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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 1andskapslag 

angående ändring av 1andskaps1agen om land

skapsandel för underhållskostnader för gator. 

Landskapsstyrelsen beviljar kommunerna landskapsandel for kostnader för underhäll 

av gator och vägar inom byggnadsplaneområde i enlighet med landskapslagen om land

skapsandel för underhå!lskostnader för gator (46/80). Landskapsandelarna utgår enligt 

kommunernas bärkraftsklasser. 

Regeringen överlämnade den 14 november 1986 tlll rlksdagen en proposition med 

förslag ti!l ändring av reglerna om statsande1 för kostnader för underhåll av gator i 

stads- och byggnadsplaneområde (reg. prop. nr 223/86 rd). Statsandelsskalan föreslås där 

sänkt med fyra procentenheter. Sänkningen är ett led i en reform enligt vilken den 

gatuavgift som uppbärs av fastighetsägarna på grund av kostnaderna för gatuunderhållet 

skaH sänkas. Den statsande! som utgår ti!l fastighetsägarna föreslås härvid öka 

samtidigt som fastighetsägarnas andel av underhå!lskostnaderna skulle minska. Därt111 

framställs det att kommunens betalnlngsandel skall öka i motsvarande utsträckning, 

medan beloppet av statsandelen skall bibehållas på den nivå det skulle vara med en 

tillämpning av nuvarande bestämmelser. 

Enligt 1andskapsstyre1sens uppfattning är det ändamålsenligt med beaktande av 

principerna för den skattefinansiella utjämningen att reglerna om landskapsandelar för 

underhållskostnader för gator och vägar i sak överensstämmer med de bestämmelser 

som regeringen föreslår att skall gälla i riket. Landskapsstyrelsen anser därför att 

bestämmelserna om Jandskapsandel i ovannämnda landskapslag bör ändras l motsvarande 

avseende. 

Fastighetsägarna i landskapet har inte påförts skyldighet att delta i underhållskost

naderna tillsammans med kommunen och erlägger därför ingen gatuavgift. Till följd av 

detta är den skala enligt vilken !andskapsande! utgår uppgjord så att där beaktas såväl 

fastighetsägarnas och kommunernas rätt till understöd som fördelningen av betalnings

skyldigheten meUan parterna. Landskapsandeisskalan bör därför ändras med tUlämpning 

av samma principer. 

Ändringen Innebär att 1andskapsande!sskalan bör höjas i samtHga bärkraftsklasser. 

föreslagna landskapsande!sskalan är uppgjord med tillämpning av samma matema

tiska formel som den nu gäHande. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 
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Landskapslag 

angående ändring av 4 § 2 mom. landskapslagen om landskapsandel för underhålls

kostnader för gator. 

I enlighet med landstingets beslut 4 § 2 rnom. landskapslagen den 16 juli 

1980 om landskapsandel för underhållskostnader för gator (46/80) som följer: . 

t+ § 

Landskapsandel för i l mom. avsedda kostnader utgår i enlighet med lagen om 

bärkraftsklassificering av kommunerna (FFS 665/67) som följer: 

Kommunens bärkraftsklass 
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Denna lag tillämpas från ingången av år 1987. 

Mariehamn den 17 december 1986 

Lantråd 

Lagberedningssekreterare 

Landskapsandel i procent 
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Folke Woivalin 

Janina Groop 


