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LANDSKAPSFÖRORDNING
om Ålands byggbestämmelsesamling
Utfärdad i Mariehamn den 29 september 2008

Med stöd av 7 § plan- och bygglagen
(2008:102) för landskapet Åland föreskrivs:
1§
Denna förordning innehåller bestämmelser
om de allmänna föreskrifter och allmänna råd
om byggande som ska tillämpas i landskapet
och ingå i Ålands byggbestämmelsesamling.
Föreskrifterna gäller
1) när en byggnad uppförs,
2) beträffande tillbyggda delar, när en byggnad byggs till,
3) mark- och rivningsarbeten samt
4) för tomter som tas i anspråk för bebyggelse.
De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna 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.
2§
De författningar som ingår i Ålands byggbestämmelsesamling och ska tillämpas i landskapet är
1) svenska Boverkets byggregler BBR 15 (BFS
1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 2008:6) och

2) svenska Boverkets konstruktionsregler (regelsamling för byggande, BKR 2003 med ändringar t.o.m. BFS 2008:7).
De allmänna föreskrifter och allmänna råd
som ingår i byggbestämmelsesamlingen tillämpas till den del annat inte följer av plan- och
bygglagen (2008:102) för landskapet Åland,
plan- och byggförordningen (2008:107) för landskapet Åland eller annan lagstiftning som ska
tillämpas i landskapet.
3§
Metoder och konstruktionslösningar som
finns i till svensk eller finsk standard överförd
europastandard (SS-EN eller SFS-EN) och europeisk förstandard (SS-ENV eller SFSENV) godtas som alternativ och komplettering
till de metoder och konstruktionslösningar som
anges i Boverkets byggregler och Boverkets konstruktionsregler under förutsättning att de uppfyller kraven.
4§
Ålands byggbestämmelsesamling finns tillgängligt hos landskapsregeringen under myndighetens öppethållningstid. Byggbestämmel-
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sesamlingen kan mot avgift beställas från landskapsregeringen.
5§
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober
2008.
Äldre föreskrifter får dock tillämpas på lovpliktiga arbeten i ärenden där ansökan om lov

görs före den 1 januari 2010 samt på arbeten
som inte kräver lov och som har påbörjats före
den 1 januari 2010.
__________
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