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om ändring av landskapslagen om fornminnen
Föredragen för Republikens President den 2 juli 1999
Utfärdad i Mariehamn den 12 augusti 1999

I enlighet med lagtingets beslut1)
upphävs 22 § landskapslagen den 25 mars
1965 om fornminnen (9/65),
ändras 1-3, 5-7, 10-13, 17 och 18 samt 2325 §§ samt
fogas till lagen en ny 25a § som följer:
1§
Fasta fornlämningar är fredade som minne
av Ålands tidigare bebyggelse och historia.
Utan tillstånd som meddelats med stöd av
denna lag är det förbjudet att gräva ut, ändra,
skada, ta bort eller på annat sätt rubba en fast
fornlämning eller att täcka över den.
2§
Fasta fornlämningar är följande varaktigt
övergivna lämningar efter människors verksamhet under forna tider:
1) jord- och stenhögar, rösen, stenringar och
andra stenläggningar och stensättningar som
under forna tider uppförts av människor,
2) gravar och gravfält från forna tider, även
sådana utan synligt märke ovan jord,
3) stenar och klippytor med inskrifter, bilder
eller andra ristningar eller målningar, sliprännor, andra slip- eller huggspår eller offergropar,
4) offerkällor, offerträd, offerstenar och andra kultplatser samt forntida tingsplatser,
5) bostadslämningar samt bo- och arbetsplatser från forna tider liksom bildningar, vilka uppkommit vid användning av sådana bostäder eller platser,
1)
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6) forntida övergivna borgar, borgbackar, befästningar, fästen, vallar och vallgravar samt
rester av dem, ruiner av kyrkor, kapell, kloster och
andra byggnader av historisk betydelse samt
forntida gravplatser, vilka inte finns på en begravningsplats som vårdas av en församling,
7) stenar, kors och vårdar, vilka under forna
tider rests i religiöst syfte eller till minne av
någon person eller händelse samt andra sådana
minnesmärken,
8) lämningar av forntida historiskt betydelsefulla färdvägar, vägmärken, sjömärken och broar
samt vårdkasar, labyrinter och andra sådana
anläggningar samt
9) fasta naturföremål till vilka åldriga seder,
sägner eller betydande historiska minnen är
knutna.
Kända fasta fornlämningar i landskapet skall
antecknas i ett register som landskapsstyrelsen
upprättat för ändamålet.
3§
Landskapsstyrelsen övervakar att fornlämningar skyddas i enlighet med denna lag.
5§
Har en fast fornlämning jämte skyddsområde
fastställts vid fastighetsförrättning eller exproprierats skall därvid fastställda gränser gälla.
Har en fornlämnings gränser inte fastställts
vid fastighetsförrättning eller exproprierats
skall landskapsstyrelsen fastställa gränserna
på eget initiativ eller på ansökan av fastighets-
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ägaren. Till ansökan skall bifogas förslag till
gränser för fornlämningen, utredning om äganderätten till den fastighet inom vilken fornlämningen finns, utdrag ur fastighetsregistret samt
tillförlitlig karta eller kartskiss som visar var
fornlämningen finns. Skall gränserna fastställas på landskapsstyrelsens initiativ skall fastighetsägaren ges tillfälle att bli hörd.
Har en fornlämnings gränser inte fastställts
så som anges ovan skall gränserna gå så att
skyddsområdet blir två meter brett räknat från
fornlämningens synliga ytterkanter.
6§
Om det finns en fast fornlämning på ett område där fastighetsförrättning är anhängig
skall fornlämningen och skyddsområdet utmärkas på en karta och antecknas i fastighetsregistret.
Vid en fastighetsförrättning skall en fornlämning och dess skyddsområde avskiljas till
delägarnas samfällda område om sakägarna
kommer överens om detta.
7§
Om ett skyddsområde, vars gränser bestämts av landskapsstyrelsen, orsakar en fastighetsägare eller en nyttjanderättshavare olägenhet som inte är ringa vid användandet av en
fastighet, har fastighetsägaren respektive nyttjanderättshavaren rätt till ersättning av landskapets medel om användandet av fastigheten
inte har varit inskränkt på motsvarande sätt
tidigare.
Kommer parterna inte överens om den ersättning som avses i 1 mom. skall talan om ersättningen väckas vid Ålands tingsrätt inom ett år
från det att skyddsområdets gränser fastställdes genom ett laga kraft vunnet beslut.
Utgör en fastighet, inom vars område skyddsområdet är beläget, pant för fordran eller rätt
att uppbära viss återkommande avkastning,
skall ersättningen deponeras hos länsstyrelsen
och fördelas såsom föreskrivs om köpesumman
för utmätt egendom. Innehavaren av panträtt
har samma rätt till deponerat belopp som till
fastigheten. En deponering får dock inte göras
om panträttsinnehavaren samtycker till att
ersättningen inte deponeras eller om olägenheten, till följd av att den förmån som skall ersättas är ringa, inte nämnvärt skall anses ha
minskat säkerhetens värde.
10 §
Landskapsstyrelsen har rätt att undersöka
en fast fornlämning, utmärka dess gränser med
pålar, inhägnad eller andra märken eller ange
den med en på platsen upprest tavla samt att

iordningställa en fornlämning och att på till
fornlämningen hörande mark utföra röjning
samt vidta andra för fornlämningens skydd och
vård nödvändiga åtgärder. Landskapsstyrelsen kan även, på villkor som den bestämmer,
meddela tillstånd åt annan att undersöka en
fornlämning samt med mottagarens samtycke
tillsvidare överlåta den lokala vården av fornlämningen åt en kommun, en församling eller
ett samfund.
Om särskilda skäl kräver det kan landskapsstyrelsen omhänderta en fornlämning eller en
del av en fornlämning att förvaras och vårdas
på en annan plats. Detta gäller även en fornlämning eller en del av en fornlämning som har
infogats i ett byggnadsverk.
Den som har orsakats en skada genom en
åtgärd som avses i 1 eller 2 mom. har rätt till full
ersättning av landskapets medel.
11 §
Orsakar en fast fornlämning oskäligt stor
olägenhet i förhållande till fornlämningens
betydelse kan landskapsstyrelsen på ansökan,
efter att en arkeologisk undersökning av fornlämningen har utförts, meddela tillstånd att
rubba fornlämningen eller att täcka över den på
sätt som annars enligt 1 § 2 mom. är förbjudet.
I tillståndet kan särskilda villkor intas.
Tillstånd att tillfälligt, under högst sex månader, täcka över en fast fornlämning kan meddelas utan föregående arkeologisk undersökning. Tillståndet kan förlängas med högst sex
månader om synnerliga skäl för det föreligger.
Har ansökan gjorts av annan än fastighetsägaren skall fastighetsägaren ges tillfälle att bli
hörd.
Om tillstånd att rubba en fast fornlämning
vid förverkligande av ett allmänt arbetsföretag
föreskrivs i 13 §.
12 §
Avslås en ansökan om att rubba eller att
täcka över en fast fornlämning som orsakar
sökanden olägenhet som inte är ringa, har sökanden rätt till full ersättning av landskapets
medel om uppgift om fornlämningen inte var
införd i landskapsstyrelsens register för fasta
fornlämningar när den påträffades. Rätten till
ersättning förutsätter att ansökan inkom till
landskapsstyrelsen inom två år från registreringen av fornlämningen. Ett beslut att avslå en
ansökan skall delges sökanden.
Kommer parterna inte överens om den ersättning som avses i 1 mom., skall talan om
ersättningen väckas vid Ålands tingsrätt inom
ett år från det att landskapsstyrelsens beslut
att avslå ansökan vann laga kraft.
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Utgör en fastighet, inom vars område fornlämningen är belägen, pant för fordran eller har
någon annan än fastighetsägaren rätt att uppbära viss återkommande avkastning, skall vad
som föreskrivs om deponering och fördelning av
ersättning i 7 § 3 mom. tillämpas på motsvarande sätt.
13 §
Vid planering av byggande av allmän väg,
kanal eller flygfält, reglering av vattendrag eller
annat liknande allmänt arbetsföretag eller
planläggning skall den som avser att utföra
arbetsföretaget i god tid utreda om någon fast
fornlämning kan komma att beröras och om så
är fallet genast göra en anmälan om detta till
landskapsstyrelsen för överläggning. Vid överläggningen skall fastighetsägaren höras.
Innan landskapsstyrelsen beslutar i ärendet
skall en arkeologisk undersökning utföras.
17 §
Landskapsstyrelsen har rätt att lösa in i 16 §
avsett fornföremål. Om ett fornföremål inte
inlöses skall det återställas till upphittaren
som får behålla föremålet.
Inlöses fornföremålet har upphittaren rätt
till skälig ersättning som med beaktande av
föremålets art skall fastställas av landskapsstyrelsen. Är föremålet av ädelmetall skall ersättningen motsvara minst föremålets metallvärde uppräknat med tjugofem procent.
Fornföremål som har påträffats i känd fast
fornlämning och som har samband med fornlämningen tillfaller landskapet utan lösen.
Om ett fornföremål tillfaller landskapsstyrelsen utan lösen kan särskild hittelön utbetalas till upphittaren.
18 §
Landskapsstyrelsen har rätt att undersöka
eller att på villkor som den fastställer meddela
annan tillstånd att undersöka plats där fornfynd gjorts även om där inte finns någon fast
fornlämning.
Den som har orsakats en skada genom en
åtgärd som anges i 1 mom. har rätt till full
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ersättning av landskapets medel.
Landskapsstyrelsen kan vid behov vid vite
förbjuda vidtagande av åtgärder, vilka äventyrar undersökningen på i 1 mom. avsett område.
23 §
I 11 § 1 mom. avsedd ansökan samt i 13 §
1 mom., 14 §, 16 § 2 mom. och 19 § nämnda
anmälningar skall behandlas utan dröjsmål.
24 §
En anmälan som enligt 13 § 1 mom., 14 § eller
16 § 1 mom. skall göras till landskapsstyrelsen
kan även göras till polismyndigheten. Likaså
kan ett föremål som enligt 16 § 1 mom. skall
lämnas till landskapsstyrelsen även lämnas
till polismyndigheten. Polismyndigheten skall
genast vidarebefordra anmälningar och föremål till landskapsstyrelsen.
25 §
Den som utan tillstånd företar en i 1 § 2 mom.
nämnd åtgärd eller som överträder en med stöd
av 8 § 1 mom. utfärdad föreskrift eller en i 14 §,
16 § 2 mom. eller 19 § intagen bestämmelse eller
som från landskapet bortför i 16 § 1 mom. avsett
föremål skall dömas till böter om inte strängare
straff skall utdömas med stöd av annan lag.
Den som underlåter att lämna i 16 § 1 mom.
avsett föremål till behörig myndighet eller som
underlåter att göra föreskriven anmälan har
förverkat sin rätt till ersättning samt till fyndet
och skall dömas till böter om inte strängare
straff skall utdömas med stöd av annan lag.
Detsamma gäller den som gömmer, överlåter,
förvärvar, ändrar, skadar eller från landskapet
bortför föremål som avses ovan och som enligt
bestämmelserna i denna lag skall tillställas
landskapsstyrelsen.
25a §
Ett beslut som landskapsstyrelsen fattat
med stöd av denna lag kan avseende lagligheten
överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen.
________
Denna lag träder i kraft den 1 september
1999.

Mariehamn den 12 augusti 1999
ROGER NORDLUND
vicelantråd
Harriet Lindeman
föredragande ledamot
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