för ett motsvaran-
de ändamål samt att bygga så att de byggnader som är 
belägna vid gränsen har en gemensam vägg (konstruk-
tionsservitut),

3) placera ledningar som betjänar fastigheten och 
anordningar som hör till dessa i en byggnad på den be-
lastade fastigheten samt att använda de utrymmen som 
behövs för dessa (anordningsservitut),

4) använda en gång, ett skyddsrum eller en parke-
ringsplats i en byggnad på den belastade fastigheten 
(nyttjandeservitut),

5) använda en på den belastade fastigheten förlagd 
värmecentral eller värmeöverföringsanordning eller 
inrättning som betjänar avfallshanteringen eller någon 
annan kommunalteknisk service samt utrymmen som 
reserverats för dessa ändamål (underhållsservitut),

6) i en byggnad på den belastade fastigheten använ-
da utrymmen som är avsedda att vara gemensamma för 

fastigheterna eller andra inrättningar som betjänar bo-
ende, arbete eller fastighetsskötsel eller utrymmen som 
reserverats för dessa ändamål (gemensamt servitut),

7) ta upp en dörr eller en annan öppning i en vägg på 
gränsen till den belastade fastigheten eller låta bli att 
bygga en brandmur (väggservitut) samt

8) utsträcka taket på en byggnad eller en sådan del 
av ytterväggen som beror på tilläggsisolering in på den 
belastade fastigheten eller att bygga ett tak så att vattnet 
rinner ut på den belastade fastigheten eller leds vidare 
via den (toleransservitut).
31 §. Införande av byggnadsservitut i fastighetsregistret

En anteckning om stiftande eller upphävande av ett 
byggnadsservitut ska sedan beslutet vunnit laga kraft 
göras i fastighetsregistret för innehavaren av servituts-
rätten och den belastade fastigheten. Ett byggnadsser-
vitut som införts i fastighetsregistret är i kraft även om 
fastigheten övergår i någon annans ägo.

Om tomtindelningen eller fastighetens gränser änd-
ras, ska förrättningsingenjören eller när det gäller sam-
manslagning av fastigheter, den som för fastighetsre-
gistret genom sitt beslut samtidigt rätta servitutet så att 
det motsvarar ändringen och avlägsna de servitut som 
till följd av ändringen i fastighetsindelningen blivit 
onödiga. Då kvarters- och tomtnumret ändras ska fast-
ighetsregisterföraren avgöra ärendet efter att vid behov 
ha hört dem som saken gäller. Det som sagts ovan gäller 
i tillämpliga delar även beslut om rätt att placera sam-
hällsteknisk anordningar enligt 44 § PBL.

Ikraftträdandebestämmelse (2008:107):
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.
Genom denna förordning upphävs byggnadsförord-

ningen (1963:40) för landskapet Åland.

H 3 Landskapsförordning (2015:5) om 
Ålands byggbestämmelsesamling

1 §. Tillämpningsområde
Denna förordning innehåller bestämmelser (före-

skrifter) om byggande som ska tillämpas i landskapet.
Föreskrifterna gäller i den utsträckning som anges i 

avsnitt 1:2 i bilagan.
2 §. Ålands byggbestämmelsesamling

Föreskrifterna i denna förordning utgör tillsammans 
med de allmänna råd som avses i 3 § Ålands byggbe-
stämmelsesamling. Byggbestämmelsesamlingen finns 
tillgängligt hos landskapsregeringen under myndighe-
tens öppethållningstid och kan mot avgift beställas från 
landskapsregeringen.

I bilagan till denna förordning finns närmare före-
skrifter i

1) avsnitt 1 med gemensamma bestämmelser för av-
snitt 2-9,

2) avsnitt 2 med allmänna regler och krav vid byg-
gande,

3) avsnitt 3 om tillgänglighet, bostadsutformning, 
rumshöjd och driftutrymmen vid byggande,

4) avsnitt 4 om bärförmåga, stadga och beständighet 
vid byggande,
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5) avsnitt 5 om brandskydd vid byggande,
6) avsnitt 6 om hygien, hälsa och miljö vid byggande,
7) avsnitt 7 om bullerskydd vid byggande,
8) avsnitt 8 om säkerhet vid användning vid byggan-

de samt i
9) avsnitt 9 om energihushållning vid byggande.

3 §. Allmänna råd
Lanskapsregeringen ger ut allmänna råd som 

innehåller generella rekommendationer om tillämp-
ningen av dessa föreskrifter och anger hur man kan eller 
bör handla för att uppfylla föreskrifterna. Det står dock 
den enskilde fritt att välja andra lösningar och metoder, 
om dessa uppfyller föreskrifterna.
4 §. Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.
Äldre bestämmelser får dock 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 har påbörjats före den 1 januari 2016.

Genom ikraftträdandet av denna förordning upphävs 
landskapsförordningen (2008:109) om Ålands byggbe-
stämmelsesamling.

Bilaga

1 Inledning

1:1 Allmänt
Denna författning innehåller föreskrifter och allmän-

na råd till följande lagar och förordningar (huvudför-
fattningarna)

- plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet 
Åland, PBL,

- plan- och byggförordningen (2008:107) för land-
skapet Åland, PBF.

1:2 Föreskrifterna
Föreskrifterna gäller
- vid uppförandet av nya byggnader,
- vid mark- och rivningsarbeten, samt
- för obebyggda tomter som ska förses med en eller 

flera byggnader.
Vid uppförandet av andra anläggningar än byggnader 

på tomter gäller föreskrifterna i avsnitt 8:9.
Vid ändring av byggnader gäller föreskrifterna i den 

utsträckning som följer av avsnitt 1:22. Föreskrifterna i 
avsnitt 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd 
och driftutrymmen och i avsnitt 9 Energihushållning 
gäller inte för fritidshus med högst två bostäder.

1:21 Mindre avvikelser från föreskrifterna i denna 
författning

Byggnadsnämnden får i enskilda fall medge mindre 
avvikelser från föreskrifterna i denna författning. Förut-
sättningen är att det finns särskilda skäl, att byggnads-
projektet ändå kan antas bli tekniskt och funktionellt 
tillfredsställande och att det inte finns någon avsevärd 
olägenhet från annan synpunkt.

1:22 Krav vid ändring av byggnader
Vid ändring av byggnader gäller reglerna i avsnitt 1 

och 2 i tillämpliga delar samt de delar av avsnitt 3-9 
som står under rubrikerna "Krav vid ändring av bygg-
nader".

De delar av avsnitt 3-9 som står under rubrikerna 
"Definitioner" och "Tillämpningsområde" gäller även 
de vid ändring av byggnader.

1:221 Varsamhet vid ändring av byggnad

1:222 Begränsning till ändrad del
Kraven ska tillämpas på den del av byggnaden som 

ändras.

1:223 Hänsyn till byggnadens förutsättningar och änd-
ringens omfattning

Under förutsättningen att byggnaden ändå kan antas 
få godtagbara egenskaper får anpassning av de i avsnitt 
3-9 angivna kravnivåerna som gäller vid uppförande av 
byggnad göras om

- det med hänsyn till tekniska eller ekonomiska skäl, 
eller ändringens omfattning, är oförsvarligt att genom-
föra en viss åtgärd, eller om

- man därigenom kan bibehålla byggnadens kultur-
värden eller andra väsentliga boende- eller brukarkva-
liteter.

Anpassningen får dock aldrig medföra en oaccepta-
bel risk för människors hälsa eller säkerhet.

1:2231 Byggnadens förutsättningar

1:2232 Ändringens omfattning

1:2233 Kravnivåer vid ändring

1:3 De allmänna råden
De allmänna råden innehåller generella rekommen-

dationer om tillämpningen av föreskrifterna i denna 
författning och i huvudförfattningarna och anger hur 
någon lämpligen kan eller bör handla för att uppfylla 
föreskrifterna.

De allmänna råden kan även innehålla vissa förkla-
rande eller redaktionella upplysningar.

De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och 
är tryckta med mindre och indragen text i anslutning till 
den föreskrift som de hänför sig till.

1:4 Byggprodukter med bedömda egenskaper
Med byggprodukter med bedömda egenskaper avses 

i denna författning byggprodukter som är
a) CE-märkta,
b) godkända enligt lagen om produktgodkännanden 

för vissa byggprodukter (FFS 954/2012),
c) har certifierats av ett certifieringsorgan som ack-

rediterats för uppgiften och för produkten i fråga enligt 
förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om 
krav för ackreditering och marknadskontroll i samband 
med saluföring av produkter och upphävande av förord-
ning (EEG) nr 339/931), eller

d) har tillverkats i en fabrik vars tillverkning och 
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produktionskontroll och utfallet där av för byggpro-
dukten fortlöpande övervakas, bedöms och godkänns 
av ett certifieringsorgan som ackrediterats för uppgif-
ten och för produkten ifråga enligt förordning (EG) nr 
765/2008.

För att byggprodukten ska anses ha bedömda egen-
skaper ska verifieringen vid tillämpning av alternativ 
c) och d) ovan ha en sådan omfattning och kvalitet att 
det säkerställs att uppgivna material- och produkte-
genskaper stämmer med de faktiska. Verifieringen ska 
motsvara minst vad som är beslutat för CE-märkning 
av liknande produkter.

Där denna författning hänvisar till allmänna råd el-
ler handböcker i vilka begreppet typgodkända eller 
tillverkningskontrollerade material och produkter an-
vänds ska detta ersättas med begreppet byggprodukter 
med bedömda egenskaper enligt detta avsnitt.

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008, 
EGT L 218, 13.8.2008, s. 30, Celex 2008R0765.

1:41 Samexistensperiod
När det för den aktuella produkten har offentliggjorts 

en harmoniserad standard eller när en europeisk teknisk 
bedömning, ETA2), har utfärdats för produkten, gäller 
enbart bedömningar enligt alternativ a) i avsnitt 1:4. 
Standarden innehåller en samexistensperiod som beslu-
tas av kommissionen3). I sådana fall gäller även andra 
bedömningar än enligt alternativ a) till samexistenspe-
riodens slut.

2) För uppgifter om gällande ETA, se EOTA:s webbsida om Valid 
ETAs: http://www.eota.be

3) För övergångstider hänvisar Europeiska unionens officiella 
tidning från och med nummer 2007/12 till webbsidan i Europeis-
ka kommissionens databas NANDO: http://ec.europa.eu/enterprise/
newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs

1:42 Ömsesidigt erkännande
Såsom bedömning i enlighet med alternativ c) eller 

d) i avsnitt 1:4 godtas även en bedömning utfärdad av 
ett annat organ inom Europeiska unionen eller inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Turkiet 
om organet på annat sätt än genom ackreditering för 
uppgiften enligt förordning (EG) nr 765/2008, erbjuder 
motsvarande garantier i fråga om teknisk och yrkes-
mässig kompetens samt garantier om oberoende.

1:5 är upphävd

1:6 Terminologi
Termer som inte särskilt förklaras i huvudförfattning-

arna eller i dessa föreskrifter och allmänna råd, har den 
betydelse som anges i svenska Terminologicentrums 
publikation Plan- och byggtermer 1994, TNC 95.

När utforma används i dessa föreskrifter och all-
männa råd innebär detta projekterade och utförda, dvs. 
byggnadens slutliga utformning.

När publik lokal används i dessa föreskrifter och all-
männa råd menas en lokal dit allmänheten har tillträde.

När kommunikationsutrymme används i dessa före-
skrifter och allmänna råd menas "utrymme i byggnad 
som används främst till förflyttning".

När kulturvärden används i dessa föreskrifter och all-
männa råd menas byggnadens byggnadstekniska, histo-
riska, kulturhistoriska, miljömässiga, konstnärliga och 
arkitektoniska värden.

När studentbostad används i dessa föreskrifter och 
allmänna råd menas bostäder avsedda för t.ex. stude-
rande vid universitet eller högskola.

Med plan avses i dessa föreskrifter våningsplan, käl-
larplan eller vindsplan.

Med våningsplan avses golvplanet i en våning.
Med källarplan avses golvplanet i varje del av en käl-

lare som är avgränsad med på varandra följande bjälk- 
lag samt ytterväggar.

Med vindsplan avses golvplanet i en vind.
Källarplan eller vindsplan kan samtidigt vara vå-

ningsplan.

1:7 Hänvisningar
De standarder eller andra texter som föreskrifterna 

och de allmänna råden hänvisar till anges i en förteck-
ning sist i bilagan innefattande allmänna råd. I förteck-
ningen anges i förekommande fall även vilken utgåva 
av exempelvis en standard som hänvisningen avser. 
Om någon utgåva inte anges så gäller den senaste. Med 
SFS-EN avses den senaste utgåvan med eventuella se-
naste tillägg (för EN-standarder "amendments").

2 Allmänna regler
Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd 

gällande projektering och utförande av byggnader. Av-
snittet innehåller även allmänna råd för tillämpningen 
av PBL och PBF i övrigt.

2:1 Material och produkter
De byggmaterial och byggprodukter som används 

ska ha kända egenskaper i de avseenden som har be-
tydelse för byggnadens förmåga att uppfylla kraven i 
dessa föreskrifter och allmänna råd.

2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd

2:3 Allmänt om byggande
Bygg-, rivnings- eller markarbetsplatser ska vara 

ordnade så att tillträde för obehöriga försvåras och så 
att risken för personskador begränsas. Åtgärder ska vid-
tas till skydd mot uppkomst och spridning av brand och 
mot buller och damm.

Om byggnader eller delar av dem är i bruk eller tas 
i bruk när byggnads- eller rivningsarbeten pågår, ska 
åtgärder ha vidtagits för att skydda boende och brukare 
mot skador till följd av olycksfall, skadliga ljudnivåer, 
föroreningar i skadliga koncentrationer eller motsvarande.

Om ordinarie utrymningsvägar inte kan användas, 
ska tillfälliga sådana ordnas.
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2:31 Projektering och utförande

2:311 Förundersökning vid ändring av byggnader

2:32 Verifiering

2:321 Verifiering i färdig byggnad

2:322 Verifiering under projektering och utförande

2:4 Markarbeten
Om schaktning, fyllning, pålning, sprängning eller 

andra markarbeten kan komma att påverka byggnaden 
eller andra närbelägna byggnader, vägar och markan-
läggningar, ledningar i mark eller andra anläggningar 
under mark negativt ska skaderiskerna förebyggas.

2:5 Drift- och skötselinstruktioner m.m.

2:51 Allmänt

2:52 Brandskyddstekniska installationer och venti-
lationssystem

2:6 Bygglovsritningarnas utformning

2:61 Allmänt
Planerna över ett byggprojekt ska vara tydliga och 

lättförståeliga och följa vedertagen ritsed. En ritnings 
skala ska vara lämplig med hänsyn till det objekt som 
ritas och ritningen ska vara utförd i den skala som anges.

Ritningen ska vara försedd med en faktaruta med 
uppgifter om byggprojektet, planerarens namn och 
kompetens, ritningens innehåll samt datering och iden-
tifieringskod. I faktarutan ska också finnas planerarens 
namnteckning och kontaktuppgifter. Handlingarna ska 
framställas i standardformat och vara lämpade för arki-
vering. Kommunen kan ge närmare direktiv för inläm-
nandet och formatet för ritningar och andra bygglovs-
handlingar som inlämnas i elektroniskt form.

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet kan medge 
avvikelser från föreskrifterna i avsnitt 2:6 med beaktan-
de av byggnadsprojektets omfattning och läge eller ifall 
bygglovet behandlas i flera etapper och den aktuella 
ansökan behandlas på basen av preliminära ritningar i 
enlighet med 72 § 5 mom. PBL.

2:62 Huvudritningar
Huvudritningar omfattar situationsplan, planritning-

ar, sektionsritningar och fasadritningar. Huvudritning-
ar ska uppgöras i en sådan omfattning och sålunda att 
handläggningen av ansökan om bygglov är möjlig utgå-
ende från dem och eventuell därtill hörande utredning. 
De godkända huvudritningarna ska ligga till grund för 
fortsatt planering av byggprojektet och för konstruk-
tions – och arbetsritningar som uppgörs för byggarbetet.

2:621 Situationsplan samt innehåll
Situationsplanen ska visa att det planerade byggpro-

jektet följer eventuell fastslagen plan och byggnadsord-
ning, att det passar in på tomten och i sin omgivning 
samt att det svarar mot de krav som ställs på använd-
ningen av tomten.

Situationsplanen ska visa följande uppgifter på det 
sätt och med den noggrannhet som projektets karaktär, 
omfattning och särdrag förutsätter:

1) tomtens gränser och mått,
2) fastighetens och angränsande områdens register-

nummer,
3) kvarterets/tomtens och angränsande gators namn 

och gränser, planbeteckningar och bestämmelser på de-
taljplaneområde,

4) de närmaste fastigheternas gränser och höjdförhål-
landen tillräckligt långt utanför tomten samt befintliga 
byggnader i närmiljön,

5) de byggnader och konstruktioner som ska uppfö-
ras och/eller rivas på tomten,

6) den planerade byggnadens avstånd från tomtgrän-
sen, byggnadens huvudmått från ytterväggens utsida 
räknat samt antalet våningar,

7) byggnadens avstånd till strandlinjen eller allmän 
väg ifall tomten gränsar till strand eller allmän väg,

8) med höjdtal och –kurvor anges de planerade höjd-
lägena och –förhållandena för tomtens hörn och grän-
ser, byggnadens knutar samt gårdens olika delar,

9) officiella eller avvägda höjdlägen och –förhållan-
den i den utsträckning som uppgifter föreligger,

10) den lägsta nivån för anslutning till avloppsnät 
och eventuellt bestämd uppdämningshöjd för allmänt 
avlopp,

11) vatten- och avloppsledningar med brunnar, av-
loppsledningens placering mellan tomtgräns och den 
allmänna avloppsledningen,

12) dricksvattenbrunnar samt anläggningar för be-
handling av avloppsvatten samt utsläppspunkter,

13) dag- och dräneringsvattenbrunnar och byggna-
dens samt tomtens dränering samt avledande och be-
handling av dag- och dräneringsvatten,

14) de kabeldiken och elledningar som inverkar på 
byggnadens placering,

15) tillfarten till tomten, gång- och körvägar samt bil-
parkering på tomten, räddningsvägar, ramper, trappor, 
stödmurar och staket,

16) utgångar från skyddsrum, oljecisterner och dylikt 
under marknivå, jordvärmeslingor,

17) rum och konstruktioner samt platser på tomten 
för skötsel av fastigheten och dess avfall,

18) planteringar och trädbestånd som ska bevaras, 
träd som ska fällas samt områden som ska planteras, 
lekplatser, vistelseplatser,

19) strandlinjens behandling, placering av bryggor 
och andra strandkonstruktioner.

2:622 Planritning och sektionsritning
Planritning och sektionsritning ska utvisa, med den 

noggrannhet som handläggningen av ärendet förutsätter 
att det planerade byggprojektet följer givna bygg- och 
konstruktionsregler.

2:6221 Detaljerade krav på planritningar
Planritningar ska uppgöras för byggnadens samtliga 

våningar, källare, vind och yttertak. Ritning över ytter-
tak är nödvändig ifall yttertakets konstruktioner och 
anläggningar inte framgår av fasadritningarna. I plan-
ritning anges läge och bildriktning för varje sektions-
ritning.
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2:6222 Detaljerade krav på sektionsritningar
Sektionsritningar ska uppgöras i sådan omfattning 

att byggnadens konstruktioner och deras egenskaper 
framgår till fullo. Ett tillräckligt antal ändamålsenliga 
sektioner ska väljas så att våningsplanen och andra plan 
samt omgivande mark och dess höjdlägen beskrivs ved-
erbörligt.

De vertikala och horisontala konstruktionerna och 
byggnadsdelarna visas i sektionsritningar. Sektionsrit-
ningar uppgörs i byggnadens längd- och tvärriktning på 
ställen som är av central betydelse för byggprojektets 
handläggning.

2:623 Fasadritningar
Fasadritningarna ska visa att den planerade bygg-

nadens arkitektur fyller kraven på lämplighet med be-
aktande av byggnaden i sig samt dess förhållande till 
omgivande byggnader och landskapet. Fasadritningar 
ska ritas av byggnadens alla sidor inklusive de synliga 
delarna av taket. I bebyggd miljö ska anslutningen till 
närliggande byggnader anges i tillräcklig omfattning.

I fasadritningarna anges höjdlägen eller höjd över 
marknivån för markens och fasadens skärningslinje ut-
med fasaden, för takfot och för takås eller annan högsta 
takdel. I fasadritningen anges också yttertakens ytor och 
lutningar, ytterväggarnas synliga byggnadsdelar och 
ytor inklusive fasta anläggningar, ytornas, byggnadsde-
larnas och anläggningarnas material, ytbehandling och 
färg samt de synliga lösningar utanför byggnaden som 
påverkar byggnadens funktion, utseende och stil.

3 Tillgänglighet, bostadsutformning, 
rumshöjd och driftutrymmen

3:1 Tillgänglighet och användbarhet för per-
soner med nedsatt rörelse- eller orienterings-
förmåga

Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd 
till 12 kap. 64-65 §§ i PBL. Avsnitt 3:5 innehåller också 
föreskrifter och allmänna råd vid ändring av byggnader.

3:11 Allmänt

3:111 Krav på tomter samt utformningskrav och teknis-
ka egenskapskrav på byggnader

3:112 Definitioner och begrepp
När begreppen "tillgänglig" och "användbar" eller 

"tillgänglighet" och "användbarhet" används i detta 
avsnitt menas "tillgänglighet och användbarhet för per-
soner med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga".

3:113 Dimensionerande mått för rullstol
Då det i denna författning anges att tomter, byggna-

der eller delar av byggnader ska vara tillgängliga och 
användbara ska måtten för eldriven rullstol för begrän-
sad utomhusanvändning (mindre utomhusrullstol) vara 
dimensionerande och utrymme för manövrering med 
rullstol ska finnas. Måtten för manuell eller liten eld-
riven rullstol för inomhusanvändning (inomhusrullstol) 

får dock vara dimensionerande i enskilda bostadslägen-
heter.

3:12 Tillgänglighet och användbarhet på tomter

3:121 Tillämpningsområde

3:122 Tillgängliga och användbara gångvägar, angö-
rings- och parkeringsplatser m.m.

Minst en tillgänglig och användbar gångväg ska fin-
nas mellan tillgängliga entréer till byggnader och

- bostadskomplement,
- parkeringsplatser,
- angöringsplatser för bilar,
- friytor, och
- allmänna gångvägar i anslutning till tomten.
Tillgängliga och användbara gångvägar ska där det 

är möjligt utformas utan nivåskillnader. Där nivåskill-
nader inte kan undvikas ska de utjämnas med ramper.

Tillgängliga och användbara gångvägar ska
- vara lätta att följa,
- kunna särskiljas från möblerade ytor, och
- kunna användas som sammanhängande taktila och 

visuella ledstråk.
En angöringsplats för bilar ska finnas och parke-

ringsplatser för rörelsehindrade ska kunna ordnas efter 
behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig 
och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler 
och bostadshus. Markbeläggningen på sådana angö-
ringsplatser och parkeringsplatser ska vara fast, jämn 
och halkfri.

3:1221 Gångytor på tomter
Gångytor ska utformas så att personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram och 
så att personer som använder rullstol kan förflytta sig 
utan hjälp.

Markbeläggningen på gångytor ska vara fast, jämn 
och halkfri.

3:1222 Ramper på tomter
Ramper ska kunna användas av personer med nedsatt 

rörelseförmåga. De ska luta högst 1:12.

3:1223 Kontraster och markeringar på tomter
Parkeringsplatser, angöringsplatser för bilar och 

friytor, liksom gångytor, trappor, ramper och konstgjor-
da ledytor samt manöverdon ska vara lätta att upptäcka.

3:1224 Belysning för orientering på tomter
Belysningen längs tillgängliga och användbara gång-

vägar och vid parkeringsplatser, angöringsplatser för 
bilar och friytor, ska utformas så att personer med ned-
satt rörelse- eller orienteringsförmåga kan orientera sig.

3:1225 Orienterande skyltar på tomter
Orienterande skyltar ska vara tillgängliga och an-

vändbara.

3:13 Tillgängliga och användbara entréer till bygg-
nader

3:131 Tillämpningsområde
Reglerna gäller inte för småhus om det med hänsyn 

till terrängen inte är rimligt att uppfylla kraven.
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3:132 Allmänt
Huvudentréer till publika lokaler, arbetslokaler och 

bostadshus ska placeras och utformas så att de är till-
gängliga och användbara. Även övriga entréer till pu-
blika lokaler, arbetslokaler och bostadshus ska vara till-
gängliga och användbara om det behövs för att uppfylla 
kraven på tillgänglighet och användbarhet. Tillgängliga 
entréer ska vara lätta att upptäcka.

För småhus är tillgängligheten till byggnaden tillgo-
dosedd, om det med enkla åtgärder i efterhand går att på 
tomten ordna en ramp till entrén.

3:14 Tillgänglighet och användbarhet i byggnader

3:141 Tillämpningsområde

3:142 Entré- och kommunikationsutrymmen
Entré- och kommunikationsutrymmen ska vara till-

gängliga och användbara för personer med nedsatt rö-
relse- eller orienteringsförmåga.

Entré- och kommunikationsutrymmen ska ha till-
räckligt manöverutrymme för rullstol och utformas så 
att personer som använder rullstol kan förflytta sig utan 
hjälp.

Entré- och kommunikationsutrymmen ska där det är 
möjligt, utformas utan nivåskillnader. Där nivåskillna-
der i kommunikationsutrymmen inte kan undvikas ska 
skillnaderna utjämnas med ramp, hiss eller annan lyf-
tanordning och trappa.

Transport med sjukbår ska kunna ske från varje en-
skild bostadslägenhet.

3:1421 Gångytor i byggnader
Gångytor i entré- och kommunikationsutrymmen ska 

vara fasta och jämna.

3:1422 Ramper i byggnader
Ramper ska kunna användas av personer med nedsatt 

rörelseförmåga.
Ramper ska luta högst 1:12.

3:1423 Kontraster och markeringar i byggnader
Viktiga målpunkter i byggnader liksom gångytor, 

trappor och ramper samt manöverdon ska vara lätta att 
upptäcka och hitta fram till även för personer med ned-
satt orienteringsförmåga.

3:1424 Belysning för orientering i byggnader
Belysningen i entréer och kommunikationsutrymmen 

ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga kan orientera sig.

3:1425 Orienterande skyltar i byggnader
Orienterande skyltar ska vara tillgängliga och an-

vändbara.

3:143 Dörrar och portar
Tillgängliga och användbara dörrar och portar ska 

utformas så att de medger passage med rullstol och så 
att tillräckligt utrymme finns för att öppna och stänga 
dörren eller porten från rullstolen. Även andra öppning-
ar i förflyttningsvägar ska utformas så att de medger 
passage med rullstol.

Tillgängliga och användbara dörrar och portar ska 
utformas så att de lätt kan öppnas av personer med ned-

satt rörelseförmåga. Handtag, manöverdon och lås ska 
placeras och utformas så att de kan användas såväl av 
personer med nedsatt rörelseförmåga som av personer 
med nedsatt orienteringsförmåga.

Roterdörrar ska kompletteras med en dörr som kan 
användas av personer med nedsatt rörelse- eller orien-
teringsförmåga.

3:143a Krav på hiss eller annan lyftanordning
Om det behövs för att fylla grundläggande krav på 

tillgänglighet, användbarhet och för att en byggnad 
ska vara lämplig för sitt ändamål, enligt 65 § PBL, ska 
byggnad med fler än en våning vara försedd med en el-
ler flera hissar eller andra lyftanordningar. Bostäder i 
byggnader med färre än tre våningar behöver dock inte 
ha hiss eller annan lyftanordning. Innehåller sådana 
byggnader bostäder som inte kan nås från marken ska 
de dock vara projekterade och utförda så att det utan 
svårighet går att installera hiss eller annan lyftanord-
ning i efterhand. Vid tillämpningen av detta stycke ska 
med våning jämställas vind där det finns en bostad eller 
huvuddelen av en bostad.

3:144 Hissar och andra lyftanordningar
Då hissar eller andra lyftanordningar krävs enligt av-

snitt 3:143a för att bostäder, arbetslokaler och publika 
lokaler ska vara tillgängliga och användbara ska minst 
en av dem rymma en person som använder rullstol och 
en medhjälpare.

En sådan hiss eller annan lyftanordning ska också ut-
formas så att personer med nedsatt rörelse- eller orien-
teringsförmåga självständigt kan använda den.

Hissar och andra lyftanordningar ska utformas så att 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
kan uppmärksamma när hisskorgen stannat för av- och 
påstigning.

Transport med sjukbår i hiss ska kunna ordnas i bo-
stadshus med fler än fyra plan.

Ytterligare en personhiss ska finnas i byggnader som 
har fler än tio plan.

3:145 Tillgänglighet och användbarhet i publika loka-
ler

3:1451 Ljudmiljö
I publika lokaler där personer med nedsatt oriente-

ringsförmåga är beroende av ljudmiljön för att kunna 
ta del av väsentlig information ska ljudmiljön utformas 
för god hörbarhet, god taluppfattbarhet och god orien-
terbarhet.

Samlingssalar och receptioner ska utrustas med te-
leslingor eller andra tekniska lösningar så att de blir 
tillgängliga och användbara för personer med nedsatt 
hörsel.

3:1452 Samlingslokaler
Begränsade delar av biografer, teatrar, sporthallar 

och andra liknande större samlingslokaler behöver inte 
vara fullt tillgängliga och användbara för personer med 
nedsatt rörelseförmåga. Podier och scener ska dock all-
tid vara tillgängliga och användbara.

3:1453 Tillgängliga och användbara toaletter
Där det finns toaletter för allmänheten ska minst en 

toalett vara tillgänglig och användbar.
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3:146 Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bo-
stadslägenheter i ett plan

Rum, balkonger, terrasser och uteplatser ska vara 
tillgängliga och användbara för personer med nedsatt 
rörelseförmåga. För sådana terrasser som kompletterar 
tillgängliga och användbara samt väl placerade bal-
konger är tillgängligheten och användbarheten tillgo-
dosedd, om det med enkla åtgärder i efterhand går att 
ordna en ramp.

Minst dörren till huvudentrén samt minst en dörr till 
varje rum (inklusive rum för matlagning och ett hygien-
rum), balkong, terrass och uteplats ska medge passage 
med rullstol. Det ska finnas tillräcklig plats att öppna 
och stänga dörrarna från rullstolen.

Minst ett hygienrum ska vara tillgängligt och an-
vändbart för personer med nedsatt rörelseförmåga och 
utformas så att det lätt kan ordnas plats för medhjälpare.

I det tillgängliga och användbara hygienrumet ska 
också gå att ordna en separat duschplats om en sådan 
saknas från början.

3:147 Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bo-
stadslägenheter i flera plan

Kraven i avsnitt 3:146 ska uppfyllas på hela entrépla-
net.

3:148 Tillgängliga och användbara bostadskomple-
ment

Förvaringsutrymmen enligt avsnitt 3:23, postboxar, 
tvättstugor, avfallsutrymmen, sopnedkast och andra bo-
stadskomplement ska vara tillgängliga och användbara.

3:2 Bostadsutformning
Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd 

om utformnings- och egenskapskrav på bostäder. Av-
snitt 3:5 innehåller också föreskrifter och allmänna råd 
vid ändring av byggnader.

3:21 Allmänt

3:211 Utformningskrav respektive tekniska egen-
skapskrav

3:212 Definitioner
Matlagning: Tillagning av mat och förvaring av livs-

medel

3:22 Allmänt om utformning av bostäder
Bostäder ska dimensioneras och disponeras med hän-

syn till sin långsiktiga användning.
Bostäderna ska också inredas och utrustas med hän-

syn till sin långsiktiga användning.
I bostaden ska finnas
a) minst ett rum för personhygien,
b) inredning och utrustning för personhygien,
c) rum eller avskiljbar del av rum för daglig samvaro,
d) rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila,
e) rum eller avskiljbar del av rum för matlagning,
f) inredning och utrustning för matlagning,
g) utrymme för måltider i eller i närheten av rum för 

matlagning,
h) utrymme för hemarbete,
i) entréutrymme med plats för ytterkläder m.m.,

j) utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt om 
gemensam tvättstuga saknas,

k) utrymmen för förvaring, och
l) inredning för förvaring.
Avskiljbar del av rum ska ha fönster mot det fria. Av-

skiljbar del av rum ska också utformas så att den med 
bibehållen funktion kan avskiljas med väggar från res-
ten av rummet.

3:221 Bostäder i flera plan
I bostäder med flera plan ska entréplanet minst rymma
- ett hygienrum enligt avsnitt 3:146,
- avskiljbar sängplats (sovalkov),
- möjlighet till matlagning,
- utrymme för måltider,
- utrymme för sittgrupp,
- entréutrymme,
- utrymme för förvaring, och
- utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt om 

gemensam tvättstuga saknas.

3:222 Bostäder större än 55 m2

Bostäder med en lägenhetsyta större än 55 m2 ska 
utformas med hänsyn till det antal personer som de är 
avsedda för.

Sådana bostäder ska dock alltid ha plats för en par-
säng i minst ett rum eller en avskiljbar del av ett rum 
för sömn och vila.

3:223 Bostäder större än 35 m2 och högst 55 m2

Bostäder med en lägenhetsyta större än 35 m2 och 
högst 55 m2 ska utformas med hänsyn till sin storlek.

I sådana bostäder är det dock tillräckligt att antingen 
rummet för sömn och vila eller rummet med inredning 
och utrustning för matlagning är en avskiljbar del av 
ett rum. Avskiljbar del av rum ska ha fönster mot det 
fria och ska utformas så att den med bibehållen funktion 
kan avskiljas med väggar från resten av rummet. Rum-
met eller den avskiljbara delen av rummet för sömn och 
vila behöver inte ha plats för en parsäng.

3:224 Bostäder om högst 35 m2

Bostäder med en lägenhetsyta om högst 35 m2 ska 
utformas med hänsyn till sin storlek.

I sådana bostäder får utrymmena för funktionerna
a) daglig samvaro, sömn och vila samt matlagning 

finnas i ett och samma rum utan att vara avskiljbara,
b) daglig samvaro samt sömn och vila överlappa var-

andra helt eller delvis, och
c) måltider samt hemarbete överlappa varandra helt 

eller delvis.

3:225 Bostäder för en grupp boende
För en grupp boende får de enskilda bostadslägenhe-

ternas rum för matlagning och för daglig samvaro samt 
utrymme för måltider delvis sammanföras till gemen-
samma utrymmen.

För en grupp boende får de enskilda bostadslägenhe-
ternas inredning och utrustning för matlagning delvis 
sammanföras till gemensamma utrymmen.

De gemensamma utrymmena ska vara så stora att de 
på ett fullgott sätt kompenserar för inskränkningarna i 
de enskilda bostadslägenheterna.

De gemensamma utrymmena ska också vara så väl-
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utrustade att de på ett fullgott sätt kompenserar för in-
skränkningarna i de enskilda bostadslägenheterna.

Avsnitt 3:225 gäller inte för bostäder för personer 
med nedsatt funktionsförmåga.

3:226 Särskilda boendeformer för äldre
För en mindre grupp boende, i särskilda boendefor-

mer för äldre, får reglerna i första till och med fjärde 
stycket i avsnitt 3:225 tillämpas. De gemensamma ut-
rymmena ska ligga i anslutning till de enskilda lägen-
heterna.

Gruppbostäder avsedda för åldersdementa behöver 
inte ha inredning och utrustning för matlagning i de en-
skilda lägenheterna. I sådana fall ska dock nödvändiga 
installationer för detta vara förberedda. Enskilda bostä-
der om högst 35 m2 i särskilda boendeformer för äldre 
ska utformas enligt 3:223.

3:227 Studentbostäder

3:2271 Utformning av studentbostäder om högst 35 m2

Studentbostäder med en lägenhetsyta om högst 35 m2 
ska utformas med hänsyn till sin storlek.

I enskilda studentbostäder med en lägenhetsyta om 
högst 35 m2 får utrymmena för funktionerna

a) daglig samvaro, sömn och vila samt matlagning 
finnas i ett och samma rum utan att vara avskiljbara, och

b) daglig samvaro, sömn och vila, måltider samt he-
marbete överlappa varandra helt eller delvis.

3:2272 Rum för matlagning utan fönster mot det fria
Rum för matlagning i studentbostäder behöver inte 

ha fönster mot det fria.

3:2273 Bostäder för en student med gemensamma ut-
rymmen

För en grupp studenter som har enskilda bostäder 
avsedda för en person får rum för personhygien, rum 
för daglig samvaro och rum för matlagning samt utrym-
me för måltider, eller delar av dessa, sammanföras till 
gemensamma utrymmen. De gemensamma utrymmena 
ska vara så stora att de i skälig utsträckning kompense-
rar för inskränkningarna i de enskilda bostäderna.

För en grupp studenter som har enskilda bostäder av-
sedda för en person får dessutom inredning och utrust-
ning för matlagning eller delar av dessa, sammanföras 
till gemensamma utrymmen. De gemensamma utrym-
mena ska vara så välutrustade att de i skälig utsträck-
ning kompenserar för inskränkningarna i de enskilda 
bostäderna.

Gemensamma rum för personhygien ska finnas i nära 
anslutning och på samma plan som de enskilda bostä-
derna.

Ett gemensamt rum för personhygien får inte delas 
av fler än tre enskilda bostäder avsedda för en person.

Ett gemensamt rum med inredning och utrustning för 
matlagning får inte delas av fler än tolv enskilda bostä-
der avsedda för en person.

3:2274 Rum för sömn och vila i bostäder större än 55 m2

Bostäder med en lägenhetsyta större än 55 m2 som är 
avsedda för flera studenter ska utformas med hänsyn till 
det antal studenter som de är avsedda för. Bostäderna 

behöver inte ha plats för parsäng i något rum för sömn 
och vila.

3:23 Bostadskomplement
I bostadslägenhetens närhet ska det finnas en gemen-

sam tvättstuga med möjlighet att tvätta och torka maski-
nellt, om det saknas utrymme att tvätta och torka tvätt 
maskinellt i den enskilda bostadslägenheten (jämför 
avsnitt 3:22). I bostadslägenheten eller i dess närhet ska 
det finnas låsbart utrymme för förvaring av säsongsut-
rustning och liknande.

I bostadslägenhetens närhet ska det finnas rum för 
förvaring av barnvagnar, cyklar, utomhusrullstolar, rol-
latorer och liknande samt utrymme för postboxar.

3:3 Rumshöjd
Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd 

beträffande rumshöjd. Avsnitt 3:5 innehåller också fö-
reskrifter och allmänna råd vid ändring av byggnader.

3:31 Allmänt
Rumshöjden i byggnader ska vara tillräcklig för att 

undvika olägenheter för människors hälsa.

3:311 Rum att vistas i mer än tillfälligt

3:3111 Bostäder
Rumshöjden i bostäder ska vara minst 2,40 meter. I 

småhus får dock rumshöjden i vinds- och suterrängvå-
ningar samt källare vara lägst 2,30 meter. I begränsade 
delar av rum får dessa rumshöjder underskridas. I såda-
na delar av rum där ståhöjd behövs får rumshöjden dock 
inte vara lägre än 2,10 meter under horisontella delar av 
tak eller 1,90 meter under snedtak.

3:3112 Publika lokaler
Rumshöjden i publika lokaler ska vara minst 2,70 

meter. I rum avsedda för ett mindre antal personer får 
denna rumshöjd underskridas. Rumshöjden får dock 
inte vara lägre än 2,40 meter.

3:3113 Arbetslokaler
Rumshöjden i arbetsrum ska normalt vara minst 2,50 

meter.
Rumshöjden i undervisningslokaler och andra loka-

ler avsedda för ett större antal personer ska vara minst 
2,70 meter.

3:312 Rum att vistas i tillfälligt
I rum eller avskiljbara delar av rum i bostäder och pu-

blika lokaler avsedda för människor att vistas i tillfälligt 
ska rumshöjden inte vara lägre än 2,10 meter.

3:4 Driftutrymmen
Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd 

beträffande placering och utformning av driftutrym-
men. Avsnitt 3:5 innehåller också föreskrifter och all-
männa råd vid ändring av byggnader.
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3:41 Allmänt

3:411 Definitioner

Driftutrymmen: Utrymmen som huvudsakligen an-
vänds för byggnaders drift och sköt-
sel, t.ex. fläktrum, städutrymmen, 
hissmaskinutrymmen, avfallsutrym-
men, undercentraler och pannrum.

Avfallsanordningar: Fasta anordningar för hantering av 
avfall, t.ex. sopsugar och maskinellt 
lyftbara storbehållare (nedgrävda och 
ytplacerade).

3:42 Utformning av driftutrymmen
Driftutrymmen ska placeras och utformas så att ris-

ken för olyckor vid användning, kontroll och under-
håll av utrymmena och deras installationer begränsas. 
Driftutrymmena och deras installationer ska dessutom 
placeras och utformas så att risken för brukarnas eller 
grannarnas hygien eller hälsa begränsas.

Det ska finnas tillräcklig plats för material och utrust-
ning samt för drift- och underhållsarbete.

3:421 Tillträdesvägar till driftutrymmen
Driftutrymmen ska placeras och utformas så att ris-

ken för olyckor begränsas vid tillträde och transporter. 
Tillträdesvägarna ska utformas så att det finns tillräck-
lig plats för transport av stora och tunga installations-
delar. Tillträdesväg via en bostadslägenhet får endast 
finnas till installationer avsedda enbart för den enskilda 
bostaden.

3:422 Avfallsutrymmen och avfallsanordningar
I eller i anslutning till en byggnad ska det finnas ut-

rymmen eller anordningar för hantering av avfall som 
kan nyttjas av alla brukare av byggnaden. För småhus 
får lösa avfallsbehållare användas. Utrymmena ska ut-
formas och dimensioneras så att de, utöver vad som 
anges i avsnitt 3:42, möjliggör återvinning av avfallet.

Regler om manuell hantering och belastningsergo-
nomi återfinns även i finska författningar om arbetar-
skydd.

Utrymmen eller anordningar för hantering av avfall 
ska anpassas till

- hämtningsintervallen och avfallsmängderna,
- sorten och sammansättningen av avfall,
- behovet av rengöring,
- behovet av att de ska kunna användas så att risken 

för olycksfall begränsas, och
- lokala regler för avfallshantering om hur avfall sor-

teras, förvaras och hämtas.
Grovavfall ska kunna tas om hand separat.
Sopnedkast och rörtransportsanordningar ska kunna 

spärras från tillhörande uppsamlingsutrymmen.
Utrymmen eller anordningar för hantering av avfall 

får inte placeras
- så att avfall måste transporteras genom utrymmen 

där personer vistas mer än tillfälligt eller där livsmedel 
förvaras, och

- så att matavfall måste transporteras genom kommu-
nikationsutrymmen i direkt anslutning till utrymmen 
där personer vistas mer än tillfälligt eller där livsmedel 
förvaras.

3:423 Avfallshantering i bostadslägenheten
I bostadslägenheter ska det finnas plats för källsorte-

ring av avfall.

3:5 Krav på tillgänglighet, bostadsutformning, 
rumshöjd och driftutrymmen vid ändring av 
byggnader

3:51 Tillgänglighet och användbarhet för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

3:511 Tillgänglighet och användbarhet i byggnader
Byggnader ska vid ändring uppfylla de krav på till-

gänglighet och användbarhet som anges i avsnitt 3:1. 
Kraven får tillgodoses på annat sätt än vad som anges 
där om motsvarande nivå på tillgänglighet och använd-
barhet ändå uppnås.

Avsteg från nivån får dock göras om det finns syn-
nerliga skäl med hänsyn till ändringens omfattning och 
byggnadens förutsättningar. Regler om detta finns i det-
ta avsnitt och i avsnitt 1:22.

Regler om krav på hissar vid ändringar finns i avsnitt 
3:513.

3:512 Tillgängliga och användbara entréer till bygg-
nader

Nivåskillnader till huvudentréer ska överbryggas om 
det inte finns synnerliga skäl för avsteg.

För småhus är kravet på tillgänglighet och använd-
barhet dock tillgodosett, om det i efterhand med enkla 
åtgärder går att ordna en ramp till entrén inom tomten.

3:513 Tillgänglig och användbar hiss eller annan lyft- 
anordning

Vid omfattande ändringar av flerbostadshus med fler 
än två våningar, arbetslokaler och publika lokaler ska 
en tillgänglig och användbar hiss eller annan lyftanord-
ning installeras, om sådan saknas. Med våning jämställs 
vind där det finns en bostad eller huvuddelen av en bo-
stad. Avsteg från denna föreskrift får göras endast om 
det finns synnerliga skäl för detta.

3:514 Tillgänglighet och användbarhet på tomter

3:52 Bostadsutformning
Bostäder ska dimensioneras, disponeras, inredas och 

utrustas med hänsyn till sin långsiktiga användning. 
Den kravnivå som anges i avsnitt 3:2 ska eftersträvas. 
Regler om ändring av byggnader finns också i avsnitt 
1:22.

3:53 Rumshöjd
Rumshöjden i byggnader ska vara tillräcklig för att 

undvika olägenheter för människors hälsa. Regler om 
ändring av byggnader finns också i avsnitt 1:22.

3:54 Avfallsutrymmen och avfallsanordningar
I eller i anslutning till en byggnad ska det finnas ut-

rymmen eller anordning för hantering av avfall som 
kan nyttjas av alla brukare av byggnaden. Motsvarande 
kravnivå som anges i avsnitt 3:422-3:423 ska eftersträ-
vas. Regler om ändring av byggnader finns också i av-
snitt 1:22.
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4 Bärförmåga, stadga och beständighet
4:1 Allmänt

Detta avsnitt innehåller föreskrifter om byggnaders 
och konstruktioners bärförmåga, stadga och beständig-
het.

De väsentliga tekniska kraven enligt 65 § PBL för 
en byggnads bärande och stabiliserande konstruktioner 
uppfylls då författningarna i avsnitt 4:2 tillämpas.

4:2 Föreskrifter om bärande konstruktioner 
och geokonstruktioner

Med de avvikelser som anges i avsnitt 4:3 ska följan-
de författningar tillämpas i landskapet Åland

1) miljöministeriets förordning om bärande kon-
struktioner, utfärdad den 17 juni 2014 och

2) miljöministeriets förordning om geokonstruktio-
ner, utfärdad den 17 juni 2014.

4:3 Avvikelser
Hänvisningar i de författningar som anges i avsnitt 

4:2 till föreskrifter i rikslagstiftning avser motsvarande 
bestämmelser i landskapslagstiftning.

5 Brandskydd
Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd 

till 12 kap. 65 § PBL beträffande grundläggande krav 
på byggnaders brandskydd. Avsnittet innehåller även 
föreskrifter och allmänna råd beträffande utrycknings-
fordons framkomlighet på tomter i händelse av brand. 
Avsnitt 5:8 innehåller också föreskrifter och allmänna 
råd vid ändring av byggnad.

5:1 Allmänna förutsättningar
Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att 

brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen 
av brandskyddet ska förutsätta att brand kan uppkom-
ma.

Brandskyddet ska utformas med betryggande robust-
het så att hela eller stora delar av skyddet inte slås ut av 
enskilda händelser eller påfrestningar.

5:11 Dimensionering
Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas 

och verifieras genom förenklad eller analytisk dimen-
sionering.

5:111 Förenklad dimensionering
Förenklad dimensionering innebär att byggherren 

uppfyller föreskrifterna genom de lösningar och meto-
der som anges i de allmänna råden i avsnitt 5:2–5:7.

Förenklad dimensionering får inte tillämpas om ett 
automatiskt släcksystem används för att uppfylla kraven

a) i fler än två föreskrifter, eller
b) i fler än en föreskrift, där det finns krav på automa-

tiskt släcksystem.
De föreskrifter som avses anges är avsnitt 5:331, 

5:336, 5:527, 5:531, 5:5332, 5:534, 5:536, 5:542, 5:548, 
5:551 5:561 och 5:732.

5:112 Analytisk dimensionering
Analytisk dimensionering innebär att byggherren 

uppfyller en eller flera av föreskrifterna i detta avsnitt 
på annat sätt än genom förenklad dimensionering.

Verifieringen av byggnadens brandskydd ska utföras 
genom

- kvalitativ bedömning,
- scenarioanalys,
- kvantitativ riskanalys,
eller motsvarande metoder. Metoderna får också 

kombineras.
Verifieringsmetoden ska väljas för det specifika ob-

jektet med hänsyn till hur komplext brandskyddet är.
Kvalitativ bedömning får användas som verifierings-

metod om avvikelserna från förenklad dimensionering 
är begränsade. Detsamma gäller om utformningens 
effekt på brandsäkerheten är väl känd och om utform-
ningen med god marginal uppfyller föreskrifterna.

Brandskydd i byggnader i byggnadsklass Br0 ska ve-
rifieras med analytisk dimensionering.

5:12 Dokumentation
En brandskyddsdokumentation ska upprättas. Av 

denna ska framgå vilka förutsättningarna för det bygg-
nadstekniska brandskyddet är och hur den uppförda 
byggnadens brandskydd är utformat samt verifiering 
av att brandskyddet uppfyller kraven i detta avsnitt och 
beträffande bärförmåga vid brand i föreskrifterna i av-
snitt 4.

Kravet på brandskyddsdokumentation gäller inte för 
komplementbyggnader som är högst 15 m2.

5:13 Betydelse av kommunala räddningsmyndighe-
tens insats

Om den kommunala räddningsmyndighetens har till-
räckligt snabb insatstid och tillräcklig förmåga får ut-
rymning genom fönster med hjälp av den kommunala 
räddningsmyndigheten enligt 5:323 tillämpas.

5:2 Brandtekniska klasser och övriga förut-
sättningar

5:21 Verksamhetsklasser
Utrymmen i byggnader ska, utifrån avsedd verksam-

het, delas in i verksamhetsklasser (Vk).

5:211 Verksamhetsklass 1 – Industri, kontor m.m.
Verksamhetsklassen omfattar utrymmen där det vis-

tas personer som kan förväntas ha god lokalkännedom, 
som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och 
som kan förväntas vara vakna.

5:212 Verksamhetsklass 2 – Samlingslokaler m.m.
Verksamhetsklassen omfattar samlingslokaler och 

andra lokaler där det vistas personer som inte kan för-
väntas ha god lokalkännedom, som har förutsättningar 
att själva sätta sig i säkerhet och som kan förväntas vara 
vakna. Med en samlingslokal avses varje lokal eller 
varje grupp av lokaler inom en brandcell som är avsedd 
för ett större antal personer.

Utrymmen ska delas in i verksamhetsklasserna 2A, 
2B eller 2C.
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Verksamhetsklass 2A avser en lokal för högst 150 
personer.

Verksamhetsklass 2B avser en samlingslokal för fler 
än 150 personer.

Verksamhetsklass 2C avser en samlingslokal som är 
avsedd för fler än 150 personer och där alkohol serveras 
i mer än begränsad omfattning.

5:213 Verksamhetsklass 3 – Bostäder
Verksamhetsklassen omfattar bostäder där det vistas 

personer som kan förväntas ha god lokalkännedom, 
som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och 
som inte kan förväntas vara vakna.

Verksamhetsklass 3A omfattar boenden som avses i 
första stycket och inte omfattas av verksamhetsklass 3B.

Verksamhetsklass 3B omfattar gemensamhetsboenden.

5:214 Verksamhetsklass 4 – Hotell m.m.
Verksamhetsklassen omfattar utrymmen där det vis-

tas personer som inte kan förväntas ha god lokalkänne-
dom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säker-
het och som inte kan förväntas vara vakna.

5:215 Verksamhetsklass 5 – Vårdmiljöer m.m.
Verksamhetsklassen omfattar utrymmen där det vis-

tas personer som har begränsade, eller inga, förutsätt-
ningar att själva sätta sig i säkerhet.

Utrymmen ska delas in i verksamhetsklasserna 5A, 
5B, 5C eller 5D.

Verksamhetsklass 5A omfattar utrymmen som är 
avsedda för verksamhet som bedrivs under dagtid och 
som uppfyller föreskriftens första stycke.

Verksamhetsklass 5B omfattar behovsprövade sär-
skilda boenden för personer

- med fysisk eller psykisk sjukdom,
- med funktionsnedsättning
- med utvecklingsstörning,
- med demens eller
- som på annat sätt har en nedsatt förmåga att själva 

sätta sig i säkerhet.
Verksamhetsklass 5C omfattar lokaler för hälso- och 

sjukvård.
Verksamhetsklass 5D omfattar lokaler avsedda för 

personer som hålls inlåsta.

5:216 Verksamhetsklass 6
Verksamhetsklass 6 omfattar lokaler med förhöjd 

sannolikhet för uppkomst av brand eller där en brand 
kan få ett mycket snabbt och omfattande förlopp.

5:22 Byggnadsklasser
Byggnader ska delas in i byggnadsklasser, Br, utifrån 

skyddsbehovet.
- Byggnader med mycket stort skyddsbehov ska ut-

formas i byggnadsklass Br0.
- Byggnader med stort skyddsbehov ska utformas i 

byggnadsklass Br1.
- Byggnader med måttligt skyddsbehov ska utformas 

i byggnadsklass Br2.
- Byggnader med litet skyddsbehov ska utformas i 

byggnadsklass Br3.
Vid bedömningen av skyddsbehovet ska hänsyn tas 

till troliga brandförlopp, potentiella konsekvenser vid 
en brand och byggnadens komplexitet.

5:23 Byggnadsdelar, klasser och definitioner

5:231 Klassbeteckningar
Byggnadsdelar delas in beroende på funktion i föl-

jande klasser
– R bärförmåga,
– RE bärförmåga och integritet (täthet),
– REI bärförmåga, integritet och isolering,
– E integritet,
– EI integritet och isolering,
– EI1 eller EI2 integritet och isolering för brandav-

skiljande fönster (som endast kan öppnas med verktyg, 
nyckel eller liknande) eller för branddörrar,

– EW integritet och begränsad strålning.
Beteckningarna åtföljs av ett tidskrav: 15, 30, 45, 

60, 90, 120, 180, 240 eller 360 minuter. Klasserna kan 
kombineras med tilläggsbeteckningarna

– M mekanisk påverkan,
– Sa eller Sm brandgastäthet för dörrar,
– C dörrar med dörrstängare i någon av klasserna 

C1–C5.
Därutöver används följande klassbeteckningar för 

material, beklädnader och ytskikt där beteckningar med 
index L avser material för rör

– A1, A2, B, C, D, E
– A1L, A2L, BL, CL, DL, EL
Brandteknisk klass A1 är det högsta kravet och kan 

inte kombineras med någon tilläggsklass. Klasserna A2, 
B, C, D kombineras alltid med någon av följande till-
läggsklasser:

– s1 byggnadsdelen får avge mycket begränsad 
mängd med brandgaser.

– s2 byggnadsdelen får avge begränsad mängd med 
brandgaser.

– s3 inget krav på begränsad produktion av brand-
gaser.

– d0 brinnande droppar eller partiklar får inte avges 
från byggnadsdelen.

– d1 brinnande droppar eller partiklar får avges i be-
gränsad mängd.

– d2 inget krav på begränsning av brinnande droppar 
och partiklar.

Brandteknisk klass E är den lägsta klassen och kom-
bineras med tilläggsklassen d2 om inget droppkrav 
uppfylls.

Golvbeläggning A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl
Klassen A1fl är det högsta kravet och kan inte kom-

bineras med någon tilläggsklass. Klasserna A2fl, Bfl, Cfl, 
Dfl kombineras alltid med någon av följande tilläggs-
klasser:

– s1 golvmaterialet får avge en begränsad mängd 
med brandgaser.

– s2 inget krav på begränsad produktion av brandga-
ser. Klassen Efl är den lägsta klassen och kombineras 
inte med någon tilläggsklass.

– Kablar Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca
Klassen Aca är den högsta klassen och kan inte kom-

bineras med någon tilläggsklass. Klasserna B1ca, B2ca, 
Cca, Dca kombineras alltid med någon av följande till-
läggsklasser:

– s1 kabeln får avge mycket begränsad mängd med 
brandgaser.
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– s2 kabeln får avge begränsad mängd med brand-
gaser.

– s3 inget krav på begränsad produktion av brand-
gaser.

– d0 brinnande droppar eller partiklar får inte avges 
från kabeln.

– d1 brinnande droppar eller partiklar får avges i be-
gränsad mängd.

– d2 inget krav på begränsning av brinnande droppar 
och partiklar.

Klasserna B1ca, B2ca, Cca, Dca kan även kombineras 
med någon av följande tilläggsklasser:

– a1 kabeln får avge mycket begränsad mängd sura 
och frätande brandgaser

– a2 kabeln får avge begränsad mängd sura och 
frätande brandgaser

– a3 inget krav på begränsning av sura och frätande 
brandgaser.

Klassen Eca är den lägsta klassen och kan inte kombi-
neras med någon tilläggsklass.

– Taktäckning klass BROOF (t2).
– Beklädnad brandteknisk klass K210/B-s1,d0.
– Motstånd mot sotbrand, klass G.
Klassbeteckning och tillämpliga tilläggsklasser ska 

minst motsvara de krav som anges i denna författning 
för att uppfylla kraven och tillåtas i respektive tillämpning.

5:2311 Dörrar

5:232 Avskiljande konstruktion
Med avskiljande konstruktion avses en konstruktion 

såsom bjälklag och väggar – inklusive genomföringar 
och liknande samt anslutningar till angränsande bygg-
nadsdelar – som motstår hela eller del av ett brandför-
lopp. Avskiljande konstruktion ska uppfylla relevanta 
krav på integritet och isolering.

Kravet att brand- och brandgasspridning ska begrän-
sas ska tillämpas med beaktande av vilka brandförlopp 
som kan förväntas och byggnadens skyddsbehov.

5:233 Brandbelastning
Med brandbelastning avses energi per golvarea (MJ/m2) 

inom ett visst utrymme. Brandbelastning bestäms för 
den totala mängd energi som kan förbrännas vid ett 
fullständigt brandförlopp i förhållande till golvarean för 
aktuellt utrymme.

Det dimensionerade värdet på brandbelastningen ska 
vara det värde som inryms i 80 % av de observerade 
värdena i ett representativt statistiskt material.

5:24 Allmänna byggnadstekniska begrepp

5:241 Luftsluss och brandsluss
Luftslussar förbinder utrymmen där särskilda krav 

ställs på skydd mot spridning av brand och brandga-
ser. Luftslussen ska vara så stor att den kan passeras 
med endast en dörr i taget öppen. Om luftslussen ingår 
i en brandcellsgräns ska den brandklassade dörren vara 
självstängande.

Brandslussar förbinder utrymmen med särskilt höga 
krav på skydd mot spridning av brand och brandga-
ser. Brandslussen ska utformas som egen brandcell. 
Brandslussen ska vara så stor att den kan passeras med 
endast en dörr i taget öppen.

5:242 Brandcell
Med brandcell avses en avskild del av en byggnad 

inom vilken en brand under hela eller delar av ett brand-
förlopp kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar 
av byggnaden eller andra byggnader. Brandcellen ska 
vara avskild från byggnaden i övrigt med omslutande 
väggar och bjälklag eller motsvarande, så att utrymning 
av byggnaden tryggas och så att personer i intilliggan-
de brandceller eller byggnader skyddas under hela eller 
delar av ett brandförlopp.

5:243 Brandsektion
Med brandsektion avses en avskild del av en bygg-

nad inom vilken en brand kan utvecklas utan att sprida 
sig till andra delar av byggnaden eller andra byggnader. 
Brandsektionen ska vara avskild från byggnaden i öv-
rigt med brandväggar och bjälklag eller motsvarande så 
att brandspridningen inom och mellan byggnader be-
gränsas.

5:244 Brandvägg
Brandväggar ska med tillräcklig tillförlitlighet kunna 

begränsa en brand utan insats från räddningspersonal. 
Väggen ska tåla sannolik mekanisk påverkan vid brand 
och utformas så att den enkelt kan lokaliseras av den 
kommunala räddningsmyndigheten.

Byggnadsdelar, installationer och anslutningar som 
placeras på, intill eller i en brandvägg ska utformas så 
att de inte kan försämra brandväggens funktion.

Brandväggen mellan byggnader ska ha sådan stabi-
litet och bärförmåga att byggnader på endera sidan kan 
störta samman utan att brandväggens egenskaper avse-
värt försämras.

Brandväggar får vara gemensamma i sammanbyggda 
byggnader. I sammanbyggda byggnader av olika bygg-
nadsklasser ska brandväggen utformas i samma brand-
tekniska klass som gäller för byggnaden med den högre 
byggnadstekniska klassen.

5:245 Trapphus Tr1
Trapphus Tr1 ska utformas med avskiljande kon-

struktion så att brand- och brandgasspridning till trapp-
huset begränsas.

5:246 Trapphus Tr2
Trapphus Tr2 ska utformas med avskiljande kon-

struktion så att brand- och brandgasspridning till trapp-
huset begränsas.

5:247 Utrymningsväg och säker plats
En utrymningsväg ska vara en utgång till en säker 

plats. En utrymningsväg får även vara ett utrymme i 
en byggnad som leder från en brandcell till en sådan 
utgång.

5:248 Utrymningsplats
Med utrymningsplats avses ett utrymme i angräns-

ande brandcell som är placerad i anslutning till ut-
rymningsväg där personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga kan avvakta fortsatt utrymning. 
Utrymningsplatsen får även vara en del av utrymnings-
vägen om utrymningsplatsen är placerad i anslutning 
till de utrymmen som betjänas av utrymningsvägen.

Utrymningsplatsen ska kunna rymma personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Utrymnings-

LF (2015:5) om Ålands byggbestämmelsesamlingH 3



323

platsen ska vara användbar och tillgänglig för perso-
nerna som anges i avsnitt 3:1 samt vara åtkomlig utan 
nyckel eller motsvarande.

Utrymningsplatsen ska vara belägen i samma plan 
som det utrymme som den betjänar. Det ska finnas 
möjlighet till tvåvägskommunikation från utrymnings-
platsen. Kommunikationssystemet funktion ska kunna 
upprätthållas vid strömavbrott samt ha ett skydd mot 
strömavbrott till följd av brand.

5:249 Avskilt pannrum
Med avskilt pannrum avses sådana pannrum som är 

särskilt utformade med skydd mot utveckling och sprid-
ning av brand och brandgas.

5:25 Brandtekniska installationer

5:251 Larmsystem

5:2511 Automatiskt brandlarm
Automatiskt brandlarm ska installeras när detta är en 

förutsättning för brandskyddets utformning. Systemet 
ska utformas med sådana egenskaper att det, med hög 
tillförlitlighet, har förmåga att detektera brand och att 
ge signal till de funktioner som är beroende av larmet. 
Systemet ska utformas med tillräcklig täckningsgrad 
och ska aktivera tillräckligt snabbt för att säkerställa av-
sedd funktion. Systemet ska utformas så att korrosion, 
termisk påverkan eller andra faktorer i byggnadens mil-
jö inte påverkar tillförlitligheten.

Anläggningens funktion ska kunna upprätthållas vid 
strömavbrott och ska förses med skydd mot strömav-
brott på grund av brand i de utrymmen som inte täcks 
av det automatiska brandlarmet.

Om det automatiska brandlarmet är en förutsättning 
för brandskyddet i hela eller delar av en byggnad ska 
detektionssystemet täcka dessa områden.

5:2512 Utrymningslarm
Utrymningslarm ska installeras när detta är en för-

utsättning för brandskyddets utformning. Utrymnings-
larmet ska utformas efter behovet av information så att 
personer som vistas i byggnaden kan nås av information 
om lämpliga åtgärder vid utrymning.

Utrymmen i publika lokaler där personer med hör-
selnedsättning kan vistas utan direktkontakt med andra 
personer ska förses med kompletterande larmdon så att 
även hörselskadade och döva nås av varningssignaler i 
händelse av brand eller annan fara.

Vid akustiskt larm ska hörbarheten vara sådan att sig-
naler eller meddelanden kan uppfattas i berörda delar 
av byggnaden.

Anläggningens funktion ska kunna upprätthållas vid 
strömavbrott samt ha ett skydd mot strömavbrott på 
grund av brand.

5:2513 Brandvarnare
Brandvarnare ska installeras när dessa är en förutsätt-

ning för brandskyddets utformning. Brandvarnare ska 
utformas och placeras så att de, med hög tillförlitlighet, 
har förmåga att detektera och varna vid brand. Brand-
varnare ska dessutom utformas med tillräckligt snabb 
aktiveringstid så att de varnar tidigt.

Brandvarnare ska utformas så att korrosion, termisk 

påverkan eller andra faktorer i byggnadens miljö inte 
påverkar tillförlitligheten.

5:252 Automatiska släcksystem
Om ett automatiskt släcksystem är en förutsättning 

för brandskyddets utformning ska det utformas så att 
det, med hög tillförlitlighet, har förmåga att släcka el-
ler kontrollera en brand under avsedd tid. Systemet ska 
aktivera tillräckligt snabbt och ska utformas med till-
räcklig täckningsgrad för att säkerställa avsedd funk-
tion. Systemet ska ha sådana egenskaper som krävs för 
att säkerställa att aktivering kan ske med hög tillförlit-
lighet. Systemet ska utformas så att korrosion, termisk 
påverkan eller andra faktorer i byggnadens miljö inte 
påverkar tillförlitligheten. System med släckmedel som 
kan ha toxiska egenskaper ska utformas så att betryg-
gande personsäkerhet upprätthålls.

Anläggningen ska ha ett skydd mot att funktionen 
störs på grund av brand.

5:2521 Automatisk vattensprinkleranläggning

5:2522 Boendesprinkler

5:253 Brandgasventilation
Om ett system för brandgasventilation är en förut-

sättning för att brandskyddet ska fungera ska systemet 
utformas så att det, med hög tillförlitlighet, kan kont-
rollera brandgaser under avsedd tid. Systemet ska ha 
tillräckligt snabb aktiveringstid och tillräcklig kapa-
citet för att säkerställa att brandskyddet blir tillfreds-
ställande. Vid dimensionering av brandgasventilation 
ska hänsyn tas till snölast och vindlast. Öppningar och 
andra anordningar ska utformas så att vägar för tilluft 
och frånluft säkerställs utifrån de förhållanden som kan 
uppstå vid en brand. Anläggningens funktion ska kunna 
upprätthållas då ström finns till byggnaden samt ha ett 
skydd mot strömavbrott på grund av brand.

5:254 Dörrstängare
Dörrstängare ska installeras när detta är en förutsätt-

ning för brandskyddets utformning. Systemet ska utfor-
mas så att det, med hög tillförlitlighet, säkerställer att 
brandcellsgränserna upprätthåller sin funktion.

5:255 Ventilationstekniskt brandskydd

5:2551 Spjäll
Om spjäll är en förutsättning för brandskyddets ut-

formning ska de utformas så att de, med hög tillförlitlig-
het, skyddar mot brand- och brandgasspridning i venti-
lationssystemet motsvarande den avskiljande förmåga 
som gäller för brandcellsgränsen. Spjäll ska klara den 
temperatur som de utsätts för och spjällen ska aktive-
ras inom den tid som krävs för att avsedd funktion ska 
uppnås.

Spjällen ska vid behov förses med ett skydd mot 
strömavbrott på grund av brand.

5:2552 Fläktar i drift vid brand
Med fläktar i drift vid brand avses en skyddsmetod 

som innebär att fläktar i ventilationssystem används 
för att kontrollera brandgaser eller begränsa brand- och 
brandgasspridning mellan brandceller.

Om fläktar i drift vid brand är en förutsättning för 
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brandskyddets utformning ska de dimensioneras så att 
de med hög tillförlitlighet uppfyller avsedd funktion. 
Systemet ska förses med ett skydd mot strömavbrott på 
grund av brand.

5:256 Trycksättning av utrymme
Om trycksättning av ett utrymme är en förutsättning 

för brandskyddets utformning ska systemet, med hög 
tillförlitlighet, utformas så att brandgasspridning till det 
utrymmet begränsas.

5:3 Möjlighet till utrymning vid brand

5:31 Allmänt
Byggnader ska utformas så att det ges möjlighet till 

tillfredsställande utrymning vid brand. Med tillfreds-
ställande utrymning avses att personer som utrymmer, 
med tillräcklig säkerhet, inte utsätts för nedfallande 
byggnadsdelar, hög temperatur, hög värmestrålning, 
giftiga brandgaser eller dålig sikt som hindrar utrym-
ning till en säker plats.

5:32 Tillgång till utrymningsväg

5:321 Allmänt
Om inget annat anges i avsnitt 5:322 ska utrymmen 

där personer vistas mer än tillfälligt utformas med till-
gång till minst två av varandra oberoende utrymnings-
vägar.

Om bostaden eller lokalen har fler än ett plan ska det 
finnas minst en utrymningsväg från varje plan. Mindre 
entresolplan får dock utformas utan utgång till utrym-
ningsväg från entresolplanet under förutsättning att 
utrymningen ändå kan ske på ett tillfredsställande sätt.

I byggnader med fler än åtta men högst sexton vå-
ningsplan ska bostäder och lokaler utformas med till-
gång till minst ett trapphus Tr2. I byggnader med fler än 
sexton våningsplan ska bostäder och lokaler utformas 
med tillgång till minst ett trapphus Tr1.

5:322 En enda utrymningsväg
Dörr direkt till säker plats får vara den enda utrym-

ningsvägen från utrymmen i markplanet för
1) utrymmen i verksamhetsklass 1, om möjligheten 

till utrymning kan anses vara tillfredsställande och där 
ett begränsat antal personer förväntas vistas.

2) mindre lokaler och bostäder i verksamhetsklass 
2A, 3, 4 och 5B som är lätt överblickbara och där ett 
begränsat antal personer förväntas vistas.

Om förutsättningarna för tillfredsställande utrymning 
finns får trapphus Tr1 utgöra den enda utrymningsvä-
gen från bostäder i verksamhetsklass 3 och från lokaler 
i verksamhetsklass 1.

Om förutsättningarna för tillfredställande utrymning 
finns får trapphus Tr2 utgöra den enda utrymningsvägen 
i lokaler i verksamhetsklass 1 i byggnader med högst 
åtta våningsplan och från bostäder i verksamhetsklass 3 
i byggnader med högst sexton våningsplan.

5:3221 Möjlighet till utrymning från utrymmen där 
man enbart vistas tillfälligt

Utrymmen där personer enbart vistas tillfälligt ska 
utformas med tillgång till minst en utrymningsväg.

5:323 Utrymning genom fönster
Fönster för utrymning ska utformas så att utrymning 

kan ske på betryggande sätt.
I utrymmen i verksamhetsklass 1, skolor i verksam-

hetsklass 2A samt bostäder i verksamhetsklass 3 får en 
av utrymningsvägarna ersättas av tillgång till fönster. 
Fönstrets underkant får vara beläget högst 2,0 m över 
marknivån utanför och om möjlighet till utrymning i 
övrigt ges på ett tillfredsställande sätt.

Utrymning från bostäder i verksamhetsklass 3 i 
byggnad Br2 och Br3 får även ske enligt avsnitt 5:353.

Utrymning från fönster med hjälp av den kommuna-
la räddningsmyndigheten får tillgodoräknas som en av 
utrymningsvägarna för byggnader i verksamhetsklas-
serna 1 eller 3, förutsatt att högst 15 personer utrym-
mer denna väg från brandcellen. Detta förutsätter att 
den kommunala räddningsmyndigheten har tillräckligt 
snabb insatstid och förmåga. Uppställningsplats dimen-
sionerad för den kommunala räddningsmyndighetens 
utrustning ska finnas.

5:33 Utformning och framkomlighet

5:331 Gångavstånd till utrymningsväg

5:332 Gångavstånd inom utrymningsväg
Utrymningsvägar ska utformas så att risken för att 

personer blir instängda av brand och brandgas begränsas.

5:333 Dimensionerande personantal

5:334 Utformning av utrymningsvägar
I lokaler för ett större antal personer ska åtgärder vid-

tas som innebär att hög persontäthet vid utgången och 
långa kötider undviks.

5:335 Dörrar
Dörrar som ska användas för utrymning ska vara ut-

åtgående i utrymningsriktningen och lätta att identifiera 
som utgångar. Inåtgående dörrar får endast användas 
om köbildning inte kan förväntas uppstå framför dör-
ren. Andra varianter på dörrar får användas om de kan 
ge en motsvarande säkerhet som slagdörrar.

Dörrar som ska användas för utrymning ska vara lätta 
att öppna och passera. Undantag medges för utrymmen 
i verksamhetsklass 5D.

Dörrar som ska användas för utrymning och som en-
dast går att öppna med nyckel får användas i utrymmen 
i verksamhetsklasserna 1 och 3 om dörrarna betjänar 
ett litet antal personer som kan förväntas ha tillgång till 
nyckel.

5:336 Utrymningsplats
Publika lokaler som ska vara tillgängliga och använd-

bara enligt avsnitt 3:1 för personer med nedsatt rörel-
se- eller orienteringsförmåga ska förses med minst två 
oberoende utrymningsplatser. Om lokalen har fler än ett 
plan ska det finnas minst en utrymningsplats på varje 
plan. Om lokalen i enlighet med avsnitt 5:322 enbart 
har en enda utrymningsväg får lokalen utformas med en 
utrymningsplats. Utrymningsplatsen ska vara placerad i 
intilliggande brandcell och finnas i anslutning till eller i 
utrymningsvägen. En utrymningsplats ska kunna rym-
ma minst en mindre utomhusrullstol.

Utrymningsväg som är tillgänglig och användbar och 
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som leder horisontellt till säker plats behöver inte förses 
med någon utrymningsplats. Publika lokaler som är för-
sedda med automatiskt släcksystem behöver inte förses 
med utrymningsplats. Ytterligare krav anges i avsnitt 
5:352.

5:337 Hiss

5:34 Brandtekniska installationer

5:341 Vägledande markeringar
Med vägledande markeringar avses skyltar eller 

liknande som vid utrymning ger vägledning så att ut-
rymningen inte hindras av svårigheter att orientera sig 
i byggnaden.

Vägledande markeringar ska finnas i utrymmen som 
är svårorienterade. Krav på vägledande markering finns 
även i avsnitt 5:351, 5:352, 5:354 och 5:357. Där krav 
på vägledande markering finns ska belysning eller ge-
nomlysning av vägledande markeringar ha säkerställd 
strömförsörjning motsvarande nödbelysning enligt av-
snitt 5:343.

För de utrymmen där krav på vägledande markering 
gäller ska skyltar eller liknande finnas i anslutning till 
de dörrar och fönster som är avsedda för utrymning. 
Skyltar ska utformas som gröna skivor med tydliga vita 
symboler och ska lätt kunna uppmärksammas.

5:342 Allmänbelysning
Utrymningsvägar ska förses med allmänbelysning 

som med tillfredsställande säkerhet fungerar.

5:343 Nödbelysning
I byggnad eller del av byggnad där nödbelysning 

föreskrivs ska nödbelysningen möjliggöra utrymning 
även vid strömavbrott.

Nödbelysningen ska vid brand fylla sin funktion i de 
delar av byggnaden som inte är i brandens omedelbara 
närhet. Vid strömavbrott ska nödbelysningen ge avsedd 
belysning under minst 60 minuter.

Nödbelysning ska finnas i samtliga trapphus, som är 
utrymningsvägar, i byggnader med fler än åtta vånings-
plan. Krav på nödbelysning finns även i avsnitt 5:352, 
5:353, 5:354, 5:356 och 5:357.

5:35 Särskilda krav för de olika verksamhetsklasserna

5:351 Verksamhetsklass 2A
Lokaler som tillhör verksamhetsklass 2A ska förses 

med vägledande markeringar. Mindre lokaler som är 
lätt överblickbara får utformas utan krav på vägledande 
markering.

5:352 Verksamhetsklass 2B och 2C
Utrymningsvägar från samlingslokaler ska dimensi-

oneras för det maximala antal personer som får vistas 
i lokalen.

Dörrar i eller till utrymningsväg ska kunna öppnas 
genom att trycka på dörren eller kunna öppnas med ett 
lättmanövrerat trycke.

Samlingslokaler ska förses med anordningar för var-
ning i händelse av brand och vid behov anordning för 
tidig upptäckt av brand.

Samlingslokaler ska vara försedda med vägledande 
markeringar för utrymning.

Samlingslokaler ska vara försedda med allmänbe-
lysning och nödbelysning. Utrymningsvägar från sam-
lingslokaler ska vara försedda med nödbelysning. Ome-
delbart utanför utgångar till det fria ska nödbelysning 
anordnas.

Utvändiga utrymningsvägar från samlingslokaler ska 
i hela sin längd vara belysta och försedda med nödbe-
lysning.

5:353 Verksamhetsklass 3
Bostäder i verksamhetsklass 3 ska förses med an-

ordningar för tidig upptäckt och varning i händelse av 
brand. Signalen ska kunna uppfattas i de utrymmen där 
personer vistas mer än tillfälligt.

Väg till utrymningsväg i gemensamhetsutrymmen i 
verksamhetsklass 3B ska vara försedda med nödbelys-
ning.

Bostadsrum i verksamhetsklass 3 som finns i byggna-
der i byggnadsklass Br2 eller Br3 ska kunna utrymmas 
utan hjälp av den kommunala räddningsmyndigheten.

5:354 Verksamhetsklass 4
Utrymmen i verksamhetsklass 4 ska förses med an-

ordningar för tidig upptäckt och varning i händelse av 
brand.

Utrymmen i verksamhetsklass 4 ska vara försedda 
med vägledande markeringar för utrymning. Utrym-
ningsvägar ska vara försedda med nödbelysning. An-
slag med utrymningsplan ska finnas i varje gästrum.

5:355 Verksamhetsklass 5A
Utrymmen i verksamhetsklass 5A ska förses med an-

ordningar för tidig upptäckt och varning i händelse av 
brand.

5:356 Verksamhetsklass 5B
Utrymmen i verksamhetsklass 5B ska förses med an-

ordningar för tidig upptäckt och varning i händelse av 
brand. Utrymningsvägarna från utrymmen i verksam-
hetsklass 5B ska vara försedda med nödbelysning.

5:357 Verksamhetsklass 5C
Utrymmen i verksamhetsklass 5C ska förses med an-

ordningar för tidig upptäckt i händelse av brand.
Vägar till utrymningsvägar får passera genom an-

gränsande brandcell. Passage mellan brandceller ska 
kunna ske utan att brandgas sprider sig till den icke 
brandutsatta avdelningen.

Utrymningsvägarna från utrymmen i verksamhets-
klass 5C ska vara försedda med nödbelysning. Vägle-
dande markering ska finnas i byggnader i verksamhets-
klass 5C.

5:358 Avskilda mötesrum m.m.

5:4 Skydd mot uppkomst av brand

5:41 Allmänt
Byggnader och fasta installationer ska utformas med 

tillfredställande skydd mot uppkomst av brand.
Temperaturen på ytan av närbelägna byggnadsdelar 

och fast inredning av brännbart material får inte bli så 
hög att materialet kan antända.
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5:42 Uppvärmningsanordningar m.m.

5:421 Allmänt
Uppvärmningsanordningar ska, utöver vad som av-

ses i avsnitt 5:41, utformas så att skydd mot annan fara 
begränsas.

Eldstad ansluten till skorsten, rök- eller avgaskanal 
ska utformas så att systemet utgör en brandsäker och 
väl fungerande helhet.

5:422 Eldstäder

5:4221 Allmänt

5:4222 Belastningar
Eldstäder och förbindelsekanaler ska ha tillräcklig 

hållfasthet för att ta upp förekommande belastningar. 
Eldstäder, eldningsapparater, och liknande ska placeras 
på underlag med tillräcklig bärförmåga. Grund och un-
derlag ska utformas så att brandspridning nedåt begrän-
sas och otätheter på grund av sättningar inte uppkom-
mer i anslutna kanaler och rörledningar.

5:4223 Eldstadsplan
Eldstäder för eldning med fast eller flytande bränsle 

ska vara försedda med skydd mot brandspridning nedåt 
så att antändning av golvet inte kan ske på grund av 
spill, glöd eller gnistor.

5:423 Askutrymme
I andra byggnader än småhus ska det i anslutning till 

avskilt pannrum med eldstad för eldning med fast eller 
flytande bränsle finnas ett utrymme för upplag av sot 
och aska, där askan kan förvaras på ett betryggande sätt. 
Med betryggande sätt avses att utrymmet ska vara av-
skilt så att aska eller annat glödande material inte kan ge 
antändning eller pyrolys i eller vid askförrådet.

5:424 Eldningsapparat
En eldningsapparat ska vara utförd med betryggan-

de säkerhet mot brand och mot spridning av brand till 
bränsleförråd.

5:425 Skorstenar

5:4251 Allmänt
Skorstenar samt rök- och avgaskanaler ska placeras 

och utformas så att närliggande byggnadsdelar och fas-
ta installationer inte kan antändas.

Skorstenar samt rök- och avgaskanaler, inklusive iso-
lering och omgivande schakt, får inte ha en yttempera-
tur som överstiger 100 °C när den anslutna anordningen 
drivs med högsta effekt. Inom det rum där eldstaden är 
placerad får dock en högre yttemperatur förekomma.

Rök- och avgaskanaler ska utformas med hänsyn till 
genomströmningen. Tvärsnittsarean i en kanal, som 
fungerar genom naturligt drag, ska utformas med hän-
syn till den eldstad som kanalen ska anslutas till, eldsta-
dens värmeeffekt, det bränsle som ska användas samt 
kanalens höjd.

5:4252 Belastningar
Vid utformning ska skorstenens egenvikt, yttre be-

lastning och temperaturpåverkan på byggmaterialens 
egenskaper beaktas.

5:4253 Höjd
Skorstenar samt rök- och avgaskanaler ska ha en så-

dan höjd att risk för brand begränsas. Utformning ska 
göras med hänsyn till anslutna eldstäder och eldnings-
apparater samt bränsleslag.

5:4254 Vertikal riktning
Skorstenars samt rök- och avgaskanalers avvikelse 

från vertikal riktning får inte påverka brandsäkerheten 
eller skorstenens funktion.

5:4255 Materialegenskaper och beständighet
Väggar i skorstenar samt rök- och avgaskanaler ska 

utformas så att dess funktion inte äventyras. Särskilt 
ska temperaturvariationer, klimatpåverkan, korrosiva 
rökgaser, fukt samt användning av sotningsredskap be-
aktas.

Insatsrör ska utformas så att röret eller angränsande 
byggnadsdelar inte skadas.

5:4256 Täthet
Skorstenar, rök- och avgaskanaler ska vara så täta att 

brandfara, risk för förgiftning eller andra olägenheter 
inte uppstår.

5:4257 Soteld
Rök- och avgaskanaler, som ansluts till eldstäder 

avsedda för sotalstrande bränslen, ska utformas med 
betryggande skydd mot utveckling av brand på grund 
av soteld.

5:426 Anslutning till rök- och avgaskanal
Avgaser och rökgaser från fasta installationer ska inte 

ge upphov till ökad brandfara, ökad risk för förgiftning 
eller annan olägenhet.

Avgaser ska avledas genom avgaskanal eller rökka-
nal. Rökgaser ska avledas genom rökkanal.

Fasta installationer för gasformigt eller flytande 
bränsle behöver inte anslutas till rök- eller avgaskanal, 
om de installeras i ett utrymme där ventilationen är till-
räcklig, och där förbränningen inte ger upphov till ökad 
brandfara, ökad risk för förgiftning eller andra olägen-
heter.

Rök- och avgaskanaler, som ansluts till fler än en eld-
stad ska utformas så att brandrisken eller andra olägen-
heter inte ökar.

5:427 Avskilt pannrum

5:428 Rensning och inspektion
Eldstäder, rök- och avgaskanaler ska vara åtkomliga 

för rensning, kontroll och inspektion utan olägenhet. 
Rensluckor ska utformas i material som inte kan antän-
das och som tål temperaturvariationer samt korrosion.

5:43 Matlagningsanordningar
En spis och andra matlagningsanordningar ska pla-

ceras så att betryggande skydd mot uppkomst av brand 
uppnås.

5:44 Garage
Garage ska utformas så att risken för brand eller ex-

plosion begränsas pga. förekomst av brännbara eller 
explosiva gaser.
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5:5 Skydd mot utveckling och spridning av 
brand och brandgas inom byggnader

5:51 Allmänt

5:52 Material, ytskikt och beklädnad

5:521 Väggar, tak, golv och fast inredning
Material i tak, väggar, golv och fast inredning ska ha 

sådana egenskaper eller ingå i byggnadsdelar på ett så-
dant sätt att de

– är svåra att antända,
– inte medverkar till snabb brandspridning,
– inte snabbt utvecklar stora mängder värme eller 

brandgas,
– inte deformeras vid ringa brandpåverkan så att fara 

kan uppstå,
– inte faller ned eller på annat sätt förändras så att 

risken för personskador ökar,
– inte smälter och droppar utanför brandhärdens 

omedelbara närhet.
Kravnivån på material beror på den mängd värme 

och brandgas som kan tillåtas utvecklas i byggnaden.

5:522 Väggar och tak i utrymningsvägar
I utrymningsvägar ska väggar och tak utformas så att 

en brands utveckling i lokalen inte får nämnvärt bidrag 
från takens och väggarnas ytskikt.

5:523 Särskilda lokaler
Taken och väggarna i
– samlingslokaler i verksamhetsklasserna 2B och 2C,
– lokaler i verksamhetsklass 5A och 5C,
– lokaler i verksamhetsklass 6,
– avskilda pannrum,
– brandsluss,
– större garage som inte tillhör småhus, och
– storkök
ska utformas så att deras ytskikt endast kan ge ett för-

sumbart bidrag till en brands utveckling.

5:524 Golvbeläggningar
Golvbeläggningen i
– utrymningsvägar i byggnader i klass Br1,
– utrymningsvägar från samlingslokaler i verksam-

hetsklass 2B och 2C,
– brandslussar

ska vara utförd med material med begränsad benägen-
het att sprida brand och utveckla brandgaser.

Golvbeläggningen i
– samlingslokaler i verksamhetsklass 2B och 2C,
– lokaler i verksamhetsklass 6

ska vara utförd med material med måttlig benägenhet 
att sprida brand och utveckla brandgaser. 

Golvbeläggningen i avskilda pannrum ska vara ut-
förd med material som inte kan antändas.

5:525 Rörisolering

5:526 Luftbehandlingsinstallationer

5:527 Kablar
Kablar och upphängningsanordningar ska utformas 

och installeras så att de inte bidrar till en snabb brand-

spridning eller producerar stora mängder värme och 
brandgaser.

5:53 Brandcellsindelning
Byggnader ska delas in i brandceller i sådan omfatt-

ning att det medför tillräcklig tid för utrymning och att 
konsekvenserna på grund av brand begränsas.

För mindre byggnader med en verksamhet där konse-
kvenserna av en brand är ringa behövs inga brandceller.

Brandcellsindelning får helt eller delvis ersättas av 
brandtekniska installationer.

När byggnader delas in i brandceller ska dessa utfor-
mas så att ett tillfredsställande skydd mot spridning av 
brand och brandgas erhålls. Utformningen av brandcel-
len ska begränsa spridning av brand och brandgas till 
intilliggande brandcell under en bestämd tid.

5:531 Byggnad i klass Br1
För byggnader i klass Br1 ska brand- och brandgas-

spridning begränsas mellan brandceller med avskiljan-
de konstruktion.

5:532 Byggnad i klass Br2 och Br3
För byggnader i klass Br2 och Br3 ska brand- och 

brandgasspridning begränsas mellan brandceller med 
avskiljande konstruktion.

5:533 Luftbehandlingsinstallationer
Luftbehandlingsinstallationer ska placeras, utformas 

och hängas upp så att skyddet mot brand- och brandgas-
spridning mellan brandceller upprätthålls.

Risken för brandspridning på grund av värmeöverfö-
ring genom luftbehandlingsinstallationer till brännbara 
material i andra brandceller ska beaktas. Installationer-
na ska utformas så att alla delar som krävs för att upp-
rätthålla skyddet klarar den temperaturökning som de 
kan förväntas utsättas för.

5:5331 Installationsschakt
Installationsschakt ska utformas så att brandcells-

gränserna upprätthålls. Risken för brandspridning 
genom värmeöverföring från ventilationskanaler till 
brännbara material ska beaktas.

5:5332 Imkanaler
Imkanaler med tillhörande delar ska utformas med 

ett skydd mot spridning av brand- och brandgas inom 
och mellan brandceller. Skyddet ska begränsa risken för 
spridning av brand till intilliggande byggnadsdelar eller 
fast inredning och så att brandcellsgränser upprätthålls.

5:534 Dörr, lucka och port
Dörrar, luckor och portar i en avskiljande konstruk-

tion ska utformas så att brandcellsgränser upprätthålls.

5:535 Vinds- och undertaksutrymmen
Vinds- och undertaksutrymmen ska utformas så att 

skyddet mot brandspridning mellan brandceller upp-
rätthålls. De ska dessutom utformas så att omfattande 
brandspridning begränsas.

Undertaksutrymmen som sträcker sig över flera 
brandceller ska vara avskilda i samma omfattning och i 
lägst samma brandtekniska klass som krävs för under-
liggande brandcellsskiljande väggar.
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5:536 Skydd mot brandspridning från intilliggande tak
Skydd mot brandspridning till brandcell belägen hö-

gre än ett intilliggande tak ska upprätthållas.

5:537 Inglasade balkonger, loftgångar och uterum
Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan 

brandceller ska upprätthållas vid inglasning av utrym-
men som ansluter till brandcellen, såsom balkonger, 
loftgångar och uterum.

5:538 Avskiljning mot loftgångar
Konstruktioner mot inglasade loftgångar, och loft-

gångar som är den enda utrymningsvägen, ska utformas 
så att brand- och brandgasspridning begränsas.

Trapphus i minst tre våningsplan ska utformas så att 
brand- och brandgasspridning mot loftgång begränsas.

5:54 Särskilda förutsättningar

5:541 Verksamhetsklass 1

5:542 Verksamhetsklass 2B och 2C

5:543 Verksamhetsklass 3
I verksamhetsklass 3 ska brand- och brandgassprid-

ning begränsas mellan bostadslägenheter med en av-
skiljande konstruktion.

I verksamhetsklass 3B ska brand- och brandgassprid-
ning begränsas mellan varje grupp av boenderum med 
avskiljande konstruktion.

I verksamhetsklass 3B ska dessutom varje boende-
rum ha en avskiljande konstruktion.

Enskilda boenderum får utformas utan någon avskil-
jande konstruktion om utrymmen i verksamhetsklass 
3B förses med automatiskt släcksystem.

5:544 Verksamhetsklass 4
I verksamhetsklass 4 ska brand- och brandgassprid-

ning begränsas mellan varje gästrum eller svit med av-
skiljande konstruktion.

5:545 Verksamhetsklass 5A
I verksamhetsklass 5A ska brand- och brandgassprid-

ning begränsas om byggnaden innehåller fler än två av-
delningar eller funktionella enheter.

5:546 Verksamhetsklass 5B
I verksamhetsklass 5B ska brand- och brandgassprid-

ning begränsas mellan bostadslägenheter med avskil-
jande konstruktion. Utrymmen i verksamhetsklass 5B 
ska förses med automatiskt släcksystem.

Dörrar till lägenheter får utformas utan dörrstängare 
om ett begränsat antal rum ansluter till gemensamma 
utrymmen.

5:547 Verksamhetsklass 5C
Utrymmen i verksamhetsklass 5C ska förses med 

automatiskt släcksystem. I verksamhetsklass 5C ska 
brand- och brandgasspridning mellan varje vårdavdel-
ning, operationsavdelning, eller annan funktionell enhet 
begränsas med avskiljande konstruktion.

5:548 Lokal i verksamhetsklass 6 m.m.
Lokaler i verksamhetsklass 6 ska utformas med av-

skiljande konstruktion så att brand- och brandgassprid-
ning till annan brandcell begränsas.

Lokaler i verksamhetsklass 6 får endast stå i förbin-
delse med samlingslokal i verksamhetsklass 2B och 2C 
genom en luftsluss.

I lokaler i verksamhetsklass 6 och andra lokaler med 
hög sannolikhet för uppkomst av brand ska särskilda 
åtgärder vidtas om lokalen står i förbindelse med en ut-
rymningsväg som betjänar flera lokaler.

5:549 Hiss
Hisschakt ska utformas så att skydd mot brand- och 

brandgasspridning mellan brandceller upprätthålls.

5:55 Ytterväggar
Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla vär-

me och rök i begränsad omfattning.

5:551 Ytterväggar i byggnad klass Br1
Ytterväggar i byggnader i klass Br1 ska utformas så 

att
1) den avskiljande funktionen upprätthålls mellan 

brandceller,
2) brandspridning inuti väggen begränsas,
3) risken för brandspridning längs med fasadytan be-

gränsas,
4) risken för personskador till följd av nedfallande 

delar av ytterväggen begränsas.

5:552 Ytterväggar i byggnader i klass Br2 och Br3
Ytterväggar, i byggnader i klass Br2 och Br3, ska ut-

formas så att brandspridning längs fasadytan begränsas.

5:553 Fönster i yttervägg
Fönster som tillhör skilda brandceller i samma bygg-

nad och som vetter mot varandra eller är placerade 
ovanför varandra i höjdled, ska utformas och placeras 
så att brandspridning mellan brandcellerna begränsas. 
Brandklassade fönster får endast vara öppningsbara 
med verktyg, nyckel eller liknande.

5:56 Skydd mot omfattande brandspridning

5:561 Allmänt
Stora byggnader ska utformas så att omfattande 

brandspridning inom byggnad begränsas.

5:562 Brandvägg

5:6 Skydd mot brandspridning mellan byggna-
der

Föreskrifterna i avsnitt 5:61 gäller inte för komple-
mentbyggnader som har en byggnadsarea på högst 15 
m2.

5:61 Allmänt
Byggnader ska utformas med tillfredställande skydd 

mot brandspridning mellan byggnader.

5:611 Småhus m.m.

5:62 Taktäckning
Taktäckningen på byggnader ska utformas så att an-
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tändning försvåras, brandspridning begränsas samt att 
den endast kan ge ett begränsat bidrag till branden.

5:7 Möjlighet till räddningsinsatser

5:71 Allmänt
Byggnader ska utformas så att räddningsinsatser är 

möjliga att utföra med tillfredsställande säkerhet.

5:72 Åtkomlighet för räddningsinsatser
Byggnader ska vara åtkomliga för räddningsinsatser.

5:721 Räddningsväg
Om gatunätet eller motsvarande inte ger åtkomlighet 

ska särskild räddningsväg anordnas som ger god fram-
komlighet. Räddningsväg ska vara skyltad och ha upp-
ställningsplatser för erforderliga fordon.

5:722 Tillträdesväg
En tillträdesväg för invändiga räddningsinsatser ska 

finnas på varje plan.
Längden på tillträdesvägar ska begränsas på varje vå-

ningsplan i verksamhetsklass 5A, 5B och 5C.

5:73 Installationer för släck- och räddningsinsatser

5:731 Släckutrustning
Släckutrustning ska finnas där brand kan förväntas få 

snabb spridning eller få mycket stor intensitet.

5:732 Brandgasventilation
I byggnader i klass Br1 ska trapphus, som kan antas 

användas som tillträdesväg för räddningspersonal, för-
ses med brandgasventilation eller motsvarande.

Vidare ska brandgasventilation eller motsvarande 
finnas i varje brandcell på vind som används som för-
rådsutrymme i byggnader med fler än fyra våningsplan.

Brandgasventilation eller motsvarande ska utformas 
så att invändig räddningsinsats underlättas.

Källare ska förses med brandgasventilation eller mot-
svarande.

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet kan fö-
reskriva om krav på brandgasventilation även i andra 
byggnader eller andra delar av byggnader än de som 
anges ovan i detta avsnitt om det är en förutsättning för 
upprätthållande av brandskyddets funktion.

5:733 Stigarledning
I byggnader med en byggnadshöjd över 24 meter ska 

tillgången till släckvatten säkerställas.

5:734 Räddningshiss
I byggnader som har fler än tio våningsplan ska minst 

en räddningshiss finnas. Hissen får endast förbindas 
med andra utrymmen genom brandsluss. Hisschaktet 
till räddningshissen ska utgöra egen brandcell.

5:8 Krav på brandskydd vid ändring av bygg-
nader

5:81 Allmänt
Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att 

brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen 
av brandskyddet ska förutsätta att brand kan uppkomma.

Brandskyddet ska utformas med betryggande robust-
het så att hela eller stora delar av brandskyddet inte slås 
ut av enskilda händelser eller påfrestningar.

Byggnader ska vid ändring uppfylla de krav på 
brandskydd som anges i avsnitt 5:1–5:7. Kraven får 
dock tillgodoses på annat sätt än vad som anges där om 
motsvarande säkerhetsnivå ändå uppnås.

Avsteg från säkerhetsnivån får göras om det finns 
synnerliga skäl med hänsyn till ändringens omfattning 
och byggnadens förutsättningar. Regler om hur avsteg 
får göras finns i avsnitt 1:22 och i avsnitt 5:81–5:87. 
Avsteg får aldrig medföra en oacceptabel risk för männ-
iskors säkerhet.

Om avsteg från kraven i avsnitt 5:1–5:8 görs ska ut-
formningen verifieras med analytisk dimensionering 
enligt 5:112.

5:811 Befintligt brandskydd

5:812 Dokumentation

5:82 Brandtekniska klasser och övriga förutsätt-
ningar

5:821 Museal miljö
För byggnader som
- utgör museal miljö,
- endast är avsedda för begränsad användning och
- tillhör verksamhetsklass 2A
får avsteg göras från föreskrifterna i 5:84–5:87.

5:83 Möjlighet till utrymning vid brand

5:831 Allmänt
Byggnader ska utformas så att det ges möjlighet till 

tillfredsställande utrymning vid brand.

5:832 Brandtekniska installationer
Kraven på anordningar för tidig upptäckt och varning 

i händelse av brand enligt 5:251 och 5:35 samt på vägle-
dande markeringar enligt 5:341 och 5:35 ska uppfyllas.

5:833 Ändrad användning av vind
När användningen av en vind ändras ska motsvaran-

de säkerhetsnivå för möjlighet till utrymning som anges 
i avsnitt 5:3 uppnås.

5:84 Skydd mot uppkomst av brand
Byggnader och fasta installationer ska utformas med 

tillfredsställande skydd mot uppkomst av brand.

5:85 Skydd mot utveckling och spridning av brand och 
brandgas inom byggnader

5:851 Ytskikt och beklädnad

5:852 Avskiljande konstruktion
Motsvarande säkerhetsnivå som framgår av avsnit-

ten 5:543, 5:544, 5:546 och 5:547 angående avskiljande 
konstruktion i verksamhetsklass 3, 4, 5B och 5C ska 
uppnås.

5:853 Automatiskt släcksystem
Kraven på automatiskt släcksystem i verksamhets-

klass 5B och 5C ska uppfyllas.

5:854 Ytterväggar
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5:855 Ändrad användning av vind
När användningen av en vind ändras ska motsva-

rande säkerhetsnivå som framgår av kraven på utrym-
ningsvägar i avsnitt 5:5 och av kraven på sektionering i 
avsnitt 5:53 uppnås.

5:86 Skydd mot brandspridning mellan byggnader
Byggnader ska utformas med tillfredsställande skydd 

mot brandspridning mellan byggnader.

5:87 Möjlighet till räddningsinsatser
Motsvarande säkerhetsnivå som framgår av avsnitt 

5:722 andra stycket, 5:732 första stycket och 5:733 ska 
uppnås.

6 Hygien, hälsa och miljö
Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd 

till 65 § i PBL. Avsnitt 6:9 innehåller också föreskrifter 
och allmänna råd vid ändring av byggnader.

6:1 Allmänt
Byggnader och deras installationer ska utformas så 

att luft- och vattenkvalitet samt ljus-, fukt-, tempera-
tur- och hygienförhållanden blir tillfredsställande un-
der byggnadens livslängd och därmed olägenheter för 
människors hälsa kan undvikas.

6:11 Material
Material och byggprodukter som används i en bygg-

nad ska inte i sig eller genom sin behandling påverka 
inomhusmiljön eller byggnadens närmiljö negativt då 
funktionskraven i dessa regler uppfylls.

6:12 Gammastrålning
Gammastrålningsnivån får inte överstiga 0,3 μSv/h i 

rum där människor vistas mer än tillfälligt.

6:2 Luft

6:21 Allmänt
Byggnader och deras installationer ska utformas så 

att de kan ge förutsättningar för en god luftkvalitet i rum 
där människor vistas mer än tillfälligt. Kraven på inne-
luftens kvalitet ska bestämmas utifrån rummets avsedda 
användning. Luften får inte innehålla föroreningar i en 
koncentration som medför negativa hälsoeffekter eller 
besvärande lukt.

6:211 Tillämpningsområde
Dessa regler gäller för samtliga rum eller avskiljbara 

delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt.

6:212 Definitioner

Vistelsezon Vistelsezonen begränsas i rummet av två 
horisontella plan, ett på 0,1 meter höjd 
över golv och ett annat på 2,0 meter höjd 
över golv, samt vertikala plan 0,6 meter 
från yttervägg eller annan yttre begräns-
ning, dock vid fönster och dörr 1,0 meter.

Vädringslucka Öppningsbar lucka vars enda uppgift är 
att öppna en passage för luft genom kli-
matskalet för tillfällig vädring.

6:22 Egenskaper hos luft som tillförs rum
Byggnader ska utformas och deras installationer 

ska utformas och placeras så att halten av förorening-
ar i tilluften inte är högre än gällande gränsvärden för 
uteluft.

Luft som tillförs rum får inte behandlas på ett sätt 
som medför att luften efter behandlingen är av sämre 
kvalitet än den uteluft som tillförs ventilationssystemet.

6:23 Radon i inomhusluften
Årsmedelvärdet av den joniserande strålningen från 

radongas får inte överstiga 200 Bq/m3.

6:24 Mikroorganismer
Byggnader och deras installationer ska utformas så 

att mikroorganismer inte kan påverka inomhusluften i 
sådan omfattning att olägenhet för människors hälsa el-
ler besvärande lukt uppstår.

Installationer för kylning och fuktning av ventila-
tionsluften ska utformas och placeras så att inte skad-
liga mängder mikroorganismer kan avges till ventila-
tionsluften eller till omgivningen.

Åtgärder mot tillväxt av mikroorganismer får inte i 
sig ge negativa hälsoeffekter.

6:25 Ventilation
Ventilationssystem ska utformas så att erforderligt 

uteluftsflöde kan tillföras byggnaden.
Ventilationssystem ska också kunna föra bort hälso-

farliga ämnen, fukt, besvärande lukt, utsöndringspro-
dukter från personer och byggmaterial samt förorening-
ar från verksamheter i byggnaden i den utsträckning 
sådana olägenheter inte förs bort på annat sätt.

6:251 Ventilationsflöde
Ventilationssystem ska utformas för ett lägsta 

uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m2 golvarea. 
Rum ska kunna ha kontinuerlig luftväxling när de an-
vänds.

I bostadshus där ventilationen kan styras separat för 
varje bostad, får ventilationssystemet utformas med 
närvaro- och behovsstyrning av ventilationen. Dock får 
uteluftsflödet inte bli lägre än 0,10 l/s per m2 golvarea 
då ingen vistas i bostaden och 0,35 l/s per m2 golvarean 
då någon vistas där.

För andra byggnader än bostäder får ventilationssys-
temet utformas så att reducering av tilluftsflödet, i flera 
steg, steglöst eller som intermittent drift, är möjlig när 
ingen vistas i byggnaden.
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6:252 Luftdistribution

6:2521 Tilluft
Tilluft ska i första hand tillföras rum eller avskiljbara 

delar av rum för daglig samvaro samt för sömn och vila.

6:2522 Luftföring i rum
Ventilationssystemet ska utformas så att hela vistel-

sezonen ventileras vid avsedda luftflöden.

6:2523 Överluft
Spridning av illaluktande eller ohälsosamma gaser 

eller partiklar från ett rum till ett annat ska begränsas. 
Avsiktlig luftföring får endast anordnas från rum med 
högre krav på luftkvalitet till rum med samma eller läg-
re krav på luftkvalitet.

6:2524 Frånluft
Frånluft ska i första hand tas från rum med lägre krav 

på luftens kvalitet. Vid dimensionering av frånlufts-
flöden i hygienrum och kök ska hänsyn tas till fuktbe-
lastning och förekomst av matos. Ventilation i kök ska 
utformas så att god uppfångningsförmåga uppnås vid 
matlagningsplatsen.

6:2525 Återluft
Återluft till rum ska ha så god luftkvalitet att negativa 

hälsoeffekter undviks och besvärande lukt inte sprids. 
Återföring av frånluft från kök, hygienrum eller liknan-
de utrymmen får inte ske. Återluft i bostäder tillåts en-
dast om installationen utformas så att luft från en bostad 
återförs till en och samma bostad.

6:253 Vädring
Rum eller avskiljbara delar av rum i bostäder avsed-

da för daglig samvaro, matlagning, sömn och vila samt 
rum för personhygien, ska ha möjlighet till forcerad 
ventilation eller vädring. Vädring ska kunna ske genom 
ett öppningsbart fönster eller vädringslucka. Dessa ska 
kunna öppnas mot det fria eller mot en enskild inglasad 
balkong eller uteplats, som har öppningsbart fönster el-
ler vädringslucka mot det fria.

I studentbostäder räcker det dock om rummet för 
matlagning har indirekt tillgång till ett öppningsbart 
fönster eller en vädringslucka.

6:254 Installationer
Ventilationsinstallationer ska vara placerade och ut-

formade så att de är åtkomliga för underhåll och rens-
ning. Huvud- och samlingskanaler ska ha fasta mätuttag 
för flödesmätning.

6:255 Täthet
Tryckförhållandena mellan till- och frånluftsinstalla-

tioner ska vara anpassade till installationernas täthet så 
att strömning av frånluft till tilluft inte sker.

6:3 Ljus

6:31 Allmänt
Byggnader ska utformas så att tillfredsställande ljus-

förhållanden är möjliga att uppnå, utan att skaderisker 
och olägenheter för människors hälsa uppstår. Ljusför-
hållandena är tillfredsställande när tillräcklig ljusstyrka 
och rätt ljushet (luminans) uppnås samt när ingen stö-

rande bländning eller inga störandes reflexer förekom-
mer och därmed rätt belysningsstyrka och luminansför-
delning föreligger.

6:311 Definitioner

Direkt dagsljus Ljus genom fönster direkt mot det fria.

Direkt solljus Solljus som lyser in i rum utan att ha 
reflekterats.

Indirekt dagsljus Ljus från det fria som kommer in i rum 
utan fönster mot det fria.

6:32 Ljusförhållanden

6:321 Belysning
Belysning anpassad till den avsedda användningen 

ska kunna anordnas i byggnaders alla utrymmen. Kra-
vet gäller byggnaden som helhet.

6:322 Dagsljus
Rum eller avskiljbara delar av rum där människor 

vistas mer än tillfälligt ska utformas och orienteras så 
att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta 
inte är orimligt med hänsyn till rummets avsedda an-
vändning.

I studentbostäder räcker det dock med tillgång till 
indirekt dagsljus i rummet för matlagning och i gemen-
samma utrymmen för daglig samvaro, matlagning eller 
måltider.

6:323 Solljus
I bostäder ska något rum eller någon avskiljbar del 

av ett rum där människor vistas mer än tillfälligt ha till-
gång till direkt solljus. Studentbostäder om högst 35 m2 
behöver dock inte ha tillgång till direkt solljus.
6:33 Utblick

6:4 Termiskt klimat

6:41 Allmänt

Byggnader ska utformas så att tillfredsställande ter-
miskt klimat kan erhållas.

6:411 Tillämpningsområde
Kraven på termiskt klimat gäller i hela byggnaden. 

Kravet på termisk komfort gäller rum eller avskiljbara 
delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt.
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6:412 Definitioner/beteckningar

Vistelsezon Vistelsezonen begränsas av två 
horisontella plan, ett på 0,1 meter 
höjd och ett annat på 2,0 meter 
höjd, samt vertikala plan 0,6 meter 
från ytterväggar eller andra yttre 
begränsningar, dock 1,0 meter vid 
fönster och dörr.

Dimensionerande 
vinterutetemperatur, 
DVUT

DVUT är den n-dygns medeltempe-
ratur, som i genomsnitt förekommer 
en gång per år (t.ex. 30 gånger på 
30 år) då n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 och 12 dygn. DVUT be-
räknas utgående från standarden 
SFS-EN-ISO 15297-5. Byggnadens 
tidskonstant, mätt i dygn, används 
för val av motsvarande tabellvärde 
(n-day).

Strålningsasymmetri Skillnad i värmestrålning till omgi-
vande ytor.

6:42 Termisk komfort
Byggnader och deras installationer ska utformas, så 

att termisk komfort som är anpassad till utrymmenas 
avsedda användning kan erhållas vid normala driftsför-
hållanden.

6:43 Värme- och kylbehov
Värmeinstallationer ska utformas så att de kan uppnå 

det värmeeffektbehov som krävs för att upprätthålla den 
termiska komforten enligt avsnitt 6:42.

Eventuella kylanordningar ska utformas så att besvä-
rande strålningsasymmetri, drag eller kallras undviks.

6:5 Fukt

6:51 Allmänt
Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skad-

or, elak lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobiell 
tillväxt som kan påverka människors hälsa.

6:511 Definitioner

Fukttillstånd Nivå på fuktförhållanden i ett materi-
al. Fukttillståndet för material kan be-
skrivas som fukthalt, fuktkvot, relativ 
fuktighet m.m.

Kritiskt fukttillstånd Fukttillstånd vid vilket ett materials 
avsedda egenskaper och funktion 
inte uppfylls. För mikrobiell påverkan 
är fukttillståndet kritiskt då tillväxt 
sker. Faktorer med betydelse för den 
biologiska tillväxten, t.ex. temperatur 
och varaktighet samt deras samver-
kan kan ingå i bestämningen av det 
kritiska fukttillståndet.

Fuktsäkerhetspro-
jektering

Systematiska åtgärder i projekte-
ringsskedet som syftar till att säker-
ställa att en byggnad inte får skador 
som direkt eller indirekt orsakas av 
fukt. I detta skede anges även de 
förutsättningar som gäller i produk-
tions- och förvaltningsskedet för att 
säkerställa byggnadens fuktsäkerhet.

6:52 Högsta tillåtna fukttillstånd
Högsta tillåtna fukttillstånd är den övre gräns där fukt 

inte kan förväntas orsaka skador som påverkar hygien 
eller hälsa.

Vid bestämning av högsta tillåtna fukttillstånd ska 
kritiska fukttillstånd användas varvid hänsyn ska tas till 
osäkerhet i beräkningsmodell, ingångsparametrar eller 
mätmetoder.

För material och produkter där mögel och bakterier 
kan växa ska man använda kritiska fukttillstånd som är 
väl undersökta och dokumenterade. Vid bestämning av 
kritiska fukttillstånd ska hänsyn tas till eventuell ned-
smutsning av materialet eller produkten. Om det kritis-
ka fukttillståndet inte är väl undersökt och dokumente-
rat ska en relativ fuktighet (RF) på 75 % användas som 
kritiskt fukttillstånd.

6:53 Fuktsäkerhet
Fukttillståndet i en byggnadsdel ska inte överskrida 

de högsta tillåtna fukttillstånden för de material och 
produkter som ingår i byggnadsdelen. Detta gäller inte 
om det saknar betydelse för hygien och hälsa.

Fukttillståndet ska bestämmas utifrån de fuktbelast-
ningar som kan förväntas påverka byggnaden under 
ogynnsamma förutsättningar.

6:531 Lufttäthet

6:532 Mark och byggnadsdelar

6:5321 Markavvattning
För att en byggnad inte ska kunna skadas av fukt ska 

marken invid denna ges en lutning för avrinning av 
dagvatten eller förses med anordningar för uppsamling 
och avledning av dagvattnet, såvida byggnaden inte är 
utformad för att klara vattentryck.

6:5322 Dränering

6:5323 Grundkonstruktion och bjälklag
Kryputrymmen ska kunna inspekteras i sin helhet.

6:5324 Väggar, fönster och dörrar
Fasadbeklädnader ska anordnas så att fukt som kom-

mer utifrån inte kan påverka material och produkter som 
ligger innanför fasadbeklädnaden i sådan utsträckning 
att högsta tillåtna fukttillstånd överskrids. Detta gäller 
också för fönster, dörrar, infästningar, ventilationsan-
ordningar, fogar och andra detaljer som går igenom el-
ler ansluter mot väggen eller andra byggnadsdelar.

6:5325 Yttertak och vindsutrymmen
Vindsutrymmen ska, om det inte är uppenbart onö-

digt, kunna inspekteras i sin helhet.

6:533 Utrymmen med krav på vattentäta eller vattenav-
visande skikt

LF (2015:5) om Ålands byggbestämmelsesamlingH 3



333

6:5331 Vattentäta skikt
Golv och väggar som kommer att utsättas för vat-

tenspolning, vattenspill eller utläckande vatten ska ha 
ett vattentätt skikt som hindrar fukt att komma i kon-
takt med byggnadsdelar och utrymmen som inte tål 
fukt. Vattentäta skikt ska vara beständiga mot alkalitet 
från betong och bruk, vatten, temperaturvariationer och 
rörelser i underlaget samt ha tillräckligt stort ångge-
nomgångsmotstånd. Vattentäta skikt ska även tåla vi-
brationer från normal utrustning i utrymmet. Fogar, an-
slutningar, infästningar och genomföringar i vattentäta 
skikt ska vara vattentäta.

6:5332 Vattenavvisande ytskikt
Golv, väggar och tak som kan utsättas för vatten-

stänk, våtrengöring, kondensvatten eller hög luftfuktig-
het ska ha ett vattenavvisande ytskikt.

6:5333 Underlag för vattentäta skikt
Underlag för vattentäta skikt ska vara lämpliga för 

denna användning.

6:5334 Dolda ytor
Om det i rum finns risk för utläckande vatten eller 

kondens på dolda ytor ska utlopp från dessa ytor anord-
nas så att vattnet snabbt blir synligt.

En byggnadsdel ska utformas med vattentätt skikt i 
sådan omfattning att eventuellt utläckande vatten eller 
kondensvatten från en tappvatteninstallation inuti bygg-
nadsdelen förhindras att komma i kontakt med material 
och produkter som inte tål fukt.

Byggnadsdelen eller installationen ska utformas så 
att läckage snabbt blir synligt och kondensvatten torkas 
eller leds ut ur byggnadsdelen till ett avlopp så att till-
växt av alger, mögel eller bakterier inte kan ske.

6:5335 Avledning av vatten till golvavlopp
I utrymmen med golvavlopp ska golvet och dess vat-

tentäta skikt ha fall mot avloppet i de delar av utrymmet 
som regelmässigt blir utsatta för vattenbegjutning eller 
vattenspill. Bakfall får inte förekomma i någon del av 
utrymmet.

I de delar av golvet som regelmässigt blir utsatta för 
vattenbegjutning eller vattenspill får endast genom-
föringar för avloppsenheter utföras.Golvavlopp ska 
vara så fast förankrade i bjälklagskonstruktionen att 
inbördes rörelser inte uppstår mellan avlopp, underlag, 
tätskikt och golvbeläggning.

6:5336 Rengörbarhet
I våtutrymmen ska ytskikt, fogar, anslutningar och 

genomföringar anordnas så att de lätt kan hållas rena 
och så att de inte gynnar mikrobiell tillväxt.

6:6 Vatten och avlopp

6:61 Allmänt
Byggnader och deras installationer ska utformas så 

att vattenkvalitet och hygienförhållanden tillfredsställer 
allmänna hälsokrav.

6:611 Tillämpningsområde
Reglerna i detta avsnitt gäller för installationer för 

vatten och avlopp dels i byggnader, dels på tomter till 
dessa byggnader.

6:612 Definitioner

Tappkallvatten Kallt vatten av dricksvattenkvalitet.

Tappvarmvatten Uppvärmt tappkallvatten.

Tappvatten Samlingsbeteckning för tappkallvatten 
och tappvarmvatten.

Övrigt vatten Vatten som inte uppfyller kraven för 
tappvatten men som kan användas till 
uppvärmning, kylning, toalettspolning, 
tvättmaskiner m.m. där kraven på vatt-
nets kvalitet är beroende av ändamålet 
men där vattnet inte nödvändigtvis be-
höver vara tappvatten.

6:62 Installationer för tappvatten
Installationer för tappvatten ska utformas så att tapp-

vattnet, efter tappstället, är hygieniskt och säkert samt 
kommer i tillräcklig mängd. Tappkallvatten ska upp-
fylla kvalitetskraven för dricksvatten efter tappstället. 
Tappvarmvatten ska vara så varmt att man kan sköta 
personlig hygien och hushållssysslor.

Tappvatteninstallationer ska utföras av sådana mate-
rial att inte ohälsosamma koncentrationer av skadliga 
ämnen kan utlösas i tappvattnet. Installationerna ska 
inte avge lukt eller smak till tappvattnet.

6:621 Varmvattentemperaturer för personlig hygien 
och hushållsändamål

Installationer för tappvarmvatten ska utformas så 
att en vattentemperatur på lägst 50 °C kan uppnås ef-
ter tappstället. För att minska risken för skållning får 
temperaturen på tappvarmvattnet vara högst 60 °C efter 
tappstället.

Temperaturen på tappvarmvattnet får dock inte vara 
högre än 38 °C om det finns särskild risk för olycksfall. 
Anordningar för reglering av tappvarmvattnet ska ut-
formas så att risken för personskador genom förväxling 
av tappvarm- och tappkallvatten begränsas.

6:622 Mikrobiell tillväxt
Installationer för tappvatten ska utformas så att möj-

ligheterna för tillväxt av mikroorganismer i tappvattnet 
minimeras. Installationer för tappkallvatten ska utfor-
mas så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt. 
Cirkulationsledningar för tappvarmvatten ska utformas 
så att temperaturen på det cirkulerande tappvarmvattnet 
inte understiger 50 °C i någon del av installationen.

6:623 Tappvattenflöde
Tappställen ska utformas så att vattenflödena blir till-

fredsställande utan att störande buller eller korrosion 
uppstår på grund av hög vattenhastighet. Utformning-
en ska också minska risken för skadliga tryckslag. Rätt 
tempererat tappvarmvatten ska erhållas utan besväran-
de väntetid.

6:624 Återströmning
Tappvatteninstallationer ska utformas så att åter-

strömning av förorenat vatten eller andra vätskor för-
hindras. Installationerna ska utformas så att inträngning 
av gaser och inläckning av vätskor inte kan ske.

6:625 Utformning
Tappvatteninstallationer ska ha en sådan utformning 

och vara gjorda av ett sådant material att de har tillräck-
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lig beständighet mot de yttre och inre mekaniska, ke-
miska och mikrobiella processer som de kan förväntas 
bli utsatta för.

Risk för skador på omgivande byggnadsdelar eller 
andra olägenheter på grund av frysning, kondensering 
eller till följd av utströmmande vatten ska begränsas.

Avstängningsventiler och armaturer för avtappning 
av tappvattensystemet ska installeras i den utsträckning 
som är nödvändig.

Tappvatteninstallationer ska utformas för ett statiskt 
vattentryck på lägst 1 MPa och med hänsyn tagen till 
den påverkan som tryckslag medför.

Slangställ får inte användas för inkoppling av tapp-
ventiler, blandare eller dylikt. Rörledningar i tappvat-
teninstallationer ska förläggas så att det finns tillräckligt 
expansionsutrymme.

Fast installerad utrustning som ansluts till en vatten-
installation och placeras i ett utrymme utan golvavlopp, 
ska vara försedd med skydd mot oavsiktlig utströmning 
av vatten.

6:626 Dokumentation och idrifttagande

6:627 Mätning av tappvatten
I en fastighet med fler än en bostadslägenhet installe-

ras utöver huvudvattenmätaren lägenhetsvisa vattenmä-
tare för mätning av tappvarmvatten och tappkallvatten 
som kommer till lägenheten, så att den vattenförbruk-
ning som mätarna visar kan användas som fakturerings-
grund.

Vattenmätare bör placeras i ett lämpligt utrymme, där 
de lätt kan installeras, avläsas, servas och bytas ut. De 
bör skyddas mot köld, hetta och övrig skadlig inverkan.

6:63 Installationer för övrigt vatten
Installationer för övrigt vatten får inte kopplas sam-

man med installationer för tappvatten.

6:631 Märkning
Samtliga ingående delar i installationer för övrigt 

vatten ska märkas i hela sin längd så att de inte kan 
blandas ihop med installationer för tappvatten.

6:632 Mikrobiell tillväxt
Installationer för övrigt vatten ska utformas så att 

möjligheterna för tillväxt av mikroorganismer minime-
ras.

6:64 Installationer för avloppsvatten

6:641 Installationer för spillvatten
Spillvatteninstallationer ska utformas så att spill-

vatten kan avledas utan att installationen eller avlopp-
sanläggningen skadas samt så att deras funktioner inte 
påverkas.

Spillvatteninstallationer ska utformas så att de konti-
nuerligt ska kunna avleda minst 150 % av de betjäna-
de tappställenas normflöden. Spillvattenflödet får dock 
inte vara mindre än att det kan föra bort sådana förore-
ningar för vilka installationen är avsedd. Lukt får inte 
spridas från avloppsnätet.

Tappställen och säkerhetsventiler ska förses med av-
loppsenheter, såvida inte spillvattnet utan olägenhet kan 
avledas på annat sätt.

Säkerhetsanordningar såsom sprinkler, nödduschar 
och brandposter behöver inte ha sådana avloppsenheter. 
I lägenheter ska minst ett utrymme för personlig hygien 
förses med golvbrunn. I självfallssystem ska avlopp-
senheter anslutas så att spillvatten från en avloppsenhet 
med vattenlås inte kan tränga in i en annan avloppsen-
hets vattenlås. Avloppsenheter där spillvattnet kan or-
saka olägenheter till följd av lukt får inte anslutas till 
golvavlopp.

Avloppsenheter för spillvatten som kan innehålla 
brand- eller explosionsfarliga vätskor får inte ha vat-
tenlås. Avlopp från vattenklosetter får inte anslutas till 
bensin-, olje- eller fettavskiljare.

I spillvatteninstallationer där vattnet kan innehålla 
mer än obetydliga mängder av skadliga ämnen, ska 
spillvattnet behandlas eller avskiljare installeras. Ut-
formningen av avskiljare ska säkerställa att det avskilda 
inte kan släppas ut okontrollerat eller oavsiktligt.

Spillvatteninstallationer för självfall ska vara utfor-
made och luftade så att tryckförändringar som bryter 
vattenlåsen inte uppstår. Luftningsledningar ska anord-
nas så att det inte uppstår olägenheter på grund av lukt 
eller fuktpåslag på byggnadsdelar. Spillvatteninstalla-
tioner får inte luftas via byggnaders ventilationssystem.

6:642 Installationer för dagvatten
Dagvatteninstallationer ska kunna avleda regnvatten 

och smältvatten så att risken för översvämning, olycks-
fall eller skador på byggnader och mark begränsas.

Dagvatteninstallationer ska ha anordningar för av-
skiljning eller behandling av sådana ämnen som kan 
störa funktionen eller medföra skador på installationen, 
avloppsanläggningen eller recipienten.

6:643 Installationer för dräneringsvatten
Dräneringsvatten ska avledas antingen med självfall 

direkt till marken, om detta kan ske utan att dräneringen 
försämras, eller till dagvattenförande ledningar.

Ledningar för dräneringsvatten ska förses med en 
brunn med slamsamlingsanordning som placeras före 
ledningens anslutning till dagvattenledningen.

6:644 Utformning
Avloppsinstallationer ska ha en sådan utformning 

och vara gjorda av sådana material att de har tillräck-
lig beständighet mot de yttre och inre mekaniska, ke-
miska och mikrobiella processer som de kan förväntas 
bli utsatta för. Risken för skador på omgivande bygg-
nadsdelar eller andra olägenheter på grund av frysning, 
kondensering eller till följd av utströmmande vatten ska 
begränsas. Rörledningar i avloppsinstallationer ska för-
läggas så att det finns tillräckligt expansionsutrymme.

Avloppsinstallationer ska utformas så att kapacitets-
minskande slamavlagringar inte beräknas uppstå och 
förses med åtkomliga rensanordningar. Rensning ska 
kunna ske med vanligen förekommande rensdon.

6:7 Utsläpp till omgivningen

6:71 Allmänt
Byggnader ska utformas så att det blir möjligt att föra 

bort föroreningar som uppkommer till följd av byggna-
dens drift, utan att negativa effekter på hälsa och hygien 
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uppstår för människor som befinner sig i byggnaden el-
ler i byggnadens omgivning. Utsläppen får inte heller 
medföra en ogynnsam inverkan på mark, vatten eller 
luft i byggnadens omgivning.

6:72 Förorenad luft
Installationer för avluft i byggnader ska utformas 

så att elak lukt eller föroreningar inte förs tillbaka till 
byggnadens luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, bal-
konger och dylikt eller till närliggande byggnader.

6:73 Avloppsvatten
Installationer för avloppsvatten ska utformas så att 

avloppsvattnet antingen förs bort via allmän va-anlägg-
ning eller renas via enskilt avlopp.

Anslutning till allmän va-ledning ska göras ovan 
uppdämningsnivån för den allmänna va-ledningen.

6:74 Förbränningsgaser
Olägenheter till följd av innehållet i rökgaser och av-

gaser som släpps ut från byggnader ska begränsas.

6:741 Fastbränsleeldning
Från byggnader med fastbränslepannor med en effekt 

upp till 500 kW får utsläppet av organiskt bundet kol 
(OGC) uppgå till högst de värden som anges i tabell 
6:741.

Tabell 6:741 Högsta tillåtna värden för utsläpp av 
organiskt bundet kol (OGC).

Nominell effekt, kW mg OGC per m3n torr gas 
vid 10 % O2

Manuell bränsletillförsel

≤ 50 150

> 50 ≤ 500 100

Automatisk bränsletillförsel

≤ 50 100

> 50 ≤ 500 80
 
6:7411 Kaminer och dylikt

Från kaminer, spisinsatser och dylikt, får utsläppet 
av koloxid (CO) uppgå till högst 0,3 volymprocent vid 
13 % O2. Från pelletskaminer får utsläppet av koloxid 
(CO) uppgå till högst 0,04 volymprocent vid 13 % O2.

Kravet på utsläpp av koloxid (CO) gäller inte för 
öppna spisar och kakelugnar som främst är avsedda för 
trivseleldning och inte heller för utsläpp från vedspisar 
som främst är avsedda för matlagning.

6:742 Oljeeldning
Från byggnader med oljeeldningsanordningar med 

en effekt upp till 400 kW får utsläppet av totalkolväte 
(THC), koloxid (CO) och kväveoxider (NOx) samt sot-
talet uppgå till högst de värden som anges i tabell 6:742.

Tabell 6:742 Högsta tillåtna värden för utsläpp av 
totalkolväte (THC), koloxid (CO) och kväveoxider 
(NOx) samt för sottal.

Totalkolväte (THC) 10 ppm

Koloxid (CO) 110 mg/kWh

Kväveoxider (NOx) 250 mg/kWh

Sottal 1
 
6:743 Skorstenshöjd

Rökgaser och avgaser ska släppas ut via skorstenar 
som är tillräckligt höga för att erhålla god skorstensver-
kan och förhindra att olägenheter uppstår kring bygg-
naden eller i dess omgivning. Skorstenar ska också 
placeras så att rökgaser och avgaser inte förs tillbaka 
till luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger 
och dylikt i byggnaden eller överförs till närliggande 
byggnader.

6:8 Skydd mot skadedjur

6:81 Allmänt
Byggnader ska utformas så att det försvåras för ska-

dedjur att komma in i byggnaden och dess byggnadsde-
lar, om det inte är orimligt med hänsyn till byggnadens 
utformning och användning.

Lägenhetsskiljande konstruktioner ska utföras med 
tillräcklig täthet och beständighet mot skador orsakade 
av skadedjur.

Med skadedjur avses djur som kan orsaka skador, 
lukt eller mikrobiell växt som kan påverka människors 
hygien eller hälsa.

6:9 Krav på hygien, hälsa och miljö vid änd-
ring av byggnader

6:91 Allmänt
Byggnader och deras installationer ska utformas så 

att luft- och vattenkvalitet samt ljus-, fukt-, temperatur- 
och hygienförhållanden blir tillfredsställande så att olä-
genheter för människors hälsa kan undvikas. Regler om 
ändring av byggnader finns också i avsnitt 1:22.

6:911 Material
Material som finns i byggnaden får inte ge upphov till 

föroreningar i en koncentration som medför olägenhe-
ter för människors hälsa.

Material och byggprodukter som förs in i en byggnad 
ska inte i sig eller genom sin behandling påverka inom-
husmiljön eller byggnadens närmiljö negativt.

6:92 Luft
Byggnader och deras installationer ska utformas så 

att de kan ge förutsättningar för en god luftkvalitet i rum 
där människor vistas mer än tillfälligt.

Luften får inte innehålla föroreningar i en koncen-
tration som medför negativa hälsoeffekter eller besvä-
rande lukt.
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6:921 Definitioner

S-ventilation Självdragsventilation

F-ventilation Fläktventilation där från-
luftsflödet är fläktstyrt.

FT-ventilation Fläktventilation där både 
frånlufts- och tilluftsflödena 
är fläktstyrda.

FX-ventilation F-ventilation med värme-
återvinning.

FTX-ventilation FT-ventilation med värme-
återvinning.

 
6:922 Egenskaper hos luft som tillförs rum

6:923 Radon i inomhusluften
Byggnader ska utformas så att halten av radongas 

inte medför olägenheter för människors hälsa.

6:924 Ventilation
Ventilationssystem ska utformas så att erforderliga 

uteluftsflöden kan tillföras byggnaden.
Ventilationssystem ska också kunna föra bort hälso-

farliga ämnen, fukt, besvärande lukt, utsöndringspro-
dukter från personer och byggmaterial samt förorening-
ar från verksamheter i byggnaden i den utsträckning 
sådana olägenheter inte förs bort på annat sätt.

6:9241 Ventilationsflöde
Ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m2 

golvyta och kontinuerlig luftväxling i rum när de an-
vänds ska eftersträvas.

6:9242 Luftdistribution

6:9243 Vädring
Möjlighet till vädring enligt avsnitt 6:253 ska efter-

strävas.

6:9244 Installationer
Vid nyinstallation ska kraven enligt avsnitt 6:254 

avseende åtkomlighet för rensning och underhåll samt 
flödesmätning och injustering tillgodoses.

6:9245 Täthet
Vid nyinstallation ska kraven på täthet i avsnitt 6:255 

uppfyllas. Ventilationskanaler som inte används ska de-
monteras eller tillslutas.

6:93 Ljus
Byggnader ska utformas så att tillfredsställande ljus-

förhållanden är möjliga att uppnå, utan att skaderisker 
och olägenheter för människors hälsa uppstår. Ljusför-
hållandena är tillfredsställande när tillräcklig ljusstyrka 
och rätt ljushet (luminans) uppnås samt när ingen stö-
rande bländning och inga störande reflexer förekommer 
och därmed rätt belysningsstyrka och luminansfördel-
ning föreligger.

6:931 Ljusförhållanden

6:9311 Belysning
Belysning anpassad för den avsedda användningen 

ska kunna anordnas i byggnadens alla utrymmen.

6:9312 Dagsljus
Om byggnaden inte uppfyller kraven på dagsljus en-

ligt avsnitt 6:322 får ändringar av fönstren inte leda till 
att dagsljusförhållandena försämras ytterligare om det 
inte finns synnerliga skäl.

6:94 Termiskt klimat
Byggnader ska utformas så att tillfredsställande ter-

miskt klimat utifrån byggnadens förutsättningar och 
användning kan erhållas.

6:95 Fukt
Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skad-

or, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien 
eller hälsa.

6:951 Högsta tillåtna fukttillstånd
Högsta tillåtna fukttillstånd är den övre gräns där fukt 

inte kan förväntas orsaka skador som påverkar hygien 
eller hälsa.

Den befintliga byggnadens fukttekniska status ska 
vara väl undersökt och dokumenterad. De högsta till-
låtna fukttillstånden i befintliga material och produkter 
ska bedömas från resultatet av undersökningen. Hänsyn 
ska tas till osäkerheter i bedömningsunderlaget och till 
klimatvariationer.

Fukttillståndet i de byggnadsdelar som påverkas av 
ändringen ska bedömas utifrån de fuktbelastningar som 
kan förväntas påverka byggnaden under ogynnsamma 
förutsättningar. Högsta tillåtna fukttillstånd för nya ma-
terial och produkter ska uppfylla avsnitt 6:52.

6:952 Fuktsäkerhet
Fukttillståndet i en byggnadsdel ska inte överskrida 

de högsta tillåtna fukttillstånden för de material och 
produkter som ingår i byggnadsdelen. Detta gäller inte 
om det saknar betydelse för människors hälsa.

Fuktskadade byggnadsdelar som utgör en väsentlig 
del av byggnadens konstruktion eller karaktär, får ändå 
behållas om andra åtgärder vidtas som skyddar inom-
husmiljön från emissioner och mikroorganismer.

En byggnads lufttäthet ska vara sådan att konvektion 
av fuktig luft inte medför att de högsta tillåtna fukttill-
stånden överskrids.

6:953 Utrymmen med vatteninstallationer eller hög 
luftfuktighet

6:9531 Vattenutsatta invändiga golv och väggar
Ändringar av golv och väggar som kommer att utsät-

tas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vat-
ten ska utformas så fukt inte medför att materialens och 
produkternas högsta tillåtna fukttillstånd överskrids. 
Fukt ska inte komma i kontakt med byggnadsdelar och 
utrymmen som inte tål fukt.

Vattentäta skikt ska vara beständiga, anpassade till 
rörelser i underlaget, samt ha tillräckligt stort ångge-
nomgångsmotstånd. Fogar, anslutningar, infästningar 
och genomföringar i vattentäta skikt ska också vara 
vattentäta, beständiga och anpassade till rörelser i un-
derlaget.

I utrymmen med golvavlopp ska golv och tätskikt 
utformas så att vatten från vattenutsatta ytor avleds till 
golvavloppet.
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6:9532 Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar
Om det i rum finns risk för utläckande vatten eller 

kondens på dolda ytor ska utlopp från dessa ytor anord-
nas så att vattnet snabbt blir synligt.

En byggnadsdel ska utformas med vattentätt skikt i 
sådan omfattning att eventuellt utläckande vatten eller 
kondensvatten från en tappvatteninstallation inuti bygg-
nadsdelen förhindras att komma i kontakt med material 
och produkter som inte tål fukt.

Byggnadsdelen eller installationen ska utformas så 
att läckage snabbt blir synligt och kondensvatten torkas 
eller leds ut ur byggnadsdelen till ett avlopp så att till-
växt av alger, mögel eller bakterier inte kan ske.

6:9533 Rengörbarhet
Ytor som är avsedda att utsättas för vatten, stänk från 

vätska, kondensfukt eller våtrengöring anordnas så att 
de lätt kan hållas rena och så att de inte gynnar mikro-
biell växt.

6:96 Vatten och avlopp
Byggnader och deras installationer ska utformas så 

att vattenkvalitet och hygienförhållanden tillfredsställer 
allmänna hälsokrav.

6:961 Tappvatten
Om ett helt eller delvis nytt system installeras ska 

detta dimensioneras och utföras så att motsvarande 
kravnivå som i avsnitt 6:62 uppfylls. Rör som inte läng-
re används ska demonteras eller proppas. Proppningen 
av tappvattenledningar bör göras så nära den vattenfö-
rande ledningen som möjligt.

6:9611 Dokumentation och idrifttagande

6:962 Avloppsvatten
Om ett helt eller delvis nytt system installeras ska 

detta dimensioneras och utföras så att motsvarande 
kravnivå som i avsnitt 6:64 uppfylls. Rör som inte läng-
re används ska demonteras eller proppas.

6:97 Utsläpp till omgivningen

6:971 Allmänt om utsläpp
Byggnader ska utformas så att det blir möjligt att föra 

bort föroreningar som uppkommer till följd av byggna-
dens drift, utan att negativa effekter på hälsa och hygien 
uppstår för människor som befinner sig i byggnaden el-
ler i byggnadens omgivning. Utsläppen får inte heller 
medföra en ogynnsam inverkan på mark, vatten eller 
luft i byggnadens omgivning.

6:972 Förorenad luft
Vid utformningen av installationer för avluft i bygg-

nader ska det eftersträvas att de ges en sådan utform-
ning så att elak lukt eller föroreningar inte förs tillbaka 
till byggnadens luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, 
balkonger och dylikt eller till närliggande byggnader.

6:973 Avloppsvatten
Installationer för avloppsvatten ska utformas så att 

avloppsvattnet antingen förs bort via allmän va-anlägg-
ning eller renas via enskilt avlopp.

6:974 Förbränningsgaser
Olägenheter till följd av innehållet i rökgaser och av-

gaser som släpps ut från byggnader ska begränsas.

7 Bullerskydd
Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd 

till 65 § PBL. Avsnitt 7:4 innehåller också föreskrifter 
och allmänna råd vid ändring av byggnad.

7:1 Allmänt
Byggnader, som innehåller bostäder eller lokaler i 

form av vårdlokaler, förskolor, fritidshem, undervis-
ningsrum i skolor samt rum i arbetslokaler avsedda för 
kontorsarbete, samtal eller dylikt, ska utformas så att 
uppkomst och spridning av störande ljud begränsas så 
att olägenheter för människors hälsa därmed kan und-
vikas.

Utöver i avsnitt 7 angivna regler för bullerskydd kan 
alternativt motsvarande regler enligt Finlands byggbe-
stämmelsesamling tillämpas.

7:11 Upphävs

7:12 Definitioner

DnT Ljudnivåskillnad, ett mått på en byggnads för-
måga att isolera ett utrymme mot luftburet ljud 
från ett annat utrymme eller utifrån enligt SFS-
EN ISO 140-4:1998. Standardiseras till 0,5 sek 
efterklangstid.

DnT,w,50 Vägd standardiserad ljudnivåskillnad med spek-
trumanpassningsterm [dB], ett förkortat skrivsätt 
för DnT,w + C50-3150 enligt SFS-EN ISO 717-1:2013.

DnT,w,100 Vägd standardiserad ljudnivåskillnad [dB], ett 
förkortat skrivsätt för DnT,w + C enligt SFS-EN 
ISO 717-1:2013.

DnT,A,tr Vägd standardiserad ljudnivåskillnad med spek-
trumanpassningsterm för ljud från blandad gatu-
trafik och liknande [dB], ett förkortat skrivsätt för 
Dls,2m,nT,w + Ctr enligt SFS-EN ISO 140-5:1998 och 
SFS-EN ISO 717-1:2013.

L Ljudtrycksnivå, eller förkortad ljudnivå, ett mått 
på buller i en byggnad.

LnT Stegljudsnivå, ett mått på en byggnads förmåga 
att isolera ett utrymme mot stomburet ljud från 
ett annat utrymme eller utifrån enligt SFS-EN 
ISO 140-7. Standardiseras till 0,5 sek efterklang-
stid.

LnT,w,50 Vägd standardiserad stegljudsnivå [dB], ett 
förkortat skrivsätt för LnT,w + CI,50-2500 enligt SFS-
EN ISO 717-2:2013. Om anpassningstermen  
CI,50-2500 är negativ ska den sättas lika med noll.

LpAeq,nT Ekvivalent A-vägd ljudnivå [dB], enligt SFS-EN 
ISO 16032:2004 under den tid ljudet förekom-
mer mer än tillfälligt. Standardiseras till 0,5 sek 
efterklangstid.
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LpAFmax,nT Maximal A-vägd ljudnivå med tidsvägning F 
(FAST) [dB], enligt SFS-EN ISO 16032:2004 för 
intermittenta och mer än tillfälligt förekomman-
de kortvariga ljud. Standardiseras till 0,5 sek 
efterklangstid.

LpCeq Ekvivalent C-vägd ljudnivå [dB], enligt SFS-EN 
ISO 16032:2004 under den tid ljudet förekom-
mer mer än tillfälligt.

T Efterklangstid, den tid det tar för ljudnivån att 
minska 60 dB efter det att ljudkällan har stängts 
av. Avser T20 enligt SFS-EN ISO 3382-2:2008/
AC:2009

R’w Vägt reduktionstal i byggnad [dB] enligt SFS-EN 
ISO 140-4 och SFS-EN ISO 717-1 för intervallet 
100-3150 Hz.

L’nT,w Vägd standardiserad stegljudsnivå i byggnad 
[dB] enligt SFS-EN ISO 140-7 och SFS-EN ISO 
717-2 för intervallet 100-2500 Hz.

7:2 Ljudförhållanden

7:21 Bostäder
Byggnader som innehåller bostäder, deras instal-

lationer och hissar ska utformas så att ljud från dessa 
och från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån 
dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den av-
sedda användningen kräver och så att de som vistas i 
byggnaden inte besväras av ljudet.

De installationer som brukaren själv råder över och 
som inte påverkar ljudnivåer i någon annan bostad i 
samma byggnad, omfattas dock inte av ljudkraven.

Om bullrande verksamhet gränsar till bostäder, ska 
särskilt ljudisolerande åtgärder vidtas.

7:22 Lokaler
Byggnader som innehåller lokaler, deras installatio-

ner och hissar ska utformas så att ljud från dessa och 
från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån 
dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den av-
sedda användningen kräver och så att de som vistas i 
byggnaden inte besväras av ljudet.

De installationer som brukaren själv råder över och 
som inte påverkar ljudnivåer i någon annan lokal i sam-
ma byggnad, omfattas dock inte av ljudkraven.

I lokaler ska efterklangstiden väljas efter vad ända-
målet med utrymmet kräver.

7:3 Dokumentation och kontroll

7:4 Krav på bullerskydd vid ändring av bygg-
nader

7:41 Ljudförhållanden
Byggnader, deras installationer och hissar ska utfor-

mas så att uppkomst och spridning av störande ljud be-
gränsas så att olägenheter för människors hälsa därmed 
kan undvikas. Regler om ändring av byggnader finns 
också i avsnitt 1:22.

De krav på ljudnivå och ljudisolering som gäller vid 
uppförande av nya byggnader enligt avsnitt 7:2 ska ef-
tersträvas.

Ändringar får inte innebära att de akustiska egenska-
perna hos byggnaden försämras. Dock får de försämras 
om de efter ändring ändå uppfyller kraven i avsnitt 7:2.

7:42 Dokumentation och kontroll

8 Säkerhet vid användning
Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd 

till 64-65 §§ i PBL. Avsnitt 8:10 innehåller också före-
skrifter och allmänna råd vid ändring av byggnad.

8:1 Allmänt
Byggnader ska utformas så att risken för olyckor så-

som fall, sammanstötningar, klämning, brännskador, 
explosioner, instängning, förgiftningar och elektriska 
stötar begränsas. Tomter som tas i anspråk för bebyg-
gelse ska utformas så att risken för olycksfall begränsas.

8:11 Tillämpningsområde
Reglerna i detta avsnitt gäller för byggnader, för obe-

byggda tomter som ska förses med en eller flera bygg-
nader samt för andra anläggningar än byggnader på 
tomter. Reglerna för tomter och andra anläggningar än 
byggnader finns samlade i avsnitt 8:9. I vissa angivna 
fall gäller reglerna endast för sådana utrymmen i bygg-
nader där barn kan vistas.

8:2 Skydd mot fall

8:21 Belysning i kommunikationsutrymmen
Belysningen i kommunikationsutrymmen ska utfor-

mas med sådan styrka och jämnhet att personer kan röra 
sig säkert inom byggnaden.

8:22 Skydd mot att halka och snubbla
Gångytor ska utformas så att risken för att halka och 

snubbla begränsas. I utrymmen där lutning, väta, spill 
eller nedisning ökar risken för halka ska ytmaterialens 
egenskaper anpassas till detta. Oväntade förändringar 
av ytmaterialens halkegenskaper ska undvikas, särskilt 
där gångriktningen ändras. Ytorna ska utformas utan 
oväntade små nivåförändringar, ojämnheter eller låga 
hinder som är svåra att upptäcka.

8:23 Skydd mot fall från höjder

8:231 Öppningsbara fönster, balkongdörrar och dylikt
I utrymmen där barn kan vistas ska öppningsba-

ra fönster och glaspartier – t.ex. balkonginglasningar 
– vilkas karmunderkant sitter lägre än 1,8 meter över 
golvet ha säkerhetsbeslag, spärranordningar eller andra 
skydd som begränsar risken för att barn ska falla ut. 
Balkongdörrar och öppningsbara fönster där avståndet 
mellan glasytan och golvet är mindre än 0,60 meter ska 
ha säkerhetsbeslag och spärranordningar som hindrar 
barn från att öppna och passera dörren eller fönstret.

Säkerhetsanordningar behöver inte finnas på fönster 
eller fönsterdörrar i markplanet.
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8:232 Trappor, ramper och balkonger
Trappor och ramper i eller i anslutning till byggnader 

ska utformas så att personer kan förflytta sig säkert.
Trappor och ramper från bostadslägenheter och öv-

riga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt 
ska utformas så att transport av sjukbår blir säker. Detta 
gäller dock inte om transporten kan ske med hiss eller 
någon annan lyftanordning.

Trappor, ramper, balkonger och dylikt i utrymmen 
där barn kan vistas, ska utformas så att risken för barn- 
olycksfall begränsas.

8:2321 Räcken
Trapplopp, trapplan, ramper och balkonger som inte 

avgränsas av väggar, ska ha räcken som begränsar ris-
ken för personskador till följd av fall. Även i andra vis-
telseavsatser där det finns risk för fall eller felstigning 
ska räcken byggas när fallhöjden överstiger 0,5 meter. 
Räckesfyllningar med infästningar ska tåla dynamisk 
påverkan av en människa.

Räcken i utrymmen där barn kan vistas, ska utformas 
så att barn inte skadar sig till följd av att de klättrar eller 
kryper.

8:2322 Ledstänger
Ramper och trappor ska ha balansstöd i form av led-

stänger. Ledstängerna ska vara lätta att gripa om.

8:233 Skydd vid öppningar i byggnader
Om det finns öppningar i ytor som är avsedda att gå 

på ska dessa vara täckta av luckor, galler, trallar eller 
andra lämpliga skyddsanordningar. Öppningarna kan 
också avgränsas med skyddsräcken eller dylikt. I ut-
rymmen där barn kan vistas ska luckor, galler, trallar 
och dylikt utformas så att de inte kan lyftas av barn och 
så att risken för personskador begränsas.

8:24 Taksäkerhet

8:241 Allmänt
Byggnader ska förses med
– tillträdesanordningar till tak,
– fast säkerhetsutrustning för förflyttning på tak och
– skyddsanordningar mot fall från tak
om det inte är uppenbart onödigt med hänsyn till per-

sonsäkerheten vid byggnadens användning eller drift.
Fasta tillträdes- och skyddsanordningar ska ha till-

räcklig hållfasthet och styvhet samt utföras av bestän-
digt material. Installationer avsedda för säkerhetslinor 
ska ha sådan hållfasthet att de kan garantera säkerheten 
vid fall. Kravet på hållfasthet gäller även infästningar 
av sådana installationer.

Yttertak som kan beträdas ska ha skäligt skydd mot 
halkning och utformas så att risken för att trampa ige-
nom takytan begränsas.

8:242 Tillträdesanordningar, fast säkerhetsutrustning 
och fasta arbetsställen

8:2421 Tillträdesvägar till tak
Byggnader ska förses med fasta tillträdesanordningar 

i den omfattning som behövs för att tillträdesvägarna 
ska bli säkra. Lösa anordningar får användas om risken 
för personskador är liten.

Tillträdesvägarna ska även fungera för transporter av 
arbetsmaterial och utrustning.

Fasta stegar ska avslutas nedtill så att barn inte utan 
hjälpmedel kan klättra upp i dem.

Tak- och väggluckor, som inte är en del av en utrym-
ningsväg, ska kunna låsas.

8:2422 Förflyttning på tak
Mellan uppstigningsställen till taket och fasta arbets- 

ställen ska det finnas fasta takstegar och gångbryggor, 
eller andra motsvarande anordningar, i sådan omfatt-
ning att risken för personskador begränsas vid förflytt-
ning på taket. Vilplan ska anordnas om det behövs för 
att transportera arbetsmaterial och utrustning till arbets-
stället.

8:2423 Fasta arbetsställen
Fasta arbetsställen ska utformas med hänsyn till den 

totala fallhöjden, arbetets art och de risker som finns där 
arbetet ska utföras.

8:243 Skyddsanordningar

8:2431 Fästanordningar för linor till säkerhetsselar
Fästanordningar för linor till säkerhetsselar ska finnas 

i den omfattning som är nödvändig för att säkerställa per-
sonsäkerheten vid byggnadens användning eller drift.

8:2432 Fotstöd vid takfot och takbrott
Vid takfot och takbrott ska det, om fallhöjden och 

takutformningen så kräver, finnas stadiga fotfästen i 
sådan omfattning att personsäkerheten kan säkerställas.

8:2433 Skyddsanordningar för att undvika genom-
trampning

Ytor och fasta anordningar som av misstag kan kom-
ma att beträdas och inte kan bära en person, ska förses 
med skydd mot att trampa igenom eller falla ner.

8:2434 Skyddsanordningar mot fallande is och snö
Skyddsanordningar mot fallande is och snö ska finnas 

vid byggnaders entréer om det finns särskilda risker för 
personskador till följd av fallande is och snö från taket.

8:3 Skydd mot sammanstötning och klämning

8:31 Allmänt
Byggnader ska utformas så att risken för personska-

dor till följd av sammanstötning begränsas. Byggnaders 
rörliga delar och anordningar ska vara placerade och ut-
formade så att risken för personskador genom klämning 
eller liknande begränsas.

8:32 Fast inredning och utrustning
I utrymmen där barn kan vistas ska både fast inred-

ning och utrustning som är lätt åtkomlig för barn utfor-
mas så att barn inte kan komma till skada till följd av att

– den fasta inredningen eller utrustningen kan välta,
– barn kan öppna lådor eller luckor avsedda för säker 

förvaring,
– barn kan klättra på lådor eller ugnsluckor,
– barn kan fastna i snören, kedjor, band eller andra 

anordningar för manövrering av fast monterade gardi-
ner, persienner eller annan fast inredning och utrust-
ning.
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8:33 Skydd mot olyckor vid rörliga anordningar
Dörrar, portar, väggar, galler, grindar och bommar 

som öppnas av en motor och stängs av upplagrad energi 
eller omvänt, ska utformas så att risken för personska-
dor begränsas. Detta gäller även för motordrivna bom-
mar som både öppnas och stängs av en motor samt för 
manuella vipportar.

8:34 Fri höjd
Den fria höjden i utrymningsvägar, trappor, dörrar 

och andra kommunikationsutrymmen ska vara minst 
2,00 meter.

8:35 Glas i byggnader
Glasytor som är oskyddade och så placerade att per-

soner kan komma i kontakt med dem, ska utformas så 
att risken för personskador begränsas. Glasytor och in-
fästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa.

8:351 Skydd mot sammanstötning
Stora glasytor i dörrar samt glasytor som kan förväx-

las med dörrar eller öppningar ska vara tydligt markerade.

8:352 Skydd mot fall genom glas
Glasytor ska utformas så att risken för att falla ut ge-

nom glasytan begränsas.

8:353 Skydd mot skärskador
Glasytor ska utformas så att risken för skärskador 

begränsas.

8:4 Skydd mot brännskador
Byggnader och deras installationer ska utformas så 

att risken för brännskador begränsas.

8:41 Värmeinstallationer
Lätt åtkomliga delar av värmeinstallationer ska för-

ses med skydd mot ofrivillig beröring, om de har så hög 
yttemperatur att de vid beröring kan orsaka brännska-
dor. I utrymmen där barn kan vistas ska risken för bar-
nolycksfall särskilt beaktas.

Fast monterade värmestrålningskällor får inte utfor-
mas så att personer som befinner sig i deras närhet kan 
få brännskador eller obehag.

8:42 Spisar, ugnar och dylikt
Lätt åtkomliga ytor på spisar, ugnar och dylikt ska ha 

skydd mot beröring om de har så hög yttemperatur att 
de vid beröring kan orsaka brännskador.

8:43 Skydd mot skållningsskador
Utslagsvask ska placeras så att risken för skållnings-

skador begränsas.

8:5 Skydd mot explosioner

8:51 Allmänt

8:52 Värmeinstallationer m.m.
Pannanläggningar och andra installationer för värm-

ning av vatten samt övriga tryckbärande anordningar 
ska förses med säkerhetsanordningar som begränsar 
risken för personskador vid för högt tryck eller för hög 
temperatur i anläggningen.

8:6 Skydd mot instängning
Dörrar till hygienrum, bastu och andra utrymmen 

där någon kan bli oförutsett instängd, ska ha en sådan 
stängningsanordning att en reglad eller låst dörr kan 
öppnas både inifrån och utifrån utan nyckel eller sär-
skilt verktyg.

En bastu ska utformas så att den snabbt kan utrym-
mas. Dörren ska vara utåtgående eller av pendeltyp. 
Dörren får inte ha lås och dörrbladet ska inte kunna 
fastna i karmen till följd av värmeutvidgning eller på-
verkan av fukt.

I utrymmen där barn kan vistas ska dörrar till driftut-
rymmen förses med en sådan stängningsanordning att 
de kan öppnas inifrån utan nyckel.

I utrymmen där barn kan vistas ska dörrar eller lock 
till frys-, kyl- och svalskåp och dylikt som är lätt åt-
komliga för barn, ha sådana stängningsanordningar att 
dörren eller locket kan öppnas inifrån av ett barn.

8:7 Skydd mot förgiftning
Förbindelser mellan lokaler där giftiga gaser före-

kommer och lokaler där personer vistas mer än tillfäl-
ligt får endast anordnas, om betryggande åtgärder vid-
tagits för att begränsa risken för personskador till följd 
av förgiftning.

I bostadslägenheter och andra likvärdiga utrymmen 
där barn kan vistas, ska säker förvaring av kemisktek-
niska preparat, medicin och dylikt finnas.

I ett garage med mer än 50 m2 nettoarea ska det finnas 
väl synliga skyltar som varnar för risken för koloxid-
förgiftning.

8:8 Skydd mot elstötar och elchocker
Byggnader ska utformas så att risken för personska-

dor till följd av elstötar och elchocker begränsas.

8:9 Skydd mot olyckor på tomter

8:91 Skydd mot fall på tomter
Trappor och ramper i gångvägar mellan en byggnads 

tillgängliga entréer enligt avsnitt 3:132 och parkerings-
platser och angöringsplatser för bilar, ska utformas så 
att personer kan förflytta sig säkert.

Tomten ska projekteras och byggas så att branter på 
tomten är skyddade med lämpliga konstruktioner eller 
planteringar.

8:92 Skydd av öppningar i marken på tomter
Om det finns öppningar eller inkast för t.ex. avfall, i 

eller vid ytor som är avsedda att gå på, ska öppningarna 
vara täckta av luckor, galler, trallar eller andra lämpliga 
skyddsanordningar. Öppningarna kan också avgränsas 
med skyddsräcken eller liknande. Utanför byggnader 
där barn kan vistas ska luckor, galler, trallar och liknan-
de utformas så att de inte kan lyftas eller öppnas av barn 
och så att risken för personskador begränsas.

8:93 Skydd mot olyckor vid fasta lekredskap på tomter
Fasta lekredskap ska anordnas så att risken för per-

sonskador begränsas. Underlaget till gungor, klätter-
ställningar och dylika lekredskap ska vara stötdämpan-
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de och i övrigt så utformat att risken för personskador 
vid en olycka begränsas.

8:94 Skydd mot olyckor vid rörliga anordningar på 
tomter

Dörrar, portar, väggar, galler, grindar och bommar 
som öppnas av en motor och stängs av upplagrad energi 
eller omvänt, ska anordnas så att risken för personska-
dor begränsas. Detta gäller även för motordrivna bom-
mar som både öppnas och stängs av en motor samt för 
manuella vipportar.

8:95 Skydd mot drunkning på tomter

8:951 Fasta bassänger avsedda för bad eller simning
Fasta bassänger på tomter ska ha ett tillfredsställan-

de skydd mot barnolycksfall. En fast plaskdamm eller 
motsvarande med maximalt 0,2 meters vattendjup be-
höver dock inte ha något särskilt skydd.

Bassängernas utloppsöppningar ska utformas så att 
risken för olyckor begränsas.

8:952 Dammar, fasta brunnar och fasta behållare
Dammar, fasta brunnar och fasta behållare som inte 

är slutna och där vatten eller annan vätska förvaras, ska 
ha skydd som begränsar risken för personskador till 
följd av fall i vattnet eller vätskan.

Lock och galler på brunnar ska ha betryggande håll-
fasthet. Utformningen ska begränsa risken för barn- 
olycksfall.

8:10 Krav på säkerhet vid användning vid änd-
ring av byggnader
8:101 Allmänt

Byggnader ska utformas så att risken för olyckor så-
som fall, sammanstötningar, klämning, brännskador, 
explosioner, instängning, förgiftningar och elektriska 
stötar begränsas.

Byggnader ska vid ändring uppfylla de krav på säker-
het vid användning som anges i avsnitt 8:2–8:8. Kraven 
får tillgodoses på annat sätt än vad som anges där om 
motsvarande säkerhetsnivå ändå uppnås.

Avsteg från säkerhetsnivån får dock göras med hän-
syn till ändringens omfattning och byggnadens förut-
sättningar. Regler om detta finns i detta avsnitt och i 
avsnitt 1:22. Avsteg får aldrig medföra en oacceptabel 
risk för människors säkerhet.

8:1011 Skydd mot fall

8:1012 Öppningsbara fönster, balkongdörrar och dylikt
I utrymmen där barn kan förväntas vistas utan ständig 

tillsyn av vuxna ska öppningsbara fönster, balkongdör-
rar och dylikt förses med säkerhetsanordningar enligt 
avsnitt 8:231, om det inte finns synnerliga skäl.

9 Energihushållning
Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd 

till 65 § PBL. Avsnitt 9:9 innehåller också föreskrifter 
och allmänna råd vid ändring av byggnad.

9:1 Allmänt
Byggnader ska vara utformade så att energianvänd-

ningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kyl-
behov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv 
elanvändning.

9:11 Tillämpningsområde
Dessa regler gäller för alla byggnader med undantag för
– växthus eller motsvarande byggnader som inte 

skulle kunna användas för sitt ändamål om dessa krav 
behövde uppfyllas,

– byggnader eller de delar av byggnader som endast 
används kortare perioder,

– byggnader där inget behov av uppvärmning eller 
komfortkyla finns under större delen av året, och

– byggnader där inget utrymme avses värmas till mer 
än 10 ºC och där behovet av energi för komfortkyla, 
tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi är 
lågt.

Kraven i avsnitten 9:2 och 9:4 behöver inte uppfyl-
las för byggnader där värmetillskottet från industriella 
processer inom byggnaden täcker större delen av upp-
värmningsbehovet. Detta ska visas genom särskild ut-
redning.

Kraven i avsnittet 9:4 som avser elvärme gäller för 
byggnader med en area som överstiger 50 m2 (Atemp).

9:12 Definitioner

Af Sammanlagd area för fönster, dörrar, por-
tar och dylikt (m2), beräknad med karmyt-
termått.

Atemp Arean av samtliga våningsplan, vindsplan 
och källarplan för temperaturreglerade ut-
rymmen, avsedda att värmas till mer än 
10 ºC, som begränsas av klimatskärmens 
insida. Area som upptas av innerväggar, 
öppningar för trappa, schakt och dylikt, in-
räknas. Area för garage, inom byggnaden 
i bostadshus eller annan lokalbyggnad än 
garage, inräknas inte.

Byggnadens 
energian-
vändning

Den energi som, vid normalt brukande, 
under ett normalår behöver levereras till 
en byggnad (oftast benämnd köpt energi) 
för uppvärmning (Euppv), komfortkyla (Ekyl), 
tappvarmvatten (Etvv) och byggnadens fast-
ighetsenergi (Ef). Om golvvärme, handduk-
stork eller annan apparat för uppvärmning 
installeras, inräknas även dess energian-
vändning. Byggnadens energianvändning 
(Ebea) fastställs enligt nedanstående formel, 
Ebea = Euppv + Ekyl + Etvv + Ef

Byggande, elsäkerhet, expropriation, hyra och arrende
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Byggnadens 
fastighets-
energi

Den del av fastighetselen som är relaterad 
till byggnadens behov där den elanvändan-
de apparaten finns inom, under eller an-
bringad på utsidan av byggnaden. I denna 
ingår fast belysning i allmänna utrymmen 
och driftsutrymmen. Dessutom ingår en-
ergi som används i värmekablar, pumpar, 
fläktar, motorer, styr- och övervakningsut-
rustning och dylikt. Även externt lokalt pla-
cerad apparat som försörjer byggnaden, 
exempelvis pumpar och fläktar för frikyla, 
inräknas. Apparater avsedda för annan 
användning än för byggnaden, exempelvis 
motor- och kupévärmare för fordon, batte-
riladdare för extern användare, belysning i 
trädgård och på gångstråk, inräknas inte.

Byggnadens 
specifika 
energian-
vändning 

Byggnadens energianvändning fördelat på 
Atemp uttryckt i kWh/m2 och år. Hushålls- 
energi inräknas inte. Inte heller verksamhets- 
energi som används utöver byggnadens 
grundläggande verksamhetsanpassade 
krav på värme, varmvatten och ventilation. 
Byggnadens specifika energianvändning 
(Ebeaspec) beräknas enligt nedanstående for-
mel, Ebeaspec = Ebea / Atemp

Genomsnitt-
lig värme-
genom-
gångs-
koefficient 
Um

Genomsnittlig värmegenomgångskoef-
ficient för byggnadsdelar och köldbryg-
gor (W/m2K) bestämd enligt SFS-EN ISO 
13789:2007 samt beräknad enligt nedan-
stående formel, 

där Um = (Σn
i=1 UiAi + Σm

k=1 lkΨk + Σ p
j=1 χj) / Aom

Ui Värmegenomgångskoefficient för bygg-
nadsdel i (W/m2K).

Ai Arean för byggnadsdelen i:s yta mot upp-
värmd inneluft (m2). För fönster, dörrar, 
portar och dylikt beräknas Ai med karmyt-
termått.

Ψk Värmegenomgångskoefficienten för den 
linjära köldbryggan k (W/mK).

lk Längden mot uppvärmd inneluft av den lin-
jära köldbryggan k (m).

χj Värmegenomgångskoefficienten för den 
punktformiga köldbryggan j (W/K).

Aom Sammanlagd area för omslutande bygg-
nadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft 
(m2). Med omslutande byggnadsdelar av-
ses sådana byggnadsdelar som begränsar 
uppvärmda delar av bostäder eller lokaler 
mot det fria, mot mark eller mot delvis upp-
värmda utrymmen.

Elvärme Uppvärmningssätt med elektrisk energi, 
där den installerade eleffekten för upp-
värmning är större än 10 W/m2 (Atemp). 
Exempel är berg-, jord-, sjö- eller luftvär-
mepump, direktverkande elvärme, vatten-
buren elvärme, luftburen elvärme, elektrisk 
golvvärme, elektrisk varmvattenberedare 
och dylikt. Eleffekt i fastbränsleinstallation, 
som installeras för att utgöra tillfällig reserv, 
inräknas inte om fastbränsleinstallationen 
är konstruerad för permanent drift.

Energi för 
komfortkyla

Den till byggnaden levererade kyl- eller 
energimängd som används för att sänka 
byggnadens inomhustemperatur för männ-
iskors komfort. Kylenergi som hämtas di-
rekt från omgivningen utan kylmaskin från 
sjövatten, uteluft eller dylikt (s.k. frikyla), 
inräknas inte.

Hushålls- 
energi

Den el eller annan energi som används 
för hushållsändamål. Exempel på detta är 
elanvändningen för diskmaskin, tvättma-
skin, torkapparat (även i gemensam tvätt-
stuga), spis, kyl, frys, och andra hushålls-
maskiner samt belysning, datorer, TV och 
annan hemelektronik och dylikt.

Innetempe-
ratur

Den temperatur som avses hållas inomhus 
när byggnaden brukas.

Installerad 
eleffekt för 
uppvärmning

Den sammanlagda eleffekt som maximalt 
kan upptas av de elektriska apparater för 
uppvärmning som behövs för att kunna 
upprätthålla avsett inomhusklimat, tapp-
varmvattenproduktion och ventilation när 
byggnadens maximala effektbehov före-
ligger. Det maximala effektbehovet kan be-
räknas vid DVUT och tappvarmvattenan-
vändning motsvarande minst 0,5 kW per 
lägenhet, om inte annat högre belastnings-
fall är känt vid projekteringen.

Normalår Medelvärdet av utomhusklimatet (t.ex. 
temperatur) under en längre tidsperiod 
(t.ex. 30 år).

Normal- 
årskorrige-
ring

Korrigering av byggnadens uppmätta kli-
matberoende energianvändning utifrån 
skillnaden mellan klimatet på orten under 
ett normalår och det verkliga klimatet un-
der den period då byggnadens energian-
vändning verifieras.

Specifik 
fläkteffekt 
(SFP)

Summan av eleffekten för samtliga fläktar 
som ingår i ventilationssystemet dividerat 
med det största av tilluftsflödet eller från-
luftsflödet, kW/(m3/s).

Verksamhets-  
energi

Den el eller annan energi som används för 
verksamheten i lokaler. Exempel på detta 
är processenergi, belysning, datorer, ko-
piatorer, TV, kyl-/frysdiskar, maskiner samt 
andra apparater för verksamheten samt 
spis, kyl, frys, diskmaskin, tvättmaskin, 
torkapparat, andra hushållsmaskiner och 
dylikt.

9:2 Bostäder
Bostäder och lokaler ska vara utformade så att
– byggnadens specifika energianvändning,
– installerad eleffekt för uppvärmning,
– klimatskärmens genomsnittliga luftläckage, och
– genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) 

för de byggnadsdelar som omsluter byggnaden (Aom),
högst uppgår till de värden som anges i tabell 9:23a 

och 9:23b.
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9:23 Klimatzon III - Åland

Tabell 9:23a Byggnader som har annat uppvärm-
ningssätt än elvärme

Bygg-
nadens 
specifika 
energian-
vändning 
[kWh/m2 
Atemp och 
år]

Genom-
snittlig vär-
megenom-
gångskoef-
ficient (Um) 
[W/m2 K]

Klimatskär-
mens 
genom-
snittliga 
luftläckage 
vid 50 Pa 
tryckskill-
nad [l/s m2]

Bostäder

Småhus 90 0,40 Enligt avsnitt 
9:25

Småhus 
där Atemp är 
mindre än 
50 m2

Inget krav 0,33 0,6

Flerbostads-
hus

80 0,40 Enligt avsnitt 
9:25

Flerbostads-
hus där Atemp 
är 50 m2 
eller större 
och som till 
övervägan-
de delen (> 
50 % Atemp) 
innehåller 
lägenheter 
med en 
boarea om 
högst 35 m2 
vardera

90 0,40 Enligt avsnitt 
9:25

Lokaler

Lokal där 
Atemp är 
mindre än 
50 m2

Inget krav 0,33 0,6

Lokaler 701) 0,60 Enligt avsnitt 
9:25

1) Tillägg får göras med 70(qmedel-0,35) då uteluftsflödet i tempera-
turreglerade utrymmen av utökade hygieniska skäl är större än 0,35 
l/s per m2, där qmedel är det genomsnittliga specifika uteluftsflödet 
under uppvärmningssäsongen och får högst tillgodoräknas upp till 
1,00 [l/s per m2].

Tabell 9:23b Byggnader med elvärme

Bygg-
nadens 
specifika 
energian-
vändning 
[kWh/m2 
Atemp och 
år]

Installerad 
eleffekt 
för upp-
värmning 
[kW]

Genom-
snittlig 
värme-
genom-
gångs-
koeffi-
cient (Um) 
[W/m2 K]

Kli-
matskär-
mens 
genom-
snittliga 
luftläc-
kage vid 
50 Pa 
tryckskill-
nad [l/s 
m2]

Bostäder

Småhus 55 4,51) 0,40 Enligt 
avsnitt 
9:25

Småhus 
där Atemp 
är mindre 
än 50 m2

Inget 
krav

Inget 
krav

0,33 0,6

Flerbo-
stadshus

50 4,51) 0,40 Enligt 
avsnitt 
9:25

Flerbo-
stadshus 
där Atemp 
är 50 
m2 eller 
större 
och som 
till över-
vägande 
delen 
(>50 % 
Atemp) 
innehåller 
lägen-
heter 
med en 
boarea 
om högst 
35 m2 
vardera

55 4,51) 0,40 Enligt 
avsnitt 
9:25

Lokaler

Lokal där 
Atemp är 
mindre 
än 50 m2

Inget 
krav

Inget 
krav

0,33 0,6

Lokaler 502) 4,51), 3) 0,60 Enligt 
avsnitt 
9:25 

1) Tillägg får göras med 0,025(Atemp - 130) då Atemp är större än 130 m2.
2) Tillägg får göras med 45(qmedel-0,35) då uteluftsflödet i tempe-

raturreglerade utrymmen av utökade hygieniska skäl är större än  
0,35 l/s per m2, där qmedel är det genomsnittliga specifika uteluftsflö-
det under uppvärmningssäsongen och får högst tillgodoräknas upp 
till 1,00 [l/s per m2].

3) Tillägg får göras med 0,022(q-0,35)Atemp då uteluftsflödet av 
utökade kontinuerliga hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m2 
i temperaturreglerade utrymmen. Där q är det maximala specifika 
uteluftsflödet vid dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT. För 
närmare definition av DVUT se avsnitt 6:4.

Byggande, elsäkerhet, expropriation, hyra och arrende

H

LF (2015:5) om Ålands byggbestämmelsesamling H 3



344 Ålands lagsamling

Mer elenergi och högre eleffekt än vad som anges i 
tabell 9:23b kan godtas om särskilda förhållanden fö-
religger.

Om en byggnad försörjs med värme eller kyla från en 
annan närbelägen byggnad eller apparat, anses energi-
slaget och kylsättet för den mottagande byggnaden vara 
detsamma som för den levererande byggnaden, under 
förutsättning att byggnaderna finns på samma fastighet 
eller byggnaderna har samma ägare.

Om byggnaden har annat uppvärmningssätt än el-
värme ska elenergi till elektriska kylmaskiner för kom-
fortkyla räknas upp med faktorn 3, vid bestämning av 
byggnadens specifika energianvändning.

Byggnaders specifika energianvändning får reduce-
ras med energin från solfångare eller solceller placerade 
på huvudbyggnad, uthus eller byggnadens tomt, i den 
omfattning byggnaden kan tillgodogöra sig energin.

För byggnader som innehåller både bostäder och lo-
kaler viktas kraven på Um, specifik energianvändning 
och installerad eleffekt för uppvärmning i proportion 
till golvarean (Atemp).

9:25 Klimatskärmens lufttäthet
Byggnadens klimatskärm ska vara så tät att krav på 

byggnadens specifika energianvändning och installerad 
eleffekt för uppvärmning uppfylls.

9.3 Upphävd

9:4 Alternativt krav på byggnadens energian-
vändning

Som alternativ till kraven i avsnitt 9:2 för byggnader 
där

- golvarean Atemp uppgår till högst 100 m2,
- fönster- och dörrarean Af uppgår till högst 0,20 

Atemp, och
- inget kylbehov finns,
kan i stället följande krav på byggnadens värmeiso-

lering, klimatskärmens täthet och värmeåtervinning 
väljas.

Den högsta värmegenomgångskoefficienten (Ui) får, 
för omslutande byggnadsdelar (Aom), inte överskrida de 
värden som anges i tabell 9:4.

Tabell 9:4 Ui [W/m2K]

Ui Byggnad med 
annat uppvärm-
ningssätt än 
elvärme

Byggnad med 
elvärme där 
Atemp är 51–100 
m2

Utak 0,13 0,08

Uvägg 0,18 0,10

Ugolv 0,15 0,10

Ufönster 1,3 1,1

Uytterdörr 1,3 1,1

Den installerade eleffekten för uppvärmning får 
högst uppgå till 5,5 kW för byggnad med elvärme där 
Atemp är 51–100 m2.

Byggnadens klimatskärm ska vara så tät att det ge-
nomsnittliga luftläckaget vid + 50 Pa tryckskillnad inte 
överstiger 0,6 l/s m2. Därvid ska arean Aom användas.

Om byggnadens golvarea Atemp överstiger 60 m2 ska 
byggnaden förses med anordning för värmeåtervinning 
ur ventilationsluften eller med värmepump.

9:5 Värme-, kyl- och luftbehandlingsinstalla-
tioner

9:51 Värme- och kylinstallationer
Installationer för värme och kyla i byggnader ska 

vara utformade så att de ger god verkningsgrad under 
normal drift.

Behovet av kylning ska minimeras genom bygg- och 
installationstekniska åtgärder.

9:52 Styr- och reglersystem
Byggnaden ska ha styr- och reglersystem för att kun-

na upprätthålla god energieffektivitet och termisk kom-
fort enligt avsnitt 6:42. Värme-, kyl- och luftbehand-
lingsinstallationer ska förses med automatiskt verkande 
reglerutrustning så att tillförsel av värme- och kyla 
regleras efter effektbehov i förhållande till ute- och in-
neklimatet samt byggnadens avsedda användning.

9:6 Effektiv elanvändning
Byggnadstekniska installationer som kräver elenergi 

såsom ventilation, fast installerad belysning, elvärma-
re, cirkulationspumpar och motorer ska utformas så att 
effektbehovet begränsas och energin används effektivt.

9:7 Mätsystem för energianvändning

9:71 Mätsystem
Byggnadens energianvändning ska kontinuerligt 

kunna följas upp genom ett mätsystem. Mätsystemet 
ska kunna avläsas så att byggnadens energianvändning 
för önskad tidsperiod kan beräknas.

9:8 Klassning av byggnadens energianvänd-
ning

9:9 Krav på energihushållning vid ändring av 
byggnader

9:91 Allmänt
Byggnader ska vara utformade så att energianvänd-

ningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kyl-
behov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv 
elanvändning. Regler om ändring av byggnader finns 
också i avsnitt 1:22.

Kraven på energihushållning ska tillämpas så att de 
övriga tekniska egenskapskraven kan tillgodoses och så 
att byggnadens kulturvärden inte skadas och att de arki-
tektoniska och estetiska värdena kan tas tillvara.

Ändring av byggnader får inte medföra att energief-
fektiviteten försämras, om det inte finns synnerliga skäl. 
Dock får energieffektiviteten försämras om byggnaden 
efter ändring ändå uppfyller kraven i avsnitt 9:2–9:6.
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9:911 Samordning av åtgärder

9:92 Klimatskärm
Uppfyller byggnaden efter ändring inte de i avsnitt 

9:2 angivna kraven på specifik energianvändning, ska vid 
ändring i klimatskärmen följande U-värden eftersträvas.

Tabell 9:92 Ui [W/m2K]

Ui [W/m2K]

Utak 0,13

Uvägg 0,18

Ugolv 0,15

Ufönster 1,2

Uytterdörr 1,2

9:93 Ventilationssystem
Luftbehandlingsinstallationer ska utformas, isoleras 

och vara så täta att energiförluster begränsas.

9:94 Värme- och kylinstallationer
Värmeinstallationen ska väljas, utformas, isoleras, 

justeras och trimmas in så att de övriga tekniska egen-
skapskraven kan tillgodoses på ett energieffektivt sätt.

Byggnadens behov av komfortkyla ska minimeras.

9:95 Effektiv elanvändning
Installationer som kräver elenergi såsom ventilation, 

fast installerad belysning, elvärmare, cirkulationspum-
par och motorer ska utformas så att effektbehovet be-
gränsas och energin används effektivt.

Då ändringar i ventilationssystemet görs ska man 
eftersträva att ventilationssystemet inte överskrider 
SFP-värden enligt tabell 9:95. Om enbart aggregatet byts 
ut ska man eftersträva att de i tabellen angivna SFPv- 
värdena inte överskrids.

Tabell 9:95 Maximala värden på SFP (Specifik fläkt- 
eleffekt för ett ventilationssystem) respektive SFPv 
(Specifik fläkteleffekt för ett aggregat)

SFP, [kW/(m3/s)] SFPv [kW/
(m3/s)]

Från- och tilluft 
med värmeåter-
vinning

2,0 2,0

Från- och tilluft 
utan värmeåter-
vinning

1,5 1,5

Frånluft med 
återvinning

1,0 1,0

Frånluft 0,6 0,6

9:96 Mätsystem för energianvändning
Byggnadens energianvändning ska om det inte finns 

synnerliga skäl kontinuerligt kunna följas upp genom 
ett mätsystem. Mätsystemet ska kunna avläsas så att 
byggnadens energianvändning för önskad tidsperiod 
kan beräknas.

H 4 Landskapslag (2014:31) om energi- 
deklaration för byggnader

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §. Syfte och tillämpningsområde
Lagens syfte är att främja en effektiv energianvänd-

ning och en god inomhusmiljö i byggnader. Lagen ska 
tillämpas på byggnader för vilka energi används i syfte 
att påverka byggnadernas inomhusklimat.
2 §. Definitioner

I denna lag avses med
1) energiprestanda den mängd energi som behöver 

användas i en byggnad för att uppfylla de behov som 
är knutna till ett normalt bruk av byggnaden samt med

2) energideklaration uppgifter om en byggnad som 
möjliggör en bedömning av dess energiprestanda samt 
möjliggör jämförelser med andra byggnaders energi-
prestanda.

2 kap. Besiktning och energideklaration

3 §. Besiktning innan energideklaration
Innan en energideklaration upprättas för en befintlig 

byggnad ska ägaren se till att byggnaden besiktas på 
plats. En energideklaration får dock upprättas utan att 
en byggnad besiktas om

1) byggnaden har samma utformning, storlek och en-
ergiegenskaper som en annan byggnad som har besik-
tats i samma byggnadskomplex,

2) byggnaden är ny eller har dokumenterat god ener-
giprestanda eller

3) den som upprättar energideklarationen bedömer 
att kostnaden för besiktningen kommer att motsvara 
minst hälften av försäljningspriset för byggnaden.

En besiktning ska utföras så att en byggnads ener-
giprestanda kan fastställas och så att anpassade och 
kostnadseffektiva rekommendationer om åtgärder kan 
lämnas till hur byggnadens energianvändning kan ef-
fektiviseras med bibehållen eller förbättrad inomhus-
miljö, utan negativa konsekvenser för byggnadens tek-
niska egenskaper eller kulturvärden.

En besiktnings omfattning bedöms av en oberoende 
expert som avses i 9 § utifrån de uppgifter som byggna-
dens ägare lämnat. Den oberoende experten ska kont-
rollera att de lämnade uppgifterna är korrekta. Besikt-
ning behöver inte utföras om en oberoende energiexpert 
verifierar att byggnaden uppfyller krav på energipre-
standa enligt gällande byggbestämmelser.
4 §. Energideklarationens innehåll

I en energideklaration ska avseende en byggnad anges
1) (2016/73) energiprestanda med angivande av bygg-

nadens uppvärmningsformer, eventuella kylsystem och 
annan energianvändning, varvid energiprestanda för en 
byggnad, med beaktande av dess typ, ska anges med ut-
gångspunkt i en normal användning av byggnaden och 
på de grunder för beräkning av energiprestanda som 
föreskrivs i plan- och bygglagen (2008:102) för land-
skapet Åland och med stöd av plan- och bygglagen för 
landskapet Åland gällande bestämmelser,

2) om en obligatorisk funktionskontroll av ventila-
tionssystemet har utförts,
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3) om radonmätning har utförts,
4) om energiprestanda kan förbättras med beaktande 

av en god inomhusmiljö och, om så är fallet, rekom-
mendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att för-
bättra byggnadens energiprestanda samt

5) referensvärden för byggnaden som gör det möjligt 
för konsumenter att bedöma byggnadens energiprestan-
da och att jämföra byggnadens energiprestanda med 
andra byggnaders energiprestanda.

Energiprestanda enligt 1 mom. 1 punkten ska anges 
på ett sådant sätt att en jämförelse med nybyggnadskrav 
för energiprestanda kan göras.

Referensvärde enligt 1 mom. 5 punkten ska anges 
enligt en klassificeringsskala i intervallen A, B, C, D, 
E, F och G, grundat på kraven för energiprestanda vid 
uppförandet av en ny byggnad. Byggnader i intervallen 
A och B har lägre energianvändning och byggnader i 
intervallen D, E, F och G har högre energianvändning 
än vad som gäller vid uppförandet av en ny byggnad.
5 §. Energideklarations giltighetstid

En energideklaration får användas i tio år, räknat från 
och med den kalendermånad då den har upprättats, för 
att uppfylla skyldigheterna i denna lag.

3 kap. Skyldighet att energideklarera

6 §. Byggherrens skyldighet att energideklarera
Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra 

en byggnad ska se till att det finns en energideklaration 
upprättad för byggnaden. En ny byggnad ska energide-
klareras senast inom två år efter det att den har tagits i 
bruk.
7 §. Skyldighet att energideklarera vid uthyrning

Den som äger en byggnad ska se till att det alltid finns 
en energideklaration upprättad för byggnaden om bygg-
naden helt eller till en del upplåts med nyttjanderätt. 
Detta krav omfattar också byggnader vilka utnyttjas av 
offentliga myndigheter och ofta besöks av allmänheten 
samt vilka har en total användbar golvyta på över 250 
kvadratmeter.
8 §. Skyldighet att energideklarera vid försäljning

Innan en byggnad eller en andel i en byggnad säljs 
ska ägaren se till att det finns en energideklaration upp-
rättad för byggnaden. Om inte annat följer av denna lag 
ska en energideklaration omfatta en hel byggnad.
9 §. Oberoende energiexpert

Den som enligt 6-8 §§ ska se till att det finns en en-
ergideklaration upprättad för en byggnad ska utse en 
oberoende energiexpert som gör en besiktning enligt 
3 § och upprättar en energideklaration. En oberoende 
energiexpert som anlitas för att upprätta en energide-
klaration ska ha dokumenterad särskild sakkunskap om 
energianvändning och inomhusmiljö i byggnader.

De anses ha i 1 mom. avsedd behörighet att upprätta 
energideklaration såsom oberoende energiexpert vilka i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 17 i Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggna-
ders energiprestanda anses ha sådan kompetens enligt 
bestämmelserna i riket eller i Sverige. En oberoende 
expert ska ha förvärvat den behörighetsnivå att upprät-
ta en energideklaration som fordras i enlighet med de 

kompetenskrav som gäller i riket respektive i Sverige. 
För att anses vara oberoende energiexpert får han eller 
hon dock inte

1) ha ett eget intresse i byggnaden eller vara närståen-
de till den som har anlitat honom eller henne eller

2) ha eller ha haft ett uppdrag hos eller vara kommer-
siellt, ekonomiskt eller på något annat sätt beroende av 
den som anlitar honom eller henne, om det finns en risk 
för att bedömningarna i energideklarationen därigenom 
påverkas.
10 §. Allmänna undantag från skyldighet att energide-
klarera

Skyldigheten att energideklarera enligt 6-8 §§ och de 
skyldigheter som anges i 13 § gäller inte för följande 
typer av byggnader:

1) Kyrkor eller andra av ett religionssamfund ägda 
byggnader som endast har utrymmen för samling eller 
andakt eller verksamhet som tjänar dessa.

2) (2016/73) Byggnader som har skyddats i en plan 
enligt plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet 
Åland eller genom ett beslut enligt landskapslagen 
(1988:56) om skydd av kulturhistoriskt värdefull be-
byggelse om gällande minimikrav avseende energipre-
standa inte är förenliga med det beslutade skyddet för 
dessa byggnaders särdrag eller utseende.

3) (2016/73) Industribyggnader och verkstäder.
4) (2016/73) Fritidshus med högst två bostäder som 

inte används för bedrivande av inkvarteringsverksam-
het. Vid bedömning av om ett hus är ett fritidshus beak-
tas husets huvudsakliga användning för fritidsändamål 
samt om

a) huset används eller är avsett att användas under 
mindre än fyra månader per år eller

b) huset används under en del av året och energian-
vändningen beräknas vara mindre än 25 procent av vad 
som skulle vara fallet om huset användes under hela 
året.

5) Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas 
under högst två år.

6) Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och 
därmed jämförlig näring vilka inte är avsedda för boen-
de och som har ett lågt energibehov.

7) Fristående byggnader med en total användbar 
golvyta som är mindre än 50 kvadratmeter.

8) Upphävd (2016/73)
11 §. Undantag från skyldighet att energideklarera för 
en ägare

Skyldigheten att energideklarera enligt 7 och 13 §§ 
gäller inte om

1) upplåtelsen är tillfällig eller avser en sådan liten 
del av byggnaden att upplåtelsen har en obetydlig på-
verkan på byggnadens energiprestanda,

2) upplåtelsen sker mellan företag som tillhör samma 
koncern eller mellan en fysisk person och ett företag om 
den fysiska personen äger företaget,

3) upplåtelsen sker genom arrende, vars huvudsakli-
ga syfte är upplåtelse av jord, och byggnaden eller en 
del av byggnaden används till annat än bostad åt arren-
datorn eller

4) byggnaden är ett en- eller tvåbostadshus som upp-
låts
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a) av byggnadens ägare på grund av dennes arbete 
eller studier på annan ort, utlandsvistelse, sjukdom eller 
därmed jämförbara personliga förhållanden,

b) med testamentarisk nyttjanderätt eller
c) till någon som är närstående till byggnadens ägare 

eller som av annat skäl redan disponerar byggnaden när 
upplåtelsen sker.
12 §. Energideklaration för samägda lägenheter

För aktielägenheter gäller i tillämpliga delar vad som 
i denna lag stadgas om byggnader. Den som äger aktier 
i ett bostadsaktiebolag som avses i lagen om bostadsak-
tiebolag (FFS 1599/2009) ska se till att det finns en en-
ergideklaration för den lägenhet som aktierna ger besitt-
ningsrätt till. En energideklaration för en aktielägenhet 
får bestå av en gemensam deklaration för en byggnad i 
bostadsaktiebolaget om de har ett gemensamt värme-
system.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller i tillämpliga delar 
också för lägenheter i en byggnad, vilka för annat än-
damål än boende besitts av juridiska eller fysiska per-
soner, oavsett om lägenheterna ingår i ett bostadsaktie-
bolag eller finns i en byggnad som på annat sätt ägs 
gemensamt av flera personer.

Skyldigheten enligt 1 och 2 mom. att energideklarera 
en lägenhet före försäljning och skyldigheterna enligt 
13 § gäller inte vid försäljning

1) mellan företag som tillhör samma koncern eller 
mellan en fysisk person och ett företag om den fysiska 
personen äger företaget,

2) genom expropriation eller inlösen,
3) från ett konkursbo eller genom exekutivt förfaran-

de eller
4) till någon som är närstående till en aktielägenhets 

ägare eller som av annat skäl redan disponerar en ak-
tielägenhet.
13 §. Ägares ansvar att ge tillgång till energideklaration

Den som äger en byggnad ska se till att den energide-
klaration som senast har upprättats för byggnaden

1) visas på en för allmänheten väl synlig och framträ-
dande plats i byggnaden om det gäller en byggnad som 
avses i 7 §, varvid energideklarationen får sammanfat-
tas och visas utan sådana rekommendationer som avses 
i 4 § 1 mom. 4 punkten,

2) visas för en möjlig köpare eller nyttjanderättshava-
re om det gäller en sådan byggnad, vid uthyrning eller 
försäljning, som avses i 7 eller 8 § samt

3) överlämnas till en ny ägare eller nyttjanderättsha-
vare om det gäller en byggnad, vid uthyrning eller för-
säljning, som avses i 7 eller 8 §.

Landskapsregeringen kan i förordning besluta hur en 
i 1 mom. 1 punkten avsedd sammanfattning ska utformas.

Se LF (2014:52) om energideklaration för byggnader.

14 §. Nyttjanderättshavares ansvar att ge tillgång till en 
energideklaration

I de fall en nyttjanderätt säljs ska säljaren av nyttjan-
derätten, i stället för ägaren till byggnaden, se till att 
energideklarationen visas och överlämnas enligt 13 § 
1 mom. 2 och 3 punkterna.
15 §. Uppgift om energideklaration vid annonsering

Om det finns en energideklaration när en byggnad, 
en del av en byggnad eller en andel i en byggnad bjuds 

ut till uthyrning eller försäljning ska ägaren, eller säl-
jaren i de fall som avses i 14 §, se till att den uppgift 
om byggnadens energiprestanda som finns i energide-
klarationen anges vid annonsering i massmedier såsom 
dagstidningar eller på internet med beaktande av det 
använda massmediets begränsningar i utrymme. Land-
skapsregeringen kan i förordning besluta närmare om 
hur en sådan uppgift ska anges vid annonsering.

Se LF (2014:52) om energideklaration för byggnader.

4 kap. Luftkonditioneringssystem

16 §. Energideklarering av luftkonditioneringssystem
Om en byggnads luftkonditioneringssystem har en 

effekt som är högre än 12 kilowatt och huvudsakligen 
drivs med elektricitet, ska i en energideklaration anges

1) uppgifter om systemets energieffektivitet och sys-
temets storlek i förhållande till behovet av kyla i bygg-
naden samt

2) om en effektivare energianvändning kan uppnås i 
det befintliga systemet eller genom att ersättas med ett 
annat system eller en annan metod att kyla byggnaden.

Om en byggnad inte ska energideklareras enligt 7 §, 
10 § 3 mom. eller 11 §, men det finns ett sådant luftkon-
ditioneringssystem i byggnaden som anges i 1 mom., 
ska byggnadens ägare se till att systemet regelbundet 
besiktigas på det sätt som behövs för de uppgifter som 
anges i 1 mom. 1 och 2 punkterna och att sådana upp-
gifter antecknas i ett besiktningsprotokoll.

5 kap. Energideklarationsregister

17 §. Lämnande av energideklaration och sparande av 
underlagsuppgifter

Den som enligt 3 kap. ska se till att det finns en en-
ergideklaration upprättad för en byggnad eller den som 
enligt 24 § låter upprätta en sådan deklaration på en 
säljares bekostnad, ska se till att ett exemplar av en-
ergideklarationen lämnas på en av landskapsregeringen 
fastställd elektronisk blankett.

En oberoende expert som har upprättat en energide-
klaration ska bevara beredningshandlingarna, beräk-
ningarna och övriga uppgifter som han eller hon har 
utarbetat eller skaffat för upprättandet av deklarationen 
samt uppgifterna om iakttagelser som gjorts på det ob-
jekt som energideklarationen gäller. Den som upprättar 
en energideklaration ska ha ett arkiv över deklaratio-
nerna. Handlingarna, uppgifterna och energideklaratio-
nerna ska bevaras i minst 12 år. Den som upprättat en 
energideklaration ska på landskapsregeringens begäran 
lämna de upplysningar och de handlingar som land-
skapsregeringen behöver för tillsyn och övervakning.
18 §. Energideklarationsregister

Landskapsregeringen ska föra ett register över de en-
ergideklarationer som har lämnats till landskapsreger-
ingen enligt 17 §. Uppgifter som hämtats från energi-
deklarationer och besiktningsprotokoll får registreras i 
energideklarationsregistret.

Om en byggnad har energideklarerats ska landskaps-
regeringen på sin hemsida eller på en för ändamålet 
särskilt upprättad hemsida hålla de uppgifter i energide-
klarationsregistret tillgängliga som rör byggnadens en-
ergiprestanda samt uppgifter om energideklarationens 
identitetsnummer och var den finns att tillgå.
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19 §. Behandling av uppgifterna i energideklarationsre-
gistret

Uppgifterna i energideklarationsregistret får behand-
las för

1) framtagande av statistik,
2) forskning,
3) uppföljning och utvärdering av energianvändning-

en och inomhusmiljön i bebyggelsen,
4) tillsyn och
5) annan allmän eller enskild verksamhet där infor-

mation om byggnader och deras energiprestanda och 
inomhusmiljö utgör underlag för bedömningar och be-
slut.

På uppgifterna i energideklarationsregistret och såda-
na handlingars offentlighet och utlämnande av dem till-
lämpas bestämmelserna i landskapslagen (1977:72) om 
allmänna handlingars offentlighet. Om inte något annat 
bestäms i denna lag tillämpas landskapslagen (2007:88) 
om behandling av personuppgifter inom landskaps- och 
kommunalförvaltningen på behandling av personupp-
gifter.
20 §. Tillgång till energideklarationsregistret

Landskapsregeringen får i enskilda fall medge ända-
målsenlig tillgång till energideklarationsregistret för

1) en företrädare för en kommunal nämnd som 
fullgör kommunens tillsynsuppgifter enligt plan- och 
bygglagstiftningen,

2) en oberoende energiexpert för sökningar på bygg-
nader som omfattas av deras uppdrag och

3) en byggnadsägare för sökningar på byggnader som 
denne äger.

Landskapsregeringen för ett register över dem som 
har beviljats tillgång till energideklarationsregistret.

6 kap. Övriga bestämmelser

21 §. Övervakning och tillsyn
Landskapsregeringen övervakar och utövar tillsyn 

över att de skyldigheter som anges i 3 och 4 kap. full-
görs. För detta ändamål kan landskapsregeringen kont-
rollera energideklarationer. Om en kommun vid tillsyn 
enligt plan- och bygglagstiftningen finner att en skyl-
dighet som anges i 3 eller 4 kap. inte har fullgjorts, ska 
kommunen informera landskapsregeringen om detta. 
Landskapsregeringen kan i landskapsförordning när-
mare besluta om antalet energideklarationer som ska 
kontrolleras och om hur kontrollen ska utföras.

Landskapsregeringen har rätt att få tillträde till ett 
område eller en lägenhet eller någon annan lokal som 
det finns behov att få tillträde till med tanke på tillsynen 
enligt denna lag, samt att där i anslutning till tillsynen 
förrätta besiktning för att klarlägga om de uppgifter 
som legat till grund vid upprättandet av en energidekla-
ration är korrekta. Besiktning får dock inte förrättas i 
lokaler som används för permanent boende.

Landskapsregeringen får delegera kontroll av energi-
deklarationer och inspektionsrapporter till en myndig-
het under landskapsregeringen.

Se LF (2014:52) om energideklaration för byggnader.

22 §. Energideklaration på en säljares bekostnad
Har den som säljer en byggnad eller en andel i en 

byggnad, trots köparens begäran, underlåtit att fullgöra 

sin skyldighet enligt 4 § får köparen, senast sex måna-
der efter sitt tillträde till byggnaden enligt köpeavtalet, 
låta upprätta en energideklaration på säljarens bekost-
nad.
23 §. Föreläggande och vite

Landskapsregeringen får meddela ett föreläggande 
att inom en viss tid fullgöra de skyldigheter som följer 
av 6-8 §§, 13-15 §§ och 17 §. Ett sådant föreläggande 
får förenas med vite.

Ett föreläggande mot en säljare vilket avser fullgö-
rande av en skyldighet enligt 14 eller 15 § får dock för-
enas med vite endast om det finns en energideklaration 
upprättad för byggnaden.
24 §. Skadestånd

Den som lider skada på grund av ett tekniskt fel i 
energideklarationsregistret har rätt till ersättning av 
landskapet.

Ersättningen ska minskas med ett skäligt belopp eller 
helt falla bort, om den skadelidande har medverkat till 
skadan genom att utan skälig anledning låtit bli att vidta 
åtgärder för att bevara sin rätt eller om den skadelidan-
de på något annat sätt har medverkat till skadan genom 
eget vållande.

I ärenden om ersättning företräds landskapet av land-
skapsregeringen.
25 §. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
Genom ikraftträdandet av denna lag upphävs land-

skapslagen (2008:106) om tillämpning i landskapet 
Åland av riksförfattningar om byggnaders energipre-
standa.

Om en energideklaration som har upprättats före la-
gens ikraftträdande inte är äldre än tio år, är den fortsatt 
giltig i enlighet med de bestämmelser som gällde innan 
denna lag trädde i kraft. Om en ansökan om bygglov har 
lämnats innan denna lag trätt i kraft, är de bestämmelser 
om skyldigheten att upprätta en energideklaration gäl-
lande för byggnaden vilka gällde innan denna lag trädde 
i kraft till dess att byggnaden har tagits i bruk.

Bestämmelserna i 7 och 8 §§ med krav att energide-
klarera vid uthyrning och försäljning tillämpas från och 
med sex månader efter lagens ikraftträdande.

Bestämmelsen om en byggnads golvyta i 7 § tilläm-
pas till och med den 30 juni 2015 endast i fråga om 
byggnader med en golvyta som överstiger 500 kvadrat-
meter. En energideklaration i enlighet med denna lag 
ska ha upprättats inom ett år efter lagens ikraftträdande 
för en byggnad som upplåts vid uthyrning eller försälj-
ning som avses i 7 och 8 §§.

Av en sammanfattning av en energideklaration en-
ligt 13 § 1 mom. 1 punkten ska i en annons enligt 15 § 
framgå om den har gjorts på grund av ett energicerti-
fikat som upprättats i enlighet med bestämmelser som 
gällde innan denna lag trädde i kraft.

Behörighet att upprätta en energideklaration som är 
giltig i enlighet med de bestämmelser som gällde innan 
denna lag trädde i kraft anses motsvara behörigheten 
enligt denna lag. Behörigheten är giltig senast till ut-
gången av år 2019.

LL (2014:31) om energideklaration för byggnaderH 4
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H 5 Landskapsförordning (2014:52) om 
energideklaration för byggnader

1 §. Ägares ansvar att ge tillgång till energideklaration
En sammanfattning av en energideklaration för en 

byggnad som avses i 13 § 1 mom. 1 punkten ska ut-
formas på det sätt som landskapsregeringen fastställer.

Se LL (2014:31) om energideklaration för byggnader.

2 §. Nära-nollenergibyggnad
En nära-nollenergibyggnad är en byggnad som har 

mycket hög energiprestanda, bestämd i enlighet med bila-
ga I i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU 
om byggnaders energiprestanda. Nära nollmängden  
eller den mycket låga mängden energi som krävs bör i 
mycket hög grad tillföras i form av energi från förnyba-
ra energikällor, inklusive energi från förnybara energi-
källor som produceras på plats, eller i närheten.
3 §. Uppgift om energideklaration vid annonsering

Om en uppgift om en byggnads energiprestanda anges 
vid annonsering ska den vara en symbol i form av ett 
hus vars färg och bokstav anger byggnadens energi- 
klass som avses i 4 § 3 mom. landskapslagen (2014:31) 
om energideklaration för byggnader. Vid publicering i 
kommersiella tryckta medier får husets mått minimeras 
till 9,5 mm x 9 mm och vid publicering på internet till 
15 x 14 pixlar.

Vid annonsering i kommersiella tryckta medier får 
byggnadens energiprestanda anges enbart med den för 
byggnadens energiklass tillämpliga bokstaven som av-
ses i 4 § 3 mom. landskapslagen (2014:31) om energi-
deklaration för byggnader.
4 §. Kontroll av energideklarationer

Landskapsregeringen, eller en myndighet under land-
skapsregeringen till vilket ansvaret har delegerats, ska 
varje år göra en validitetskontroll av uppgifter som an-
vänts för upprättandet av energideklarationer och av de 
resultat som angivits i energideklarationen. Kontrollen 
ska baseras på ett underlag som består av minst en pro-
cent av statistiskt relevanta energideklarationer som har 
upprättats under ett år. Energideklarationerna ska vara 
slumpvis utvalda.
5 §. Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
Senast den 31 december 2020 ska alla nya byggnader 

vara nära-nollenergibyggnader. Senast den 31 decem-
ber 2018 ska alla nya byggnader som används och ägs 
av offentliga myndigheter vara nära-nollenergibyggnader.

H 6 Landskapslag (2011:9) om tillämpning i 
landskapet Åland av elsäkerhetslagen

1 §. Tillämpning av elsäkerhetslagen
Elsäkerhetslagen (FFS 410/1996) ska tillämpas i 

landskapet med de undantag som följer av denna lag. 
Elsäkerhetslagen tillämpas i den lydelse den har när 
denna lag träder i kraft. Ändringar i elsäkerhetslagen 
tillämpas i landskapet från den dag de träder i kraft i 
riket.

Elsäkerhetslag (FFS 410/1996) ska tillämpas inom landska-
pets behörighetsområde i den lydelse som lagen hade innan 

den upphävdes den 1 januari 2017 genom elsäkerhetslag (FFS 
1135/2016).

2 §. Förvaltningsuppgifter
De förvaltningsuppgifter som enligt författningar 

som avses i 1 och 7 §§ sköts av myndigheter i riket ska 
i landskapet skötas av landskapsregeringen, till den del 
förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftnings-
behörighet på området.
3 §. Hänvisningar

Om elsäkerhetslagen hänvisar till bestämmelser i 
rikslagstiftning och motsvarande bestämmelser finns i 
landskapslagstiftning ska hänvisningen avse bestäm-
melserna i landskapslagstiftningen.

Hänvisningarna i 2 § 5 mom., 13 § 1 mom., 14 §  
4 mom. och 27 § 2 mom. till internationella avtal som 
förpliktar Finland ska i landskapet avse internationella 
avtal som förpliktar landskapet Åland.
4 §. Avvikelser från elsäkerhetslagen

Bestämmelserna i 57 § elsäkerhetslagen tillämpas 
inte i landskapet.

Det som i 13 § 1 mom. elsäkerhetslagen föreskrivs 
om den som i Finland saluför eller överlåter elmateriel 
ska i landskapet gälla den som i landskapet saluför eller 
överlåter elmateriel.

Det som i 14 § 2 mom. elsäkerhetslagen föreskrivs 
om elmateriel som inte får saluföras, överlåtas eller tas 
i bruk i Finland ska i landskapet gälla elmateriel som 
inte får saluföras, överlåtas eller tas i bruk i landskapet.

Det som i 15 § 2 mom. elsäkerhetslagen föreskrivs 
om användning av märken på elmateriel i Finland eller 
som ska exporteras ska i landskapet gälla användning 
av märken på elmateriel i landskapet eller som ska föras 
ut ur landskapet.

Utöver vad som anges i elsäkerhetslagen ska distri-
butionsnätsinnehavare på begäran utföra certifierings-
besiktningar av elanläggningar som ska anslutas till 
dess distributionsnät och som betjänar en fastighets 
interna elförsörjning samt andra elanläggningar som till 
sin art och omfattning är jämförbara med dessa enligt 
vad som närmare anges i förordning.

De uppgifter som enligt elsäkerhetslagen ankommer 
på ett bedömningsorgan ska i landskapet skötas av land-
skapsregeringen. Med avvikelse från vad som anges i 
elsäkerhetslagen kan landskapsregeringen även utföra 
certifieringsbesiktningar och periodiska besiktningar.
5 §. Språkkrav

Bruksanvisningar och annan information som enligt 
de författningar som avses i 1 och 7 §§ ska finnas på eller 
i anslutning till elmateriel eller elanläggningar som 
säljs eller tas i bruk i landskapet ska vara på svenska.
6 §. Överklagande

Ett beslut som fattats med stöd av denna lag kan 
överklagas enligt bestämmelserna i elsäkerhetslagen, 
dock så att beslut som landskapsregeringen fattat över-
klagas hos högsta förvaltningsdomstolen.
7 §. Landskapsförordning

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörig-
het genom landskapsförordning besluta att författningar 
som utfärdats med stöd av elsäkerhetslagen ska tilläm-
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pas i landskapet oförändrade eller med de ändringar 
landskapsregeringen föreskriver.

Se LF (2011:11) om tillämpning av riksbestämmelser om elsäkerhet.

8 §. Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.
Behörighetsintyg som utfärdats med stöd av 7 § el-

lagen (1982:38) för landskapet Åland gäller som bevis 
för den behörighet som avses i 8 § 1 mom. 1 punkten 
elsäkerhetslagen.

Den som har ett giltigt tillstånd som beviljats med 
stöd av 8 § ellagen för landskapet Åland får fortsätta 
med sin verksamhet enligt tillståndet utan att göra en 
sådan anmälan som avses i 12 § elsäkerhetslagen. Änd-
ringsanmälningar ska dock göras enligt 12 §.

Med avvikelse från bestämmelserna i denna lag får 
utrustning som överensstämmer med bestämmelserna i 
rådets direktiv 89/336/EEG om tillnärmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompa-
tibilitet släppas ut på marknaden fram till den 20 juli 
2009.

H 7 Landskapsförordning (2011:11) om 
tillämpning av riksbestämmelser om 
elsäkerhet

1 §. Förordningens tillämpningsområde
Följande riksförfattningar ska tillämpas i landskapet 

med de avvikelser som anges i denna förordning:
1) elsäkerhetsförordningen (FFS 498/1996),
2) handels- och industriministeriets beslut om arbe-

ten inom elbranschen (FFS 516/1996),
3) handels- och industriministeriets beslut om 

ibruktagning och drivande av elanläggningar (FFS 
517/1996),

4) handels- och industriministeriets förordning om 
användningen av hissar (FFS 663/1996).

Elsäkerhetsförordning (FFS 498/1996) ska tillämpas inom land-
skapets behörighetsområde i den lydelse som förordningen hade 
innan den upphävdes den 1 januari 2017 genom elsäkerhetslag 
(FFS 1135/2016).

2 §. Ändring av riksförfattningar
Ändringar av de författningar som avses i 1 § ska till-

lämpas i landskapet från det att de träder i kraft i riket, 
om inte annat följer av bestämmelserna i denna förord-
ning.
3 §. Förvaltningsmyndigheter

De förvaltningsuppgifter som enligt författningarna 
i 1 § sköts av rikets myndigheter ska i landskapet skö-
tas av landskapsregeringen, till den del det är fråga om 
uppgifter som faller inom landskapets behörighetsområde.
4 §. Hänvisningar

Om det i de författningar som nämns i 1 § hänvisas 
till bestämmelser i rikslagstiftningen och motsvarande 
bestämmelser finns i landskapslagstiftning ska hänvis-
ningen avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen.
5 §. Undantag från tillämpningen

Elsäkerhetsförordningens 9-13 §§ och 16 § ska inte 
tillämpas i landskapet.

I handels- och industriministeriets beslut om arbe-
ten inom elbranschen avsett intyg utfärdat av i riket 
godkänt bedömningsorgan, Säkerhetsteknikcentralen, 
Elinspektionscentralen och av det tidigare Elektriska 
inspektoratet gäller i landskapet. Elarbeten av engångs-
karaktär ska med undantag av i 29 § handels- och in-
dustriministeriets beslut om arbeten inom elbranschen 
angivna elarbeten anmälas till landskapsregeringen.

Klass I i 2 § handels- och industriministeriets beslut 
om ibruktagning och drivande av elanläggningar ska i 
landskapet även omfatta elanläggningar i en- och två-
familjshus samt i fritidshus vars huvudsäkring har en 
strömstyrka på över 3x20 A.

I landskapet ska förutom bostadshus även fritidshus 
undantas från kravet på periodisk besiktning.

Anmälningar som enligt 17 § handels- och industrimi-
nisteriets beslut om ibruktagning och drivande av elan-
läggningar ska göras till elsäkerhetsmyndigheten ska 
i landskapet även omfatta de anläggningar som anges 
i 2 § 2b punkten i beslutet.

Certifieringsbesiktningar och periodiska besiktningar 
av hissar som anges i 2 § förordningen om användning-
en av hissar kan i landskapet även utföras av landskaps-
regeringen.
6 §. Besiktning som utförs av distributionsnätsinnehavare

En certifieringsbesiktning får med stöd av 4 § 5 mom. 
landskapslagen (2011:9) om tillämpning i landskapet 
Åland av elsäkerhetslagen utföras av en distributions-
nätinnehavare om elanläggningen har en märkspänning 
av högst 1 000 volt och en därtill eventuellt hörande 
transformator med en märkspänning av högst 20 kilo- 
volt.

Distributionsnätinnehavare som utför certifieringsbe-
siktning ska uppfylla kraven i elsäkerhetslagens 24a § 
2 och 3 punkt. Distributionsnätinnehavarna ska också 
utse en ansvarig ledare för besiktningarna. Den som ut-
för eller är ansvarig ledare för besiktningarna får inte 
hos distributionsnätinnehavare eller annat företag ha så-
dan ställning att hans opartiskhet som besiktningsman 
äventyras.
7 §. Anvisningar utfärdade med stöd av riksbestämmelser

Anvisningar som hör till landskapets lagstiftningsbe-
hörighet och som rikets elsäkerhetsmyndighet utfärdat 
med stöd av de riksförfattningar som avses i 1 § ska 
tillämpas om de föreligger på svenska språket.
8 §. Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.
Genom denna förordning upphävs landskapsförord-

ningen (2001:8) om tillämpning i landskapet Åland av 
riksbestämmelser om elektricitet.

H 8 Landskapslag (1999:40) om bostadspro-
duktion

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §. Tillämpningsområde
För att främja ett tillräckligt bostadsbestånd i land-

skapets alla regioner kan bostadsstöd beviljas i enlighet 
med denna lag. Bostadsstöd kan beviljas i form av rän-
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testöd, ägarbostadslån, hyresbostadslån, landskapsbor-
gen och landskapsbidrag.

Bostadsstöd kan beviljas till
1) en person som har en kommun i landskapet som 

sin hemkommun enligt lagen om hemkommun (FFS 
201/1994),

2) en kommun i landskapet eller
3) en juridisk person som har en kommun i landska-

pet som hemort.
2 §. Olika typer av bostadsstöd

Bostadsstöd beviljas för nybyggnad, anskaffning, 
tillbyggnad och reparation av ägar- eller hyresbostäder.

Med nybyggnad av bostad avses uppförande av en 
byggnad med en eller flera bostäder. Med anskaffning 
av bostad avses att en eller flera bostadslägenheter eller 
lokaler som skall användas för boende förvärvas från 
det befintliga byggnadsbeståndet.

Med tillbyggnad och reparation avses en åtgärd ge-
nom vilken

1) bostadens eller bostadsbyggnadens standard ge-
nom en annan åtgärd än löpande underhåll höjs till en 
nivå som motsvarar ett ändamålsenligt boende,

2) befintliga lokaler ändras eller utvidgas för att hu-
vudsakligen användas för boende eller

3) olägenheter som kan medföra fara för hälsan av-
lägsnas.

Landskapsregeringen beslutar närmare vilka åtgärder 
som kan stödas.
3 §. Definitioner

Med ägarbostad avses en bostad som den stödsökan-
de själv äger och som används som egen eller familjens 
egen bostad.

Med hyresbostad avses en byggnad med en eller flera 
lägenheter avsedda att hyras ut som bostäder.

Med ägarbostadslån avses ett lån som beviljats av 
landskapsregeringen till en privatperson för nybyggnad, 
anskaffning, tillbyggnad eller reparation av ägarbostad.

Med hyresbostadslån avses ett lån som beviljats av 
landskapsregeringen för nybyggnad, anskaffning, till-
byggnad eller reparation av en hyresbostad.

Med lånevärde avses det värde på låneobjektet som 
fastställts som belåningsgrund för nybyggnad, anskaff-
ning, tillbyggnad eller reparation av bostad. För ny-
byggnad, tillbyggnad eller reparation bestäms lånevär-
det utgående från godkända byggnadskostnader samt 
för nybyggnad även skäliga kostnader för anskaffning 
av tomt. Vid anskaffning av ägarbostad bestäms låne-
värdet på grundval av köpeskillingen. Landskapsreger-
ingen utfärdar närmare bestämmelser om hur lånevär-
det bestäms.
4 §. Bevillningsfullmakt

Bostadsstöd kan beviljas inom ramen för de anslag 
och den bevillningsfullmakt som fastställs i landskapets 
budget.

Landskapsregeringen kan teckna aktier eller annat 
ägarkapital i aktiebolag som hyr ut bostäder.
5 §. Allmänna villkor för beviljande av bostadsstöd

Vid beviljande av bostadsstöd ska regionala, miljö-
mässiga, sociala, arkitektoniska och kulturhistoriska 
aspekter beaktas liksom vissa gruppers speciella behov 

av stöd. En miljömässigt positiv aspekt är installering 
av utrustning och system för energi från förnybara ener-
gikällor. (2011/112)

Kostnaderna för den åtgärd som stöds samt för under-
håll och boende skall vara skäliga.

Nybyggnad av hyresbostäder skall basera sig på 
konkurrensförfarande om inte landskapsregeringen av 
särskilda skäl beviljar undantag från detta. Vid upp-
handlingen skall landskapslagen (1994:43) angående 
tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig 
upphandling samt med stöd därav utfärdade förordning-
ar tilllämpas.

Landskapsregeringen utfärdar närmare bestämmelser 
om grunderna enligt vilka de i denna paragraf avsedda 
förutsättningarna skall bedömas.

2 kap. Stöd riktade till ägarbostäder

6 §. Allmänt
Stöd till ägarbostäder ges i form av räntestöd, ägarbo-

stadslån och landskapsborgen.
Räntestöd eller ägarbostadslån kan beviljas till pri-

vatpersoner för nybyggnad, anskaffning, tillbyggnad 
eller reparation av en ägarbostad. Räntestöd eller ägar-
bostadslån beviljas på de grunder som landskapsreger-
ingen fastställer.

Räntestöd eller ägarbostadslån beviljas endast en 
gång till samma person. Dock kan landskapsregeringen 
om särskilda skäl föreligger bevilja ägarbostadslån eller 
räntestöd på nytt.

För att räntestöd eller ägarbostadslån skall kunna be-
viljas skall låntagaren ha tillräckliga förutsättningar att 
återbetala lånet.
7 §. Ändamål för räntestöd och ägarbostadslån

Räntestöd eller ägarbostadslån kan beviljas en privat-
person som använder bostaden som bostad för sig eller 
sin familj för

1) nybyggnad eller anskaffning av egnahemshus,
2) nybyggnad eller anskaffning av egnahemshus med 

två bostadslägenheter varav den ena är avsedd för ut-
hyrning,

3) anskaffning av en bostadslägenhet i ett bostads-
aktiebolagshus som den stödsökande har besittningsrätt 
till genom aktieinnehav (aktielägenhet) eller

4) tillbyggnad eller reparation av egnahemshus eller 
aktielägenhet.

Ett räntestöd eller ett ägarbostadslån kan omfatta 
både tillbyggnad, reparation och anskaffning av bostad.
8 §. Räntestöd

Räntestöd kan beviljas för ett bostadslån som bevil-
jats av offentlig tillsyn underkastad kreditinrättning för 
en sådan nybyggnad, anskaffning, tillbyggnad eller re-
paration av en ägarbostad som avses i denna lag.

Räntestöd beviljas för högst 85 procent av låneob-
jektets lånevärde och utgår för högst 35 år. Räntestö-
dets storlek varierar regionalt utgående från behovet av 
bostäder och så att bostadsproduktionen i landskapets 
regioner befrämjas.

Bostadslånets räntesats får inte överstiga den ränte-
sats som kreditinrättningen allmänt tillämpar för mot-
svarande lån.
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Landskapsregeringen fastställer räntestödets storlek i 
olika regioner och för hur lång tid räntestöd utgår för 
olika låneändamål.
9 §. Belåning och lånetid för ägarbostadslån

Ägarbostadslån kan beviljas för högst 85 procent av 
låneobjektets lånevärde.

Ägarbostadslån beviljas för högst 35 år. Belånings-
graden kan varieras regionalt utgående från behovet av 
bostäder och så att bostadsproduktionen i landskapets 
regioner befrämjas.

Landskapsregeringen fastställer lånetiden och belå-
ningsgraden för ägarbostadslån.
10 §. Användning och överlåtelse av ägarbostad

En ägarbostad, för vilken räntestöd eller ägarbostads-
lån erhållits, skall användas av stödtagaren som egen 
bostad under den tid räntestöd utgår eller så länge lånet 
inte har återbetalats. Uthyrning av ägarbostaden är till-
låten högst ett år. Landskapsregeringen kan dock, om 
synnerliga skäl föreligger, tillåta uthyrning för längre tid.

Om ägarbostaden överlåts, upphör räntestödet från 
ingången av den månad överlåtelsen skedde och ett 
ägarbostadslån skall omedelbart återbetalas.
11 §. Efterskänkning av räntor och amorteringar

Räntor och amorteringar för ett ägarbostadslån för 
tillbyggnad eller reparation kan efterskänkas helt eller 
delvis så länge låntagaren använder bostaden som egen 
bostad, om låntagaren fyllt 65 år och befinner sig i en 
svag ekonomisk ställning. Detta gäller även makar och 
sambor som gemensamt svarar för ett ägarbostadslån 
för tillbyggnad eller reparation, om deras ekonomiska 
ställning är svag och en av dem fyllt 65 år och de använ-
der bostaden som egen bostad.

Landskapsregeringen fastställer inkomst- och förmö-
genhetsgränserna för svag ekonomisk ställning.
12 §. Skuldsanering för privatperson

I fråga om skuldsanering och dess inverkan på betal-
ningen och uppsägningen av ett ägarbostadslån skall la-
gen om skuldsanering för privatpersoner (FFS 57/1993) 
och förordningen om skuldsanering för privatpersoner 
(FFS 58/1993) tillämpas.
13 §. Landskapsborgen

Landskapsborgen kan beviljas för ett bostadslån som 
beviljats av offentlig tillsyn underkastad kreditinrätt-
ning för en sådan nybyggnad, anskaffning, tillbyggnad 
eller reparation av en ägarbostad som avses i denna lag. 
Vid beviljande av borgen utgör bostadslånet högst 85 
procent av bostadens lånevärde. (2013/116)

Landskapsborgen utgör högst en viss andel (borgens-
procent) av det vid varje tidpunkt utestående bostads-
lånets kapital. Landskapsborgen täcker också ränta och 
eventuell dröjsmålsränta som hänförs till denna kapita-
landel. Landskapets borgensåtagande för en och samma 
bostad utgör dock högst ett visst belopp (borgensbe-
lopp). För landskapsborgen uppbärs en engångsavgift 
(borgensavgift) som bestäms som en viss procent av 
landskapets borgensåtagande. Låntagare som bevil-
jats räntestöd av landskapet betalar dock ingen avgift. 
Landskapsborgens och borgensavgiftens storlek be-
stäms enligt följande tabell:

Kommun Högsta 
borgens-
procent

Högsta 
borgensbe-
lopp

Borgens-
avgift

Brändö, 
Föglö, Kum-
linge, Kökar, 
Sottunga, 
Vårdö

30 % 80 000 euro 0,75 %

Eckerö, 
Geta, 
Lumparland, 
Saltvik, 
Sund

25 % 66 000 euro 0,90 %

Finström, 
Hammar-
land, Joma-
la, Lemland

20 % 53 000 euro 1,13 %

Mariehamn 15 % 40 000 euro 1,50 %
 
(2013/116)

Landskapsregeringen beslutar om landskapsborgens 
innehåll, säkerheter, regressrätt, borgensavgift och öv-
riga villkor för borgensåtagandet. Landskapsregeringen 
beslutar även om landskapets totala borgensåtagande 
för en och samma person.

3 kap. Stöd riktade till hyresbostäder

14 §. Ändamål för stöd
Räntestöd eller hyresbostadslån kan beviljas för ny-

byggnad, anskaffning, tillbyggnad eller reparation av 
hyresbostad samt för kombinationer av dessa åtgärder.

Innan räntestöd eller hyresbostadslån beviljas skall 
mottagarens soliditet och återbetalningsförmåga gran-
skas.

Kriterierna för sökandens soliditet och återbetal-
ningsförmåga bestäms av landskapsregeringen.
15 §. Räntestöd

Räntestöd kan ges för bostadslån som beviljats av of-
fentlig tillsyn underkastad kreditinrättning för en sådan 
nybyggnad, anskaffning, tillbyggnad eller reparation av 
en hyresbostad som avses i denna lag.

Räntestöd beviljas för högst 90 procent av lånevär-
det. Räntestöd beviljas för högst 35 år.

Räntestödets storlek kan varieras regionalt utgående 
från behovet av bostäder och så att bostadsproduktio-
nen i landskapets regioner befrämjas.

Bostadslånets räntesats får inte överstiga den ränte-
sats som kreditinrättningen allmänt tillämpar för mot-
svarande lån.

Landskapsregeringen fastställer räntestödets storlek i 
olika regioner och för hur lång tid räntestöd utgår för 
olika typer av låneändamål.
16 §. Belåning och lånetid

Hyresbostadslån beviljas för högst 90 procent av 
lånevärdet. Hyresbostadslån beviljas för högst 45 år. 
(2002/42)

Belåningsgraden kan varieras regionalt utgående från 
behovet av bostäder och så att bostadsproduktionen i 
landskapets regioner befrämjas.
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Landskapsregeringen fastställer lånetiden och belå-
ningsgraden för hyresbostadslån.
17 §. Användning av hyresbostad

Så länge räntestöd utgår eller hyresbostadslånet inte 
återbetalats, skall bostaden användas som hyresbostad. 
Landskapsregeringen kan ge tillstånd till tillfällig änd-
ring av en hyresbostads användningsändamål.
18 §. Överlåtelse av hyresbostad

Om en hyresbostad eller en del av en hyresbostad 
överlåts, upphör ett räntestöd omedelbart och ett hyres-
bostadslån skall omedelbart återbetalas. Om räntestöd 
eller hyresbostadslån fortsättningsvis skall utgå för hy-
resbostaden, kan överlåtelse endast ske med landskaps-
regeringens godkännande och till det överlåtelsepris 
som anges i 19 §.

Om ett hyresbostadslån betalas bort i förtid skall 
landskapsregeringen kräva skälig ersättning för lånets 
låga ränta eller erhållet räntestöd, om inte särskilda skäl 
till undantag föreligger.
19 §. Beräkning av överlåtelsepris för hyresbostad

Landskapsregeringen fastställer det överlåtelsepris 
till vilket hyresbostaden kan överlåtas om räntestöd 
fortsättningsvis skall utgå eller hyresbostadslån beviljas 
för hyresbostaden. Vid beräkning av överlåtelsepriset 
skall följande faktorer beaktas:

1) det egna kapital ägaren tillskjutit som finansiering 
för byggande av hyresbostaden,

2) en eventuell ökning av det egna kapitalet för att 
finansiera ombyggnader och reparationer,

3) räntestödslån eller landskapets hyresbostadslån 
och andra lån med bättre förmånsrätt än dessa,

4) av landskapsregeringen godkända lån upptagna för 
att finansiera ombyggnader och reparationer samt

5) indexjustering av punkterna 1 och 2 beräknat ut-
gående från månatligt fastställda koefficienter i bygg-
nadskostnadsindex och skälig avskrivning från färdig-
ställandet till försäljningsmånaden.
20 §. Hyra för hyresbostad

I hyra får högst uppbäras det belopp som behövs för 
att betala finansieringen av bostaden samt för de utgifter 
som en god fastighetshållning förutsätter. I landskaps-
stödda hyresfastigheter och hyresbostäder som har en 
och samma ägare får hyrorna utjämnas.

Landskapsregeringen kan fastställa den hyra som 
högst får uppbäras av hyresgästen. I de finansierings-
kostnader som avses i 1 mom. får inräknas avkastning 
på eget kapital.

Utöver vad som bestäms i denna lag gäller bestäm-
melserna i hyreslagen (1999:19) för landskapet Åland 
i tillämpliga delar på förhållandet mellan hyresgästen 
och hyresvärden.
21 §. Borgen för hyresbostad

Landskapsborgen kan beviljas för ett bostadslån som 
beviljats av offentlig tillsyn underkastad kreditinrätt-
ning för nybyggnad av hyresbostäder, om projektet får 
räntestöd enligt 15 §. Vid beviljande av borgen utgör 
bostadslånet högst 90 procent av bostadens lånevärde. 
Landskapsborgen utgör högst en viss andel (borgens-
procent) av det vid varje tidpunkt utestående bostads-

lånets kapital. Landskapsborgen täcker också ränta och 
eventuell dröjsmålsränta som hänförs till denna kapital- 
andel. För landskapsborgen uppbärs en engångsavgift 
(borgensavgift) som bestäms som en viss procent av 
landskapets borgensåtagande. Landskapsborgens och 
borgensavgiftens storlek bestäms enligt följande tabell:
Kommun Högsta borgens-

procent
Borgensavgift

Brändö, Föglö, 
Kumlinge, Kökar, 
Sottunga, Vårdö

50 % 0,00 %

Eckerö, Geta, 
Lumparland, 
Saltvik, Sund

40 % 0,35 %

Finström, Ham-
marland, Jomala, 
Lemland

30 % 0,70 %

Mariehamn 20 % 1,00 %
 
(2013/116)

Landskapsregeringen bestämmer det totala borgens- 
åtagandet i varje enskilt fall samt övriga villkor för  
borgensåtagandet.

4 kap. Särskilda bestämmelser

22 §. Ränta och amortering
Det sammanslagna beloppet av ränta och amortering 

benämns annuitet.
Landskapsregeringen kan fastställa lån med ändrade 

lånevillkor för mottagare av ägar- och hyresbostadslån 
som har kommit i betalningssvårigheter.

Landskapsregeringen beslutar om ränte- och amorte-
ringsvillkor för ägar- och hyresbostadslån, om villkoren 
för lån med ändrade lånevillkor samt om återbetalning 
och uppbörd av lånebetalningen. Räntans storlek kan 
varieras regionalt.
23 §. Säkerheter för lån

Till säkerhet för återbetalning av ägarbostads- och 
hyresbostadslån skall panträtt i fastighet upplåtas el-
ler aktier som medför rätt att besitta en bostadslägen-
het pantsättas eller rätt till efterpantning av dem ges. 
Även annan säkerhet som långivaren anser tillräcklig 
kan ställas.

Till säkerhet för återbetalningen av ett hyresbostads-
lån kan även krav på tilläggssäkerhet krävas, dock så 
att den totala säkerheten är högst en och en halv gång 
större än lånekapitalet. Tilläggssäkerhet kan inte krävas 
i efterhand. Av en kommun skall säkerhet inte krävas.

Beloppet av ett lån med en panträtt i fastigheten med 
bättre förmånsrätt än en panträtt som lämnats som sä-
kerhet för ett ägarbostadslån eller hyresbostadslån får 
tillsammans med de senare lånen uppgå till högst 95 
procent av säkerhetens värde. Utgörs säkerheten av 
aktier eller av rätt till efterpantsättning av aktier, får 
det sammanlagda beloppet av de mot aktierna bevilja-
de lånen och lägenhetens beräknade andel av bolagets 
totalupplåning uppgå till högst 95 procent av lägenhe-
tens beräknade andel av byggnadens godkända anskaff-
ningsvärde.

Byggande, elsäkerhet, expropriation, hyra och arrende

H
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För att trygga landskapets intressen kan för en lå-
nefordran som avses i denna lag pantsatt eller utmätt 
egendom vilken säljs på auktion inköpas till landskapet. 
Landskapsregeringen har rätt att sälja egendom som på 
här avsett sätt kommit i landskapets ägo.
24 §. Skyldighet att lämna uppgifter

En kreditinrättning, som beviljat ett lån för vilket 
räntestöd eller landskapsborgen beviljats, är skyldig att 
lämna landskapsregeringen de uppgifter som behövs 
för att kontrollera att lånevillkoren samt föreskrifterna 
i denna lag och med stöd därav utfärdade bestämmel-
ser har följts. I samma syfte får syner och inspektioner 
verkställas.
25 §. Rättelseyrkande

Den som är missnöjd med ett beslut som landskaps-
regeringen fattat med stöd av denna lag kan skriftligen 
yrka på rättelse hos landskapsregeringen. I rättelseyrk-
andet skall anges vilket beslut som önskas rättat och 
grunderna för rättelseyrkandet. Rättelseyrkandet skall 
vara landskapsregeringen tillhanda inom 21 dagar från 
den dag då beslutet delgivits.

Ett rättelseyrkande skall handläggas utan dröjsmål. 
Till beslut i vilket rättelse kan yrkas skall fogas anvis-
ningar om hur rättelse söks.
26 §. Besvär

Ett beslut som landskapsregeringen fattat med anled-
ning av ett rättelseyrkande får överklagas hos högsta 
förvaltningsdomstolen genom besvär. Överklagandet 
skall ha inkommit till domstolen inom 30 dagar från 
delgivningen av beslutet.

Landskapsregeringens beslut får inte verkställas inn-
an det vunnit laga kraft om ändringssökande därigenom 
blir meningslöst eller besvärsmyndigheten förbjuder 
verkställigheten.
27 §. Delegeringsbestämmelse

Landskapsregeringen beslutar om ansökningstider, 
prioritering av sökande vid beviljande av lån, belå-
ningsbar yta, beräkningsgrunderna för bostadsyta och 
ekonomiyta, förutsättningarna för medflyttande av be-
viljade lån och räntestöd vid byte av bostad, förutsätt-
ningarna för medflyttning av beviljat lån eller räntestöd 
vid ägarbyte för hyresbostad och övriga lånevillkor och 
villkor för beviljande av räntestöd.

Närmare bestämmelser om verkställigheten och till-
lämpningen av denna lag utfärdas vid behov genom 
landskapsförordning.

5 kap. Övergångsbestämmelser

28 §. Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 september 1999.
Genom denna lag upphävs landskapslagen (1982:14) 

den 11 mars 1982 om stöd för bostadsproduktion, land-
skapslagen (1982:13) den 11 mars 1982 om stöd för 
bostadsförbättring samt landskapslagen (1982:17) den 
21 april 1982 om räntestödslån för förvärv av hyres-
bostäder.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får 
vidtas innan den träder i kraft.

Denna lag tillämpas på bostadsstöd som beviljats ef-
ter lagens ikraftträdande, om inte annat bestäms nedan. 

På lån och räntestöd som beviljats med stöd av tidigare 
landskapslagar om bostadsproduktion och bostadsför-
bättring tillämpas bestämmelserna i dessa lagar.
29 §. Lagens tillämplighet på lån som beviljats med stöd 
av tidigare lagar

De ägarbostäder som enligt tidigare lagstiftning om 
bostadsproduktion och bostadsförbättring är bundna av 
användnings- och överlåtelsebegränsningar befrias från 
dessa då lånet har återbetalats.

Bestämmelsen i 12 § skall tillämpas även på bostads-
lån för ägarbostad som beviljats med stöd av tidigare 
lagstiftning om bostadsproduktion eller bostadsförbätt-
ring.
30 §. Beviljande av stöd då stöd tidigare beviljats

Ägarbostadslån eller räntestöd för ägarbostad kan 
inte beviljas med stöd av denna lag till den som tidi-
gare beviljats motsvarande stöd enligt landskapsla-
gen (1949:30) den 29 november 1949 om bostadslån, 
-garantier och -bidrag, landskapslagen (1954:23) den 
30 juni 1954 om bostadsproduktionen i landskapet, 
landskapslagen (1960:6) den 3 mars 1960 om bostads-
produktion, landskapslagen (1968:28) den 11 juni 1968 
om bostadsproduktion, landskapslagen den 11 mars 
1982 om stöd för bostadsproduktion, landskapslagen 
den 11 mars 1982 om stöd för bostadsförbättring eller 
32 § 4 mom. landskapslagen (1978:54) den 16 augusti 
1978 om främjande av gårdsbruk.

Landskapsregeringen kan dock om särskilda skäl 
föreligger bevilja samma person ägarbostadslån eller 
räntestöd på nytt.
31 §. Kommunernas betalningsskyldighet vid skuldsane-
ring

Då en skuld som kommunen ansvarar för gentemot 
landskapsregeringen enligt 10 § landskapslagen den 
11 mars 1982 om stöd för bostadsproduktion och 13 § 
landskapslagen den 11 mars 1982 om stöd för bostads-
förbättring omfattas av skuldsanering, skall kommunen 
av sitt landskapslån betala det belopp som gäldenären 
enligt betalningsprogrammet skall betala. Betalningen 
skall följa det tidsschema som enligt betalningspro-
grammet gäller för gäldenären då denna skall betala sin 
skuld till kommunen.
32 §. Ändring av lånevillkoren

Landskapsregeringen kan med låntagarens samtycke 
ändra lånevillkoren för bostadslån för ägarbostad som 
beviljats med stöd av tidigare lagstiftning så att de över-
ensstämmer med denna lag.

Om lånevillkoren ändras skall denna lag och de be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den tillämpas på 
skuldförhållandet.
33 §. Övertagande av kommunens uppgifter

Landskapsregeringen kan med låntagarens samtycke 
överta de uppgifter som enligt tidigare lagstiftning an-
kommer på kommunen och befria kommunen från an-
svaret för att lånet återbetalas.

Om landskapsregeringen övertar kommunens upp-
gifter skall denna lag och med stöd av den utfärdade 
bestämmelser tillämpas i fråga om landskapsregering-
ens rättigheter och skyldigheter som långivare. I övrigt 
fortsätter skuldförhållandet på de tidigare villkoren.
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34 §. Bostadslånekommissionen
Den bostadslånekommission som är tillsatt då denna 

lag träder i kraft sitter mandattiden ut.

H 9 Landskapslag (1982:13) om stöd för 
bostadsförbättring

Denna lag har upphävts genom landskapslagen 
(1999:40) om bostadsproduktion. Skälet till att denna 
lag finns med i lagsamlingen är att den, med stöd av 
övergångsbestämmelserna till den nya lagen, tillämpas 
på många gamla lån som fortfarande finns kvar.

1 §. Ur landskapets medel kan beviljas bostadsförbätt-
ringslån i enlighet med vad i denna lag stadgas. Lån 
kan beviljas för finansiering av åtgärder för förbättran-
de av kvaliteten och utrustningsstandarden hos bostad, 
bostadsbyggnad och därtill anslutna utrymmen samt ut-
rymmen vilka tas i bruk såsom bostäder. Som utrymmen 
anslutna till bostad och bostadsbyggnad anses sådana 
utrymmen vilka direkt tjänar boendet, såsom bostads-
rum, kök, tamburer samt för enskild bostad behövliga 
tvätt-, sanitets- och bastuutrymmen ävensom tekniska 
utrymmen, lager och förvaringsutrymmen, gemensamt 
använda hobby-, tvätt- och bastuutrymmen samt övriga 
därmed jämförbara utrymmen.

Förutom för de ändamål som avses i 1 mom. kan lån 
beviljas även för att finansiera förbättringar av gårds-
område. (1987/8)

Lån kan inte beviljas för samma bostadsförbätt-
ring med stöd av såväl denna lag som landskapslagen 
(1982:14) om stöd för bostadsproduktion eller land-
skapslagen (1978:54) om främjande av gårdsbruk.
2 §. I 1 § avsedda lån kan, under i denna lag nämnda 
förutsättningar och villkor, beviljas person med åländsk 
hembygdsrätt, kommun och församling, sammanslut-
ning av personer vilka samtliga åtnjuter åländsk hem-
bygdsrätt, bostadsaktiebolag och bostadsandelslag vars 
samtliga aktieägare eller andelsägare åtnjuter åländsk 
hembygdsrätt samt aktiebolag, annat bolag, andelslag 
och förening som har hemort i landskapet och vars sty-
relse består av personer vilka samtliga åtnjuter åländsk 
hembygdsrätt.
3 §.  (1987/8) Lån som beviljas enligt denna lag kan vara 
kortfristigt eller långfristigt. Lån enbart för att förbättra 
gårdsområde kan dock inte vara långfristigt.

Kortfristigt lån som beviljats för förbättring av bygg-
nad omfattande minst två bostäder kan, för återbetal-
ning av en på enskild bostad beräknad andel, ombildas 
till långfristigt lån.
4 §. Förutsättning för beviljande av bostadsförbättrings-
lån är att de åtgärder för vilka lån ges är påkallade an-
tingen för att förlänga användningstiden för den bostad 
eller bostadsbyggnad som åtgärderna gäller eller för 
att förbättra gårdsområde. Om inte annat följer av 5 §  
1 mom. 7 punkten, skall åtgärderna höja kvaliteten och 
utrustningsstandarden så att en skälig boendestandard 
uppnås. Kostnaderna för de åtgärder som vidtas skall 
vara skäliga och omfattningen av åtgärder för att för-
bättra bostad eller bostadsbyggnad skall, med beaktan-

de av bostadens eller byggnadens sannolika använd-
ningstid, vara ändamålsenliga. (1987/8)

För beviljande av långfristigt bostadsförbättringslån 
krävs dessutom att stödjandet av de personer vilkas bo-
stadsförhållanden är avsedda att förbättras, genom de 
åtgärder för vilka lånet ges, bör anses socialt och regio-
nalt ändamålsenligt samt ekonomiskt påkallat.

[Landskapsstyrelsen] fastställer grunder för bedö-
mande av de förutsättningar som avses i 2 mom.
5 §. Bostadsförbättringslån kan beviljas för finansiering 
av åtgärd, genom vilken: 

1) bostadsbyggnads eller bostads kvalitet och utrust-
ningsstandard väsentligt förbättras; 

2) befintliga utrymmen ändras till bostäder eller till 
därtill anslutna utrymmen; 

3) i befintlig byggnad byggs ny bostad med därtill 
anslutna utrymmen eller bostads och därtill anslutna ut-
rymmens yta ökas; 

4) bostads och därtill anslutna utrymmens yta ökas 
genom utvidgande av bostadsbyggnad eller genom 
byggande av separat byggnad, som omfattar utrymmen 
med till boendet omedelbart anslutna nödvändiga funk-
tioner som inte kan placeras i befintliga utrymmen; 

5) (1987/8) kvaliteten och utrustningsstandarden hos 
gårdsområde höjs, om det sker i anslutning till någon i 
1, 2, 3 eller 4 punkten avsedd åtgärd som rör bostads-
byggnad på området och som godkänns för erhållande 
av lån; 

6) (1987/8) kvaliteten och utrustningsstandarden hos 
gårdsområde med flera bostadsbyggnader höjs i syfte 
att åstadkomma trivsel och möjliggöra ett ändamålsen-
ligt utnyttjande av området; 

7) (1987/8) kvaliteten och utrustningsstandarden hos 
bostad eller hos bostadsbyggnad jämte gårdsområde 
upprätthålls om åtgärden vidtas i samband med någon i 
1-5 punkterna avsedd åtgärd som godkänns för erhållan-
de av lån och antingen är motiverad av kulturhistoriska 
eller arkitektoniska skäl eller är nödvändig för husets 
underhåll; till grund för beviljande av lån för nämnda 
åtgärder får läggas högst de kostnader som motsvarar 
hälften av de sammanlagda godkända kostnaderna för 
de övriga förbättringsåtgärderna; eller 

8) (1987/8) kvaliteten och utrustningsstandarden hos 
bostad eller hos bostadsbyggnad jämte gårdsområde 
upprätthålls om låntagaren är person som avses i 11 §.

2 mom. upphävt (1987/8)
6 §. Bostadsförbättringslån kan beviljas för täckande av 
de kostnader som belöper sig på en högst 150 kvadrat-
meter stor del av bostads lägenhetsyta.

Bostadsförbättringslån kan beviljas för i 5 § 1 mom. 2 
och 3 punkterna avsedda åtgärder endast om den nya lä-
genhetens bostadsyta inte överstiger 150 kvadratmeter, 
såvida detta inte är motiverat med tanke på förbättring-
ens ändamålsenlighet.

Bostadsförbättringslån kan beviljas för i 5 § 1 mom. 
4 punkten avsedda åtgärder endast om bostadens lägen-
hetsyta efter utvidgningen eller byggandet inte översti-
ger 120 kvadratmeter.
7 §. Bostadsförbättringslån kan beviljas till högst 60 
procent av de sammanlagda, enligt av [landskapsstyrel-

Byggande, elsäkerhet, expropriation, hyra och arrende

H

LL (1982:13) om stöd för bostadsförbättring H 9



356 Ålands lagsamling

sen] fastställda grunder beräknade förbättringskostna-
derna för de för erhållande av lån godkända åtgärderna. 
Till sådana kostnader hänförs även skäliga, av kultur-
historiska och arkitektoniska skäl föranledda särskilda 
kostnader samt kostnader för projektets planering och 
byggnadsövervakningen. För förbättrande av kultur-
historiskt eller arkitektoniskt värdefull bostadsbyggnad 
jämte därtill anslutna hjälputrymmen kan lån likväl av 
särskilda skäl beviljas till högst 80 procent av nämnda 
kostnader.

Det sammanlagda beloppet av i 1 mom. avsett lån 
samt andra landskapslån och -bidrag får uppgå till högst 
90 procent av de i 1 mom. avsedda förbättringskostna-
derna.
8 §. Kortfristigt bostadsförbättringslån kan beviljas för 
högst tio år.

Långfristigt bostadsförbättringslån kan beviljas för 
högst 25 år. I 3 § 2 mom. avsett fall är dock lånetiden 
för kortfristigt och långfristigt bostadsförbättringslån 
sammanlagt högst 25 år.
9 §. Återbetalningen av kortfristigt bostadsförbättrings-
lån börjar under det kalenderår som närmast följer två 
år efter det lånets första rat utbetalts.

[Landskapsstyrelsen] kan av särskilda skäl bevilja 
förlängning av återbetalningstiden för bostadsförbätt-
ringslån eller del därav, dock för högst så lång tid att 
lånet återbetalas inom den i 8 § angivna lånetiden.

I övrigt gäller om återbetalning av bostadsförbätt-
ringslån vad därom i rikslagstiftningen är bestämt.
10 §. Räntan på kortfristigt bostadsförbättringslån är för 
de två första åren tre procent och för de därpå följande 
åren sju procent per år.

Räntan på långfristigt bostadsförbättringslån är tre 
procent per år.

[Landskapsstyrelsen] kan för utjämnande av boende-
kostnaderna ändra de i 1 och 2 mom. nämnda räntorna.
11 §. Utan att avkortningar och räntor på långfristigt bo-
stadsförbättringslån erlagts anses de som betalda, om 
de förfaller till betalning under den tid låntagaren själv 
bebor bostaden och han fyllt 65 år och hans ekonomiska 
ställning är svag. Vad här sägs gäller även avkortningar 
och räntor på långfristigt lån för vilket makar svarar ge-
mensamt, om avkortningarna och räntorna förfaller till 
betalning under den tid makarna själva bebor bostaden 
och deras ekonomiska ställning är svag och åtminstone 
en av dem fyllt 65 år. Med makar jämställs i denna pa-
ragraf personer som sammanbor under äktenskapslik-
nande förhållanden. [Landskapsstyrelsen] fastställer de 
inkomst- och förmögenhetsgränser som skall ligga till 
grund för bedömningen av när svag ekonomisk ställ-
ning skall anses föreligga. (1987/8)

Om låntagare uppfyller de i 1 mom. föreskrivna kra-
ven först vid en tidpunkt som infaller efter den tidpunkt 
då lånet beviljades eller överfördes på honom, tillämpas 
bestämmelserna i sagda moment endast om låntagaren 
anhåller därom. (1987/8)

Beträffande beloppet av, lånetiden för och återbetal-
ning av långfristigt bostadsförbättringslån som beviljas 
i 1 mom. avsedda personer gäller var härom i rikslag-
stiftningen är bestämt.

12 §. Till säkerhet för återbetalningen av bostadsförbätt-
ringslån och för fullgörande av övriga därav föranled-
da förpliktelser skall anskaffas inteckning, pantsättas 
aktier vilka medför rätt att besitta bostadslägenhet eller 
medges rätt till efterpantsättning av dem eller ställas an-
nan säkerhet som långivaren anser tillräcklig. (1987/8)

Är låntagaren kommun eller kommunalförbund krävs 
ingen säkerhet.

Beloppet av inteckningslån med bättre förmånsrätt än 
bostadsförbättringslån får tillsammans med nämnda lån 
uppgå till sammanlagt högst 90 procent av säkerhetens 
värde. Utgörs säkerheten av aktier, vilka medför rätt att 
besitta bostadslägenhet eller av rätt till efterpantsättning 
av sådana, får beloppet av de mot aktierna beviljade lå-
nen och lägenhetens andel av bolagets skulder tillsam-
mans uppgå till högst 90 procent av den andel av fastig-
hetens värde som belöper sig på lägenheten.
13 §.  (1987/8) Ansökan om bostadsförbättringslån prö-
vas av [landskapsstyrelsen], om inte annat följer av  
2 mom.

Ansökan om lån för förbättring av bostadsbyggnad 
som efter förbättringen omfattar en eller två bostäder, 
för förbättring av sådan bostadsbyggnad jämte gårds-
område eller för förbättring av enskild bostadslägenhet 
i bostadsbyggnad prövas av den kommun där låneob-
jektet är beläget. Kommunen prövar även ansökan om 
lån för återbetalning av i 3 § 2 mom. avsedd lånean-
del. Innan lån beviljas skall godkännande inhämtas av 
[landskapsstyrelsen] som härvid ställer erforderliga 
medel till förfogande. Kommunen bär ansvaret för att i 
detta moment avsedda medel återbetalas till landskapet.
14 §.  (1987/8) Ägare av byggnad för vilken beviljats 
långfristigt bostadsförbättringslån får under den tid för 
vilken lånet beviljats, om inte annat följer av 15 och 
16 §§, överlåta fastigheten endast till den kommun där 
byggnaden är belägen eller till sådan av kommunen 
godkänd person som uppfyller av [landskapsstyrelsen] 
fastställda krav och till högst i 17 § avsett pris.

Vad i 1 mom. är stadgat gäller på motsvarande sätt 
även överlåtelse av aktie i bolag, om bolagets syfte är 
att äga eller besitta byggnad och för byggnaden bevil-
jats långfristigt bostadsförbättringslån eller om aktien 
ensam eller tillsammans med andra aktier medför rätt 
att besitta bostadslägenhet för vilken beviljats lång-
fristigt lån för förbättring eller för återbetalning av den 
andel av kortfristigt lån som belöper sig på lägenheten.
15 §. Utan hinder av vad i 14 § är stadgat får sådan bygg-
nad som dess ägare använder huvudsakligen till bostad 
samt aktier vilka medför rätt att besitta bostadslägenhet 
som ägaren bebor, överlåtas till make, släkting i rätt 
upp- eller nedstigande led, adoptivbarn, adoptivföräld-
rar eller till syskon.

De i 14 § stadgade begränsningarna gäller inte del 
av sådan fastighet som omfattar minst två bostäder om 
för denna del inte har beviljats långfristigt lån för för-
bättring eller för återbetalning av andel av kortfristigt 
bostadsförbättringslån.
16 §. Utan hinder av vad i 14 § är bestämt får ägare, 
innan den tid för vilken lånet beviljats utlöpt, överlåta 
byggnaden eller aktien till annan än i sagda paragraf 
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avsedd förvärvare om ägaren i sin helhet återbetalt bo-
stadsförbättringslånet för byggnaden eller aktien och 
till landskapet dessutom erlagt ersättning för nyttan av 
lånets låga ränta såsom i 22 § 1 mom. är sagt. Ägare 
av ovan nämnd egendom som önskar varaktigt använda 
egendomen till annat än vid beviljandet av lån avsett 
ändamål skall inhämta kommunens tillstånd härför om 
inte det berörda lånet i sin helhet återbetalts samt dess-
utom till landskapet erlagts ersättning för lånets låga 
ränta på sätt som i 22 § 1 mom. är sagt.
17 §. Såsom fastighets anskaffningsvärde fastställs, vid 
beviljande av bostadsförbättringslån, ett skäligt värde 
på dess byggnader och mark ökat med förbättringskost-
nader som [landskapsstyrelsen] godkänt.

Maximipriset på i 14 § 1 mom. avsedd fastighet är 
dess fastställda anskaffningsvärde, justerat i enlighet 
med förändringen i byggnadskostnaderna samt med 
beaktande av skäliga värdeminskningar och gjorda för-
bättringar.

Maximipriset på i 14 § 2 mom. avsedd aktie är den 
på aktien beräknade andelen av bolagets förmögenhet, 
i fråga om vilken fastigheten i bolagets ägo beaktas på 
sätt i 2 mom. är stadgat om fastighets maximipris.
18 §. Bestämmelse i bostadsaktiebolags bolagsordning 
om bolagets, aktieägares eller annan persons förköps- 
eller inlösningsrätt är utan verkan till dess i 14-16 §§ 
avsedd begränsning har upphört att gälla.
19 §. När i 1 § avsedd egendom överlåts till kommun 
skall på kommunen överföras kortfristigt eller lång-
fristigt bostadsförbättringslån, som beviljats eller över-
förts på överlåtaren.

Om förvärvaren är annan än kommun, kan lång-
fristigt bostadsförbättringslån, till den del i 4 § stadgade 
förutsättningar föreligger, och kortfristigt bostadsför-
bättringslån överföras på förvärvaren. Till den del bo-
stadsförbättringslån inte överförs skall det uppsägas till 
omedelbar betalning såsom i 22 § är sagt.
20 §. Ägaren skall bebo sådan i 1 § avsedd bostad eller 
bostad belägen i byggnad som avses i samma paragraf i 
fråga om vilken bostad långfristigt lån har beviljats för 
förbättring eller för återbetalning av den andel av kort-
fristigt lån som belöper sig på bostaden, om ägaren be-
bodde bostaden när lånet beviljades. Dock kan kommun 
där byggnaden är belägen, om särskild orsak föreligger, 
för högst ett år i sänder medge rätt att uthyra i detta 
moment avsedd bostad som bostad för annan person.

Var i 1 mom. avsedd bostad i annan än i sagda mo-
ment avsedd användning när lånet beviljades, skall bo-
staden, sedan ägaren befriats från de förpliktelser som 
uppkommit i fråga om bostaden innan lånet beviljades, 
användas som bostad för person som kommunen god-
känner till hyresgäst i enlighet med grunderna i 4 §. Om 
lånet återbetalas får bostaden användas även på det sätt 
som sägs i 1 mom. Grunder för bestämmandet av den 
högsta hyran som får uppbäras för i detta moment av-
sedd bostad fastställs av [landskapsstyrelsen]. (1987/8)

3 mom. upphävt (1999/21)
20a §.  (1999/21) Under den tid de bestämmelser i denna 
lag som gäller bestämmande av hyran tillämpas på bo-

stadslägenheten skall hyresvärden, om hyresvärden vill 
höja hyran, lämna hyresgästen ett skriftligt meddelande 
om höjningen, grunden för höjningen och den nya hy-
ran. Hyreshöjningen träder i kraft tidigast två månader 
efter ingången av den hyresbetalningsperiod som följer 
närmast på den period då meddelandet lämnades.

En hyresvärd som avses i denna paragraf behöver 
dock inte separat lämna meddelande om en sådan höj-
ning av ersättningen för vatten, elektricitet eller någon 
annan förmån i anslutning till lägenheten som beror på 
ökning av förbrukningen eller ökning av antalet per-
soner som bor i lägenheten, om det i hyresavtalet har 
avtalats att förmånen skall ersättas separat på basis av 
förbrukningen eller antalet personer som bor i lägenhe-
ten. Storleken av förbrukningen under varje betalnings-
period skall meddelas hyresgästen.
21 §. För den tid under vilken bostad används i strid med 
bestämmelserna i 20 §, är ägaren skyldig att på [land-
skapsstyrelsens] yrkande till landskapet erlägga för var-
je kalendermånad högst en halv procent av bostadens 
maximipris, beräknat enligt 17 §. Sådant yrkande får 
inte längre framställas sedan fem år förflutit från dagen 
då bostaden senast användes i strid med bestämmelser-
na i 20 §.

Rivs i 20 § avsedd bostadsbyggnad eller bostad på åt-
gärd av ägaren utan [landskapsstyrelsens] samtycke, är 
ägaren på [landskapsstyrelsens] yrkande skyldig att till 
landskapet utge i 1 mom. avsedd ersättning, räknat från 
det byggnaden eller bostaden revs, för den återstående 
lånetiden, dock för högst tio år.
22 §. På egendom för vilken långfristigt bostadsförbätt-
ringslån beviljats skall vad i 14-21 §§ är stadgat till-
lämpas under den tid för vilken lånet beviljats, eller till 
vilken tid lånetiden förlängts. Tillämpningen av nämn-
da bestämmelser upphör likväl innan den ovan avsedda 
tiden utlöpt, om lånet i sin helhet återbetalas, och till 
landskapet dessutom för varje låneår, dock för högst sju 
år, erläggs fem procent av det ursprungliga lånekapita-
let. (1987/55)

[Landskapsstyrelsen] kan, om särskilda skäl förelig-
ger och om bostadsförbättringslånet i sin helhet återbe-
talts på ansökan och på villkor som [landskapsstyrel-
sen] bestämmer helt eller delvis bevilja befrielse från 
skyldighet som avses i 1 mom.

Om beslut som fattas enligt denna lag inskränker 
förfoganderätten över fastighet eller ändrar eller un-
danröjer sådan inskränkning skall [landskapsstyrelsen] 
anmäla om beslutet till fastighetsdomaren i och för så-
dan anteckning som i motsvarande fall är föreskriven i 
rikslagstiftningen.

Om förfoganderätten över aktier inskränks eller om 
inskränkningar ändras eller undanröjs genom beslut 
som fattats enligt denna lag, skall [landskapsstyrelsen] 
meddela bolaget därom. Det ankommer på bolagets 
styrelse att inom i meddelandet särskilt utsatt tid se till 
att anteckning görs på aktiebreven och i aktieboken. 
(1987/8)

Efter det att i 4 mom. avsedda anteckningar gjorts 
skall bolagets styrelse tillställa [landskapsstyrelsen] en 
försäkran härom. Om bolagets styrelse underlåter att se 
till att anteckningar görs eller att tillställa [landskaps-
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styrelsen] här avsedd försäkran, skall [landskapsstyrel-
sen] ålägga styrelsen att vid vite fullgöra dessa skyldig-
heter. (1987/8)
22a §.  (1987/8) Den myndighet som beviljat i denna lag 
avsett lån är skyldig att övervaka att lånet används för 
avsett ändamål och i övrigt i enlighet med föreskrifterna 
i denna lag och med stöd därav meddelade bestämmel-
ser. För att fullgöra denna skyldighet har sagda myn-
dighet rätt att verkställa syner och inspektioner av de 
byggnader och bostäder för vilka lån beviljats samt rätt 
att ta del av de räkenskaper och andra handlingar som 
rör förbättringsåtgärderna.
23 §. Bostadsförbättringslån kan helt eller delvis upp-
sägas till omedelbar återbetalning, om låntagaren eller 
den på vilken lånet har överförts inte iakttar bestäm-
melserna i denna lag eller vad som med stöd av lagen 
föreskrivits. Dessutom kan [landskapsstyrelsen] besluta 
om att nyttan av den låga räntan skall ersättas såsom i 
22 § 1 mom. är sagt.

I fall som avses i 1 mom. kan på yrkande av [land-
skapsstyrelsen] i stället för uppsägning av lånet bestäm-
mas att till landskapet skall erläggas ett belopp som 
motsvarar högst tre gånger skillnaden mellan den ränta 
som allmänt uppbärs för lån, vilka beviljats för mot-
svarande ändamål, och de förfallna räntorna på lån som 
bestämts att återbetalas.
24 §. De åligganden som enligt denna lag och med stöd 
därav utfärdade bestämmelser ankommer på kommun 
handhas av kommunstyrelsen, om inte fullmäktige be-
slutat att de skall handhas av nämnd.
24a §.  (1987/8) Beslut som enligt denna lag fattats av 
kommun kan delges per brev. Om inte annat visas an-
ses beslutet delgivet den sjunde dagen efter den dag då 
expedition i anledning av beslutet inlämnades till pos-
ten för befordran. Beslut som gäller godkännande av 
förvärvare kan delges också genom framläggande av 
protokoll på sådant sätt som i kommunallagen (1980:5) 
för landskapet Åland är föreskrivet, varvid beslutet an-
ses delgivet den dag då det framlagts till påseende. I 
övrigt skall delgivning ske i enlighet med bestämmel-
serna i lagen om delgivning i förvaltningsärenden (FFS 
232/1966).
25 §.  (1987/8) Sökande som inte nöjer sig med beslut 
som kommunal myndighet fattat i ärende som avses i 
denna lag får hos myndigheten yrka på rättelse av be-
slutet. Rättelseyrkandet, som skall vara skriftligt, skall 
vara myndigheten tillhanda inom 14 dagar från den dag 
då beslutet skall anses delgivet. Rättelseyrkande skall 
handläggas utan dröjsmål. Till beslut i vilket rättelse 
kan sökas skall fogas anvisningar om hur rättelse söks.

I beslut som kommunal myndighet fattat i anledning 
av rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär hos 
[landskapsstyrelsen] i enlighet med bestämmelserna i 
[lagen (1979:18) om tillämpningen i landskapet Åland 
av lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden], 
varvid besvärshandlingarna kan tillställas [landskaps-
styrelsen] eller den kommunala myndigheten. Ändring 
genom besvär får dock inte sökas om beslutet gäller 
godkännande av hyresgäst.

Kommunal myndighets beslut får verkställas innan 
det vinner laga kraft, om inte ändringssökande däri-
genom blir meningslöst eller besvärsmyndigheten för-
bjuder verkställigheten.

I beslut som [landskapsstyrelsen] fattat med stöd av 
denna lag eller på grund därav utfärdade bestämmelser 
får ändring inte sökas genom besvär.
26 §. Närmare föreskrifter angående verkställigheten 
och tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov ge-
nom landskapsförordning.
27 §. Denna lag träder i kraft den 15 mars 1982.

Ikraftträdandebestämmelse (1987/8):
Denna lag träder i kraft den 1 april 1987. Andra än i 

11 § ingående bestämmelser skall dock inte tillämpas 
på låneansökan som inlämnats före ikraftträdandet.

Låntagare som vid denna lags ikraftträdande var be-
friad från skyldigheten att betala räntor och avkortning-
ar skall, utan hinder av vad i 11 § denna lag sägs, vara 
befriad från sagda skyldighet under den tid han upp-
fyller tidigare gällande förutsättningar för här avsedd 
befrielse.

Ikraftträdandebestämmelse (1987/55):
Denna lag träder i kraft den 1 september 1987. Lagen 

tillämpas även på lån som beviljats före lagens ikraftträ-
dande. På låntagarens anhållan skall dock tidigare gäl-
lande bestämmelser tillämpas på lån som beviljats före 
lagens ikraftträdande.

Ikraftträdandebestämmelse (1999/21):
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
Ett ärende som när denna lag träder i kraft är an-

hängigt vid domstol och som gäller uppsägning på de 
grunder som anges i 37 § 1 mom. 2 punkten hyreslagen 
(FFS 82/1961) av hyresgäst i hyreshus med bostadsför-
bättringslån behandlas och avgörs med beaktande av 
det särskilda uppsägningsskyddet.

H 10 Landskapslag (1982:14) om stöd för 
bostadsproduktion

Denna lag har upphävts genom landskapslagen 
(1999:40) om bostadsproduktion. Skälet till att denna  
lag finns med i lagsamlingen är att den, med stöd 
av övergångsbestämmelserna till landskapslagen 
(1999:40) om bostadsproduktion, tillämpas på många 
gamla lån som fortfarande finns kvar.

Allmänna bestämmelser
1 §. För främjande av bostadsproduktionen och förbätt-
rande av bostadsförhållandena beviljas bostadslån och 
lån för byggnadstiden, ställs landskapsgaranti, betalas 
räntegottgörelse och tilläggsränta samt beviljas forsk-
ningsanslag i enlighet med vad i denna lag stadgas. 
(1990/57)

Om främjande av bostadsproduktion i anslutning till 
gårdsbruk stadgas i landskapslagen (1978:54) om främ-
jande av gårdsbruk.
2 §. Lån och andra i 1 § avsedda former av stöd kan be-
viljas person med åländsk hembygdsrätt, kommun och 

LL (1982:14) om stöd för bostadsproduktionH 10



359

församling, sammanslutning av personer vilka samtliga 
åtnjuter åländsk hembygdsrätt, bostadsaktiebolag och 
bostadsandelslag vars samtliga aktieägare eller andels- 
ägare åtnjuter åländsk hembygdsrätt samt aktiebolag, 
annat bolag, andelslag och förening som har hemort i 
landskapet och vars styrelse består av personer vilka 
samtliga åtnjuter åländsk hembygdsrätt.
3 §. När beslut fattas om beviljande av lån och andra 
former av stöd skall det i olika delar av landskapet fö-
rekommande bostadsbehovet beaktas med ledning av 
kommunernas bostadsproduktionsplaner, bostadsun-
derskottet, boendetätheten, folkmängden och föränd-
ringarna i denna, bostädernas standard samt andra fak-
torer som inverkar på bostadsbehovet.

Lån och landskapsgaranti beviljas samt räntegott-
görelse och tilläggsränta erläggs för åstadkommande 
av bostäder vilka i fråga om läge, planlösning, teknisk 
konstruktion och utrustning är socialt ändamålsenliga 
och för vilka anskaffnings- och boendekostnaderna är 
skäliga.
4 §. Förutsättning för att lån skall kunna beviljas eller 
andra stödåtgärder vidtagas är att det bör anses socialt 
eller regionalt ändamålsenligt samt ekonomiskt påkallat 
att stödja de personer vilkas bostadsbehov den byggnad 
som skall uppföras, utvidgas eller grundrepareras eller 
den bostad som skall anskaffas är avsedd att tillgodose.

[Landskapsstyrelsen] utfärdar anvisningar angåen-
de de grunder enligt vilka de i 1 mom. avsedda förut-
sättningarna skall bedömas. Härvid fastställs allmänna 
gränser för lånesökandens inkomster. Dessa inkomst-
gränser skall höjas så att i Brändö, Föglö, Kumlinge, 
Kökars, Sottunga och Vårdö kommuner tillämpas 
15 procent högre inkomstgränser och i Eckerö, Geta, 
Lumparlands och Sunds kommuner 10 procent högre 
inkomstgränser. Inom övriga kommuners randområden, 
vilkas gränser fastställs av [landskapsstyrelsen], kan in-
komstgränserna höjas med högst 10 procent.

[Landskapsstyrelsen] utfärdar även anvisningar en-
ligt vilka grunder godkännande av hyresgäst skall ske.

Låneändamål
5 §. Bostadslån kan beviljas: 

1) för uppförande, utvidgande eller grundreparation 
av hyreshus; 

2) för uppförande av bostadsaktiebolagshus; 
3) för grundreparation av bostadsandelslagshus; 
4) fysisk person för förvärv av aktier, som medför 

rätt att besitta bostadslägenhet i bostadsaktiebolagshus 
som är under uppförande eller nyligen färdigställts, om 
bostadslån inte beviljats för uppförande av huset, och 
fysisk person för förvärv av aktier som medför rätt att 
besitta bostadslägenhet i bostadsaktiebolagshus som 
avses i 7 § 2 mom. och 27 § och som förvärvas på sätt i 
27 § är föreskrivet; 

5) fysisk person för vederbörandes andel i kostna-
derna för grundreparation av bostadsaktiebolagshus, i 
vilken personen äger aktier, som medför rätt att besitta 
bostadslägenhet i huset; 

6) för uppförande, utvidgande eller grundreparation 
av fristående värmeanläggning eller annan servicebygg-
nad som huvudsakligen betjänar bostadsbyggnader; 

7) för uppförande eller utvidgande av värmeöver-
föringsnät jämte härför erforderlig apparatur, om an-
läggningen huvudsakligen betjänar bostadsbyggnader, 
varvid lånet anses som bostadslån för uppförande eller 
utvidgande av fristående värmeanläggning; 

8) för uppförande, utvidgande eller grundreparation 
av egnahemshus; 

9) för förvärv av egnahemshus som är under uppfö-
rande eller som nyligen har färdigställts, om bostads-
lån inte beviljats för uppförande av huset, varvid lånet 
anses som bostadslån för uppförande av egnahemshus; 

10) inom de regioner [landskapsstyrelsen] bestäm-
mer, för förvärv av upp till fem år gammalt egnahems-
hus, om bostadslån inte beviljats för uppförande av hu-
set, varvid lånet anses som bostadslån för uppförande 
av egnahemshus; 

11) för uppförande av egnahemshus med två bo-
stadslägenheter, varav den ena skall vara avsedd för 
uthyrning (tilläggslägenhet), varvid lånet, om inte annat 
följer av denna lag, i tillämpliga delar anses som bo-
stadslån för uppförande av egnahemshus; samt 

12) (1990/57) kommun eller kommunalförbund eller 
aktiebolag som är i kommuns eller kommunalförbunds 
faktiska ägo, för förvärv av aktier som medför rätt att 
besitta en bostadslägenhet eller för förvärv av ett hyres- 
hus som omfattar högst två bostäder, om bostaden i 
enlighet med 26 § skall användas som hyresbostad för 
bostadslösa eller flyktingar och om bostadslån inte tidi-
gare beviljats för uppförande av huset eller för aktieför-
värvet eller om bostadslånet har återbetalats i sin helhet.

För uppförande av bostadsaktiebolagshus kan lån 
beviljas för byggnadstiden. Fysisk person kan beviljas 
bostadslån för förvärv av aktier, som medför rätt att 
besitta bostadslägenhet även om lån för byggnadstiden 
beviljats. Av lån för byggnadstiden överförs härvid bo-
stadslägenhets andel på aktieägaren, som svarar därför 
såsom för personligt bostadslån.

Med bostadslån som beviljas för grundreparation 
kan finansieras åtgärder som nämns i 5 § 1 mom. land-
skapslagen (1982:13) om stöd för bostadsförbättring. 
(1992/6)

Då ett nytt bostadslån beviljas för utvidgande eller 
grundreparation av ett hyreshus, sammanslås med lånet 
också det återstående kapitalet av bostadslån som med 
stöd av denna lag har beviljats för uppförande, förvärv, 
grundreparation eller utvidgande av huset och av lång-
fristigt bostadsförbättringslån som har beviljats med 
stöd av landskapslagen om stöd för bostadsförbättring. 
På det sammanslagna bostadslånet tillämpas bestäm-
melserna om sådana bostadslån som har beviljats enligt 
1 mom. 1 punkten. (1992/6)

Lägenhetsyta
6 §. I hus som uppförs eller utvidgas med stöd av bo-
stadslån, lån för byggnadstiden, i 16 § avsett lån som 
beviljats i stället för bostadslån eller lån för vilket i 15 § 
avsedd landskapsgaranti ställts, får bostads lägenhets-
yta inte överstiga 120 kvadratmeter. Detsamma gäller 
bostadslägenhet i fråga om vilken ovan avsett lån bevil-
jats för förvärv av de aktier som medför rätt att besitta 
lägenheten.

Byggande, elsäkerhet, expropriation, hyra och arrende

H

LL (1982:14) om stöd för bostadsproduktion H 10



360 Ålands lagsamling

I egnahemshus med en tilläggslägenhet som uppförs 
eller utvidgas med stöd av lån som avses i 1 mom. får 
den sammanlagda lägenhetsytan utgöra högst 180 kva-
dratmeter. Av denna lägenhetsyta får högst 60 kvadrat-
meter avse tilläggslägenheten och högst 120 kvadrat-
meter huvudlägenheten.

I hyres-, bostadsandelslags- och egnahemshus som 
skall undergå grundreparation får i 1 mom. avsett lån 
beviljas för den del av en bostads lägenhetsyta som inte 
överstiger 150 kvadratmeter. Om lån beviljas för åtgär-
der som avses i 5 § 1 mom. 2 eller 3 punkten landskaps-
lagen om stöd för bostadsförbättring får lägenhetsytan 
överstiga 150 kvadratmeter, såvida detta är motiverat 
med tanke på en ändamålsenligt genomförd bostadsför-
bättring. (1992/6)

Låneandelar
7 §.  (1983/23) Bostadslån för uppförande av hyreshus 
och för förvärv av aktier eller hyreshus som avses i 5 § 
1 mom. 12 punkten får utgöra högst 95 procent av det 
fastställda anskaffningsvärdet, minskat med tomtens 
skäliga värde till den del tomten har erhållits vederlags-
fritt och dessutom minskat med de lån eller den andel av 
bolagets lån som skall överföras på köparen i samband 
med aktie eller hyreshusförvärvet. Bostadslån för utvid-
gande eller grundreparation av hyreshus och för grund-
reparation av bostadsandelslagshus får utgöra högst 95 
procent av de godkända kostnaderna. Bostadslån för 
uppförande av bostadsaktiebolagshus får utgöra högst 
50 procent av det fastställda anskaffningsvärdet mins-
kat med tomtens skäliga värde till den del tomten har 
erhållits vederlagsfritt. I 5 § 1 mom. 5 punkten avsett 
bostadslån för grundreparation av bostadsaktiebolags-
hus får utgöra högst 50 procent av de godkända kostna-
derna. (1992/6)

Med avvikelse från vad i 1 mom. sägs får bostads-
lån för uppförande av bostadsaktiebolagshus, i vilket 
bostadsaktiebolag kommun äger mer än hälften av 
aktierna och i bolagsordningen har förbehållits rätt att 
rösta för hela sitt aktieinnehav, för den del av huset som 
kommunen besitter utgöra 95 procent av det fastställda 
anskaffningsvärdet, minskat med tomtens skäliga värde 
till den del den erhållits vederlagsfritt. (1990/57)

Bostadslån för förvärv av aktier som medför rätt att 
besitta bostadslägenhet i annat fall än som avses i 5 § 
1 mom. 12 punkten och för uppförande av egnahemshus 
får utgöra högst 80 procent av det fastställda anskaff-
ningsvärdet. Bostadslån för utvidgande eller grundre-
paration av egnahemshus får utgöra högst 80 procent av 
de godkända kostnaderna. (1992/6)

Bostadslån för uppförande av fristående värmean-
läggning eller annan servicebyggnad får utgöra högst 
50 procent av det fastställda anskaffningsvärdet. Bo-
stadslån för utvidgande eller grundreparation av fristå-
ende värmeanläggning eller annan servicebyggnad får 
utgöra högst 50 procent av de godkända kostnaderna. 
Lånet får dock utgöra högst 75 procent av det fastställda 
anskaffningsvärdet eller de godkända kostnaderna, om 
anläggningen eller byggnaden är avsedd att drivas med 
inhemskt bränsle. Tillsammans med andra landskapslån 
och bidrag för samma ändamål får lånet dock utgöra 

högst 95 procent av det fastställda anskaffningsvärdet 
eller de godkända kostnaderna. (1992/6)

Lån för byggnadstiden får utgöra högst 50 procent 
av det fastställda anskaffningsvärdet, från vilket har 
avdragits tomtens skäliga värde till den del tomten har 
erhållits vederlagsfritt. (1992/6)

6 mom. upphävt (1990/57).
7 mom. upphävt (1992/6).

Belåningsvärde
7a §. Upphävd (1992/6).

Anskaffningsvärde
7b §. (1983/23) När lån beviljas för uppförande av bygg-
nad eller för förvärv av aktier som medför rätt att besitta 
bostadslägenhet utgörs anskaffningsvärdet av godkän-
da byggnadskostnader samt skäliga kostnader för an-
skaffning av tomt och kommunalteknisk installation på 
denna. Om tomten har erhållits helt eller delvis veder-
lagsfritt, inräknas i anskaffningsvärdet ett skäligt värde 
på tomten.

När lån beviljas för utvidgande eller grundreparation 
av byggnad utgörs anskaffningsvärdet av byggnadens 
och markens skäliga värde ökat med de godkända kost-
naderna för utvidgningen eller grundreparationen.

När bostadslån enligt 5 § 1 mom. 12 punkten be-
viljas för förvärv av hyreshus fastställs som anskaff-
ningsvärde byggnadens och tomtens gemensamma an-
skaffningspris. Om tomten har erhållits helt eller delvis 
vederlagsfritt hänförs även tomtens skäliga värde till 
anskaffningsvärdet. När lån enligt nämnda lagrum be-
viljas för förvärv av aktier som medför rätt att besitta 
bostadslägenhet utgörs anskaffningsvärdet av anskaff-
ningspriset ökat med bostadens andel av bolagets lån. 
(1990/57)

Vid bestämmandet av anskaffningsvärdet skall den 
genomsnittliga skillnaden i byggnadskostnader mellan 
olika delar av landskapet beaktas.

Säkerhet för lån
8 §. Till säkerhet för återbetalningen av bostadslån, lån 
för byggnadstiden och lån som avses i 16 § samt för 
fullgörandet av övriga därav föranledda förpliktelser 
skall inteckning anskaffas, aktier som medför rätt att 
besitta bostadslägenhet pantsättas eller rätt till efter-
pantsättning av dem ges. Säkerhet för återbetalningen 
av ett bostadslån som enligt 5 § 1 mom. 1 punkten be-
viljats för byggande av hyreshus, ett bostadslån som 
beviljats enligt 5 § 1 mom. 2, 4, 8 eller 9 punkten och 
ett bostadslån som enligt 5 § 1 mom. 12 punkten bevil-
jats för förvärv av hyreshus krävs inte för den del av 
lånekapitalet som motsvarar de räntor som med stöd av  
12a § 1 mom. skall fogas till det ursprungliga låne- 
kapitalet. Kommun och kommunalförbund behöver inte 
ställa säkerhet. (1992/6)

Beloppet av inteckningslån med bättre förmånsrätt än 
bostadslån, lån för byggnadstiden och lån som avses i 
16 § får tillsammans med dessa uppgå till sammanlagt 
högst 95 procent av säkerhetens värde. Utgörs säkerhe-
ten av aktier eller av rätt till efterpantsättning av akti-
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er, får det sammanlagda beloppet av de mot aktierna 
beviljade lånen och lägenhetens beräknade andel av 
bolagets totalupplåning uppgå till högst 95 procent av 
lägenhetens beräknade andel av byggnadens godkända 
anskaffningsvärde. (1983/23)

Då bostadslån beviljas en fysisk person för egen bo-
stad, kan till säkerhet för återbetalningen av ett sådant 
lån i en penninginrättning de aktier som medför rätt att 
besitta bostadslägenheten pantsättas eller en inteckning 
med bättre förmånsrätt än bostadslånet fastställas. Kan 
inteckning eller panträtt i aktier inte erhållas som sä-
kerhet för återbetalningen av bostadslån eller i 16 § av-
sett lån som beviljats för uppförande, utvidgande eller 
grundreparation av egnahemshus eller för förvärv av 
aktier som medför rätt att besitta bostadslägenhet, kan 
lånet beviljas tillfälligt även mot annan säkerhet som 
långivaren anser tillräcklig. (1992/6)

Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat kan annan 
säkerhet som långivaren anser tillräcklig godkännas 
som säkerhet för återbetalningen av bostadslån och lån 
för byggnadstiden som beviljats för hyres-, bostadsan-
delslags- eller bostadsaktiebolagshus eller för friståen-
de värmeanläggning eller annan servicebyggnad samt 
för uppfyllandet av andra förpliktelser som följer av 
sådana lån. (1990/57)

För tryggande av landskapets intressen kan för lå-
nefordran som avses i denna lag pantsatt eller utmätt 
egendom vilken säljs på auktion inköpas av landskapet. 
[Landskapsstyrelsen] har rätt att sälja egendom som på 
här avsett sätt kommit i landskapets ägo.

Då lån, som beviljats för uppförande, utvidgning el-
ler grundreparation av hyreshus och för vilket såsom sä-
kerhet har godkänts inteckning med bättre förmånsrätt 
än bostadslån, inte kan indrivas vid auktion som för-
rättas till följd av konkurs eller utmätning, svarar land-
skapet för den obetalda delen av lånet samt för räntor, 
dröjsmålsränta och indrivningskostnader.

Bostadslånekommissionen
9 §. För att biträda [landskapsstyrelsen] vid handlägg-
ningen av angelägenheter som förutsätts i denna lag 
tillsätter [landskapsstyrelsen] en bostadslånekommissi-
on för en mandattid som sammanfaller med [landskaps-
styrelsens].

Bostadslånekommissionen består av fem ledamöter, 
vilka skall vara förtrogna med frågor i anslutning till 
den allmännyttiga bostadsproduktionen. [Landskaps-
styrelsen] utser kommissionens ordförande och vi-
ceordförande bland kommissionens ledamöter.

Beviljande av lån
10 §. [Landskapsstyrelsen] beviljar bostadslån för upp-
förande, utvidgande eller grundreparation av hyreshus, 
bostadsaktiebolagshus, fristående värmeanläggning 
och annan servicebyggnad samt för grundreparation av 
bostadsandelslagshus, förvärv av aktier eller hyreshus 
som avses i 5 § 1 mom. 12 punkten och lån för bygg-
nadstiden. (1992/6)

Om lånet med stöd av 13 § 2 mom. landskapsla-
gen om stöd för bostadsförbättring skulle beviljas av 
kommunen, beviljar kommunen även bostadslån för 

utvidgande eller grundreparation av hyreshus samt för 
grundreparation av bostadsandelslagshus. (1992/6)

Annat än i 1 mom. nämnt lån ur landskapets medel 
beviljas av kommunen. Innan kommunen beviljar lån 
skall [landskapsstyrelsens] godkännande inhämtas var-
efter [landskapsstyrelsen] ställer de behövliga medlen 
till förfogande. Kommunen bär ansvaret för att i det-
ta moment avsedda medel återbetalas till landskapet. 
(1992/6)

[Landskapsstyrelsen] får besluta att landskapet tar 
på sig ansvarigheten för en del av lån som beviljats av 
kommun. Denna del får dock inte överstiga 35 procent 
eller, om särskilda skäl föreligger, 45 procent av säker-
hetens totalvärde.

Lånetid
11 §. Lånetiden är högst 45 år för bostadslån som bevil-
jas för uppförande, utvidgande eller grundreparation av 
hyreshus, för grundreparation av bostadsandelslagshus 
samt för förvärv av aktier eller hyreshus som avses i 5 § 
1 mom. 12 punkten. (1990/57)

Lånetiden är högst 25 år för bostadslån som beviljas 
för uppförande eller grundreparation av egnahemshus, 
för förvärv av aktier som medför rätt att besitta bostads-
lägenhet i annat fall än 5 § 1 mom. 12 punkten samt 
för uppförande, utvidgande eller grundreparation av 
fristående värmeanläggning eller annan servicebygg-
nad. Lån för byggnadstiden beviljas för högst två år, 
om inte [landskapsstyrelsen] av särskilda skäl beviljar 
förlängning av lånetiden för hela lånet eller del av det 
med högst ett år. (1992/6)

Ränta och återbetalning
12 §.  (1992/6) De ränte- och avkortningsvillkor som vid 
varje särskild tidpunkt skall gälla för lån för byggnads-
tiden fastställs av [landskapsstyrelsen].
12a §.  (1992/6) Räntor och avkortningar på bostadslån 
erläggs som en annuitet, vilken årligen justeras med 
beaktande av konsumentprisindex. Av annuiteten skall 
först betalas ränta på bostadslånet. Den del av räntan 
som inte kan erläggas av annuiteten fogas årligen till 
bostadslånets kapital. Av annuiteten för ett samman-
slaget bostadslån enligt 5 § 4 mom. erläggs dock först 
räntor och avkortningar på lån med bättre förmånsrätt 
än det bostadslån som beviljats av [landskapsstyrelsen], 
varefter räntor och avkortningar på bostadslånet erläggs 
av den återstående delen av annuiteten.

Den första annuiteten för ett bostadslån som beviljats 
enligt 5 § 1 mom. 1, 3, 6, 7 eller 12 punkten fastställs 
som en procentuell andel av bostadslånet. Den första 
annuiteten för ett sammanslaget bostadslån fastställs 
som summan av kapitalutgifterna för de sammanslagna 
lånen och för lån med bättre förmånsrätt än dessa. Den 
första annuiteten för övriga bostadslån som beviljats 
enligt 5 § kan av [landskapsstyrelsen] fastställas på tre 
olika nivåer enligt de grunder som avses i 4 §.

Den första annuiteten för ett bostadslån som enligt 
5 § 1 mom. 1, 2, 4, 8, 9, 10 eller 11 punkten beviljats 
för uppförande eller förvärv fastställs räknat från den 
1 mars efter det huset blivit färdigt. Om beslutet om 
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beviljande av bostadslån fattats först sedan huset bli-
vit färdigt, fastställs den första annuiteten räknat från 
den 1 mars efter det beslutet fattats. För bostadslån som 
beviljats enligt 5 § 1 mom. 12 punkten fastställs den 
första annuiteten räknat från den 1 mars efter det första 
raten av lånet lyfts och för bostadslån som enligt 5 § 
1 mom. 1, 3, 5 eller 8 punkten beviljats för utvidgan-
de eller grundreparation räknat från den 1 mars efter 
det sex månader förflutit sedan lånet beviljades. Fram 
till dess skall av [landskapsstyrelsen] särskilt fastställd 
ränta utgå.

Om fastställande, justering, höjning och sänkning 
av annuiteten samt om uppbörd av lånebetalningarna 
beslutar [landskapsstyrelsen]. Om synnerliga skäl fö-
religger kan [landskapsstyrelsen] bevilja anstånd med 
betalningen av räntor och avkortningar på bostadslån 
som beviljats före den 1 december 1991.
13 §.  (1983/23) När låntagare avkortar lån som beviljats 
av kommun, anses vid uppgörelsen mellan landskapet 
och kommunen den del av lånet för vilken landskapet 
ansvarar först återbetald. Om den egendom som utgör 
säkerhet för lånet säljs i exekutiv väg, anses dock den 
del av de vid auktionen erhållna medlen som används 
till betalning av lånet i första hand som avkortning på 
den del av lånet för vilken kommunen ansvarar.

När låntagare avkortar lån för vars återbetalning i 15 § 
1 mom. avsedd landskapsgaranti utgör säkerhet, anses 
vid uppgörelsen mellan landskapet och kreditinrätt-
ningen den del av lånet för vilken landskapet ansvarar 
först återbetald. Om den egendom som utgör säkerhet 
för lånet säljs i exekutiv väg, anses dock den del av de 
vid auktionen erhållna medlen som används till betal-
ning av lånet i första hand som avkortning på den del av 
lånet som landskapsgarantin inte omfattar.

Anstånd
14 §. Upphävd (1992/6).

Landskapsgaranti
15 §. Landskapsgaranti kan ställas för lån som av offent-
lig tillsyn underkastad kreditinrättning beviljats i stället 
för bostadslån eller för återbetalning av lägenhets andel 
av lån för byggnadstiden, om lånetiden och övriga vill-
kor godkänts av [landskapsstyrelsen]. (1983/23)

Landskapsgaranti, som även kan ställas i form av 
proprieborgen, får varje år ställas till högst det belopp 
som fastställs av [landstinget].

Räntegottgörelse
16 §. För lån som i stället för bostadslån eller lån för 
byggnadstiden beviljats av offentlig tillsyn underkastad 
kreditinrättning och för vilket lånetiden och övriga vill-
kor godkänts av [landskapsstyrelsen], nedan benämnt 
räntestödslån, kan räntegottgörelse erläggas till kredit- 
inrättningen som beviljat lånet. (1983/23)

Den ränta som kreditinrättningen uppbär för ränte-
stödslånet får vara högst lika stor som den ränta som 
kreditinrättningen allmänt uppbär på lån för likadana 
ändamål. [Landskapsstyrelsen] besluter efter att ha hört 
kreditinrättningarna hur stor ränta som högst får uppbä-
ras på lån som skall godkännas som räntestödslån.

Beloppet av den räntegottgörelse som erläggs ur 
landskapets medel utgör högst skillnaden mellan den 
ränta som uppbärs för räntestödslånet och räntan på så-
dana bostadslån eller lån för byggnadstiden som bevil-
jats vid samma tidpunkt. (1983/23)

Beloppet av de räntestödslån som högst får beviljas 
varje år fastställs av [landstinget].

Överlåtelse och användning av egnahemshus 
och aktier som berättigar till innehav av lägen-
het
17 §. Egnahemshus för vars uppförande, utvidgande el-
ler grundreparation beviljats bostadslån, aktie i bostads-
aktiebolag vilket erhållit bostadslån, aktie som berätti-
gar till besittning av lägenhet för vilken i 5 § 1 mom. 
5 punkten avsett lån beviljats ävensom andra aktier som 
berättigar till besittning av bostadslägenhet och för vars 
förvärvande beviljats bostadslån, får under den tid för 
vilken lånet beviljats endast överlåtas till den kommun 
där egnahemshuset eller bolagets fastighet finns eller 
till någon av kommunen godkänd person som uppfyller 
de i 4 § nämnda förutsättningarna och högst för ett pris 
som fastställts enligt 18 §. (1983/23)

Utan hinder av vad i 1 mom. är bestämt kan egna-
hemshus eller aktier överlåtas till make, släkting i rätt 
upp- eller nedstigande led, adoptivbarn, adoptivföräld-
rar eller till syskon. Likaså kan i 1 mom. avsedd bygg-
nad eller aktie utan hinder av vad i sagda moment är 
bestämt om förvärvare säljas vid offentlig auktion på 
sätt som är föreskrivet i konkursstadgan eller i utsök-
ningslagen eller på sätt som i pantsättningsavtal är be-
stämt om pantsatt aktie. Den för vars räkning offentlig 
auktion förrättas får likväl högst det pris som bestäms 
enligt de i 18 § fastställda grunderna. Skillnaden mellan 
försäljningspriset och maximipriset tillfaller kommu-
nen om förvärvaren är kommun eller aktiebolag som är 
i kommunens faktiska ägo. I annat fall tillfaller skillna-
den landskapet.

Tillämpningen av bestämmelserna i 1 mom. upphör 
när där avsett lån i sin helhet återbetalts, eller om bo-
stadslån beviljats för uppförande eller grundreparation 
av bostadsaktiebolagshus, när även på detta lån återbe-
talts åtminstone den del som motsvarar den andel av 
bolagets lån som belöper sig på ifrågavarande aktier, 
och till landskapet dessutom betalts ersättning för nyt-
tan av lånets låga ränta. Denna ersättning beräknas så 
att till landskapet för varje låneår, dock för högst sju år, 
erläggs fem procent av det ursprungliga lånekapitalet. 
[Landskapsstyrelsen] kan av särskild orsak avstå från 
att kräva in ersättning för nyttan av lånets låga ränta till 
den del fråga är om lån som beviljats fysisk person för 
egen bostad. (1987/54)

Ägare av i 1 mom. nämnd egendom som, innan den 
tid för vilken lånet beviljats utlöpt, önskar varaktigt 
börja använda egendomen till annat än ursprungligen 
avsett ändamål skall inhämta tillstånd härför av den 
kommun där ifrågavarande egendom är belägen. Den-
na skyldighet upphör om det i 1 mom. nämnda lånet i 
sin helhet eller, i fråga om bostadsaktiebolagshus, den 
andel av bolagets lån som belöper sig på den del av 
huset som avses få en ändrad användningsform, åter-
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betalts samt till landskapet dessutom erlagts ersättning 
för nyttan av lånets låga ränta på sätt som i 3 mom. är 
föreskrivet.

Vad i denna paragraf är föreskrivet om överlåtel-
se och användning av egnahemshus gäller även i 5 §  
1 mom. 11 punkten avsedd tilläggslägenhet beträffande 
dess överlåtelse och användning för annat ändamål än 
som hyresbostad.
18 §. Vid överlåtelse av aktie till kommunen eller till i 17 § 
1 mom. nämnd person skall priset på aktien fastställas 
till samma storlek som bolagsandelen. Därvid skall den 
av bolaget ägda fastigheten värderas med beaktande 
av sådana förändringar rörande anskaffningskostna-
derna som inträffat efter det att bolagets byggnad eller 
byggnadsgrupp blivit färdig, beräknade enligt index för 
byggnadskostnaderna, samt skäliga värdeminskningar. 
Till bolagsandelens värde skall läggas skälig ersättning 
för förbättringar i lägenheten som aktieägaren utfört på 
egen bekostnad efter tiden för inflyttningen. Bolagets 
styrelse skall till kommunen lämna de uppgifter som 
är nödvändiga för fastställande av överlåtelsepriset. 
Överlåtelsepriset för egnahemshus fastställs med iakt-
tagande i tillämpliga delar av vad ovan är föreskrivet 
om bolags fastighet.
19 §. Kommun skall, om inte [landskapsstyrelsen] på 
synnerliga skäl medger annat förfarande, inom sex må-
nader försälja den egendom som erhållits med stöd av 
17 § till person vilken uppfyller de förutsättningar som 
avses i 4 §. I kommunens försäljningspris får härvid för-
utom det pris kommunen erlagt för egendomen inberäk-
nas sex procent årlig ränta på detta samt de kostnader 
som kommunen haft för åtkomsten och de direkta kost-
nader som kommunen haft för egendomen under den 
nämnda tiden av sex månader före försäljningen, med 
avdrag av inkomsten av egendomen.

Utan hinder av vad i 1 mom. är föreskrivet kan [land-
skapsstyrelsen] och kommunen avtala om att ägande-
rätten till egendomen överförs på landskapet. Sålunda 
förvärvad egendom bör såvitt möjligt överlåtas på sätt 
i 1 mom. är stadgat eller upplåtas till en person som 
uppfyller de i 4 § nämnda förutsättningarna.

Överlåtelse av egendom som landskapet förvärvat 
med stöd av 2 mom. får ske utan medgivande av [lands-
tinget].
20 §.  (1983/23) När egendom som avses i 17 § förvärvas 
av kommun, övertar kommunen ansvaret för bostadslån 
som beviljats för förvärv av aktier vilka medför rätt att 
besitta bostadslägenhet, för grundreparation av bostads-
aktiebolagshus eller för uppförande, utvidgande eller 
grundreparation av egnahemshus.

När kommun överlåter i 1 mom. avsedd egendom 
samt när ägare överlåter egendom till köpare som är 
godkänd av kommunen eller till någon i 17 § avsedd 
nära anhörig, kan bostadslån överföras på köparen, om 
han uppfyller de i 4 § nämnda förutsättningarna.
21 §. Bestämmelse i bostadsaktiebolags bolagsordning 
om bolagets, aktieägares eller annan persons förköps- 
eller inlösningsrätt är utan verkan under den tid för 
vilken bostadslån för förvärv av aktier eller för uppfö-
rande, utvidgande eller grundreparation av bostadsak-

tiebolagshus beviljats, om inte annat följer av 2 mom. 
(1983/23)

Bestämmelserna i 1 mom. upphör att gälla när lånen 
i sin helhet återbetalts och till landskapet dessutom er-
lagts ersättning för nyttan av lånens låga ränta såsom i 
17 § 3 mom. är sagt.
22 §.  (1983/23) Om i 17 § 1 mom. avsedd ägare av eg-
nahemshus eller aktier överlåter bostaden eller aktierna 
eller varaktigt börjar använda bostadslägenheten för 
annat än ursprungligen avsett ändamål utan att iaktta 
vad som är föreskrivet i 17 §, kan bostadslånet helt eller 
delvis uppsägas till omedelbar återbetalning. Dessutom 
kan [landskapsstyrelsen], om kommunen eller [land-
skapsstyrelsen] uppsagt lånen, besluta att nyttan av den 
låga räntan för de uppsagda lånen skall ersättas såsom i 
17 § 3 mom. är sagt.
23 §.  (1983/23) Bostadslån för uppförande, utvidgande 
eller grundreparation av egnahemshus, för förvärv av 
aktier som medför rätt att besitta bostadslägenhet eller 
för grundreparation av bostadsaktiebolagshus kan vid 
byte av ägare helt eller delvis uppsägas till omedelbar 
återbetalning, om annat inte följer av 20 § och om det 
inte, med beaktande av bestämmelserna i 4 §, bör an-
ses ändamålsenligt att överföra lånet på den nya äga-
ren. Om kommunen eller [landskapsstyrelsen] uppsagt 
lånen, kan [landskapsstyrelsen] dessutom besluta att 
nyttan av den låga räntan för de uppsagda lånen skall 
ersättas såsom i 17 § 3 mom. är sagt.

Överlåtelse och användning av bostadsaktiebo-
lagshus, bostadsandelslagshus samt fristående 
värmeanläggning och annan servicebyggnad
24 §. Bostadsandelslagshus, bostadsaktiebolagshus eller 
fristående värmeanläggning eller annan servicebygg-
nad för vars uppförande, utvidgande eller grundrepara-
tion beviljats bostadslån får, om inte lånet återbetalats 
i sin helhet jämte ersättning för nyttan av lånets låga 
ränta såsom i 17 § 3 mom. är sagt, överlåtas endast till 
kommunen eller av kommunen utsedd eller av [land-
skapsstyrelsen] godkänd köpare till ett pris som uträk-
nats enligt av [landskapsstyrelsen] fastställda grunder 
och endast om de i 4 § avsedda förutsättningarna är 
för handen. Härvid kan lånet överföras på förvärvaren. 
(1990/57)

Om överlåtelse inte sker i enlighet med 1 mom. eller 
om bostadsandelslagshus, därtill hörande bostadslägen-
het eller bostadsaktiebolagshus varaktigt börjar använ-
das för annat än ursprungligen avsett ändamål, kan lånet 
helt eller delvis uppsägas till omedelbar återbetalning. 
Dessutom kan överlåtaren eller, då fråga är om använd-
ning av hus eller bostadslägenhet i bostadsandelslags-
hus för annat än ursprungligen avsett ändamål, ägaren 
av [landskapsstyrelsen] åläggas att till landskapet erläg-
ga ersättning för nyttan av lånets låga ränta såsom i 17 § 
3 mom. är sagt.

Vid byte av ägare kan lånet helt eller delvis uppsä-
gas till omedelbar återbetalning, om inte annat följer av 
1 mom. och om det inte med beaktande av bestämmel-
serna i 4 § bör anses ändamålsenligt att överföra lånet 
på den nya ägaren. Vid uppsägning av lån kan [land-

Byggande, elsäkerhet, expropriation, hyra och arrende
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skapsstyrelsen] dessutom besluta att nyttan av den låga 
räntan för det uppsagda lånet skall ersättas såsom i 17 § 
3 mom. är sagt.

I bostadsandelslagshus som avses i 1 mom. får till 
hyresgäst antagas endast sådan person som kommun 
godkänner och vars antagande är förenligt med de av 
[landskapsstyrelsen] med stöd av 4 § utfärdade anvis-
ningarna. Kommunen kan dock enligt de grunder [land-
skapsstyrelsen] fastställer bevilja tillstånd att använda 
här avsedd bostad tillfälligt även för annat ändamål och 
tillsvidare som bostad för personal som är nödvändig 
för husets underhåll och skötsel.

Överlåtelse och användning av hyreshus
25 §. Hyreshus för vars uppförande, utvidgande eller 
grundreparation beviljats bostadslån eller aktie i ak-
tiebolag vars syfte är att äga och besitta ett eller fle-
ra sådana hyreshus får, under den tid för vilken lånet 
har beviljats, överlåtas endast till kommunen eller till 
köpare som utsetts av kommunen eller godkänts av 
[landskapsstyrelsen]. Överlåtelse får ske endast till ett 
pris som uträknats enligt 18 § och endast om de i 4 § 
avsedda förutsättningarna är för handen. Vid tillämp-
ningen av 18 § skall det beaktas att den som överlåter 
ett hyreshus i överlåtelseersättning får högst det belopp 
som utgörs av de medel som, förutom bostadslån och 
lån med bättre förmånsrätt, behövts för finansiering-
en av det fastställda anskaffningvärdet, justerade med 
byggnadskostnadsindex, samt av den del av bostadslån 
eller annat lån med bättre förmånsrätt som överlåtaren 
ansvarar för, ävensom av den del av lån som varit nöd-
vändiga för husets förbättring eller annars för täckande 
av godtagbara utgifter och som överlåtaren ansvarar för. 
Vid offentlig auktion kan utan hinder av vad ovan i detta 
moment är bestämt här avsett hyreshus eller här avsedd 
aktie säljas på sätt som är föreskrivet i konkursstadgan 
eller i utsökningslagen eller på sätt som i pantsättnings-
avtal är bestämt om pantsatt aktie. Den för vars räkning 
offentlig auktion förrättas får likväl högst det pris som 
uträknats enligt ovan. Överstigande belopp tillfaller 
kommunen om förvärvaren är kommun eller aktiebolag 
som är i kommunens faktiska ägo. I annat fall tillfaller 
skillnaden landskapet. I dessa fall kan lånet överföras 
på förvärvaren. Vad i detta moment är föreskrivet om 
överlåtelse av hyreshus och aktie gäller även i det fall 
att lånet eller del därav återbetalts före utgången av lå-
netiden eller låntagaren ålagts att återbetala lånet eller 
det uppsagts på grund av försummelse att iaktta bestäm-
melser angående lånet eller om det utan uppsägning an-
setts förfallet till betalning. (1990/57)

Om överlåtelse inte sker i enlighet med 1 mom. el-
ler om hyreshus eller därtill hörande bostadslägenhet 
varaktigt börjar användas för annat än ursprungligen 
avsett ändamål, kan lånet helt eller delvis uppsägas 
till omedelbar återbetalning. Dessutom kan överlåta-
ren eller, när fråga är om användning av hyreshus eller 
bostadslägenhet i hyreshus för annat än ursprungligen 
avsett ändamål, ägaren åläggas att till landskapet erläg-
ga skillnaden mellan fastighetens eller aktiens gängse 
värde och dess enligt 18 § beräknade värde. (1987/54)

Vid byte av ägare kan lånet helt eller delvis uppsä-
gas till omedelbar återbetalning om inte annat följer av 

1 mom. och om det inte med beaktande av bestämmel-
serna i 4 § bör anses ändamålsenligt att överföra lånet 
på den nya ägaren.

[Landskapsstyrelsen] kan på ansökan och på särskil-
da villkor medgiva befrielse från eller lättnad i vad i 
denna paragraf är bestämt, ifall detta kan anses skäligt.
26 §. Om bostadslån har beviljats för uppförande, utvid-
gande eller grundreparation av hyreshus eller för för-
värv av aktier eller hyreshus som avses i 5 § 1 mom.  
12 punkten får till hyresgäst antas endast en sådan per-
son som kommunen godkänner och vars antagande 
är förenligt med de av [landskapsstyrelsen] med stöd 
av 4 § utfärdade anvisningarna. Kommunen kan dock 
enligt de grunder som [landskapsstyrelsen] fastställer 
bevilja tillstånd att använda bostadslägenhet också som 
annan bostad än som hyresbostad för personer som upp-
fyller i 4 § stadgade förutsättningar samt tillfälligt även 
för annat ändamål än som bostad. Bostäder för stude-
rande får tillfälligt användas som bostäder även för an-
dra. Om bostadslån har beviljats för ändamål som avses 
i 5 § 1 mom. 12 punkten och det i kommunen inte finns 
bostadslösa eller flyktingar kan andra personer som 
uppfyller förutsättningarna i 4 § antas som hyresgäster. 
Utan hinder av vad i denna paragraf är bestämt kan i 
hyreshus, för vars grundreparation bostadslån bevil-
jats, en bostad användas som husägarens egen bostad. 
(1990/57)

Av hyresgäst i hyreshus som avses i 1 mom. får upp-
bäras högst en hyra som motsvarar den maximihyra 
som beräknas enligt av [landskapsstyrelsen] fastställda 
grunder.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. gäller under hela den 
tid för vilken lånet har beviljats även i det fall att lånet 
eller en del därav återbetalts före utgången av lånetiden 
eller låntagaren ålagts att återbetala lånet eller det upp-
sagts på grund av försummelse att iaktta bestämmelser 
angående lånet eller om det utan uppsägning ansetts 
förfallet till betalning.

De grunder enligt vilka hyran utgår i hyreshus som 
avses i 1 mom. påverkas inte av en ökning av utgifterna 
för huset till följd av att låntagaren återbetalt eller ålagts 
att återbetala lånet eller en del därav tidigare än återbe-
talning enligt lånevillkoren borde ha skett.

Vid uppgörande av hyresavtal för bostadslägenhet 
i hyreshus som avses i 1 mom. får under där avsedd 
tid inte avtalas om högre hyra än den maximihyra som 
avses i 2 mom. Under den tid hyresförhållandet består 
får inte hyran höjas så att den kommer att överstiga 
nämnda maximihyra. Avtalsvillkor och meddelanden 
om hyresförhöjningar vilka strider mot bestämmelserna 
i detta moment är ogiltiga.

6 mom. upphävt (1999/20).
[Landskapsstyrelsen] kan på ansökan och på särskil-

da villkor medgiva befrielse från eller lättnad i vad i 
1-5 mom. är bestämt, ifall detta kan anses skäligt.
26a §.  (1999/20) Under den tid de bestämmelser i denna 
lag som gäller bestämmande av hyran tillämpas på bo-
stadslägenheten skall hyresvärden, om hyresvärden vill 
höja hyran, lämna hyresgästen ett skriftligt meddelande 
om höjningen, grunden för höjningen och den nya hy-
ran. Hyreshöjningen träder i kraft tidigast två månader 
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efter ingången av den hyresbetalningsperiod som följer 
närmast på den period då meddelandet lämnades.

En hyresvärd som avses i denna paragraf behöver 
dock inte separat lämna meddelande om en sådan höj-
ning av ersättningen för vatten, elektricitet eller någon 
annan förmån i anslutning till lägenheten som beror på 
ökning av förbrukningen eller ökning av antalet per-
soner som bor i lägenheten, om det i hyresavtalet har 
avtalats att förmånen skall ersättas separat på basis av 
förbrukningen eller antalet personer som bor i lägenhe-
ten. Storleken av förbrukningen under varje betalnings-
period skall meddelas hyresgästen.
27 §. [Landskapsstyrelsen] kan utan hinder av vad i 
denna lag är bestämt godkänna att hyreshus, som ägs 
av kommun eller av aktiebolag som är i kommuns fak-
tiska ägo, ombildas till bostadsaktiebolagshus, varvid 
bostadslån som [landskapsstyrelsen] beviljat för uppfö-
rande, utvidgande eller grundreparation av hyreshuset 
överförs på bostadsaktiebolaget. Aktier i sålunda bildat 
bostadsaktiebolag samt i bostadsaktiebolag som avses 
i 7 § 2 mom. kan med [landskapsstyrelsens] tillstånd, 
om de berättigar till besittning av viss bostadslägenhet, 
överlåtas till den hyresgäst som bor i lägenhet. Bostäder 
i här avsett bostadsaktiebolagshus, till vilka besittnings-
rätten kvarstår hos kommunen, skall nyttjas som hyres-
lägenheter beträffande vilka i tillämpliga delar gäller 
vad som är bestämt i 26 §. (1990/57)

Hyresgäst som önskar förvärva i 1 mom. avsedda 
aktier som medför rätt att besitta bostadslägenhet skall 
till kommunen erlägga ett pris som högst är det i 18 § 
fastställda maximipriset. Beviljas förvärvaren bostads-
lån för aktieförvärvet kan kommunen medge anstånd 
med betalningen av det bestämda priset högst till dess 
beviljat bostadslån till en del eller i sin helhet står att 
lyfta för låntagaren. Äganderätten till aktierna övergår 
när betalningen erlagts. Om anstånd medgivits, övergår 
dock äganderätten när förvärvaren erlagt den del av be-
talningen för vilken anstånd inte beviljats. (1983/23)

Bostadsaktiebolagets bostadslån minskar därvid så 
att minskningen motsvarar den andel som belöper sig 
på de aktier som medför rätt att besitta den bostad som 
skall överlåtas. Kommunen skall ofördröjligen redovisa 
den erlagda andelen av bostadslånet till [landskapssty-
relsen], vilken skall underrätta bostadsaktiebolaget om 
minskningen av lånet.

Tills det i 1 mom. avsedda överlåtelsepriset till fullo 
betalts har kommunen panträtt i aktierna till säkerhet 
för betalningen av överlåtelsepriset och andelen av bo-
stadslånet jämte eventuella indrivningskostnader.

Medel som med stöd av bestämmelserna i denna pa-
ragraf inflyter till kommunen bör användas för bostads-
produktion.

Särskilda bestämmelser
28 §. Vad i 17-27 §§ är föreskrivet gäller i tillämpliga 
delar i 16 § avsedda lån som beviljats i stället för bo-
stadslån.
29 §.  (1990/57) Bostadslån, lån för byggnadstiden och 
i 16 § avsett lån kan helt eller delvis uppsägas till ome-
delbar återbetalning, om låntagaren eller den till vilken 
lånet övergått inte iakttar bestämmelserna i denna lag 

eller med stöd därav utfärdade föreskrifter eller låne-
villkor.
30 §. Lån och landskapsgaranti som avses i denna lag 
får för uppförande, utvidgande eller grundreparation av 
egnahemshus, för förvärv av aktier, som medför rätt att 
besitta bostadslägenhet eller för grundreparation av bo-
stadsaktiebolagshus, på nytt beviljas den som tidigare 
kommit i åtnjutande av sådan förmån endast om synner-
ligen vägande skäl är för handen.
31 §. Det åligger kreditinrättning som avses i 16 § och 
kommunal myndighet som avses i 35 § att övervaka att 
lånen används för det ändamål för vilket de beviljats 
och i övrigt i enlighet med föreskrifterna i denna lag och 
med stöd därav meddelande bestämmelser.

Kreditinrättning, som beviljat lån, är skyldig att läm-
na av [landskapsstyrelsen] bemyndigade personer de 
uppgifter som erfordras för utredande av huruvida den 
som sökt lån varit i behov av kredit som avses i denna 
lag ävensom att lämna de uppgifter och för granskning 
förete de handlingar som erfordras för konstaterande 
av huruvida lånevillkoren samt föreskrifterna i denna 
lag och med stöd därav meddelade bestämmelser el-
jest iakttagits. I samma syfte får inspektioner och syner 
verkställas.
32 §. Forskningsanslag som avses i 1 § kan beviljas för 
sociala, administrativa, ekonomiska och tekniska un-
dersökningar och utredningar rörande bostadsproduk-
tion, experimentbyggen, boende och andra bostadspo-
litiska frågor samt för översättning och publicering av 
resultaten av dessa och av utländskt material.
33 §. Kommunernas fullmäktige kan anta en bostads-
produktionsplan. (1997/81)

2 mom. upphävt (1997/81)
Det ankommer på kommunen att föra en förteckning 

över de personer som uppfyller de i 2 och 4 §§ nämnda 
förutsättningarna och vilka förklarat att de önskar för-
värva egnahemshus eller aktier, vilkas överlåtelse eller 
användning är underkastad de i 17 § nämnda inskränk-
ningarna.
34 §. Om beslut som fattats enligt denna lag inskränker 
förfoganderätten över fastighet eller ändrar eller un-
danröjer sådan inskränkning skall [landskapsstyrelsen] 
anmäla om beslutet till fastighetsdomaren i och för så-
dan anteckning som i motsvarande fall är föreskriven i 
rikslagstiftningen.

Om förfoganderätten över aktier eller över byggnad 
som ägs av aktiebolag inskränks eller om inskränkning-
ar ändras eller undanröjs genom beslut som fattats en-
ligt denna lag, skall [landskapsstyrelsen] meddela bola-
get därom. Det ankommer på bolagets styrelse att inom 
i meddelandet särskilt utsatt tid se till att anteckning om 
inskränkningarna görs på aktiebreven och i aktieboken. 
(1983/23)

Efter det att i 2 mom. avsedda anteckningar gjorts 
skall bolagets styrelse tillställa [landskapsstyrelsen] en 
försäkran härom. Om bolagets styrelse underlåter att se 
till att anteckningar görs eller att tillställa [landskaps-
styrelsen] här avsedd försäkran, skall [landskapsstyrel-
sen] ålägga styrelsen att vid vite fullgöra dessa skyldig-
heter. (1983/23)

Byggande, elsäkerhet, expropriation, hyra och arrende
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35 §.  (1987/9) De åligganden som enligt denna lag och 
med stöd därav utfärdade bestämmelser ankommer på 
kommun handhas, såvitt inte annat följer av lag, av 
kommunstyrelsen, om inte fullmäktige beslutat att de 
skall handhas av nämnd.

De myndigheter som handhar övervakningen av 
byggnadsverksamheten skall utföra inspektioner och 
syner vilka är nödvändiga för verkställigheten av denna 
lag. De skall även utfärda intyg och avge utlåtanden till 
[landskapsstyrelsen] och till de i 16 § nämnda kreditin-
rättningarna.
35a §.  (1983/23) Beslut som enligt denna lag fattats av 
kommun kan delges per post i tjänstebrev. Om inte an-
nat visas anses beslutet delgivet den sjunde dagen efter 
den dag då expedition i anledning av beslutet inlämna-
des till posten för befordran. Beslut som gäller utseen-
de eller godkännande av förvärvare eller godkännande 
av hyresgäst kan delges också genom framläggande av 
protokoll på sätt i kommunallagen (1980:5) för land-
skapet Åland är föreskrivet, varvid beslutet anses del-
givet den dag då det framlagts till påseende. I övrigt 
skall bestämmelserna i lagen om delgivning i förvaltn-
ingsärenden (FFS 232/1966) iakttas.
36 §.  (1987/9) Den som inte nöjer sig med beslut som 
kommunal myndighet fattat i ärende som avses i den-
na lag får hos myndigheten yrka på rättelse av beslutet. 
Rättelseyrkandet, som skall vara skriftligt, skall vara 
myndigheten tillhanda inom 14 dagar från den dag 
då beslutet skall anses delgivet. Rättelseyrkande skall 
handläggas utan dröjsmål. Till beslut i vilket rättelse 
kan sökas skall fogas anvisningar om hur rättelse söks.

I beslut som kommunal myndighet fattat i anledning 
av rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär hos 
[landskapsstyrelsen] i enlighet med bestämmelserna i 
[lagen (1979:18) om tillämpningen i landskapet Åland 
av lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden], 
varvid besvärshandlingarna kan tillställas [landskaps-
styrelsen] eller den kommunala myndigheten. Ändring 
genom besvär får dock inte sökas om beslutet gäller 
godkännande av hyresgäst.

Kommunal myndighets beslut får verkställas innan 
det vinner laga kraft, om inte ändringssökande däri-
genom blir meningslöst eller besvärsmyndigheten för-
bjuder verkställigheten.

I beslut som [landskapsstyrelsen] fattat med stöd av 
denna lag eller på grund därav utfärdade bestämmelser 
får ändring inte sökas genom besvär.
37 §. För preliminär disposition av i 1 § avsedda anslag 
skall kommun årligen före utgången av maj månad till 
[landskapsstyrelsen] inge utredning över behovet av i 
denna lag avsedda stödåtgärder under nästkommande 
kalenderår.
38 §. Den som utför uppgifter som anförtrotts honom 
med stöd av denna lag ansvarar för utförandet av ålig-
gandena på samma sätt som tjänsteman.
39 §. Närmare föreskrifter angående verkställigheten 
och tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov ge-
nom landskapsförordning.
39a §.  (1992/6) På ansökan av låntagaren kan [land-
skapsstyrelsen] ändra lånevillkoren för bostadslån som 

beviljats den 1 oktober 1971 eller senare, för uppföran-
de av hyreshus, i enlighet med denna lag.

Ikraftträdande
40 §. Denna lag träder i kraft den 1 april 1982 och ge-
nom densamma upphävs landskapslagen (1968:28) om 
bostadsproduktion samt landskapslagen (1976:25) om 
temporära begränsningar rörande hyreshus med bo-
stadslån.

Denna lag tillämpas förutom på lån som beviljats 
med stöd av denna lag även på lån som beviljats med 
stöd av landskapslagen (1968:28) om bostadsproduk-
tion för uppförande, utvidgande eller grundreparation 
av hyreshus, under hela den tid för vilken lånet beviljats 
även om lånet skulle ha återbetalts därförinnan, dock 
inte på lån som återbetalts före den 26 april 1979. Till 
den del [landskapsstyrelsen] medgivit befrielse från 
begränsningarna i landskapslagen (1976:25) om tem-
porära begränsningar rörande hyreshus med bostadslån 
tillämpas inte bestämmelserna i denna lag.

3 mom. upphävt (1984/16).
41 §.  (1984/16) På lån som beviljats före den 1 april 1982 
med stöd av landskapslagen (1949:30) om bostadslån, 
-garantier och -bidrag i landskapet Åland, landskaps-
lagen (1954:23) om bostadsproduktion i landskapet 
Åland, landskapslagen (1960:6) om bostadsproduktion 
samt landskapslagen (1968:28) om bostadsproduktion 
tillämpas bestämmelserna i nämnda lagar, dock med 
beaktande av bestämmelserna i 40 § 2 mom. denna lag 
samt sålunda att i fråga om bostads lägenhetsyta tilläm-
pas vad i 6 § denna lag är stadgat och i fråga om bevil-
jande av anstånd med betalningen av avkortningar eller 
räntor eller bäggedera vad i 14 § denna lag är stadgat. 
På lån som beviljats för uppförande, utvidgande eller 
grundreparation av hyreshus tillämpas vad i 25-28 §§ 
denna lag är föreskrivet i fråga om bundenhet under 
den tid för vilken lån beviljats, om lånet inte återbetalts 
före den 26 april 1979. Till den del [landskapsstyrelsen] 
medgivit undantag från bestämmelserna i landskapsla-
gen (1976:25) om temporära begränsningar rörande hy-
reshus med bostadslån tillämpas inte bestämmelserna i 
denna lag. I fråga om bostadslån som beviljats före den 
1 juli 1968 upphör skyldigheten att hembjuda bostads-
aktiebolags aktie till inlösen och bolagets inlösnings-
rätt samt kommuns förköpsrätt, om återbetalning sker 
av den del av bolagets bostadslån som belöper sig på 
aktien.

Ikraftträdandebestämmelse (1983/23):
Bestämmelserna i denna lag tillämpas på lån som be-

viljas efter den 1 mars 1983.
Villkoren för bostadslån som före denna lags 

ikraftträdande beviljats för uppförande, utvidgande el-
ler grundreparation av hyreshus kan på ansökan av lån-
tagare ändras så att de överensstämmer med villkoren 
för lån som enligt denna lag beviljats för motsvarande 
ändamål. Om lånevillkoren ändras på här avsett sätt 
skall bestämmelserna i denna lag tillämpas.

På tilläggslån som beviljats i stöd av landskapslagen 
(1968:28) om bostadsproduktion och landskapslagen 
(1982:14) om stöd för bostadsproduktion skall tidigare 
gällande bestämmelser iakttas.
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Vad i 34 § är föreskrivet tillämpas förutom på in-
skränkningar som föranleds av beslut som fattas efter 
lagens ikraftträdande även på inskränkningar som för- 
anleds av beslut som fattats före lagens ikraftträdande.

Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder 
kan vidtas före lagens ikraftträdande.

Ikraftträdandebestämmelse (1987/54):
Denna lag träder i kraft den 1 september 1987.
Bestämmelserna i 25 § 1 och 2 mom. denna lag till-

lämpas endast på lån som beviljats efter lagens ikraftträ-
dande.

Bestämmelserna i 17 § 3 mom. och 26 § 1 mom. den-
na lag tillämpas även på lån som beviljats före lagens 
ikraftträdande. På låntagarens anhållan skall dock tidi-
gare gällande bestämmelser om beräkningen av ersätt-
ning för nyttan av lånets låga ränta tillämpas.

Ikraftträdandebestämmelse (1990/57):
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. På 

bostadslån och primärlån som beviljats för lagens 
ikraftträdande tillämpas alltjämt de bestämmelser som 
gällde när lånet beviljades. Dock skall 25 § 1 mom. i 
dess nya lydelse tillämpas även på lån som beviljats 
före ikraftträdandet.

Ikraftträdandebestämmelse (1992/6):
Denna lag träder i kraft den 1 december 1991. Lagen 

tillämpas på lån som anges i den och som beviljas efter 
ikraftträdandet. På bostadslån som enligt 7 § 3 mom. 
beviljas för grundreparation av egnahem tillämpas la-
gen från den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får 
vidtas innan den träder i kraft.

Ikraftträdandebestämmelse (1999/20):
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
Ett ärende som när denna lag träder i kraft är an-

hängigt vid domstol och som gäller uppsägning på de 
grunder som anges i 37 § 1 mom. 2 punkten hyreslagen 
(FFS 82/1961) av hyresgäst i bostad som avses i 26 § 
landskapslagen om stöd för bostadsproduktion behand-
las och avgörs enligt bestämmelserna i 26 § 6 mom. 
landskapslagen om stöd för bostadsproduktion.

H 11 Landskapslag (1994:41) om tillämpning 
i landskapet Åland av vissa riksförfatt-
ningar angående stöd vid förvärv av 
bostad

1 §.  Med de avvikelser som anges i denna lag ska föl-
jande riksförfattningar tillämpas i landskapet Åland 
(2011/27): 

a) lagen om bostadssparpremier (FFS 1634/1992), 
b) upphävd (2015/121), 
c) lagen om räntestödslån för anskaffande av ägar- 

bostad (FFS 639/1982), 
d) upphävd (2015/121), 
e) upphävd (2011/121).
Ändring av de i 1 mom. nämnda författningarna gäl-

ler i landskapet om inte annat följer av bestämmelserna 
i denna lag.

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörig-

het genom landskapsförordning besluta att författningar 
som utfärdats med stöd av ovan angivna författningar 
ska tillämpas i landskapet Åland antingen i oförändrad 
lydelse eller med ändringar. (2015/121)

Se LF (2015:122) om tillämpning på Åland av vissa riksförord-
ningar angående stöd vid förvärv av bostad.

2 §. Landskapet betalar räntegottgörelse till en penning-
inrättning som beviljat i denna lag avsett räntestödslån 
för anskaffande av ägarbostad. De förvaltningsuppgif-
ter som enligt 1 § ankommer på rikets myndigheter 
skall i landskapet handhas av landskapsregeringen.

De uppgifter som i lagen om räntestödslån för an-
skaffande av ägarbostad ankommer på kommuner-
na ska i landskapet handhas av landskapsregeringen. 
(2015/121)

Hänvisas i de i 1 § 1 mom. nämnda författningarna 
till bestämmelser i rikslagstiftningen vilka äger motsva-
righet i landskapslagstiftningen skall hänvisningarna 
anses avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen.
2a §. (2015/121) På bostadsspardepositioner betalar 
landskapsregeringen under åren 2016–2019 av landska-
pets medel genom förmedling av penninginrättning ut 
en bostadssparpremie om 3 000 euro per bostad under 
förutsättning att följande villkor är uppfyllda: 

1) ett avtal om bostadssparande i enlighet med för-
fattningarna i 1 § har ingåtts och 

2) ett avtal om köp eller överlåtelse av en bostad har 
ingåtts eller byggarbetet på ett egnahemshus har startat 
senast den 31 december 2019.
3 §. (2015/121) Begäran om omprövning enligt förvalt-
ningslagen (FFS 434/2003) ska avse rättelseyrkande 
enligt förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

Besvär över landskapsregeringens beslut anförs en-
ligt 25 § självstyrelselagen hos högsta förvaltningsdom-
stolen.
4 §. Upphävd (2015/121)
5 §. Denna lag träder omedelbart i kraft.

Genom ikraftträdandet av denna lag upphävs land-
skapslagen (1982:16) om bostadssparpremier och land-
skapslagen (1983:29) om räntestödslån för förvärv av 
ägarbostad, dock så att bestämmelserna tillämpas på 
bostadssparavtal som ingåtts innan denna lag trätt i 
kraft.

[Landskapsstyrelsen] kan besluta att bestämmelserna 
om bostadssparavtal i enlighet med bestämmelserna i 
denna lag skall tillämpas även avseende sparande som 
inletts innan lagen trätt i kraft.

Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den 
träder i kraft.

H 12 Landskapsförordning (2015:122) om 
tillämpning på Åland av vissa riksför-
ordningar angående stöd vid förvärv av 
bostad

1 §. Tillämpliga förordningar
Med i denna förordning angivna avvikelser ska föl-

jande förordningar tillämpas på Åland:
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1) förordningen om bostadssparpremier (FFS 
1636/1992) och

2) förordningen om räntestödslån för anskaffande av 
ägarbostad (FFS 672/1982).

Ändringar i förordningarna blir tillämpliga på Åland 
om inte annat följer av denna förordning.
2 §. Myndighetsuppgifter och hänvisningar

Landskapsregeringen ska sköta de uppgifter som en-
ligt förordningarna ankommer på statliga och kommu-
nala myndigheter.

Hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen 
som har sin motsvarighet i landskapslagstiftningen ska 
avse bestämmelser i landskapslagstiftningen.
3 §. Räntestödslånets maximibelopp

Med avvikelse från 1 a § i förordningen om ränte-
stödslån för anskaffande av ägarbostad gäller att som 
räntestödslån kan godkännas högst 145 000 euro.
4 §. Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

H 13 Landskapslag (1979:62) om expropri-
ation av fast egendom och särskilda 
rättigheter

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §. När allmänt behov det kräver får mot full ersätt-
ning fast egendom tagas i anspråk genom expropriation 
enligt denna lag med äganderätt, nyttjanderätt eller 
servitutsrätt. Genom expropriation får under enahanda 
förutsättningar särskild rätt till fast egendom upphävas 
eller begränsas.

Tillstånd till expropriation skall ej meddelas om än-
damålet med skäliga insatser eller annars lämpligen kan 
tillgodoses på annat sätt eller olägenheterna av expro-
priationen från allmän och enskild synpunkt överväger 
de fördelar som därigenom kan vinnas.
2 §. I denna lag förstås med särskild rätt nyttjanderätt, 
servitutsrätt eller annan därmed jämförbar rätt till fast 
egendom.

Bestämmelserna i denna lag om fast egendom äger 
motsvarande tillämpning i fråga om byggnad eller an-
nan anläggning på annans mark.

2 kap. Tillstånd till expropriation m.m

3 §. Fråga om tillstånd till expropriation (expropria-
tionstillstånd) prövas av landskapsregeringen i plenum.

Tillstånd till expropriation är ej erforderligt, när frå-
ga är om expropriation för landskapets räkning eller 
när fråga är om expropriation, vartill rätt föreligger på 
grund av bestämmelse i lag (expropriation i stöd av lag).

Om expropriation för landskapets räkning besluter 
landskapsregeringen i plenum (expropriationsresolu-
tion).
4 §. Ansökan om expropriationstillstånd skall vara 
skriftlig och ange 

1) yrkandet och de omständigheter på vilka de grundas, 
2) den fasta egendom som berörs av expropriationen, 

och 

3) namn och adress på samtliga för sökanden kända 
sakägare.

Om det ej är uppenbart obehövligt, skall ansökan 
åtföljas av karta med fullständig beskrivning över det 
område som berörs av expropriationen.

I övrigt skall sökanden inge den utredning som kan 
anses behövlig i varje särskilt fall.
5 §. Över ansökan om expropriation skall yttrande, såvitt 
detta är möjligt och ändamålsenligt, inbegäras av alla 
berörda sakägare. Frist som utsättes för avgivande av 
yttrande, får ej vara kortare än 30 dagar.

Gäller ansökan om expropriation område eller för-
mån, varom stadgas i [lagen om vissa slag av samfäll-
igheter och därmed jämförliga gemensamma förmåner 
(FFS 204/1940)] och har egendomen icke ställts under 
ordnad förvaltning eller tillhör egendomen eljest två el-
ler flera gemensamt, är det tillfyllest om någon av de 
delägare vilka lättast kan nås, beredes tillfälle att yttra 
sig i saken.

Kommun där fast egendom som berörs av expropria-
tionsansökan är belägen skall beredas tillfälle att avgiva 
i 1 mom. avsett yttrande vare sig kommunen är sakäga-
re eller ej. Anses skäl föreligga, får yttrande inbegäras 
även av annan än sakägare och kommun.

Yttrande enligt denna paragraf skall, innan beslut om 
expropriation fattas, inbegäras även när fråga är om ex-
propriation för landskapets räkning.
6 §. (2008/16) Begäran om yttrande och handlingarna i 
ärendet skall delges sakägare enligt vad som föreskrivs 
i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.
7 §. I expropriationstillstånd skall bestämmas vad ex-
propriationen skall omfatta och med vilken rätt expro-
priationen skall ske.

Föreligger särskilda svårigheter för sökanden att i de-
talj ange vad som behöver tagas i anspråk, kan tillstånd 
ges till expropriation i huvudsaklig överensstämmelse 
med vad som angivits på karta eller på marken eller på 
annat sätt.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. äger motsvarande 
tillämpning, när fråga är om expropriationsresolution.

Föreligger behov av särskilda föreskrifter för att tryg-
ga att den exproprierade egendomen användes för det 
avsedda ändamålet, skall sådana meddelas i samband 
med expropriationstillståndet. Till säkerställande av att 
föreskrifterna efterleves får vite föreläggas.
8 §. Om beviljat expropriationstillstånd och om expro-
priationsresolution skall landskapsregeringen ofördröj-
ligen underrätta expropriationsnämndens ordförande 
och lantmäterikontoret samt, i den ordning som är före-
skriven i 6 § 1 mom., sakägarna. Expropriationsnämn-
dens ordförande och lantmäterikontoret skall tillika till-
ställas kopior av ansökningshandlingarna.

Angående anmälan till vederbörande domare stadgas 
i 65 §.

3 kap. Verkställande av expropriation m.m.

Expropriationsnämnden
9 §. För utförandet av de verkställighetsåtgärder som 
föranledes av expropriationstillstånd, expropriations-
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resolution och expropriation i stöd av lag finns en ex-
propriationsnämnd. Nämnden består av ordförande och 
två ledamöter, vilka tillsättes av landskapsregeringen 
för fyra år i sänder. Tillika förordnas personliga supp-
leanter för såväl ordföranden som övriga ledamöter av 
nämnden. Expropriationsnämnden biträdes av en för-
rättningsingenjör som förordnas av lantmäterikontoret.  
Nämnden är berättigad att till biträde kalla sakkunniga, 
när anledning därtill föreligger.

Person, som förordnas till ordförande i expropria-
tionsnämnden skall vara lagfaren och äga erfarenhet av 
förvaltning eller domarvärv. Till ledamöter i nämnden 
skall förordnas personer som äger erfarenhet av fastig-
hetsvärdering.
10 §. Till förrättningsingenjör skall förordnas lantmä-
teriingenjör som sysslar med verkställighet av lantmä-
teriförrättningar och som är tillräckligt förtrogen med 
expropriationsärenden.
11 §. (2008/16) Om jäv för ledamöterna i expropria-
tionsnämnden gäller vad som är föreskrivet i förvalt-
ningslagen för landskapet Åland. Om jäv för förrätt-
ningsingenjören gäller vad som är föreskrivet i riket. 
Beslut i nämnden fattas med iakttagande i tillämpliga 
delar av de regler som gäller för beslutsfattande i land-
skapsregeringen.

Beträffande jäv för förrättningsingenjören, se 11 och 12 §§ fastig-
hetsbildningslag (FFS 554/1995).

Anhängiggörande av ärende vid expropriations-
nämnden
12 §. Ärende anses anhängiggjort vid expropriations-
nämnden, när ordföranden erhållit i 8 § avsedd under-
rättelse eller, om fråga är om expropriation i stöd av lag, 
när anhållan om verkställighet ingivits till ordföranden.

När fråga är om expropriation i stöd av lag, skall sö-
kanden till ansökan foga tillförlitlig utredning beträf-
fande övriga sakägare.

Allmänna regler beträffande handläggningen av 
ärenden i expropriationsnämnden
13 §. Vid sammanträde med expropriationsnämnden 
skall 

1) föremålet för expropriationen fastställas och, såvi-
da detta ej redan skett, utmärkas på karta samt i erfor-
derlig utsträckning i terrängen, 

2) uppgöras beskrivning över sådan av expropria-
tionen berörd egendom beträffande vilken beskrivning 
icke redan uppgjorts, 

3) fattas beslut om avhjälpande av skador, 
4) fattas beslut beträffande ersättningar och förrätt-

ningskostnader, 
5) hållas tillträdessyn, om sådan skall verkställas av 

nämnden, samt 
6) handläggas övriga frågor som ansluter sig till 

verkställandet av expropriationen och vilkas avgörande 
enligt denna lag ankommer på expropriationsnämnden.

När fråga är om expropriation i stöd av lag, kan 
sakägarna beredas tillfälle att, innan verkställighets-
ansökan behandlas vid sammanträde, avge i 5 § avsett 

yttrande. Härvid skall det i 6 § stadgade förfarandet 
iakttagas. Huruvida yttrande skall inbegäras bestämmes 
av expropriationsnämndens ordförande.
14 §. Såvida ej annat följer av bestämmelse i denna lag, 
skall vid sammanträde med expropriationsnämnden i 
tillämpliga delar följas det förfarande som [enligt lagen 
om skifte (FFS 604/1951)] skall iakttagas vid skiftes-
förrättning. Det ankommer på nämndens ordförande att 
ombesörja kallelse till sammanträde.

L om skifte (FFS 604/1951) har ersatts av fastighetsbildningslag 
(FFS 554/1995).

15 §. Det åligger expropriationsnämndens ordförande att 
tillse att de för verkställandet av expropriation nödvän-
diga åtgärderna vidtages utan onödiga dröjsmål.
16 §. Sakägare får vid expropriationsnämndens sam-
manträde framställa utsaga i muntlig eller skriftlig 
form. Skriftlig utsaga får tillställas nämndens ordföran-
de före det sammanträde då angelägenhet som utsagan 
rör är avsedd att handläggas.
17 §. Alla på grund av samma expropriationstillstånd 
eller -resolution vid expropriationsnämnden anhäng-
iggjorda frågor skall underkastas gemensam handlägg-
ning, såvida nämnden ej för påskyndande av expropri-
ationen hänskjuter viss fråga till särskild handläggning.

Bestämmelserna i 1 mom. äger motsvarande tillämp-
ning när fråga är om expropriation i stöd av lag.

Fastställandet av föremålet
18 §. Föremålet för expropriationen skall fastställas i 
överensstämmelse med expropriationstillståndet eller 
resolutionen eller, när fråga är om expropriation i stöd 
av lag, i överensstämmelse med de bestämmelser som 
gäller.

Har föremålet för expropriationen på grund av be-
stämmelserna i 7 § 2 mom. angivits endast ungefärli-
gen, skall expropriationsnämnden fastställa dess exakta 
omfattning.

I samband med handläggning av ärende vid expro-
priationsnämnden skall, om så erfordras, verkställas 
förrättning för bestämmande av omkretsrå. Om sådan 
förrättning är särskilt stadgat.
19 §. När fråga är om expropriation avseende överföran-
de av äganderätt, kan expropriationsnämnden besluta 
att särskild rätt skall lämnas orubbad, oaktat föreskrift 
därom ej givits i expropriationstillståndet eller -resolu-
tionen. Särskild rätt som nu avses får dock ej bibehållas, 
om expropriationens syfte därigenom äventyras, ej hel-
ler om fastighetsregistret därigenom blir otydligt.
20 §. Medför expropriation betydande men vid nytt-
jandet av fast egendom på grund av splittring av ägor 
eller av annan dylik orsak och kan det enligt expro-
priationsnämndens bedömning icke avlägsnas genom 
verkställande av ägoreglering, enligt vad därom särskilt 
är stadgat, äger nämnden, såvida ägaren till den fasta 
egendomen därom anhåller och de menliga påföljderna 
därigenom avvärjes, förordna att expropriationen skall 
avse även sådan fast egendom som icke omfattas av ex-
propriationstillståndet eller -resolutionen. Åtnöjes dock 
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ägaren med ersättning för den skada han lider, skall så-
dan i stället utgå.

Bestämmelserna i 1 mom. 1 meningen äger motsva-
rande tillämpning när fråga är om men vid utövandet 
av särskild rätt till fast egendom. Om ersättning för i  
1 mom. avsedd skada stadgas i 27 §.

Angående ägoreglering, numera ägobyte, se 8 kap. fastighetsbild-
ningslag (FFS 554/1995).

Undanröjande av trafikhinder
21 §. Medför expropriation hinder vid användningen av 
allmän väg, gata eller annan allmän trafikled och omfat-
tas icke trafikleden eller rätten att upprätthålla denna av 
expropriationen, är den exproprierande skyldig, såvida 
godtagbart skäl däremot icke anförs, att till undanröjan-
de av hindret anlägga ny väg, över- eller underfart samt 
att vidtaga övriga eventuellt erforderliga åtgärder.

Det ankommer på expropriationsnämnden att avgö-
ra huruvida den exproprierande skall vidtaga i 1 mom. 
avsedd åtgärd.

För i denna paragraf avsett hinder som ej skall avhjäl-
pas på den exproprierandes försorg, erlägges ersättning 
enligt de i 4 kap. angivna reglerna.

4 kap. Expropriationsersättning

Ersättningsgrunderna
22 §. Ersättning som avses i 1 § (expropriationsersätt-
ning) utgörs av ersättning för egendom och ersättning 
för skada.

Har den exproprierande åtagit sig åtgärd för att mins-
ka skada, skall hänsyn därtill tagas vid bestämmandet 
av expropriationsersättningen, om åtagandet är sådant 
att det enligt expropriationsnämndens bedömning skäli-
gen bör godtagas av den ersättningsberättigade.

Har åtgärd vidtagits i uppenbar avsikt att höja den er-
sättning som den exproprierande har att erlägga, skall, 
om skäl därtill föreligger, ersättningen bestämmas så 
som om åtgärden icke vidtagits.

Ersättning för egendom
23 §. Ersättning för egendom skall, såvida ej annat föl-
jer av denna lag, utgå enligt egendomens gängse pris. 
Täcker ersättningen icke, oaktat den motsvarar egendo-
mens gängse marknadspris, den ersättningsberättigades 
förlust, skall ersättningen bestämmas på grundvalen 
av antingen egendomens avkastning eller de kostnader 
som anskaffandet av likartad egendom beräknas med-
föra.

Vid bestämmande av ersättning skall icke beaktas 
sådan värdeförändring som beror på variation i utbu-
det eller på annan omständighet som tillfälligt påverkar 
prisförhållandena.

Har den exproprierande erhållit rätt till förhandstill-
träde, skall vid bestämmande av ersättningen hänsyn 
icke tagas till sådan ändring i egendomens värde som 
uppkommer därefter. Har dock den allmänna prisni-
vån stigit sedan rätt till förhandstillträde erhållits, skall 
eventuellt utestående ersättning jämkas med hänsyn 
härtill.

24 §. Har det företag för vars genomförande egendom 
exproprieras medfört inverkan av någon betydelse på 
egendomens värde, skall, om så befinnes skäligt, expro-
priationsersättningen bestämmas på grundvalen av det 
värde egendomen skulle ha haft om sådan inverkan icke 
förekommit.
25 §. Sker inom område beträffande vilket beslut har fat-
tats om uppgörande eller ändring av stads- eller bygg-
nadsplan, ansökan om expropriation för landskapets, 
kommuns eller kommunalförbunds behov i syfte att 
bygga huvudsakligen bostäder, skall vid bestämman-
det av ersättningen för fast egendom, sådan ökning av 
egendomens värde som ägt rum sedan beslut om plan-
läggning fattades men före dagen för planebeslutets 
fastställande i landskapsregeringen, räknas ägaren till 
godo endast i den mån antingen ökningen beror av pen-
ningvärdets förändringar eller annan av planläggningen 
oberoende omständighet eller om expropriationsansö-
kan gjorts efter planebeslutets fastställande.

Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat, skall vid be-
stämmandet av expropriationsersättningen dock alltid 
beaktas sådan värdestegring som inträffat under tiden 
före dagen fem år innan expropriationsärendet anhäng-
iggjorts i expropriationsnämnden.

Vad ovan i 1-2 mom. är stadgat skall inte äga tillämp-
ning om ansökan om expropriationstillstånd inlämnats 
senare än sju år efter det beslut fattats om uppgörande 
eller ändring av stads- eller byggnadsplan.

Avser expropriationen fast egendom, som innehas 
huvudsakligen i syfte att bereda bostad åt ägaren eller 
någon honom närstående person eller att användas av 
någon av dem vid utövande av näring eller yrke, får 
ersättningen, som skall beräknas med tillämpning av 
1 mom. aldrig bestämmas till lägre belopp än vad som 
fordras för anskaffande av annan likvärdig egendom, 
som, när fråga är om expropriation av närings- eller yrkes- 
utövare tillhörig egendom, därjämte erbjuder likvärdiga 
utkomstmöjligheter.
26 §. Exproprieras egendom som besväras eller betjänas 
av särskild rätt, skall denna beaktas när egendomens 
värde bestämmes.

Exproprieras fast egendom till vilken den expro-
prierande äger särskild rätt, skall vid bestämmandet av 
egendomens värde hänsyn icke tagas till förbättring, 
vilken egendomen vunnit genom arbete eller kostnad, 
som den exproprierande eller föregående innehavare, 
vars rätt övergått till denne, nedlagt på egendomen ut-
över vad som ålegat honom.

Svarar egendom med stöd av stadgandena om inteck-
ning eller om panträtt för ogulden köpeskilling, för for-
dran eller för rätt att uppbära viss avkomst i penningar 
eller varor, vilken åtnjuter bättre rätt än den särskilda 
rättighet som belastar egendomen, skall den särskilda 
rättigheten lämnas utan avseende till den del därför be-
stämd ersättning skulle minska egendomens värde till 
skada för fordringsägarna.

Ersättning för skada
27 §. Exproprieras endast en del av samma ägare tillhö-
rig fast egendom och föranledes härav eller av det före-
tag för vars genomförande expropriation sker bestående 
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men vid nyttjandet av den återstående delen av egendo-
men skall ägaren erhålla ersättning för den skada han 
sålunda lider.
28 §. Medför expropriation till följd av flyttning, avbrott 
i rörelse eller yrkesutövning eller av annan orsak för-
lust, kostnader eller annan skada för ägare till expro-
prierad egendom, skall sådan skada ersättas.

Om ersättning för kostnader i anledning av expropri-
ationsförfarandet stadgas i 70 §.
29 §. Lider granne till den vars egendom exproprieras, 
person som är anställd av denne eller annan person vars 
egendom icke exproprieras, till följd av expropriationen 
eller av det företag för vars genomförande expropria-
tionen sker, skada som hade ersatts om expropriationen 
gällt honom tillhörig egendom, skall skadan ersättas, 
såvida den skadelidande därom anhåller och anledning 
saknas antaga att ersättning för skadan kan erhållas på 
annat sätt.
30 §. Uppkommer fråga om ersättning för skada som 
uppstått efter det att expropriationsbeslutet meddelats 
och som ej kunnat förutses, skall ersättning härför icke 
utgå på grund av denna lag.

Utan hinder av bestämmelserna i 1 mom. skall däri 
avsedd skada som åsamkats fast egendom dock ersättas, 
såvida den i jämförelse med de skador av motsvaran-
de art som expropriationen åsamkat omgivande egen-
dom av fast natur är betydande och det med anledning 
därav bör anses oskäligt att förvägra ägaren ersättning. 
Skada som uppstått sedan tio år förflutit från dagen för 
meddelandet av expropriationsbeslutet skall dock icke 
ersättas.

Ersättning enligt denna paragraf skall utges till per-
son som avses i 29 § endast såvida anledning saknas an-
taga att ersättning för skadan kan erhållas på annat sätt.

Ersättningsavtal
31 §. Har avtal beträffande expropriationsersättning träf-
fats mellan den exproprierande och ersättningsberätti-
gad, skall avtalet iakttagas, såvida expropriationsnämn-
den ej finner att det förnärmar den rätt till ersättning 
som tillkommer annan.

Bestämmande av ersättning
32 §. Såvida ej annat följer av bestämmelserna i den-
na lag är expropriationsnämnden vid fastställandet av 
expropriationsersättningen icke bunden av sakägarnas 
yrkanden. Dock får ersättning ej bestämmas till lägre 
belopp än den exproprierande erbjudit.
33 §. För bestämmande av ersättning skall ettvart expro-
priationsobjekt samt skada eller nytta som expropria-
tionen medför särskilt beskrivas och värderas. Princi-
perna för värderingen skall tillika angivas. Eventuella 
ägoregleringar och regleringar av enskilda vägar, vilka 
verkställts i enlighet med vad därom är särskilt stadgat, 
ävensom åtgärder som bör vidtagas för avhjälpande av 
skador, skall dessutom specificeras.

Enligt expropriationsnämndens prövning kan be-
skrivning eller värdering ske även beträffande egen-
dom, skada eller nytta i fråga om vilka yrkande på ex-
propriation eller beaktande icke bifallits.

Föreligger rätt till ersättning enligt 20 § skall expro-
priationsnämnden, oaktat anspråk på ersättning icke 
framställts, såvida den ersättningsberättigade anhåller 
därom, bestämma storleken av den ersättning som han 
är berättigad att erhålla.
34 §. Exproprieras del av samma ägare tillhörig fast 
egendom, får ersättningen för egendomen enligt expro-
priationsnämndens prövning, avvikande från bestäm-
melserna i 33 § 1 mom. och, såvida ej annat följer av 
bestämmelserna i 23 § 1 mom., bestämmas att utgå med 
belopp som motsvarar den minskning av egendomens 
värde som uppkommer genom expropriationen.
35 §. Värdering av egendom som exproprieras skall ske 
med hänsyn till dess skick när expropriationsbeslutet 
meddelas eller, om egendomen därförinnan tillträdes, 
när tillrädet sker.

Såvida ej annat följer av bestämmelserna i denna lag, 
skall ersättning för egendom bestämmas enligt dess 
värde vid tidpunkten för meddelandet av expropria-
tionsbeslutet.
36 §. För skada, vars omfattning icke i förväg kan fast-
ställas, skall ersättning bestämmas med hänsyn till ska-
dans sannolika omfattning.

Är den exproprierande annan än landskapet, kom-
mun eller kommunalförbund skall han, såvida det ej bör 
anses uppenbart obehövligt, ställa av expropriations-
nämnden godkänd säkerhet för tilläggsersättning som 
kan föranledas av i 1 mom. avsedd skada.

Om bestämmande av tilläggsersättning stadgas i 61 §.
37 §. Expropriationsersättning skall bestämmas i pengar 
att betalas på en gång. När fråga är om expropriation 
avseende skapande av tidsbegränsad särskild rätt eller 
tillfälligt upphävande eller begränsande av särskild rätt 
får ersättningen dock, såvida den ersättningsberättigade 
därtill samtycker, bestämmas att utgå i form av en årlig 
avgift.

Rätten att uppbära i 1 mom. avsedd avgift är bunden 
till den egendom som är föremål för expropriation.
38 §. Expropriationsersättning skall, såvida annat ej för-
anledes av företedd utredning, förordnas att utgå till den 
som ägde den expropriation underkastade egendomen 
när ärendet anhängiggjordes vid expropriationsnämn-
den. Var tvist då anhängig vid domstol eller myndighet 
rörande vem som är ägare till egendomen, skall ersätt-
ningen deponeras. Detsamma gäller om ägaren då var 
okänd.

Gäller ersättningen egendom som avses i 5 § 2 mom. 
och föreligger ej någon fullständig utredning beträf-
fande de ersättningsberättigade och deras andelar av 
ersättningen, skall ersättningen förordnas att utgå till de 
ersättningsberättigade gemensamt. Företes i sådant fall 
ej utredning om vem som äger rätt att lyfta ersättningen, 
skall den deponeras.
39 §. Exproprieras i sin helhet fast egendom som utgör 
enhet i fastighetsregistret, skall för egendomen bestämd 
ersättning deponeras. Detsamma gäller annan egendom, 
såvida egendomen exproprieras i sin helhet och besvä-
ras av inteckning för fordran.

Vad i 1 mom. är stadgat äger motsvarande tillämp-
ning i fråga om annan än i 28 § avsedd ersättning som 
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skall erläggas till sakägare, när fråga är om expropri-
ation av del av egendom, vilken på grund av inteck-
ning eller bestämmelserna om panträtt för ogulden kö-
peskilling svarar för fordran eller för rätt att uppbära 
viss avkomst i pengar eller varor och den ersättningsbe-
rättigade ej förmår visa att rättighetshavarna medgivit 
att ersättningen får betalas till honom. Oaktat sådant 
medgivande icke givits, skall ersättningen utbetalas till 
den ersättningsberättigade, om expropriationsnämnden 
finner att den återstående delen av egendomen förmår 
svara för de rättigheter som besvärar den.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. är ej tillämpliga i 
fråga om sådan i 66 § angiven inteckning som hänför 
sig endast till återstående del av egendom som varit fö-
remål för expropriation.

Expropriationsnämndens slutsammanträde m.m.
40 §. Vid expropriationsnämndens slutsammanträde 
meddelas expropriationsbeslut jämte besvärsanvisning. 
Slutsammanträdet får ej hållas förrän expropriationstill-
ståndet eller -resolutionen vunnit laga kraft.
41 §. Förrättningsingenjören skall sedan besvärstiden 
gått till ända, senast inom 60 dagar från dagen för med-
delandet av expropriationsbeslutet, sända handlingar 
jämte kartor till lantmäterikontoret för granskning och 
godkännande av de lantmäteritekniska åtgärderna samt 
för registrering. Föreligger synnerliga skäl kan lantmä-
terikontoret på anhållan förlänga sagda tidsfrist.

5 kap. Betalning av expropriationsersättning

42 §. Expropriationsersättningen skall betalas inom tre 
månader från dagen då expropriationsbeslutet medde-
lades. Har ersättningen delvis redan erlagts, gäller det 
sagda återstående del därav.

Expropriationsersättning som enligt expropriations-
beslutet eller av annan orsak skall deponeras, betalas till 
landskapsregeringen, varvid avskrift av beslutet bifogas.

Den exproprierande skall ofördröjligen meddela lant-
mäterikontoret när expropriationsersättningen betalts, 
varvid bevis härom skall bifogas.

Om lyftande av deponerad ersättning stadgas i 60 §.
43 §. Sökes ändring i expropriationsbeslut såvitt gäller 
expropriationsersättningen, skall den del av ersättning-
en varom tvist råder deponeras.

Beträffande rätt till betalning genom deponering gäl-
ler, utöver vad i denna lag är föreskrivet, bestämmelser-
na i lagen om nedsättande i förvar av penningar, värde-
papper eller handlingar som betalning eller till befrielse 
från annan fullgörelseskyldighet (FFS 281/1931).

Se L om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller 
handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörel-
seskyldighet (FFS 281/1931).

6 kap. Fullbordande av expropriation

44 §. Sedan expropriationsbeslutet till alla delar vunnit 
laga kraft, de lantmäteritekniska åtgärderna godkänts, 
ersättning som avses i 42 § 1 mom. betalats och säker-
het som avses i 36 § 2 mom. ställts, skall erforderliga 
anteckningar om expropriationen ofördröjligen göras i 
jordregistret eller tomtboken.

45 §. Expropriationen är fullbordad när de i 44 § avsed-
da anteckningarna gjorts eller förutsättningar för göran-
de av anteckningar föreligger men det vid granskning 
befinnes att anteckningar ej är erforderliga.

Lantmäterikontoret skall utan dröjsmål meddela 
landskapsregeringen om fullbordandet av expropriatio-
nen. Innebär expropriationen inskränkning i rätten att 
råda över eller nyttja egendom skall även vederbörande 
ägare eller innehavare, genom vanlig eller bevislig del-
givning, underrättas om fullbordandet av expropriatio-
nen. (2008/16)

Om underrättelse till domare rörande fullbordande av 
expropriation stadgas i 67 § 1 mom.
46 §. När expropriationen fullbordats, träder de rätts-
verkningar som åsyftats genom expropriationen i kraft.

Avser expropriationen överförande av äganderätt, 
befrias den exproprierade egendomen vid expropriatio-
nens fullbordande från alla de rättigheter som besvärar 
den, såvida annat ej följer av expropriationstillstånd, 
-resolution eller -beslut.

Avser expropriationen icke överförande av ägande-
rätt, förändras vid expropriationens fullbordande de 
rättigheter som besvärar den exproprierade egendomen 
endast i de avseenden som anges i expropriationstill-
ståndet, -resolutionen eller -beslutet.

Genom expropriation förvärvad rätt begränsas ej av 
annan till den exproprierade egendomen hänförlig rätt 
i annat avseende än vad som framgår av expropria-
tionstillstånd, -resolution eller -beslut.

För allmänt behov genom expropriation anskaffad 
egendom är, så länge den användes därför, befriad från 
allmänna samt kommunala skatter och gravationer.
47 §. Fång som grundar sig på expropriation får icke 
ogiltigförklaras på grund av klandertalan.

Har genom expropriation skapad särskild rätt eller 
inskränkning däri på grund av ändrade förhållanden bli-
vit obehövlig för den exproprierande, är ägaren av den 
egendom till vilken rättigheten eller inskränkningen 
hänför sig berättigad yrka att rättigheten eller inskränk-
ningen upphäves. Medför upphävandet nytta för ägaren 
skall nyttan ersättas, såvida den ej är att anse som ringa. 
Kan överenskommelse om upphävandet eller ersätt-
ningen för nytta ej nås, skall frågan avgöras av expro-
priationsnämnden vid sammanträde, beträffande vilket 
gäller vad i 61 § 3 mom. är stadgat.

Därest ett från fastighet exproprierat mark- eller vat-
tenområde icke vidare är behövligt för avsett ändamål, 
är ägaren av den fastighet, från vilken området expro-
prierats eller dennes arvingar, såvida de fortfarande 
äger återstoden av fastigheten eller lägenhet som bild-
ats genom delning av denna, berättigade att inom tjugo 
år från expropriationens slutförande återlösa området. 
Önskar flera till inlösen berättigade begagna sig av lös-
ningsrätt tillkommer denna dem gemensamt.

Löseskilling är områdets tidigare överlåtelsepris jus-
terat med hänsyn till den allmänna pristutvecklingen. 
Kan parterna icke enas om löseskillingens belopp eller 
är de eljest av olika mening om lösningsförfarandets 
berättigande, skall ärendet hänskjutas för avgörande till 
underrätten på den ort, där fastigheten är belägen. Rätt 
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till inlösen anses härvid bevarad, såvida den som önskar 
inlösa har anhängiggjort talan inom den tid, som avses 
i 3 mom.

I 2 mom. avsedd särskild rätt eller inskränkning däri 
upphör att gälla när anteckning om upphävandet införts 
i register som avses i 44 §. Erfordras icke anteckning 
om upphävandet, upphör rättigheten eller inskränkning-
en att gälla när anmälan om upphävandet inkommit till 
registermyndigheten och denna konstaterat att anteck-
ning icke behöver införas i registret.

7 kap. Om tillträdande av exproprierad egendom

Tillträde efter expropriationsbeslutet
48 §. Den exproprierande har rätt att tillträda den expro-
priation underkastade egendomen sedan i expropria-
tionsbeslutet bestämd ersättning betalats. Skall säkerhet 
som avses i 36 § 2 mom. ställas, får tillträdet dock ej ske 
förrän säkerheten ställts.

Förlorar sakägare till följd av tillträdet sin bostad el-
ler försämras hans utkomstmöjligheter därför att tillträ-
det medför svårigheter för honom att fortsätta utövan-
det av näring eller yrke, skall expropriationsnämnden 
på vederbörandes anhållan förordna, att tillträdet skall 
ske vid annan tidpunkt, tidigast sex månader efter den 
dag då ersättningen betalades.
49 §. I samband med beviljandet av expropriationstill-
stånd kan landskapsregeringen på den exproprierandes 
anhållan besluta, att egendom, som skall avstås genom 
expropriation, får tillträdas utan hinder därav att de i 
48 § 1 mom. angivna förutsättningarna för tillträdet 
icke blivit uppfyllda, om sådant förhandstillträde har 
väsentlig betydelse för sökanden och en avvägning av 
dennes intresse av tillträde emot ägarens intressen, utvi-
sar att åtgärden icke skäligen bör framskjutas.

Beträffande tillstånd till förhandstillträde gäller i till-
lämpliga delar det som är stadgat om expropriationstill-
stånd.
50 §. Innan egendom tillträdes skall syn förrättas. Vid 
synen skall 

1) fastställas föremålet för förhandstillträdet, 
2) uppgöras beskrivning över den egendom som be-

rörs av förhandstillträdet, samt, såvida sakägare yrkar 
därpå, 

3) på grundvalen av beräknad expropriationsersätt-
ning bestämmas förskottsersättning.
51 §. Sakägare som vid förhandstillträde nödgas frånträ-
da egendom är berättigad att såsom förskottsersättning 
erhålla ett belopp som motsvarar den beräknade expro-
priationsersättningen.

Om ränta och ersättning för skada, som föranletts av 
förhandstillträdet stadgas i 83 §.
52 §. Förskottsersättning skall erläggas inom tre måna-
der från dagen då tillträdessynen förklarades avslutad, 
vid äventyr att rätten till förhandstillträde förfaller.
53 §. Den exproprierande får tillträda egendomen på 
grund av medgivande till förhandstillträde, såvida ex-
propriationstillstånd, när sådant fordras, har givits och 
såvida tillträdessynen avslutats och därvid fastställd 

förskottsersättning betalats. Medför tillträdet påföljd 
som avses i 48 § 2 mom. skall vad i sagda lagrum säges, 
äga motsvarande tillämpning.
54 §. Utöver vad i detta kapitel föreskrives skall, när frå-
ga är om förhandstillträde, i tillämpliga delar iakttagas 
vad i denna lag är stadgat om handläggning av ärende i 
expropriationsnämnden och om betalning av expropri-
ationsersättning, varvid ersättningen skall deponeras, 
om utredningen av de frågor rörande säkerställandet av 
fordringshavares rätt som avses i 39 § 2 mom. befinnes 
i oskälig grad fördröja verkställandet av tillträdessynen.

Fråga rörande förhandstillträde skall handläggas i 
brådskande ordning.
55 §. Vad i detta kapitel är stadgat om förhandstillträde 
skall äga motsvarande tillämpning, när det är av väsent-
lig betydelse för den exproprierande att inskränkning 
eller upphävande av särskild rätt, som expropriationen 
är avsedd att medföra, bringas i kraft innan expropria-
tionen är fullbordad.

Rättsverkan som avses i 1 mom. inträder vid av ex-
propriationsnämnden fastställd tidpunkt, dock tidigast 
vid den tidpunkt som avses i 53 §. Expropriations-
nämndens ordförande skall, innan rättsverkan inträder, 
genom vanlig eller bevislig delgivning enligt vad som 
föreskrivs i förvaltningslagen för landskapet Åland låta 
meddela de berörda sakägarna om inskränkningen eller 
upphävandet. (2008/16)
56 §. Såvida expropriationstillståndet förfaller eller ex-
propriationsärendet av annan orsak avskrives, återgår 
de rättsverkningar som inträtt på grund av bestämmel-
serna i detta kapitel.

8 kap. Utbetalning av deponerade medel

57 §. Om annat icke följer av bestämmelserna i denna 
lag, har innehavare av fordrings- eller annan rättighet, 
för vilken den exproprierade egendomen svarat, samma 
rätt till deponerad ersättning som han hade till egendo-
men.
58 §. Har expropriationsersättning deponerats med stöd 
av 39 § skall landskapsregeringen låta meddela om de-
poneringen genom offentlig delgivning samt genom 
vanlig eller bevislig delgivning enligt vad som före-
skrivs i förvaltningslagen för landskapet Åland till varje 
i 57 § avsedd rättighetshavare. (2008/16)

Önskar rättighetshavare begagna sig av sin rätt att er-
hålla betalning, skall han yrka därpå inom tre månader 
från dagen då han erhöll kännedom om deponeringen. 
Han skall tillika förete erforderlig utredning om de om-
ständigheter på vilka han grundar sitt anspråk.

Vid utbetalningen av deponerade medel äger bestäm-
melserna i utsökningslagen om försäljning av utmätt 
fast egendom samt om redovisning och fördelning av 
därvid influtna medel motsvarande tillämpning.

Har ingen i denna paragraf avsedd rättighetshavare 
inom föreskriven tid yrkat betalning ur medel som de-
ponerats, skall de deponerade medlen omedelbart utbe-
talas till de ersättningsberättigade sakägarna.

Har förskottsersättning deponerats med stöd av 54 § 
skall landskapsregeringen, innan de i 1 mom. avsedda 
åtgärderna vidtages, bereda ägaren till den egendom 

Byggande, elsäkerhet, expropriation, hyra och arrende
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som tillträtts tillfälle att lyfta förskottsersättningen. Er-
sättningen får lyftas om i 39 § 2 mom. angiven förut-
sättning för utbetalning är förhanden.
59 §. Visar i 57 § avsedd rättighetshavare som inte ge-
nom vanlig eller bevislig delgivning, enligt vad som 
föreskrivs i förvaltningslagen för landskapet Åland, har 
kunnat underrättas om deponeringen att han eller hon 
lidit ekonomisk förlust därför att han eller hon inte be-
vakat sin rätt till ersättning, skall förlusten ersättas av 
landskapet. (2008/16)

Yrkande på ersättning enligt 1 mom. skall framställas 
inom ett år sedan vederbörande erhållit kännedom om 
expropriationen och senast inom tio år från dagen då 
expropriationen fullbordades, vid äventyr att rätten till 
ersättning går förlorad.

Den som vid fördelning av deponerad ersättning 
dragit nytta på i 1 mom. avsedd rättighetshavares be-
kostnad är skyldig att ersätta landskapet det belopp som 
erlagts enligt 1 mom. Vederbörande är dock ej skyldig 
att betala större belopp än han själv har erhållit.
60 §. När expropriationsersättning med stöd av 38 el-
ler 43 § deponerats skall bestämmelser i lagen om 
nedsättande i förvar av penningar, värdepapper eller 
handlingar som betalning eller till befrielse från annan 
fullgörelseskyldighet i tillämpliga delar iakttagas. Er-
sättningsberättigad äger dock rätt att lyfta sådan del av 
ersättningen som deponerats med stöd av 43 § 1 mom., 
såvida han ställer säkerhet för eventuell återbetalning 
därav jämte sex procents ränta därpå, beräknad från da-
gen då beloppet lyftes.

9 kap. Bestämmande av efterskottsersättning

61 §. Yrkande på betalning av i 36 § avsedd tilläggser-
sättning skall framställas inom en i expropriationsbe-
slutet bestämd tidsrymd, som ej får överskrida tre år, 
räknat från dagen då beslutet vann laga kraft, eller, så-
vida fråga är om expropriation avseende skapande av 
tidsbegränsad särskild rätt eller tillfälligt upphävande 
eller begränsande av särskild rätt, från dagen då expro-
priationens verkningar upphörde.

Yrkande på betalning av i 30 § 2 mom. avsedd till-
läggsersättning skall framställas innan tio år förflutit 
från dagen för meddelandet av expropriationsbeslutet.

Är sakägarna icke ense om huruvida rätt till tillägg-
sersättning föreligger eller om hur stor ersättning som 
skall erläggas, avgörs frågan av expropriationsnämnden 
vid fortsatt slutsammanträde, vilket hålles på ansökan 
av den sakägare som framställt yrkande på tilläggser-
sättning.

När tilläggsersättning har betalts eller när det slutligt 
fastställts att sådan ersättning icke skall betalas, skall i 
36 § 2 mom. avsedd säkerhet återställas.

Underlåtenhet att iakttaga i 1 och 2 mom. angivna 
tidsfrister medför förlust av rätten till tilläggsersättning.

10 kap. Avskrivning av expropriation

62 §. Den exproprierande har rätt att helt och hållet el-
ler delvis avstå från expropriationen. Meddelande om 
avstående från expropriation skall skriftligen lämnas 
till landskapsregeringen eller, om ärendet redan an-
hängiggjorts i expropriationsnämnden, till nämndens 

ordförande. Har rätt att tillträda den expropriation un-
derkastade egendomen erhållits, får avstående ej längre 
äga rum.

Har den exproprierande avstått från expropriationen, 
eller har expropriationstillståndet eller -resolutionen 
upphävts, avskrives expropriationen.
63 §. Försummelse av i 42 § 1 mom. angiven betalnings-
skyldighet skall anses innebära avstående från expro-
priation.

Sker försummelse som avses i 1 mom. sedan den ex-
proprierande erhållit rätt att tillträda den expropriation 
underkastade egendomen, avskrives expropriationen, 
såvida ägaren till egendomen icke inom tre månader 
efter den dag då betalning senast bort ske, utkräver den 
obetalda delen av expropriationsersättningen. Kravet 
skall, för att kunna beaktas, framställas i den ordning 
som är stadgad om indrivning i utsökningsväg av for-
dran som grundar sig på lagakraftvunnen dom.

Angående ränta på obetald expropriationsersättning 
stadgas i 83 § 1 mom.
64 §. Den exproprierande skall ersätta skada som av-
skrivning av expropriation åsamkar ägare av egendom 
som är föremål för expropriation.

Är sakägarna icke ense om huruvida avskrivning av 
expropriationen åsamkat skada eller om hur stor er-
sättning som skall erläggas, avgörs frågan vid expro-
priationsnämndens slutsammanträde. Är ärendet icke 
anhängigt vid nämnden när expropriationen avskrives, 
skall frågan avgöras vid särskilt sammanträde, vilket 
hålles på ansökan av den sakägare som anhållit om er-
sättning. Ansökan skall vid äventyr av förlust av rätten 
till ersättning göras inom ett år från dagen då expropri-
ationen avskrevs.

Har expropriationsersättning eller del därav redan 
erlagts, när expropriation avskrives, skall den del av er-
sättningen som icke användes till betalning av i 1 mom. 
avsedd skada, förutsatt att den ej är obetydlig, återbeta-
las till den exproprierande.

11 kap. Uppgifter till och anteckningar i protokollen över 
intecknings- och lagfartsärenden

65 §. När expropriationstillstånd eller -resolution med-
delats, skall landskapsregeringen omedelbart underrätta 
vederbörande domare härom, vilken det åligger att göra 
erforderliga anteckningar i protokollet över inteckn-
ingsärendena. Är fråga om expropriation i stöd av lag 
skall underrättelse om ärendets anhängiggörande vid 
expropriationsnämnden lämnas av nämndens ordföran-
de.

Bestämmelserna i 1 mom. äger motsvarande tillämp-
ning när föremålet för expropriationen i enlighet med 
bestämmelserna i 18 § 2 mom. preciserats och beslutet 
rörande preciseringen vunnit laga kraft.
66 §. När anteckning som avses i 65 § gjorts, hänför sig 
inteckning som därefter fastställes i egendomen endast 
till den del av egendomen som återstår då expropriatio-
nen fullbordats, såvida inteckning icke grundar sig på 
ansökan som ingivits innan anteckningen gjordes eller 
på bestämmelserna om panträtt för ogulden köpeskil-
ling.
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67 §. När expropriationen fullbordats skall lantmäteri-
kontoret ofördröjligen därom underrätta vederbörande 
domare, vilken det åligger att i protokollet över inteckn-
ingsärendena samt, om hel fastighet exproprierats, även 
i protokollet över lagfartsärendena, anteckna att expro-
priationen är fullbordad.

Vederbörande domare skall, sedan han erhållit med-
delande om fördelningen av deponerad ersättning, med 
iakttagande av vad därom särskilt är stadgat, införa av 
meddelandet föranledda anteckningar i protokollet över 
inteckningsärendena och på inteckningshandlingarna.
68 §. När expropriation avskrivits, skall den myndighet, 
på vilken det ankommer att konstatera att avskrivning 
skett, underrätta vederbörande domare härom. Denna 
skall i protokollet över inteckningsärendena införa an-
teckning om avskrivningen.

Har tio år förflutit sedan anteckning med stöd av 65 § 
1 mom. gjordes och har anmälan om fortsatt verkstäl-
lighet av expropriationen icke lämnats under denna tid, 
kan antecknas att expropriationen avskrivits.

När anteckning om avskrivande av expropriationen 
införts, hänför sig inteckning som avses i 66 § till hela 
den egendom i vilken inteckningen fastställts.

12 kap. Kostnader

69 §. Den exproprierande skall betala samtliga kostnader 
som föranledes av de vid expropriationen verksamma 
myndigheternas åtgärder. Kostnaderna för samman-
träde som hålles på grund av bestämmelserna i 61 och 
64 §§ skall dock påföras den på vars anhållan samman-
trädet hållits, såvida hans yrkanden är uppenbart obefogade.

De kostnader som beräknas hänföra sig till expropri-
ationsnämndens verksamhet skall erläggas i förskott, 
om nämnden så besluter.
70 §. Den exproprierande skall betala de nödvändiga 
kostnader expropriationsförfarandet åsamkar ägaren av 
den expropriation underkastade egendomen. Vid upp-
skattningen av dessa kostnader skall beaktas förlorad 
inkomst, resekostnader, erforderliga utredningars be-
skaffenhet och omfattning samt behovet av att anlita 
biträde eller ombud.

Expropriationsnämnden skall, om möjlighet därtill 
befinnes föreligga, på begäran uppge vilka slag av ut-
redningar som skall anses utgöra i 1 mom. avsedda er-
forderliga utredningar.

Prövas med hänsyn till den ersättningsberättigades 
förmögenhetsställning skäl därtill föreligga, skall ex-
propriationsnämnden, såvida den ersättningsberättiga-
de anhåller därom, förordna att de kostnader som avses 
i 1 mom. eller viss del därav, förskottsvis skall betalas 
ur landskapets medel. Den exproprierande skall åläggas 
ersätta landskapet de medel som sålunda utbetalats.
71 §. Landskapsregeringen fastställer de grunder enligt 
vilka expropriationsnämndens kostnader skall beräk-
nas.

Beträffande beräknandet och uttagandet av de kost-
nader som föranledes av förrättningsingenjörens verk-
samhet och möjliga lantmäteriförrättningar gäller vad i 
riket därom är stadgat.

Se 11 kap. L om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter 
(FFS 603/1977).

13 kap. Undersökning

72 §. Önskar någon inför eventuell senare expropriation 
undersöka annan tillhörig fast egendom får landskaps-
regeringen föreskriva att tillträde till egendomen skall 
lämnas under viss tid.

Uppstår sedan expropriationsärende anhängiggjorts 
i expropriationsnämnden behov av undersökning, skall 
sådan verkställas på nämndens föranstaltande.

Den som anhållit om undersökning kan åläggas ställa 
säkerhet för den skada som därvid möjligen förorsakas.
73 §. (2008/16) Senast 14 dagar innan undersökningen 
inleds skall ett meddelande om undersökningen delges 
sakägarna enligt vad som föreskrivs i förvaltningslagen 
för landskapet Åland.
74 §. Undersökning skall utföras så att minsta skada och 
intrång vållas. För skada som ej avhjälpes under under-
sökningstiden, samt för intrånget utgår ersättning.

Ersättning, som avses i 1 mom. skall omedelbart be-
talas. Kan överenskommelse icke nås om ersättnings-
beloppet, skall skadan och intrånget snarast värderas av 
tvenne ojäviga personer, som utses av expropriations-
nämndens ordförande. Sålunda bestämd ersättning skall 
genast erläggas. Dock äger den, som ej nöjes åt ersätt-
ningen, underställa saken domstols prövning inom sex 
månader räknat från det värderingen gjordes. Är ären-
det anhängigt vid expropriationsnämnden skall saken 
inom samma tid underställas nämnden för avgörande.

14 kap. Ändringssökande

75 §. I beslut rörande förhandstillträde får ändring ej sö-
kas genom besvär.
76 §. Såvida annat ej följer av bestämmelserna i denna 
lag, utgör besvär över expropriationstillstånd, expro-
priationsresolution eller tillstånd till undersökning icke 
hinder för verkställighet, såvida ej besvärsmyndighet 
bestämmer annorlunda.
77 §. Ändring i beslut som fattats av expropriations-
nämnden, kan sökas genom besvär hos jorddomstolen 
i den ordning som är stadgad [i 314 § lagen om skifte]. 
I fråga om expropriationens föremål får ändring dock 
sökas endast i det fall som avses i 18 § 2 mom.

I beslut som fattats före expropriationsnämndens 
slutsammanträde får ändring sökas särskilt endast när 
jävsanmärkning eller yrkande på inställande av expro-
priationen förkastats.

När besvärsärende handlägges vid jorddomstolen, 
skall bestämmelserna [i 40 kap. lagen om skifte] äga 
motsvarande tillämpning.

L om skifte (FFS 604/1951) har ersatts av fastighetsbildningslag 
(FFS 554/1995). Se 19 - 23 kap. fastighetsbildningslag.

78 §. Kommun som finner att beslut som fattats av ex-
propriationsnämnden försvårar utarbetandet eller ge-
nomförandet av plan som avses i byggnadslagen äger 
rätt att söka ändring däri. Rätt till ändringssökande 
föreligger dock icke, om frågan med bindande verkan 
avgjorts i samband med expropriationstillståndet eller 
-resolutionen.
79 §. I jorddomstolens utslag kan ändring sökas med 
iakttagande av vad [i 41 kap. lagen om skifte] är stad-
gat. Utöver vad [i 332 § lagen om skifte] är stadgat, får 
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ändring ej heller sökas i jorddomstolens utslag till den 
del detta gäller ersättningens eller kostnadernas belopp, 
såvida jorddomstolen och expropriationsnämnden haft 
överensstämmande uppfattning i frågan.

Se anmärkning under 77 §.

80 §. I beslut som fattats vid tillträdessyn får ändring sö-
kas genom besvär endast när fråga är om beslut varige-
nom jävsanmärkning förkastats.
81 §. Ändring genom besvär får ej sökas i beslut som 
lantmäterikontoret fattat med stöd av denna lag.
82 §. I landskapsregeringens beslut i ärenden rörande 
deponerad expropriationsersättning får ändring sökas i 
den ordning som [i 10 kap. utsökningslagen] är stad-
gad beträffande sökande av ändring i [överexekutors] 
avgöranden.

Utsökningslag har ersatts av utsökningsbalk (FFS 705/2007).

15 kap. Särskilda bestämmelser

83 §. Har den exproprierande erhållit rätt att tillträda den 
exproprierade egendomen innan expropriationsersätt-
ningen slutgiltigt bestämts, skall för slutlig ersättning 
eller för skillnaden mellan denna och i förskott erlagd 
ersättning som understiger den slutliga ersättningen, 
erläggas ränta med sex procent, räknat från dagen då 
rätten till tillträde erhölls.

Har den exproprierande erhållit rätt till förhandstill-
träde och täcker räntegottgörelse enligt 1 mom. icke 
den skada besittningsförlusten åsamkat ägaren av den 
avträdda egendomen, skall expropriationsnämnden, 
såvida ägaren det yrkar, ålägga den exproprierande att 
tillfullo ersätta skadan.
84 §. Överstiger erlagd ersättning den genom lagakraft-
vunnet avgörande slutligt fastställda ersättningen, skall 
den ersättningsberättigade återbetala det överskjutande 
beloppet jämte ränta enligt sex procent, räknat från be-
talningsdagen. Är det överskjutande beloppet obetyd-
ligt, får i beslutet rörande ersättningen föreskrivas att 
återbetalningsskyldighet ej skall föreligga.

Ersättning som skall återbetalas och ränta därpå får 
indrivas i den ordning som gäller för indrivning av for-
dran som grundar sig på lagakraftvunnen dom.
85 §.  Vad i denna lag är stadgat om förfarandet vid ex-
propriation för allmänt behov skall äga motsvarande 
tillämpning vid med stöd [av byggnadslagen (1979:61) 
för landskapet Åland] skeende inlösen av tomtdel eller 
mark, fastställande av inlösnings- eller överlåtelseskyl-
dighet eller bestämmande av ersättning som grundar sig 
på sagda lags bestämmelser rörande ersättningsskyldig-
het för skada som föranledes av begränsning i rätt att 
nyttja mark. (1995/25)

Anhållan om vidtagande av åtgärder som avses i  
1 mom. skall ställas till expropriationsnämndens ord-
förande. Uppstår meningsskiljaktighet om huruvida 
inlösnings- eller ersättningsskyldighet föreligger, skall 
ärendet till denna del hänskjutas till [länsrätten] för av-
görande.

När fråga är om inlösen av tomtdel, besluter expro-
priationsnämnden vem rätten till inlösen skall tillkom-
ma. Sakägare, som icke har anhållit om rätt att inlösa 
tomtdel, äger rätt att vid expropriationsnämndens sam-

manträde framställa sådant yrkande. Härvid skall be-
stämmelserna i 16 § iakttagas.

När värdet av tomtdel bestämmes, skall bestämmel-
serna i 24 och 25 §§ icke äga tillämpning.

Byggnadslag (1979:61) för landskapet Åland har ersatts av plan- 
och bygglag (2008:102) för landskapet Åland.

86 §. Om inlösningsskyldig vid inlösen enligt 85 §  
1 mom. ännu icke erhållit rätt till tillträde, har mar-
kägaren rätt att avstå från inlösningskravet, varvid 62 §  
1 mom. äger motsvarande tillämpning.

Underlåter inlösnings- eller ersättningsskyldig att 
fullgöra sin betalningsskyldighet, äger 63 § 2 mom. 
motsvarande tillämpning.

Vad i 69 § är stadgat om den exproprierandes skyl-
digheter äger motsvarande tillämpning i fråga om den 
inlösnings- eller ersättningsskyldige. Avstår ägare från 
inlösningskravet skall han ersätta den inlösningsskyldi-
ge dennes kostnader i ärendet.
87 §. Polismyndighet skall för utförandet av i denna lag 
förutsatta åtgärder ge erforderlig handräckning, såvida 
rätten att erhålla sådan är uppenbar.
88 §. Sakägare som avses i 48 § 2 mom. kan av land-
skapsregeringen inom ramen för i årsstaterna anvisade 
medel beviljas lån mot låg ränta eller räntestöd, för an-
skaffande av ny bostad eller för fortsättande eller byte 
av näring eller yrke.
89 §. Denna lag äger ej tillämpning när fråga är om ex-
propriation av fast egendom för allmänna riksbehov.

16 kap. Övergångsbestämmelser

90 §. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980 och 
genom densamma upphäves landskapslagen (1953:15) 
den 2 juli 1953 angående expropriation för allmänt be-
hov av fast egendom i landskapet Åland, (expropria-
tionslagen).
91 §. På expropriation varom ansökan gjorts, såsom i 18 § 
expropriationslagen stadgas, innan denna lag trätt i 
kraft och på tillträde av område som skall exproprieras, 
när tillträdet sker i samband med här avsedd expropri-
ation och äger rum innan expropriationen fullbordats, 
samt på rättigheter och skyldigheter som skapats med 
stöd av expropriationslagen, skall tidigare gällande be-
stämmelser tillämpas.

Har innan denna lag trätt i kraft, med stöd av expro-
priationslagen erhållits rätt till expropriation och har ej 
ansökan som avses i 1 mom. gjorts, skall bestämmel-
serna i denna lag rörande expropriation i stöd av lag 
äga motsvarande tillämpning, dock så att yttrande av 
sakägarna icke skall infordras.
92 §. Vid avgörandet av inlösnings- och andra i 85 § 
avsedda åtgärder skall, såvida ärendet är anhängigt när 
denna lag träder i kraft, tillämpas tidigare gällande be-
stämmelser. Beträffande rättigheter och skyldigheter 
som skapats i stöd av dessa bestämmelser äger 91 §  
1 mom. motsvarande tillämpning.
93 §. Vad i 25 § 1 mom. är stadgat gäller ej värdestegring 
som inträffat innan denna lag trätt i kraft.
94 §. Har i lag eller annan författning hänvisats till lag-
rum som ersatts genom bestämmelse i denna lag, till-
lämpas i stället den nya bestämmelsen.
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95 §. Närmare bestämmelser om tillämpningen och 
verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom 
landskapsförordning.
96 §. Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgär-
der kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

H 14 Landskapslag (1969:18) om tillämp-
ning av jordlegolagen i landskapet Åland
1 §. Jordlegolagen av den 29 april 1966 (FFS 258/1966) 
skall med de undantag i denna lag stadgas äga tillämp-
ning i landskapet Åland.

Sker framdeles ändringar i den i 1 mom. nämnda för-
fattningen, skall de ändrade stadgandena gälla i land-
skapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, 
såvitt de icke står i strid med stadgandena i denna lag.
2 §. (1975/39) Om de begränsningar som gäller för sam-
manslutning och för person som saknar åländsk hem-
bygdsrätt att på grund av legoavtal besitta fast egendom 
i landskapet stadgas i lagen (1975:7) om inskränkning i 
rätten att förvärva och besitta fast egendom i landskapet 
Åland.

På lega av landskapet tillhörig jord skall stadgandena 
i denna lag tillämpas om ej annat är särskilt stadgat.

Se jordförvärvslag (1975:7) för Åland (1991/72).

3 §. Vad i 57 § 3 mom. jordlegolagen är stadgat angåen-
de staten eller kommun såsom legogivare skall, såvitt 
ej av 2 § annat följer, på motsvarande sätt även äga till-
lämpning, då landskapet är legogivare.
4 §. [Ändring i sådant av kolonisationsnämnden fattat 
beslut, varom stadgas i 83 § 4 mom. jordlegolagen, må 
sökas på sätt om sökande av ändring i kolonisations-
nämnds beslut är stadgat i 8 § landskapslagen (1964:13) 
den 16 april 1964 om kolonisationsnämnder.]

83 § har upphävts (FFS 1140/2010).

5 §. Denna lag träder i kraft den 1 juni 1969 och genom 
densamma upphäves, om ej av stadgandena i 2 mom. 
annat följer, jordabalkens 16 kap. 10-16 §§ och 17 kap. 
5 § samt handelsbalkens 13 kap., såvitt de innehåller 
gällande stadganden om jordlega, 20 § skogslagen av 
den 3 september 1886, lagen den 19 juni 1902 om lega 
av jord på landet, förordningen den 12 mars 1909 om 
lega av torp, landbolägenhet och backstuguområde 
samt förordningen av samma dag angående tillämpning 
av förordningen om lega av torp, landbolägenhet och 
backstuguområde, given den 12 mars 1909, å tidigare 
tillkomna legoförhållanden jämte i dem senare gjorda 
tillägg och ändringar.

Denna lag skall likväl icke äga tillämpning på lego-
avtal, som ingåtts före lagens ikraftträdande. Önskar 
sakägarna förlänga i dylikt avtal bestämd legotid, skall, 
såvida om förlängning av legoförhållandet och dess in-
verkan annat icke särskilt är stadgat, därom avtalas med 
iakttagande av stadgandena i denna lag och skall dessa 
stadganden därefter tillämpas på legoförhållandet.

H 15 Hyreslag (1999:19) för landskapet Åland

1 kap. Allmänna bestämmelser om bostadslägenheter 
och lokaler

1 §. Tillämpningsområde
Denna lag tillämpas på avtal genom vilket en bygg-

nad eller del av en byggnad hyrs ut (lägenhet).
Med bostadslägenhet avses en lägenhet som hyrs ut 

för att helt eller huvudsakligen användas som bostad. 
Med lokal avses annan lägenhet än bostadslägenhet.

Om hyresavtalet även innefattar upplåtelse av ett 
markområde som skall användas tillsammans med lä-
genheten, skall denna lag tillämpas på avtalet om av-
talets huvudsakliga syfte är att upplåta nyttjanderätten 
till lägenheten.

Lagen tillämpas även när en bostadslägenhet, över 
vilken arbetsgivaren direkt eller genom en sammanslut-
ning har bestämmanderätt såsom hyresvärd, hyrs ut i 
anslutning till ett arbets- eller tjänsteförhållande (ar-
betsbostad).

Denna lag tillämpas även på sådana gemensamma ut-
rymmen och anordningar i fastigheten eller byggnaden 
som används av hyresgästen med anledning av hyres-
förhållandet.
2 §. (2003/69) Tillstånd att besitta markområde

I jordförvärvslagen (1975:7) för Åland och land-
skapslagen (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordför-
värvstillstånd finns bestämmelser om krav på jordför-
värvstillstånd för att besitta markområde, som upplåts i 
hyresavtal för att användas tillsammans med lägenhet. I 
dessa lagar finns även bestämmelser om undantag från 
tillståndskravet.
3 §. Begränsningar i tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på verksamhet som bedrivs 
av inkvarteringsrörelser. Denna lag tillämpas inte heller 
på bostäder som staten, kommuner, församlingar eller 
offentliga sammanslutningar hyr ut i samband med en 
tjänst, om tjänsten förutsätter boende i en bestämd fast-
ighet eller lägenhet.
4 §. Avtalsfrihet

I hyresavtal kan avtalas om avvikelser från bestäm-
melserna i denna lag om inte annat anges i denna lag, 
landskapslagen (1982:14) om bostadsproduktion eller 
landskapslagen (1982:13) om bostadsförbättring eller 
i bestämmelser som utfärdats med stöd av dessa lagar.
5 §. Bestämmelser om bostadslägenheter respektive lo-
kaler

Bestämmelserna i 1 kap. samt i 14-16 kap. gäller 
såväl bostadslägenheter som lokaler. Bestämmelserna 
i 2-8 kap. gäller endast bostadslägenheter. Bestämmel-
serna i 9-13 kap. gäller endast lokaler.
6 §. Hyresavtalets form och giltighetstid

Hyresavtal kan vara muntliga eller skriftliga. Skrift-
ligt hyresavtal (hyreskontrakt) skall upprättas om avvi-
kelse görs från denna lag eller om antingen hyresvärden 
eller hyresgästen begär det. Ändring av eller tillägg 
till ett hyreskontrakt skall antecknas på kontraktet om 
ändringen innebär en avvikelse från denna lag eller om 
hyresvärden eller hyresgästen begär det.
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Hyresavtal gäller tills vidare om inte bestämd tid har 
avtalats eller avtalas eller följer av lag. Om hyresavtalet 
ingåtts muntligen skall det anses vara i kraft tills vidare.

Ett hyresavtal som gäller tills vidare upphör till följd 
av att avtalet sägs upp, hävs eller förfaller eller genom 
avtal om att det upphör. Ett tidsbundet hyresavtal upp-
hör vid utgången av avtalets giltighetstid. Ett tidsbundet 
hyresavtal kan sägas upp under de förutsättningar som 
anges i 37, 40, 47 och 96 §§.
7 §. Oskäliga avtalsvillkor

Om det skulle strida mot god sed i hyresförhållanden 
eller annars vara oskäligt att tillämpa ett villkor i hy-
resavtalet kan villkoret jämkas eller lämnas obeaktat. 
Om villkoret är sådant att det inte är skäligt att avtalet 
efter jämkningen förblir i kraft i oförändrad form, kan 
avtalet jämkas också till andra delar eller också kan det 
bestämmas att avtalet förfaller.
8 §. Jämkning av skadestånd

Skadestånd som skall utgå med stöd av denna lag 
kan jämkas om det kan anses skäligt med beaktande av 
hur skadan uppkommit, den skadeståndsskyldiges möj-
ligheter att förutse och förhindra skadans uppkomst, 
parternas förmögenhetsförhållanden samt övriga om-
ständigheter.

Den avtalspart som lidit skada skall vidta skäliga 
åtgärder för att begränsa sin skada. Den skadelidande 
som försummar detta får själv stå för en motsvarande 
del av skadan.

Möjligheten att jämka skadeståndet får inte begrän-
sas genom avtal.
9 §. Ställande av säkerhet

Avtal om ställande av en skälig säkerhet kan ingås 
för att garantera ersättning för den skada som uppstår 
om en avtalspart inte uppfyller sina förpliktelser. Om 
säkerheten inte ställs inom utsatt tid har den part till 
vars fördel säkerheten gäller rätt att häva hyresavtalet. 
Hyresavtalet får dock inte hävas om säkerheten ställs 
innan meddelande om hävning har delgivits.

Ett villkor enligt vilket en avtalspart i ett hyresförhål-
lande som avser en bostadslägenhet skall ställa högre 
säkerhet än tre månaders hyra är ogiltigt.

I 14 och 66 §§ finns bestämmelser om betalning av 
hyra i förskott.
10 §. Konkurrerande avtal

Har hyresgästen med stöd av hyresavtalet i god tro 
tagit lägenheten i besittning är ett annat avtal, genom 
vilket samma lägenhet hyrs ut eller nyttjanderätten till 
den annars upplåts, utan verkan gentemot hyresgästen. 
Om en inskrivning är i kraft som säkerhet för hyresrät-
tens eller någon annan nyttjanderätts bestånd, har dock 
innehavaren av inskrivningen företräde. I övriga fall har 
det tidigare avtalet företräde.

Den hyresgäst som förlorar sin rätt enligt avtalet på 
grund av ett konkurrerande avtal, har rätt att få ersätt-
ning av hyresvärden för den skada hyresgästen vållats, 
om hyresgästen var i god tro när avtalet ingicks.

2 kap. Hyra för bostadslägenhet

11 §. Bestämmande av hyran
Hyran bestäms enligt vad som avtalats om inte något 

annat följer av denna eller någon annan lag.
Avtal om indexjustering av hyran kan ingås under de 

förutsättningar som anges [i lagen om begränsning av 
användningen av indexvillkor (FFS 1222/1994)].

L om begränsning av användningen av indexvillkor (FFS 
1222/1994) var tidsbegränsad och gäller inte längre.

12 §. Bestämmande av hyran för vissa hyresbostäder
Under den tid de bestämmelser i landskapslagen om 

stöd för bostadsproduktion och i landskapslagen om 
stöd för bostadsförbättring som gäller bestämmande av 
hyran tillämpas på bostadslägenheten skall denna lags 
bestämmelser om hyrans storlek inte tillämpas, med 
undantag för 11 § 1 mom. Dessutom tillämpas vad som 
anges om hyrans storlek i de nämnda landskapslagarna 
eller vad som bestämts med stöd av dem.
13 §. Betalningstidpunkt

Betalning av hyra som skall utgå i pengar skall ske 
senast den andra vardagen efter varje kalendermånads 
början, om inte annat har avtalats.

Hyra skall betalas också för den tid besittningsrätten 
till lägenheten består och för tiden efter det besittnings-
rätten upphört, om hyresgästen eller den som härleder 
sin rätt från hyresgästen fortfarande använder lägenhe-
ten.
14 §. Betalning av hyra då avtalet ingås

Då ett hyresavtal ingås, kan avtalas att hyresgästen 
betalar hyra i förskott för högst tre månader. Hyresvär-
den får inte i övrigt kräva att hyresgästen betalar hyra 
som inte har förfallit till betalning. Hyresgästen har 
dock alltid rätt att betala hyran i förskott för en längre 
period än den för vilken hyran har förfallit till betalning.

I 9 § finns bestämmelser om krav på ställande av sä-
kerhet för uppfyllande av villkoren i hyresavtalet.
15 §. Sättet för betalning

Betalning av hyran får alltid ske via postgiro, bank-
giro eller som postanvisning. Betalningen skall anses 
ha skett den dag som banken eller posten har antecknat 
som betalningsdag på betalarens kvitto eller den dag 
då postanvisningen enligt betalarens kvitto lämnats till 
posten. Om hyran betalas på något annat sätt skall hy-
resvärden lämna hyresgästen ett kvitto på betalningen.

På den ort där lägenheten finns får hyran betalas i hy-
resvärdens bostad, lokal eller på någon annan plats som 
hyresvärden bestämmer.
16 §. Förbjudna villkor

Om betalning av hyra i annat än pengar skall avtalas 
särskilt. Ett avtal enligt vilket hyra skall betalas i för-
skott för mer än tre månader åt gången är ogiltigt. Ett 
villkor som strider mot bestämmelserna i 14 § 1 mom. 
eller 15 § är ogiltigt.

3 kap. Bostadslägenhetens skick och hinder i hyresrätten

17 §. Bostadslägenhetens skick
Lägenheten skall ställas till hyresgästens förfogande 

på tillträdesdagen. Lägenheten skall då vara i ett sådant 
skick som hyresgästen med hänsyn till lägenhetens ål-
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der, lägenhetsbeståndet på orten samt andra lokala för-
hållanden skäligen kan kräva, om inte annat har avtalats 
om lägenhetens skick.

Hyresvärden skall med skäliga tidsintervaller ombe-
sörja tapetsering, målning och andra sedvanliga repa-
rationer eller ändringsarbeten som behövs med anled-
ning av lägenhetens ålder och bruk, om inte annat har 
avtalats.
18 §. Hinder att tillträda bostadslägenheten

Om lägenheten inte kan ställas till hyresgästens för-
fogande på tillträdesdagen har hyresgästen rätt att häva 
avtalet, om dröjsmålet medför väsentlig olägenhet för 
hyresgästen. Hyresavtalet får hävas redan före tillträ-
desdagen, om det är uppenbart att tillträdet till lägenhe-
ten kommer att fördröjas på ovan nämnt sätt.
19 §. Brister i bostadslägenhetens skick

Är lägenheten på tillträdesdagen inte i sådant skick 
som avses i 17 § eller i avtalat skick, har hyresgästen 
rätt att häva avtalet, om bristen är av väsentlig betydelse 
för hyresgästen och hyresvärden inte efter uppmaning 
utan dröjsmål ser till att bristen avhjälps eller om bris-
ten inte kan avhjälpas.

Underlåter hyresvärden att avhjälpa en brist som det 
ankommer på hyresvärden att avhjälpa, får hyresgäs-
ten i stället för att häva hyresavtalet avhjälpa bristen 
på hyresvärdens bekostnad. Hyresgästen får dock inte 
avhjälpa bristen, om bristen beror på att byggnaden är 
halvfärdig eller en myndighet har förbjudit att lägenhe-
ten används. Hyresgästen skall se till att de kostnader 
som avhjälpandet av bristen orsakar hyresvärden blir 
skäliga.

Har lägenhetens skick under hyresförhållandets be-
stånd av annan orsak än hyresgästens försummelse eller 
annan vårdslöshet från hyresgästens sida blivit bristfäl-
ligt, tillämpas 1 och 2 mom. på motsvarande sätt.
20 §. Befrielse från hyresbetalning samt skadestånd

Hyresgästen har rätt till skälig nedsättning av hyran 
eller befrielse från hyran för den tid under vilken lägen-
heten inte varit i det skick som kan krävas eller i avtalat 
skick eller under vilken lägenheten av skäl som nämns 
i 18 och 19 §§ inte kunnat användas. Hyresgästen har 
dock inte denna rätt om bristen beror på försummelse 
eller annan vårdslöshet från hyresgästens sida eller om 
reparation eller ändringsarbete utförts till följd av ska-
da som hyresgästen skall ansvara för. Hyresgästen har 
inte heller denna rätt från en tidigare tidpunkt än den då 
hyresvärden fick vetskap om bristen, om bristen upp-
kommit under hyresförhållandets bestånd.

Hyresgästen har rätt till ersättning för olägenhet eller 
skada som orsakas av förhållanden som avses i 1 mom., 
om nedsättning av eller befrielse från hyra inte skall 
anses utgöra tillräcklig ersättning för olägenheten eller 
skadan.
21 §. Dold brist i bostadslägenhetens skick

Har lägenheten enligt ett villkor i avtalet hyrts ut i det 
skick i vilket den befann sig då avtalet ingicks, kan hy-
resgästen dock utnyttja sin rätt enligt 19 och 20 §§, om 
hyresgästen när avtalet ingicks inte kände till bristen i 
lägenheten och inte med vanlig uppmärksamhet hade 
kunnat upptäcka den. Detsamma gäller om hyresgästen 

med hänsyn till lägenhetens ålder, skicket i lägenheter 
som på området används för motsvarande ändamål och 
de lokala förhållandena i övrigt inte kunnat vänta sig en 
sådan brist i lägenheten.
22 §. Förstörelse av bostadslägenheten eller förbud att 
använda den samt skadestånd

Blir lägenheten så förstörd att den inte kan använ-
das för det ändamål som förutsätts i hyresavtalet eller 
förbjuder en myndighet att den används för det ända-
mål som förutsätts i hyresavtalet, förfaller hyresavtalet. 
Beror förstörelsen av lägenheten eller användningsför-
budet på försummelse, vårdslöshet eller någon annan 
omständighet som skall räknas hyresvärden till last, har 
hyresgästen rätt till ersättning för den skada hyresgäs-
ten vållas.

Förfaller hyresavtalet med stöd av 1 mom. innan hy-
resgästen är berättigad att ta lägenheten i sin besittning 
och meddelar inte hyresvärden efter att ha fått vetskap 
om förstörelsen eller förbudet utan dröjsmål hyresgäs-
ten om detta, har hyresgästen rätt till ersättning för den 
skada hyresgästen vållas.
23 §. Lägsta godtagbara standard

En lägenhet skall anses ha godtagbar standard om det 
i bostadslägenheten finns

1) kontinuerlig uppvärmning,
2) kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för 

hushåll och hygien,
3) avlopp för spillvatten,
4) toalett och tvättställ samt badkar eller dusch,
5) tillgång till elektrisk ström för normal hushållsför-

brukning samt
6) spis, diskho och kylskåp.
Denna paragraf gäller inte bostäder som hyrs ut för 

fritidsändamål eller då en del av hyresvärdens egen bo-
stad hyrs ut.
24 §. Upprustningsföreläggande

Om bostadslägenheten inte uppfyller kraven på lägsta 
godtagbara standard enligt 23 § kan [landskapsstyrel-
sen] på ansökan av hyresgästen förelägga hyresvärden 
att vidta sådana åtgärder att lägsta godtagbara standard 
uppnås (upprustningsföreläggande).

I föreläggandet skall bestämmas inom vilken tid åt-
gärderna skall vidtas. Vite kan sättas ut i föreläggandet. 
[Landskapsstyrelsen] kan på ansökan förlänga tiden för 
att vidta åtgärder i enlighet med föreläggandet om sär-
skilda skäl föreligger.

Föreläggande får meddelas endast om åtgärden med 
hänsyn till kostnaden för denna kan beräknas ge skäligt 
ekonomiskt utbyte.
25 §. Förbjudna villkor

Ett villkor som begränsar hyresgästens rättigheter en-
ligt 18 §, 19 § 1 mom. samt 20, 21 eller 22 §§ är ogiltigt.

4 kap. Hyresgästens användning av bostadslägenheten 
samt reparationer och ändringsarbeten

26 §. Hyresgästens användning av bostadslägenheten
Hyresgästen har rätt att använda lägenheten som bo-

stad för sig själv, sin maka eller make eller sambo och 
de barn som hör till familjen.
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27 §. Hyresgästens ansvar för skada på bostadslägen-
heten

Lägenheten skall användas för det ändamål som av-
ses i hyresavtalet. Hyresgästen skall under hyrestiden 
omsorgsfullt vårda lägenheten. Hyresgästen är ansva-
rig för sedvanligt slitage av lägenheten endast om hy-
resgästen enligt hyresavtalet svarar för underhållet av 
lägenheten.

Hyresgästen är skyldig att ersätta hyresvärden för 
sådan skada som hyresgästen uppsåtligen, av vårdslös-
het eller försummelse har orsakat. Hyresgästen är även 
skyldig att ersätta hyresvärden för skada som en per-
son som med hyresgästens tillstånd vistas i lägenheten 
uppsåtligen, av vårdslöshet eller försummelse orsakar 
i lägenheten. Hyresgästen ansvarar dock inte för skada 
som orsakats av den som utför arbete på uppdrag av 
hyresvärden eller den som äger byggnaden, lägenheten 
eller aktier som berättigar till dess besittning.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. gäller i tillämpliga 
delar även de gemensamma utrymmen och anordningar 
i byggnaden som hyresgästen har tillgång till på grund 
av hyresavtalet.
28 §. Hyresgästens anmälningsskyldighet

Hyresgästen skall utan dröjsmål underrätta hyres-
värden om sådan skada eller brist i lägenheten som hy-
resvärden är skyldig att avhjälpa. Anmälan skall göras 
omedelbart om reparation måste utföras utan dröjsmål 
för att skadan inte skall bli större.

Om lägenheten under en längre tid inte används skall 
hyresgästen underrätta och bereda hyresvärden möjlig-
het att komma in i lägenheten.

Hyresgäst som försummar sin anmälningsskyldighet 
eller förvägrar hyresvärden tillträde till lägenheten är 
ansvarig för den skada som detta vållar.
29 §. Hyresvärdens rätt att få tillträde till bostadslägen-
heten

Hyresvärden har rätt att få tillträde till lägenheten vid 
för parterna första lämpliga tidpunkt för att kontrollera 
lägenhetens skick samt för att övervaka och kontrollera 
utförda reparationer och ändringsarbeten.

Om lägenheten skall säljas eller hyras ut på nytt, är 
hyresgästen skyldig att låta visa den vid en för hyres-
gästen lämplig tidpunkt.
30 §. Reparationer och ändringsarbeten

Hyresgästen har inte rätt att utan hyresvärdens till-
stånd utföra reparationer eller ändringsarbeten i lägen-
heten, med undantag av vad som bestäms i 19 § 2 mom. 
Hyresgästen har dock alltid rätt att omedelbart vidta 
sådana åtgärder som inte kan skjutas upp utan att skada 
uppkommer.

Hyresvärden har rätt att omedelbart vidta sådan re-
paration eller sådant ändringsarbete som inte kan upp-
skjutas utan att skada uppkommer. Efter meddelande 
som lämnats minst 14 dagar i förväg har hyresvärden 
rätt att låta utföra mindre brådskande reparationer och 
ändringsarbeten som inte vållar hyresgästen väsentlig 
olägenhet eller störning vid utövandet av hyresrätten.

Om hyresvärden vill utföra annat arbete i lägenheten 
skall hyresgästen underrättas minst sex månader innan 
arbetet inleds. Om hyresgästen byts efter det att med-

delandet lämnades, skall också den nya hyresgästen 
underrättas om arbetet men någon ny tid beräknas inte 
för den nya hyresgästens del. I de fall som avses i detta 
moment har hyresgästen rätt att inom 14 dagar från det 
att meddelandet mottogs häva hyresavtalet. Om avtalet 
hävs upphör det att gälla vid den tidpunkt då arbetet 
tidigast får inledas. Efter uppsägning får arbetet inte ut-
föras utan hyresgästens samtycke.
31 §. Hyresgästens rätt till nedsättning av hyran samt 
skadestånd

Hyresvärden skall se till att en åtgärd hyresvärden har 
rätt att vidta enligt detta kapitel inte orsakar hyresgästen 
större olägenhet eller störning än nödvändigt.

Hyresgästen har rätt till befrielse från hyran eller skä-
lig nedsättning av hyran under den tid lägenheten inte 
har kunnat användas eller under vilken den inte varit i 
det skick som kan krävas eller i avtalat skick. Hyres-
gästen har även rätt till ersättning för skada som hyres-
gästen lidit.

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyra, be-
frielse från hyra eller skadestånd, om reparationen eller 
ändringsarbetet utförts på grund av skada som hyres-
gästen skall svara för.

Rätt till nedsättning av hyran uppkommer vid den 
tidpunkt då hyresvärden fick kännedom om bristen i 
lägenheten.
32 §. Skyldighet att inte utsätta omgivningen för stör-
ningar

När hyresgästen använder lägenheten skall hyresgäs-
ten se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för 
störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan 
eller annars försämra deras bostadsmiljö att de skäligen 
inte bör tålas. Hyresgästen skall vid sin användning av 
lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att 
bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastighe-
ten.
33 §. Makars och sambors ansvar för hyresavtal för bo-
stadslägenhet

Makar och sambor svarar solidariskt för de förplik-
telser som följer av hyresavtalet, om de bor tillsammans 
i en lägenhet som de eller endera av dem har hyrt. Om 
makan eller maken eller den ena sambon flyttar från lä-
genheten, svarar den som bor kvar för de förpliktelser 
som följer av hyresavtalet under den tid hyresförhållan-
det fortgår.

I ett mål eller ärende som gäller makars eller sambors 
gemensamma bostad skall makan och maken eller var-
dera sambon ges tillfälle att bli hörd, om det bedöms att 
det finns skäl till detta.
34 §. Förbjudna villkor

Hyresgästen får inte påföras strängare ansvar än vad 
som framgår av detta kapitel. Villkor som begränsar hy-
resgästens rätt enligt 30 § 3 mom. eller 31 § 2 mom. är 
ogiltiga.

5 kap. Överlåtelse och fortsatt hyresrätt för bostads- 
lägenhet samt uthyrning i andra hand

35 §. Möjlighet att överlåta hyresrätt
Hyresgästen får inte överlåta sin hyresrätt utan hyres-

värdens samtycke, om inte annat följer av detta kapitel.
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Hyresgästen befrias från de skyldigheter som avtalet 
innebär från dagen då överlåtelsen skedde, förutsatt att 
hyresvärden har gett sitt samtycke till överlåtelsen.
36 §. Överlåtelse till familjemedlem

Hyresgästen får utan hyresvärdens samtycke överlåta 
hyresrätten till en närstående som varaktigt sammanbor 
med hyresgästen, om hyresvärden inte har grundad an-
ledning att motsätta sig överlåtelsen.
37 §. Fortsatt hyresförhållande efter hyresgästens död

Om hyresgästen avlider förblir hyresavtalet i kraft på 
samma sätt som tidigare och dödsboet övertar hyres-
gästens förpliktelser enligt hyresavtalet. Dödsboet har 
dock rätt att säga upp avtalet att upphöra att gälla en 
månad från det månadsskifte som inträffar närmast efter 
tidpunkten då hyresgästen avled. Om hyresgästen hade 
hyrt lägenheten tillsammans med någon annan hör upp-
sägningsrätten till dödsboet och den andra hyresgästen 
gemensamt. Båda har också rätt att säga upp avtalet för 
egen del.

Den som hyrt lägenheten tillsammans med den av-
lidna och bor i lägenheten samt en medlem av den av-
lidnas hushåll har rätt att fortsätta hyresförhållandet, 
om inte hyresvärden har grundad anledning att mot-
sätta sig detta. Om flera personer vill fortsätta hyres-
förhållandet skall den avlidnas maka eller make eller 
sambo ha företräde framom de övriga. Den som önskar 
fortsätta hyresförhållandet skall inom tre månader från 
hyresgästens död underrätta hyresvärden om detta. När 
hyresvärden underrättats upphör dödsboets ansvar för 
uppfyllande av hyresvillkoren.
38 §. Fortsatt hyresförhållande efter avslutat äktenskap 
eller samboförhållande

Om makar har hyrt eller den ena av dem har hyrt 
en lägenhet att användas som gemensamt hem, kan 
domstolen när den förordnar att deras samlevnad skall 
upphöra eller dömer till äktenskapsskillnad samtidigt 
förordna att den av makarna som är i större behov av 
bostaden får fortsätta hyresförhållandet.

Om sambor gemensamt har hyrt en lägenhet att an-
vändas som deras gemensamma bostad kan domstolen, 
om endera av dem yrkar på det när det gemensamma 
boendet upphör, förordna att den eller de som är i stör-
re behov av lägenheten får fortsätta hyresförhållandet 
samt befria de andra från hyresförhållandet eller befria 
dem alla från hyresförhållandet.

Innan ett förordnande enligt 1 och 2 mom. meddelas 
skall hyresvärden ges tillfälle att bli hörd. Ett förord-
nande om fortsatt hyresförhållande får inte meddelas 
om hyresvärden gör sannolikt att hyresvärden skulle 
lida skada av förordnandet.

Domstolens beslut kan verkställas innan det har vun-
nit laga kraft, om inte något annat bestäms i beslutet.
39 §. Konkurs för hyresgäst

Hyresvärden har rätt att med anledning av hyresgäs-
tens konkurs häva hyresavtalet, om hyresgästen eller 
konkursboet inte inom 14 dagar ställer säkerhet eller 
meddelar att man åtar sig ansvaret för de förpliktelser 
som följer av hyresavtalet. Om säkerhet ställs senare 
men innan meddelande om hävning har delgetts, före-
ligger inte rätt att häva hyresavtalet.

Avträdande av hyresgästens egendom till konkurs 
hindrar inte att hyresavtalet sägs upp eller hävs på nå-
gon annan grund enligt denna lag. Sedan konkursen 
inletts har hyresvärden dock inte rätt att häva avtalet 
på grund av att hyra inte har betalats för tiden före kon-
kursen.

Om konkursboet använder lägenheten, ansvarar det 
under denna tid för att förpliktelserna enligt avtalet upp-
fylls, även om det inte åtagit sig ansvaret för dem.

När ett hyresavtal upphör enligt 1 mom. har hyres-
värden rätt till ersättning för skada.
40 §. Skuldsanering och företagssanering

Om hyresgästen beviljats skuldsanering eller före-
tagssanering enligt lagen om skuldsanering för privat-
personer (FFS 57/1993) eller lagen om företagssanering 
(FFS 55/1993), kan hyresgästen säga upp hyresavtalet 
så att det upphör inom två månader från uppsägningen 
oberoende av de villkor som gäller avtalets varaktighet 
eller uppsägningen av avtalet.

Hyresgästen är inte skyldig att utöver den hyra som 
hänför sig till uppsägningstiden betala någon ersättning 
för att avtalet upphör i förtid på grund av skuldsanering 
eller företagssanering.

L om företagssanering har FFS-nummer 47/1993. Förordning om 
företagssanering har FFS-nummer 55/1993.

41 §. Arbetsbostad och fritidsbostad
Bestämmelserna i 36-38 §§ skall inte tillämpas på ar-

betsbostäder. Bestämmelsen i 36 § skall inte tillämpas 
på fritidsbostäder.
42 §. Uthyrning i andra hand

Hyresgästen får inte utan hyresvärdens samtycke 
hyra ut hela lägenheten i andra hand. Om hyresgästen 
utan hyresvärdens samtycke hyr ut hela lägenheten, är 
hyresgästen solidariskt med hyresgästen i andra hand 
ansvarig för den skada som hyresgästen i andra hand or-
sakar. Ersättningsskyldigheten gäller dock endast sådan 
skada som hyresgästen enligt denna lag eller enligt vad 
som avtalats är skyldig att ersätta.

Om det primära hyresavtalet upphör att gälla, upphör 
även giltigheten av ett avtal om uthyrning i andra hand.

Den primära hyresvärden har rätt att häva avtalet om 
uthyrning i andra hand om hyresvärden i andra hand har 
rätt att göra det, utom då hävningsgrunden är att hyres-
gästen i andra hand inte har betalat hyran i tid.

På ett hyresavtal i andra hand tillämpas i övrigt be-
stämmelserna i denna lag.
43 §. Uthyrning av en del av bostadslägenheten

Om hyresvärden inte vållas avsevärd störning får hy-
resgästen hyra ut en del av lägenheten som bostad åt nå-
gon som inte hör till hyresgästens hushåll. Hyresgästen 
svarar dock fortfarande gentemot hyresvärden för de 
skyldigheter som hyresgästen har enligt hyresavtalet.

Ett underhyresförhållande upphör utan uppsägning 
samtidigt som det primära hyresförhållandet. I övrigt 
tillämpas bestämmelserna i denna lag på underhyres-
förhållandet, med undantag för bestämmelserna i 50 § 
och 59-62 §§.
44 §. Förbjudna villkor

Ett villkor som begränsar de rättigheter som enligt 
36, 37, 38 eller 42 §§ tillkommer hyresgästen, den som 
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bor i lägenheten, dödsboet eller delägare i dödsboet är 
ogiltigt.

6 kap. Uppsägning av hyresavtal för bostadslägenhet

45 §. Uppsägning
Om ett hyresavtal som gäller tills vidare sägs upp, 

upphör det efter uppsägningstidens utgång, såvida inte 
något annat har avtalats eller följer av denna lag.

Ett tidsbestämt avtal upphör på grund av uppsägning 
endast så som bestäms i 37, 40, 47 samt 96 §§.
46 §. Uppsägningstid i hyresförhållande som gäller tills 
vidare

Uppsägningstiden i ett hyresförhållande som gäller 
tills vidare är för hyresvärden tre månader från det må-
nadsskifte som inträffar närmast från uppsägningen. 
Dock är uppsägningstiden för hyresvärden sex månader 
om hyresförhållandet har fortgått utan avbrott minst två 
år.

Uppsägningstiden i ett hyresförhållande som gäller 
tills vidare är för hyresgästen en månad från det må-
nadsskifte som inträffar närmast från uppsägningen.
47 §. Uppsägningstid för arbetsbostad

Om en bostadslägenhet hyrs ut genom anställnings-
avtal eller i anslutning till ett sådant avtal, kan hy-
resvärden säga upp hyresavtalet att upphöra efter en 
uppsägningstid om 30 dagar på grund av att anställ-
ningsförhållandet upphör. Hyresavtalet upphör på den-
na grund tidigast då anställningsförhållandet upphör.

Uppsägning på denna grund får inte ske efter det att 
sex månader förflutit från det att anställningsförhållan-
det upphörde.
48 §. Makas eller makes eller sambos samtycke till upp-
sägning

När båda makar tillsammans eller den ena av dem 
hyr den bostadslägenhet som används som deras ge-
mensamma hem, får den ena av makarna inte säga upp 
hyresavtalet utan den andras samtycke. Samtycke be-
hövs dock inte om det svårligen kan inhämtas.

Om makan eller maken utan godtagbar anledning 
vägrar ge sitt samtycke kan domstolen meddela till-
stånd till uppsägning.

Vad som sägs i 1 och 2 mom. gäller även sambor, om 
de tillsammans hyr en lägenhet för att användas som 
deras gemensamma hem.
49 §. Meddelande om uppsägning

När hyresvärden säger upp hyresavtalet skall hyres-
värden lämna hyresgästen ett skriftligt uppsägnings-
meddelande. Av uppsägningsmeddelandet skall framgå 
den tidpunkt då hyresförhållandet upphör och grunden 
för uppsägningen. Som uppsägningsmeddelande gäller 
även en stämning angående vräkning av hyresgästen, 
i vilken det krävs att hyresförhållandet skall upphöra.

När hyresgästen säger upp hyresavtalet skall uppsäg-
ningsmeddelandet lämnas till hyresvärden eller till den 
som uppbär hyran, dock inte penninginrättning. Den 
tidpunkt då hyresförhållandet upphör skall anges och 
även grunden för uppsägningen, om uppsägningen krä-
ver stöd i lag. Uppsägning kan ske både skriftligen och 
muntligen.

Uppsägning skall ske bevisligen. Närmare bestäm-
melser om delgivning finns i 102 §.

Om det inte är känt vem som är hyresgäst, får med-
delande om uppsägning även publiceras i den officiel-
la tidningen. Dessutom skall ett tillkännagivande om 
uppsägningen lämnas i den lägenhet som uppsägningen 
gäller. Meddelandet anses ha kommit till hyresgästens 
kännedom den dag tidningen utkommer.

Om uppsägningen inte verkställts i enlighet med den-
na paragraf är uppsägningen utan verkan.
50 §. Domstolsprövning av grunden för uppsägning av 
hyresavtal som gäller tills vidare

Domstolen skall på yrkande av hyresgästen förklara 
att en uppsägning är utan verkan om

1) grunden för uppsägningen är justering av hyran 
och hyran efter justeringen skall anses vara oskälig el-
ler om

2) det inte finns någon i hyresförhållanden godtagbar 
orsak till uppsägningen och hyresgästen får svårigheter 
att finna en annan likvärdig bostad.

Talan skall väckas medan hyresförhållandet varar 
och senast inom två månader från delfåendet av upp-
sägningen. Under tiden för rättegången fortsätter hyres-
förhållandet på de tidigare villkoren.

Om hyresgästens talan bifalls, fortsätter hyresförhål-
landet på de tidigare villkoren, om inte domstolen på 
yrkande av hyresvärden beslutar något annat. Om talan 
förkastas skall domstolen i sitt beslut ålägga hyresgäs-
ten att flytta när hyresförhållandet upphör. Har uppsäg-
ningstiden då gått till ända eller återstår högst en månad 
av uppsägningstiden kan den av domstolen förlängas 
med högst två månader.
51 §. Förbjudna villkor

Ett villkor som förkortar hyresvärdens uppsägnings-
tid eller förlänger hyresgästens uppsägningstid utöver 
vad som sägs i 46 eller 47 §§ är ogiltigt. Hyresgästens 
uppsägningstid kan dock genom avtal förlängas till 
maximalt tre månader från det månadsskifte som inträf-
far närmast efter uppsägningen.

7 kap. Hävning av hyresavtal för bostadslägenhet

52 §. Hyresvärdens rätt att häva hyresavtalet
Hyresvärden har rätt att häva hyresavtalet om
1) hyresgästen inte betalar hyran inom avtalad tid,
2) hyresrätten överlåts eller lägenheten eller en del 

av den annars upplåts för att användas av någon annan i 
strid med bestämmelserna i denna lag,

3) lägenheten används för något annat ändamål eller 
på något annat sätt än vad som förutsattes då hyresav-
talet ingicks,

4) hyresgästen för eller tillåter ett störande liv i lä-
genheten,

5) hyresgästen vanvårdar lägenheten eller
6) hyresgästen i lägenheten bryter mot bestämmelser-

na om bevarande av hälsa och ordning.
Hyresvärden får dock inte häva avtalet om det som 

ligger hyresgästen till last är av ringa betydelse.
De i 1 mom. nämnda hävningsgrunderna gäller i till-

lämpliga delar även sådana gemensamma utrymmen 
och anordningar i fastigheten eller byggnaden som 
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hyresgästen med anledning av hyresavtalet har rätt att 
använda.

Om hyresvärden inte åberopar grunden för hävning 
inom två månader från det att den kom till hyresvärdens 
kännedom går rätten att häva avtalet på den grunden 
förlorad. Hyresvärden förlorar dock inte hävningsrät-
ten så länge det förfarande som avses i 1 mom. 1 eller 
4-6  punkterna pågår.

Om hyresvärdens rätt att häva avtalet finns dessutom 
bestämmelser i 9, 39, 95 och 97 §§.
53 §. Varning om hävande av avtalet

Hyresvärden får inte häva hyresavtalet på en i 52 §  
1 mom. 3-6 punkten nämnd grund utan att först ge hy-
resgästen en skriftlig varning.

Om hyresgästen med anledning av varningen utan 
dröjsmål uppfyller sin skyldighet eller rättelse annars 
sker, har hyresvärden inte rätt att häva hyresavtalet.

Hyresvärden behöver dock inte ge hyresgästen en 
varning, om hyresgästen redan tidigare har getts var-
ning och förfarandet upprepas eller om det i de fall som 
avses i 52 § 1 mom. 4 eller 6 punkten har förekommit 
särskilt allvarliga störningar i boendet eller om den van-
vård som avses i 52 § 1 mom. 5 punkten är av betydan-
de omfattning.
54 §. Hyresgästens rätt att häva hyresavtalet

Hyresgästen har rätt att omedelbart häva hyresavtalet 
om hyresgästen, en medlem av hushållet eller en an-
ställd hos hyresgästen utsätts för uppenbar fara för häl-
san när lägenheten används för det ändamål som avses 
i avtalet.

Hyresgästen har rätt att häva hyresavtalet inom en 
månad från det lägenheten eller en del av den inte läng-
re står till hyresgästens förfogande, om denna omstän-
dighet är av väsentlig betydelse för hyresgästen.

Om hyresgästens rätt att häva hyresavtalet finns dess-
utom bestämmelser i 9, 18, 19, 21, 30 och 98 §§.
55 §. Skadestånd med anledning av hävning av hyres-
avtalet

Hyresvärden har rätt att få ersättning av hyresgästen 
för skada som hyresvärden vållas genom att hyresavta-
let hävs med stöd av 52 § 1 mom.

Hyresgästen har rätt att få ersättning av hyresvärden 
för skada som hyresgästen vållas på grund av att hy-
resavtalet hävs med stöd av 54 § 1 och 2 mom., om 
hävningen berott på försummelse, vårdslöshet eller en 
annan omständighet som skall räknas hyresvärden till 
last. Om hyresgästens rätt att få ersättning med anled-
ning av hävning av avtalet finns dessutom bestämmel-
ser i 31 och 99 §§.
56 §. Meddelande om hävning

En hyresvärd eller hyresgäst som vill utnyttja sin rätt 
att häva hyresavtalet skall lämna ett skriftligt hävnings-
meddelande. I detta skall nämnas hävningsgrunden och 
tidpunkten när hyresförhållandet upphör, om hyresför-
hållandet skall upphöra senare än vid delgivningen av 
hävningsmeddelandet. Som hävningsmeddelande anses 
även en stämning i vilken det krävs att hyresförhållan-
det skall hävas.

Hävning skall ske bevisligen.

57 §. Förbjudna villkor
Ett villkor som ger hyresvärden rätt att häva hyresav-

talet på någon annan grund än vad som är tillåtet enligt 
denna lag är ogiltigt.

Parterna kan avtala att hyresgästen har rätt att häva 
avtalet även på någon annan grund än vad som är tillåtet 
enligt denna lag.

Ett villkor enligt vilket hyresgästen är skyldig att be-
tala hyra för tid efter det att hyresförhållandet har upp-
hört är ogiltigt.

8 kap. Flyttning från bostadslägenhet

58 §. Flyttningsdag
Flyttningsdag är den dag då hyresförhållandet upp-

hör.
59 §. Framskjutande av flyttningsdagen

I ett tidsbestämt hyresförhållande kan flyttningsda-
gen inte framskjutas.

Om hyresavtalet gäller tills vidare och hyresgästen 
har avsevärda svårigheter att få en annan bostad före 
flyttningsdagen, kan domstol på yrkande av hyresgästen 
framskjuta flyttningsdagen högst ett år. Framskjutande 
av flyttningsdagen kan begränsas till att gälla endast en 
del av lägenheten.

Flyttningsdagen får inte framskjutas om det vållar 
hyresvärden eller någon annan betydande olägenhet 
eller skada. Flyttningsdagen får inte heller framskjutas 
om hyresvärden köpt lägenheten på exekutiv auktion, 
om hyresavtalet avser en fritidsbostad, om hyresvärden 
med stöd av 52 § 1 mom. 1 eller 2 punkten har rätt att 
häva hyresavtalet eller om hyresgästen själv sagt upp 
eller hävt hyresavtalet.
60 §. Yrkande på framskjutande av flyttningsdagen

Talan om framskjutande av flyttningsdagen skall 
väckas vid domstol senast en månad före flyttningsda-
gen.

Under den tid rättegången om framskjutande av flytt-
ningsdagen pågår, fortsätter hyresförhållandet på de ti-
digare villkoren. Om hyresgästens yrkande avslås och 
den i 58 § avsedda flyttningsdagen har passerat, skall 
domstolen ålägga hyresgästen att omedelbart flytta från 
lägenheten.

Om hyresgästen har väckt talan om ogiltigförklaran-
de av en uppsägning som hyresvärden har verkställt, 
kan hyresgästen i samma rättegång yrka att flyttnings-
dagen skjuts fram.
61 §. Verkningarna av att flyttningsdagen framskjuts

Om flyttningsdagen har framskjutits fortsätter hyres-
förhållandet på de tidigare villkoren längst till och med 
den flyttningsdag som domstolen har bestämt och upp-
hör utan uppsägning. När flyttningsdagen skjuts fram 
skall domstolen ålägga hyresgästen att flytta när hyres-
förhållandet har upphört.
62 §. Förbjudna villkor

Ett villkor som begränsar hyresgästens rätt att yrka på 
att flyttningsdagen framskjuts är ogiltigt.
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9 kap. Hyra för lokal

63 §. Bestämmande av hyra
Hyran bestäms enligt vad som avtalats om inte något 

annat följer av denna lag.
Avtal om indexjustering av hyran kan ingås under de 

förutsättningar som anges [i lagen om begränsning av 
användningen av indexvillkor (FFS 1222/1994)].

Se anmärkning under 11 §.

64 §. Betalningstidpunkt
Betalning av hyra som skall utgå i pengar skall ske 

senast den andra vardagen efter varje kalendermånads 
början, om inte annat har avtalats.

Om betalning av hyra i annat än pengar skall avtalas särskilt.
Hyra skall betalas också för den tid besittningsrätten 

till lokalen består och för tiden efter det besittningsrät-
ten upphört, om hyresgästen eller den som härleder sin 
rätt från hyresgästen fortfarande använder lokalen.
65 §. Sättet för betalning

Betalning av hyran får alltid ske via postgiro, bankgi-
ro eller som postanvisning. Betalningen skall anses ha 
skett den dag som banken eller posten har tecknat som 
betalningsdag på betalarens kvitto eller den dag då post-
anvisningen enligt betalarens kvitto lämnats till posten. 
Om hyran betalas på något annat sätt skall hyresvärden 
lämna hyresgästen ett kvitto på betalningen.

På den ort där lokalen finns får hyran betalas i hyres-
värdens bostad, lokal eller på någon annan plats som 
hyresvärden bestämmer.
66 §. Betalning av hyra i förskott

När ett hyresavtal ingås kan avtalas att hyran skall 
betalas i förskott för en eller flera månader. När vill-
koren i hyresavtalet ändras kan avtalas att hyran skall 
betalas i förskott för en eller flera månader. Hyresgästen 
får dock alltid betala hyran i förskott för flera månader 
än de för vilka hyran har förfallit till betalning.

Angående ställande av säkerhet finns bestämmelser 
i 9 §.

10 kap. Lokalens skick och underhåll

67 §. Lokalens skick
Hyresvärden skall tillhandahålla hyresgästen lokalen 

på tillträdesdagen. Lokalen skall då vara i ett sådant 
skick som hyresgästen med hänsyn till lokalens ålder, 
de lokaler på orten som används för motsvarande ända-
mål samt förhållandena på orten skäligen kan kräva, om 
inte annat har avtalats om lokalens skick.

Hyresvärden är skyldig att under den tid hyresförhål-
landet består hålla lokalen i sådant skick som avses i  
1 mom., om inte annat har avtalats.
68 §. Hinder att tillträda lokalen

Om lokalen inte är färdig eller ledig på tillträdesda-
gen har hyresgästen rätt att häva avtalet, om dröjsmålet 
medför väsentlig olägenhet för hyresgästen. Hyresav-
talet får hävas redan innan tillträdesdagen, om det är 
uppenbart att tillträdet till lokalen kommer att fördröjas.

Avtalet får dock inte hävas om parterna har avtalat 
att hyresvärden skall betala ersättning ifall tillträdet för-
dröjs, om det inte vore oskäligt att hålla avtalet i kraft.

69 §. Brister i lokalens skick
Är lokalen då hyresförhållandet börjar inte i sådant 

skick som avses i 67 § eller i avtalat skick, har hyres-
gästen rätt att häva avtalet, om bristen är av väsentlig 
betydelse för hyresgästen och hyresvärden inte efter 
uppmaning utan dröjsmål ser till att bristen avhjälps el-
ler om bristen inte kan avhjälpas.

Underlåter hyresvärden att avhjälpa en brist som 
ankommer på hyresvärden att avhjälpa, får hyresgäs-
ten i stället för att häva hyresavtalet avhjälpa bristen 
på hyresvärdens bekostnad. Hyresgästen får dock inte 
avhjälpa bristen, om bristen beror på att byggnaden är 
halvfärdig eller en myndighet har förbjudit att lokalen 
används. Hyresgästen skall se till att de kostnader som 
avhjälpandet av bristen orsakar hyresvärden förblir skäliga.

Har under hyresförhållandets bestånd brister i loka-
lens skick uppkommit av annan orsak än hyresgästens 
försummelse eller annan vårdslöshet, skall vad som be-
stäms i 1 och 2 mom. tillämpas på motsvarande sätt.
70 §. Befrielse från hyresbetalning samt skadestånd

Hyresgästen har rätt till skälig nedsättning av hyran 
eller befrielse från hyran för den tid under vilken loka-
len inte varit i det skick som kan krävas eller i avtalat 
skick eller om lokalen inte har kunnat användas. Hyres-
gästen har dock inte denna rätt om lokalens bristfälliga 
skick beror på försummelse eller annan vårdslöshet från 
hyresgästens sida eller om reparation eller ändringsar-
bete utförts till följd av skada som hyresgästen skall an-
svara för. Hyresgästen har inte heller denna rätt från en 
tidigare tidpunkt än den då hyresvärden fick vetskap om 
en brist i lokalens skick som uppkommit under hyres-
förhållandets bestånd.

Hyresgästen har också rätt att få ersättning för skada 
som orsakas av förhållanden som avses i 1 mom., om 
inte skadan beror på försummelse eller annan vårdslös-
het från hyresgästens sida.
71 §. Dold brist i lokalens skick

Har lokalen enligt ett villkor i avtalet hyrts ut i det 
skick i vilket den befann sig då avtalet ingicks, kan hy-
resgästen dock utnyttja sin rätt enligt 69 och 70 §§ om 
hyresgästen när avtalet ingicks inte kände till bristen i 
lokalen eller inte med vanlig uppmärksamhet hade kun-
nat upptäcka den eller med hänsyn till lokalens ålder, 
skicket i lokaler som på orten används för motsvarande 
ändamål och de lokala förhållandena i övrigt inte hade 
kunnat vänta sig den.
72 §. Förstörelse av lokalen eller förbud att använda den 
samt skadestånd

Blir lokalen så förstörd att den inte kan användas för 
det ändamål som förutsätts i hyresavtalet eller förbjuder 
en myndighet att den används för det ändamål som för-
utsätts i hyresavtalet, förfaller hyresavtalet. Beror för-
störelsen av lokalen eller användningsförbudet på för-
summelse, vårdslöshet eller någon annan omständighet 
som skall räknas hyresvärden till last, har hyresgästen 
rätt till ersättning för skada.

Förfaller hyresavtalet med stöd av 1 mom. innan hy-
resgästen är berättigad att ta lokalen i sin besittning och 
meddelar inte hyresvärden efter att ha fått vetskap om 
förstörelsen eller förbudet utan dröjsmål hyresgästen 
om detta, har hyresgästen rätt till ersättning för skada.
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73 §. Hyresgästens ansvar för skada på lokalen
Lokalen skall användas för det ändamål som avses 

i hyresavtalet. Hyresgästen skall under hyrestiden om-
sorgsfullt vårda lokalen. Hyresgästen är ansvarig för 
normalt slitage av lokalen endast om hyresgästen enligt 
hyresavtalet svarar för underhållet av lokalen.

Hyresgästen är skyldig att ersätta skada som hyres-
gästen uppsåtligen, genom vårdslöshet eller försum-
melse vållar i lokalen. Hyresgästen är även skyldig att 
ersätta skada som en person som med hyresgästens till-
stånd vistas i lokalen uppsåtligen, av vårdslöshet eller 
försummelse orsakar. Hyresgästen ansvarar dock inte 
för skada som vållas av den som utför arbete på upp-
drag av hyresvärden eller för den som äger byggnaden, 
lokalen eller de aktier som berättigar till besittningen 
av lokalen.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. gäller även de ge-
mensamma utrymmen och anordningar som hyresgäs-
ten med stöd av hyresavtalet har tillgång till.
74 §. Hyresgästens anmälningsskyldighet

Hyresgästen skall utan dröjsmål underrätta hyresvär-
den om sådan skada eller brist i lokalen som hyresvär-
den är skyldig att avhjälpa. Anmälan skall göras ome-
delbart om reparation måste utföras utan dröjsmål för 
att skadan inte skall bli större.

Om lokalen under en längre tid inte används skall 
hyresgästen underrätta hyresvärden och ge hyresvärden 
möjlighet att komma in i lokalen.

Hyresgäst som försummar sin anmälningsskyldighet 
är ansvarig för den skada som försummelsen vållar.
75 §. Hyresvärdens rätt till tillträde till lokalen

Hyresvärden har rätt att få tillträde till lokalen vid 
för parterna första lämpliga tidpunkt för att kontrollera 
lokalens skick samt för att övervaka och kontrollera ut-
förda reparationer och ändringsarbeten.

Om lokalen skall säljas eller hyras ut på nytt, är hy-
resgästen skyldig att låta visa den vid en för hyresgästen 
lämplig tidpunkt.
76 §. Reparationer och ändringar av lokalen

Hyresgästen har inte rätt att utan hyresvärdens till-
stånd utföra reparationer eller ändringsarbeten i loka-
len, med undantag av vad som bestäms i 69 § 2 mom. 
Hyresgästen har dock alltid rätt att omedelbart vidta 
sådana åtgärder som inte kan skjutas upp utan att skada 
uppkommer.

Hyresvärden har rätt att omedelbart vidta sådan repa-
ration eller sådant ändringsarbete som inte kan uppskju-
tas utan att skada uppkommer.

Efter meddelande som lämnats minst 14 dagar i 
förväg har hyresvärden rätt att låta utföra mindre 
brådskande reparationer och ändringsarbeten som inte 
vållar hyresgästen väsentlig olägenhet vid utövningen 
av hyresrätten.

Om hyresvärden vill utföra annat arbete i lokalen 
skall hyresgästen underrättas minst sex månader innan 
arbetet inleds. Om hyresgästen byts efter det att medde-
landet lämnades, skall också den nya hyresgästen innan 
hyresavtalet ingås underrättas om arbetet men någon ny 
tid beräknas inte för den nya hyresgästens del. Hyres-
gästen har rätt att inom 14 dagar från det att medde-

landet mottogs häva hyresavtalet med verkan från den 
tidpunkt då arbetet skall inledas.
77 §. Hyresgästens rätt till nedsättning av hyran samt 
skadestånd

Hyresvärden skall se till att en åtgärd hyresvärden har 
rätt att vidta enligt detta kapitel inte orsakar hyresgästen 
större olägenhet eller störning än nödvändigt.

Hyresgästen har rätt till befrielse från hyran eller skä-
lig nedsättning av hyran under den tid lokalen inte har 
kunnat användas eller under vilken den inte varit i det 
skick som kan krävas eller i avtalat skick. Hyresgästen 
har även rätt till ersättning för skada som hyresgästen lidit.

Hyresgästen har dock inte rätt till nedsättning av 
hyra, befrielse från hyra eller skadestånd, om reparatio-
nen eller ändringsarbetet utförts på grund av skada som 
hyresgästen skall svara för.

Rätt till nedsättning av hyran uppkommer vid den 
tidpunkt då hyresvärden fick kännedom om brist som 
avses i 2 mom.
78 §. Underuthyrning

Hyresgästen får inte utan hyresvärdens samtycke 
upplåta lokalen i sin helhet att användas av någon an-
nan. Hyresgästen har dock rätt att upplåta en del av 
lokalen att användas av någon annan mot vederlag 
(underuthyrning), om inte hyresvärden vållas avsevärd 
störning.

Ett underuthyrningsförhållande upphör utan uppsäg-
ning samtidigt som det primära hyresförhållandet. På 
underuthyrning tillämpas i övrigt denna lag.
79 §. Förbjudna villkor

Ett villkor som begränsar hyresgästens rättigheter en-
ligt 68, 69, 70, 71, 72 eller 77 §§ är ogiltigt. Ett villkor 
som föreskriver strängare ansvar för hyresgästen än vad 
som följer av 73 § 2 och 3 mom. är tillåtet om det med 
beaktande av lokalens användningssyfte enligt hyresav-
talet finns grundad anledning till det.

11 kap. Överlåtelse av hyresavtal för lokal

80 §. Möjlighet att överlåta hyresrätten
Hyresgästen får inte överlåta sin hyresrätt utan hyres-

värdens samtycke, om inte annat följer av detta kapitel.
Hyresgästen befrias från de skyldigheter som avtalet 

innebär från dagen då överlåtelsen skedde, förutsatt att 
hyresvärden har gett sitt samtycke till överlåtelsen.
81 §. Överlåtelse av hyresrätten när rörelse överlåts

Idkar hyresgästen under firma som är antecknad i 
handelsregistret rörelse i en lokal som helt eller delvis 
har hyrts för detta ändamål, har hyresgästen, då rörelsen 
överlåts till någon annan, rätt att överlåta hyresrätten till 
lokalen till denne utan tillstånd av hyresvärden, om inte 
något annat har avtalats eller hyresvärden har grundad 
anledning att motsätta sig överlåtelsen av hyresrätten.

Hyresgästen befrias från sina skyldigheter sedan hy-
resgästen skriftligen lämnat hyresvärden meddelande 
om överlåtelsen.
82 §. Fortsättande av hyresförhållande efter hyresgäs-
tens död

Om hyresgästen avlider, förblir hyresavtalet i kraft 
på samma sätt som tidigare och dödsboet övertar hy-
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resgästens förpliktelser enligt hyresavtalet. Dödsboet 
kan dock alltid säga upp avtalet att upphöra att gälla 
en månad från det månadsskifte som inträffar närmast 
efter det att hyresgästen avlidit. Om hyresgästen hade 
hyrt lokalen tillsammans med någon annan tillkommer 
uppsägningsrätten dödsboet och den andra hyresgästen 
gemensamt. Både dödsboet och den andra hyresgästen 
har också rätt att säga upp avtalet för egen del.

En medlem av dödsboet har med samtycke av döds-
boet rätt att fortsätta hyresförhållandet, om inte hyres-
värden har grundad anledning att motsätta sig detta. 
Samma rätt har den som hyrt lokalen tillsammans med 
de avlidna. Den som önskar fortsätta hyresförhållandet 
skall inom tre månader från hyresgästens död underrätta 
hyresvärden därom. När hyresvärden underrättats upp-
hör dödsboets ansvar för uppfyllande av hyresvillkoren.

Ett villkor som begränsar hyresgästens, dödsboets el-
ler dess delägares rätt enligt denna paragraf är ogiltigt.
83 §. Konkurs för hyresgäst

Hyresvärden har rätt att med anledning av hyresgäs-
tens konkurs häva hyresavtalet, om konkursboet eller 
hyresgästen inte inom 14 dagar ställer säkerhet eller 
meddelar att man åtar sig ansvaret för de förpliktelser 
som följer av hyresavtalet. Om säkerhet ställs senare, 
men innan meddelande om hävning har delgetts, före-
ligger inte rätt att häva hyresavtalet.

Avträdande av hyresgästens egendom till konkurs 
hindrar inte att hyresavtalet sägs upp eller hävs på nå-
gon annan grund enligt denna lag. Sedan konkursen 
inletts har hyresvärden dock inte rätt att häva avtalet 
på grund av att hyra inte har betalats för tiden före kon-
kursen.

Om konkursboet använder lokalen, ansvarar det un-
der denna tid för att förpliktelserna enligt avtalet upp-
fylls även om det inte åtagit sig ansvaret för dem.

När ett hyresavtal upphör enligt 1 mom. har hyres-
värden rätt till ersättning för skada.
84 §. Skuldsanering och företagssanering

Sedan hyresgästen beviljats skuldsanering eller före-
tagssanering enligt lagen om skuldsanering för privat-
personer eller lagen om företagssanering, kan hyresgäs-
ten, med utredarens samtycke, säga upp hyresavtalet att 
upphöra inom två månader från uppsägningen obero-
ende av de villkor som gäller avtalets varaktighet eller 
uppsägningen av avtalet.

Hyresgästen är inte skyldig att utöver den hyra som 
hänför sig till uppsägningstiden betala någon ersättning 
för att avtalet upphör i förtid på grund av skuldsanering 
eller företagssanering.

12 kap. Uppsägning av hyresavtal för lokal

85 §. Uppsägning
Om ett hyresavtal som gäller tills vidare sägs upp, 

upphör det efter uppsägningstidens utgång, såvida inte 
något annat har avtalats eller följer av denna lag.

Ett tidsbestämt avtal kan sägas upp i förtid endast om 
hyresgästen avlider eller beviljas skuldsanering. Be-
stämmelser om detta finns i 82 och 84 §§.

86 §. Uppsägningstid i hyresförhållanden som gäller 
tills vidare

Uppsägningstiden i ett hyresförhållande som gäller 
tills vidare är tre månader från det månadsskifte som 
inträffar närmast från uppsägningen, om inte annat har 
avtalats.
87 §. Flyttningsdag

Flyttningsdag är den dag då hyresförhållandet upphör.
88 §. Meddelande om uppsägning

När hyresvärden säger upp hyresavtalet skall hyres-
värden lämna hyresgästen ett skriftligt uppsägnings-
meddelande. Av uppsägningsmeddelandet skall framgå 
den tidpunkt då hyresförhållandet upphör och grunden 
för uppsägningen. Som uppsägningsmeddelande gäller 
även en stämning angående vräkning av hyresgästen, 
i vilken det krävs att hyresförhållandet skall upphöra.

När hyresgästen säger upp hyresavtalet skall uppsäg-
ningsmeddelandet lämnas till hyresvärden eller till den 
som uppbär hyran, dock inte penninginrättning. Den 
tidpunkt då hyresförhållandet upphör skall anges och 
även grunden för uppsägningen, om uppsägningen krä-
ver stöd i lag. Uppsägningen kan ske både skriftligen 
och muntligen.

Uppsägning skall ske bevisligen.
Om det inte är känt vem som är hyresgäst, får med-

delande om uppsägning även publiceras i den officiel-
la tidningen. Dessutom skall ett tillkännagivande om 
uppsägningen lämnas i den lägenhet som uppsägningen 
gäller. Meddelandet anses ha kommit till hyresgästens 
kännedom den dag tidningen utkommer.

Om uppsägningen inte har verkställts i enlighet med 
denna paragraf, är uppsägningen utan verkan.

13 kap. Hävning av hyresavtal för lokal

89 §. Hyresgästens rätt att häva avtalet
Hyresgästen har rätt att häva avtalet om
1) hyresgästen eller någon anställd hos hyresgästen 

vållas uppenbar fara för hälsan när lokalen används för 
det ändamål som avses i avtalet,

2) lokalen eller en del av den har kommit ur hyresgäs-
tens besittning eller

3) hyresvärden väsentligt bryter mot det som har av-
talats i fråga om lokalen.

Om den omständighet som utgjort hävningsgrund en-
dast är av ringa betydelse, föreligger inte rätt att häva 
avtalet.

Hyresgästen kan när som helst åberopa en hävnings-
grund som avses i 1 mom. 1 punkten. En hävningsgrund 
som avses i 2 punkten får åberopas inom en månad från 
det att grunden uppkom. En hävningsgrund som avses 
i 3 punkten får åberopas inom skälig tid från det att den 
kom till hyresgästens kännedom. Hyresgästen förlorar 
dock inte sin hävningsrätt så länge det förfarande som 
avses i 3 punkten pågår.
90 §. Hyresvärdens rätt att häva avtalet

Hyresvärden har rätt att häva hyresavtalet om
1) hyresgästen inte betalar hyran inom avtalad tid,
2) hyresrätten överlåts eller lokalen eller en del av 

den annars upplåts för att användas av någon annan i 
strid med bestämmelserna i denna lag,
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3) lokalen används för något annat ändamål eller på 
något annat sätt än vad som förutsattes då hyresavtalet 
ingicks,

4) hyresgästen för eller tillåter ett störande liv i lo-
kalen,

5) hyresgästen vanvårdar lokalen,
6) hyresgästen i lokalen bryter mot bestämmelserna 

om bevarande av hälsa och ordning eller om
7) hyresgästen annars väsentligt bryter mot det som 

har avtalats i fråga om lokalen.
De i 1 mom. nämnda hävningsgrunderna gäller i till-

lämpliga delar även sådana gemensamma utrymmen 
och anordningar i fastigheten eller byggnaden som 
hyresgästen med anledning av hyresavtalet har rätt att 
använda.

Hyresvärden får dock inte häva avtalet om det som 
ligger hyresgästen till last är av ringa betydelse.

Om hyresvärden inte åberopar grunden för hävning 
inom två månader från det att den kom till hyresvärdens 
kännedom går rätten att häva avtalet på den grunden 
förlorad. Hyresvärden förlorar dock inte hävningsrät-
ten så länge det förfarande som avses i 1 mom. 1 eller 
4-7 punkten pågår.

Om hyresvärdens rätt att häva avtalet finns dessutom 
bestämmelser i 9, 83, 95 och 97 §§.
91 §. Skadestånd med anledning av hävning av avtalet

Hyresvärden har rätt att få ersättning av hyresgästen 
för skada som hyresvärden vållas på grund av att hyres-
avtalet hävs med stöd av 90 § 1 mom.

Hyresgästen har rätt att få ersättning av hyresvärden 
för den skada som hyresgästen vållas på grund av att 
avtalet hävs med stöd av 89 § 1 mom., om hävningen 
berott på försummelse, vårdslöshet eller en annan om-
ständighet som skall räknas hyresvärden till last.
92 §. Meddelande om hävning

En hyresvärd eller hyresgäst som vill utnyttja sin rätt 
att häva hyresavtalet skall lämna ett skriftligt hävnings-
meddelande. I det skall nämnas hävningsgrunden och 
tidpunkten när hyresförhållandet upphör, om hyresför-
hållandet skall upphöra senare än vid delgivningen av 
hävningsmeddelandet. Som hävningsmeddelande anses 
även en stämning i vilken det krävs att hyresförhållan-
det skall hävas.

Hävning skall ske bevisligen.
93 §. Förbjudna villkor

Ett villkor som tillåter hyresvärden att häva avtalet på 
någon annan grund än vad som är tillåtet enligt denna 
lag är ogiltigt.

Parterna kan avtala att hyresgästen har rätt att häva 
avtalet även på någon annan grund än vad som är tillåtet 
enligt denna lag.

Ett villkor som säger att hyresgästen är skyldig att 
betala hyra efter det att hyresförhållandet har upphört 
är ogiltigt.

14 kap. Byte av hyresvärd för bostadslägenheter och 
lokaler

94 §. Hyresvärdens anmälningsskyldighet
Om hyresvärdens rätt att besitta lägenheten upphör, 

är hyresvärden skyldig att utan dröjsmål underrät-

ta hyresgästen. Om hyresgästen inte underrättas, har 
hyresgästen rätt att få skälig ersättning för sina flytt-
ningskostnader och den skada som uppkommit, om inte 
hyresvärden kan visa att hyresgästen visste att hyres-
värdens besittningsrätt skulle upphöra.
95 §. Överlåtelse eller övergång av äganderätten

Har en byggnad som omfattar en uthyrd lägenhet 
eller aktier som berättigar till besittning av lägenheten 
frivilligt överlåtits eller övergått i någon annans ägo 
eller har äganderätten övergått med stöd av giftorätt, 
testamente, arvsrätt eller till följd av att ett samägande-
rättsförhållande upplöses, binder hyresavtalet den nya 
ägaren, om

1) hyresgästen innan överlåtelsen eller förvärvet sker 
har tagit lägenheten i sin besittning,

2) i överlåtelseavtalet har tagits in en bestämmelse 
om hyresavtalets bestånd eller

3) inskrivning har fastställts till säkerhet för hyres-
rättens bestånd.

Vad som ovan sägs om överlåtelse eller övergång 
av äganderätten gäller på motsvarande sätt överlåtelse 
eller övergång av annan rätt med stöd av vilken hyres-
värden har haft rätt att hyra ut lägenheten. Om ett bo-
stadsaktiebolags rätt att ta en lägenhet i sin besittning 
och verkningarna av detta på hyresgästens ställning 
finns bestämmelser [i lagen om bostadsaktiebolag (FFS 
809/1991)]. Under den tid bostadsaktiebolaget med 
stöd av 8 kap. lagen om bostadsaktiebolag har lägenhe-
ten i sin besittning har hyresgästen inte besittningsrätt 
till lägenheten.

Ett hyresavtal som enligt 1 eller 2 mom. inte binder 
den nya ägaren eller förvärvaren av rätten förblir dock 
i kraft, om inte ägaren eller förvärvaren häver avtalet 
inom en månad från förvärvet eller vid den tidpunkt då 
ägaren eller förvärvaren fick kännedom om hyresavta-
let.

Ett villkor som begränsar hyresgästens rätt enligt 
denna paragraf är ogiltigt.

L om bostadsaktiebolag (FFS 809/1991) har ersatts av L om bo-
stadsaktiebolag (FFS 1599/2009).

96 §. Verkan av exekutiv auktion
Om en fastighet sålts på exekutiv auktion har köparen 

rätt att säga upp hyresavtalet för en lägenhet som hör 
till fastigheten inom en månad från det att köparen tog 
fastigheten i sin besittning eller från den senare tidpunkt 
då köparen fick kännedom om hyresavtalet, om inte nå-
got förbehåll om hyresrättens bestånd har gjorts vid den 
exekutiva auktionen. Detsamma gäller arrenderätt till 
tomt samt sådan arrenderätt jämte byggnader som kan 
säljas på exekutiv auktion så som fast egendom.

Samma rätt att säga upp hyresavtalet har den som har 
köpt en byggnad som omfattar en uthyrd lägenhet eller 
de aktier som berättigar till besittning av lägenheten, 
om byggnaden eller aktierna har mätts ut och sålts så 
som stadgas om utmätning och försäljning av lös egen-
dom.

Denna paragraf tillämpas dock inte på hyresavtal 
som ett bolag har slutit rörande en lägenhet som bolaget 
har tagit i sin besittning med stöd av 85 § lagen om 
bostadsaktiebolag.
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97 §. Byte av lägenhetsägare på grund av klandertalan 
eller inlösen

Om en byggnad som omfattar en uthyrd lägenhet el-
ler de aktier som berättigar till besittningen av lägenhe-
ten till följd av klandertalan har frångått den som hyrt ut 
lägenheten eller den som byggnaden eller aktierna har 
övergått till, får den rätta ägaren häva hyresavtalet inom 
en månad från det domen har vunnit laga kraft eller från 
den senare tidpunkt då den rätta ägaren fick kännedom 
om avtalet.

Rätt att häva ett hyresavtal har också den som med 
stöd av en bestämmelse i bolagsordningen har löst in de 
aktier som berättigar till besittning av lägenheten, om 
hyresavtalet har ingåtts under den tid inlösningsrätten 
var i kraft eller en rättegång om inlösningsrätten var an-
hängig. Hyresavtalet skall härvid hävas inom en månad 
från inlösningen av aktierna eller domstolens lagakraft-
vunna beslut om inlösningsrätten eller från den senare 
tidpunkt då inlösaren fick kännedom om avtalet.
98 §. Bindande verkan av ändring, villkor eller presta-
tion gentemot ny ägare

En ändring i hyresavtalet och ett därtill fogat nytt 
villkor samt en prestation enligt hyresavtalet som har 
förfallit efter det lägenheten har överlåtits eller övergått 
gäller inte mot den nya hyresvärden för lägenheten, om 
anteckning inte har gjorts om ändringen, villkoret eller 
prestationen i hyresvärdens avtalsexemplar eller någon 
annan tillförlitlig bevisning inte läggs fram om saken 
och den nya hyresvärden inte när överlåtelsen eller 
övergången skedde kände till ändringen, villkoret eller 
prestationen. En ändring eller ett villkor eller en presta-
tion blir dock bindande för den nya hyresvärden, om 
hyresvärden inte inom en månad efter att ha fått känne-
dom om saken underrättar hyresgästen om att ändring-
en, villkoret eller prestationen inte godkänns.

Om hyresvärden lämnar ett meddelande som avses i 
denna paragraf, har hyresgästen rätt att inom en månad 
därefter häva hyresavtalet.

Om ägaren eller någon annan hyresvärd har bytts i 
hyresförhållandet och hyresgästen inte skriftligen har 
underrättats om detta, kan hyresgästen åberopa en pre-
station som hyresgästen har gjort enligt gällande avtal, 
om hyresgästen inte har känt till att hyresvärden bytts.
99 §. Skadestånd när hyresavtal upphör

När ett hyresavtal upphör av en orsak som avses i 
detta kapitel, har hyresgästen rätt att få ersättning av 
hyresvärden för skada som vållats av att hyresavtalet 
upphör, om hyresvärden då grunden för upphörande av 
hyresförhållandet uppstod var ansvarig gentemot hy-
resgästen för hyresförhållandets bestånd. Hyresgästen 
har dock inte rätt till skadestånd, om hyresgästen själv 
när hyresavtalet ingicks eller ändringen av eller tilläg-
get till hyresavtalet gjordes eller om förfallen prestation 
betalades kände till eller borde ha känt till grunden för 
upphörandet.

Om endast en del av lägenheten har kommit ur hyres-
gästens besittning till följd av att hyresvärden bytts, har 
hyresgästen rätt att utöver skadestånd få skälig nedsätt-
ning av hyran.

15 kap. Särskilda bestämmelser om bostadslägenheter 
och lokaler

100 §. Förbjudna villkor om inskrivning och kvittningsrätt
Ett villkor som begränsar eller förbjuder möjlighe-

ten att söka inskrivning till säkerhet för hyresrättens 
bestånd eller hyresgästens rätt att kvitta hyra mot en 
motfordran är ogiltigt.
101 §. Preskription

Rätt till ersättning eller annan fordran som grundar 
sig på ett hyresavtal eller hyresförhållande eller på den-
na lag har förfallit, om talan inte har väckts inom tre 
år från dagen då hyresförhållandet upphörde. Talan får 
dock inte väckas om tio år förflutit från tidpunkten då 
rätten till ersättning uppkom.
102 §. Fullgörande av delgivningsskyldighet

Delgivningsskyldighet som följer av denna lag full-
görs i enlighet med denna paragraf om inte något annat 
bestäms någon annanstans i denna lag.

Meddelanden och uppmaningar kan sändas per post 
i rekommenderat brev under den adress som mottaga-
ren vanligen använder. Om meddelandet har sänts på 
behörigt sätt, får avsändaren åberopa det även om det 
försenas eller inte kommer fram till mottagaren.

Stämningar eller andra meddelanden eller uppma-
ningar vilka gäller en lägenhet som makar eller sambor 
gemensamt eller någon av dem har hyrt för att användas 
som gemensamt hem får sändas till makan eller maken 
eller någondera sambon.
103 §. Tidpunkt då tidsfrist utlöper

Om den dag då en åtgärd enligt denna lag skall vidtas 
infaller på en lördag, söndag, annan helgdag, självstän-
dighetsdagen, självstyrelsedagen, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton, kan åtgärden vidtas därpå föl-
jande vardag.

Vid beräkning av en i dagar uttryckt tid inom vilken 
en åtgärd skall vidtas, beaktas inte den dag från vilken 
den tid som utsatts i denna lag börjar löpa. En i månader 
eller år uttryckt tid inom vilken en åtgärd skall vidtas 
går ut den dag i den bestämda månaden som till namn 
eller ordningsnummer motsvarar den dag från vilken 
den i denna lag utsatta tiden börjar löpa. Om motsva-
rande dag inte finns i den månad då den bestämda tiden 
löper ut, anses dess sista dag vara den bestämda tidens 
slutdag.

En bestämd tid som uttryckts i dagar, månader eller 
år före en nämnd dag räknas bakåt från den dagen enligt 
de grunder som gäller när den skall räknas framåt enligt 
2 mom.
104 §. Handräckning

Hyresvärden har rätt att få handräckning av polisen 
om hyresvärden vägras sådan rätt till tillträde till lägen-
heten som avses i 29, 30, 74 och 75 §§.

Hyresgästen har rätt att få handräckning av polisen 
om hyresvärden uppenbart orättmätigt hindrar hyres-
gästen att använda den rätt som hyresgästen har enligt 
hyresavtalet eller denna lag.
105 §. Landskapsförordning

Närmare bestämmelser om verkställigheten och 
tillämpningen av denna lag kan utfärdas genom land-
skapsförordning.
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16 kap. Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

106 §. Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
Genom denna lag upphävs, såvitt gäller giltigheten i 

landskapet Åland, hyreslagen av den 10 juli 1987 (FFS 
653/1987) jämte ändringar som tillkommit före den 1 
januari 1993 (den gamla hyreslagen).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får 
vidtas innan den träder i kraft.
107 §. Hyresavtal som ingåtts innan lagen trätt i kraft

På hyresavtal som ingåtts innan denna lag trätt i kraft 
tillämpas den gamla hyreslagen, om inte något annat 
anges i detta kapitel.
108 §. Höjning av hyran under år 1999

År 1999 får hyran för bostadslägenheter höjas med 
maximalt en mark per kvadratmeter.
109 §. Tidsfrist som löper och anhängig rättegång

Om tidsfristen för ett meddelande eller en åtgärd en-
ligt den gamla hyreslagen går ut sedan denna lag har 
trätt i kraft, skall verkan av att tidsfristen löpt ut samt av 
meddelandet eller åtgärden bestämmas enligt den gam-
la hyreslagen.

Ett ärende som när denna lag träder i kraft är an-
hängigt vid domstol och som gäller hyresförhållandet 
för en lägenhet behandlas och avgörs enligt den gamla 
hyreslagen.

Om ett avtal sagts upp eller ett tidsbestämt avtal upp-
hört före denna lags ikraftträdande, skall 12 kap. den 
gamla hyreslagen tillämpas vid en eventuell rättegång 
och ärendet skall behandlas och avgöras enligt den 
gamla hyreslagen även om talan väcks efter denna lags 
ikraftträdande.
110 §. Justering av hyror som omfattats av hyresregle-
ringen

Hyresvärden i ett hyresförhållande som uppkommit 
innan denna lag trätt i kraft får årligen höja hyran med 

ett belopp som motsvarar förändringen i konsument-
prisindex för Åland sedan denna lag trätt i kraft. Höj-
ningen får ske sedan ett år förflutit från ikraftträdandet 
av denna lag och under förutsättning att parterna inte 
har avtalat något annat om höjning av hyran. Detta gäl-
ler endast sådana hyresförhållanden som inte omfattas 
av 129 § 1 mom. den gamla hyreslagen.

Hyresvärden skall skriftligen meddela hyresgästen 
om hyreshöjningen, den nya hyran och tidpunkten då 
hyran höjs. Hyran kan höjas tidigast från ingången av 
den hyresperiod som följer på meddelandet om hyres-
höjningen.

H 16 Landskapslag (2008:128) om tillämpning 
i landskapet Åland av lagen angående 
vissa grannelagsförhållanden

1 §. Om inget annat följer av denna lag tillämpas 1-2 
samt 5-16 §§ lagen av den 13 februari 1920 angående 
vissa grannelagsförhållanden (FFS 26/1920) i landska-
pet Åland.

1 och 6 §§ L (FFS 26/1920) angående vissa grannelagsförhållan-
den har upphävts.

2 §. Ändringar i den lagstiftning som avses i 1 § ska 
tillämpas i landskapet från den tidpunkt de träder i kraft 
i riket.
3 §. Denna lag träder i kraft den 1 december 2008.

Med ikraftträdandet av denna lag upphävs lagen av 
den 13 februari 1920 angående vissa grannelagsförhål-
landen (FFS 26/1920), i den lydelse den har i enlighet 
med 71 § självstyrelselagen för landskapet Åland.
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