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framst ä llning till Ål ands lands ting med

f örs lag till landskapslag om enskilda vägar.
Sedan l andskaps l a g en om allmänna vägar utfärdades den 17 juli 1957

( 23/57) har i viss må n en lucka existerat inom väglagstiftningen. På
grund av nämnda landskapslag och tillhörande landskapslag om införande
av l andskaps lagen om a llmänna vägar i l andskapet Åland , utfär dad samma
dag(24/57), skall en stor del av kommunalvägarna övertagas t ill sek.
bygdevägar, v ilka underhållas av landskapet med kommunalt bidrag till
kostnaderna. Återstoden av de kommunala vägarna, s ammanlågt i landska-
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Sedan Landstingets lag- och ekonomiutskott uti skrivelse av den
22 innevarande mars meddelat l a ndskapsstyrelsen, att utskottet icke
anser sig ha möjlighet att slutföra behandlingen av landskapsstyrelsens framställning

m 22/1962

med förslag till landskapslag om enskil-

da vägar, har lcindskapsstyrelsen vid denna dag skedd föredragning
behandlat ärendet.

Landskapsstyrelsen fann därvid, att det med

hänsyn till, att motsvarande lag i riket ännu icke veterligen blivit
stadfäst samt att ett närmare övervägande av frågan om de nuvarande
'

.

kommunalvägarnas framtida förvaltning kan vara ~åkaliat, vore skäl
att i detta skede återkalla framställningen för att till Landstingets
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angående vissa grannelagsförhå llanden (FFS 26/20) och i landskapslag en
om ägovägar (19/32). Men den omständig heten, att sådana speciella st a dganden finnas, understryker också nödvän d i g heten av enhetliga stadg anden för hela den kate g ori av v ägar, som innefattas i begreppet enskilda

Vägar . Det har där f ör under en längre tid a rbetats p å en såda n l agstiftning i riket, -ehuru de t ta arbete först i å r lett t ill resultat. Med
hänsyn till det mång skiftande områ de,

som lag en är avsedd att re g l era ,

nästkommande session överlämna en ny fra~ställning i ämnet.
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelse n
vördsamt
återkalla sin framställning N:

22/1962 med förslag till landskaps l
om enskilda vägar.
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22/1992.

s e s framställning till Ålands landsting med
förslag till landskapslag om enskilda vägar.
Sedan landskapslagen om allmänna vägar utfärdades den 17 juli 1957
23/57) har i viss mån en lucka existerat inom väglagstiftningen. På
und av nämnda landskapslag och tillhörande landskapslag om införande
v landskapslagen om allmänna vägar i landskapet Åland, utfärdad samma
ag(24/57), skall en stor del av kommunalvägarna · övertagas till s.k.
ygdevägar, vilka underhållas av landskapet med kommunalt bidrag till
ostnaderna. Återstoden av de kommunala vägarna, sammanlagt i landskaungefär 200 km, skall icke övertagas tillsvidare. Den sistnämnda
uppen av vägar har varit i en osäker situation, vilket haft till
ljd, att nya kommunalvägar icke blivit byggda och osäkerheten om de
skilda vägarnas ställning i framtiden i många fall lett till återhåll1 mhet i väntan på lagstiftning i ämnet.
Sedan riksdagen i februari antagit en lag om allmänna vägar, har denovisshet blivit undanröjd. Lagen var visserligen icke stadfäst av
N: publikens President vid detta ärendes behandling i landskapsstyrel318 en, men för att möjliggöra _ett beslut av Landstinget redan under påående session• har landskapsstyrelsen i skyndsam ordning låtit utrbeta en framställning i ämnet med f ö rmodan~ att stadfästelsen skall
ake under den tid, som å tgår för Landstingets 'b~handling fJ.V ärendet.
1andskapsstyrelsens förslag grundar sig i detta fall på ett korrekturavdrag av riksdagens beslut i rikets motsvarande lagstiftnings ärende,
varför full överensstämmelse med rikets blivande lag icke kan garanteras där sådan varit avsedd. I många fall har dock en annan avfattning
w stadgandena ansetts vara att föredraga, ehuru saklig överensstämmelse ge nomgående eftersträvats.
Ehuru en lucka i lagstiftningen existerat, såsom redan framhölls,
beträffande andra än allmänna vägar, har dock vissa kategorier av
dessa vägar, som numera gemensamt skola kallas enskilda vägar, · varit
i Vederbörlig ordning reglerade genom lagstiftningen. Sålunda ingå stadganden om enskilda vägar i lagen om skifte (FFS 604/61) i 15 § lagen
angående vissa grannelagsförhållanden (FFS 26/20) och i landskapslagen
om ägovägar (19/32). Men den omständigheten, att sådana speciell~ st adganden finnas, understryker också nödvändigheten av enhetliga stadganden för hela den kategori av vägar, som innefattas i begreppet enskilda
~ägar. Det har därför under en längre tid arbetats på en sådan lagstiftning i riket 9 Bhuru detta arbete först i år lett till resultat. Med
hänsYn till det mångskiftande områ de, som lag en är avsedd att reglera,
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har den givits en detaljrik utformning, där olika förvaltningsmöjligheter och möjligheter att med myndigheters medverkan åvägabringa lösningar
i vägfrågor beaktats. Landskapsstyrelsens förslag har utarbetats i saklig överensstämmelse med rikets riksdagsbeslut så i detalj, att envar
paragraf i förslaget motsvaras av paragrafen med samma nummer i riksdagens beslut.
Beträffande lagstiftningsbehörigheten må anföras,, att ett stort antal
6 tadganden innefatta inskränkningar i den enskilda äganderätten och äro
av denna anledning av rikslagstiftningsnatur. Stadgandena om vägförrättningar och om rättsmedel äro att hänföra till rättegångsväsendet och
sålunda likaså rikets lagstiftande organ förbehållna.
X X X X X X

Förslaget upptager ingen egentlig definition på enskilda vägar, men
begreppet kan dock anses negativt definierat sålunda, att till denna
grupp av vägar höra sådana vägar, som icke Ei,ro allmänna vägar. Undantagna från lagens tillämpningsområ de äro blo.tt vägar, som endast nyttjas av en fastighets ägare på egen mark. Lagen avser sålunda med enskilda vägar endast vägar, som åtminstone i någon mån äro av samfälld
natur.
Huvudprinci-pen för väghållningen är 9 att den skall omhänderhavas
och bekostas av de personer, som ha behov av vägen, i det förhållande
de hava nytta av densamma. Är vägens betydelse icke ringa eller föreligga andra i lagen angivna skäl, skall bidrag för vägens byggande och
underhåll erläggas ur landskapsmedel (93 och 94 §§ ). Också Mariehamns
stad är under vissa förutsättningar skyldig att erlägga bidrag för väghållningen. Å andra sidan har äganderätten blivit mera tydligt klarlagd
än vad tidigare varit fallet: vägen är delägarnas och i princip icke
upplåten till allmänt begagnande. Här föreligger dock en gradskillnad
såtillvida, att om bidrag ur allmänna medel erhållits för väghållningen,
står vägen öppen för allmänt bruk, medan i annat fall vägdelägarna
kunna i;:i.vstänga den för obehöriga och uppbära tran sp ortavgift av utomstående.
Den mark, som tages i anspråk för vägen, liksom för dess biområden,
förblir här liksom enlig t lagen om allmänna vägar fastighetsägarens,
men vägdelägarna erhålla en vägrätt, som utesluter nyttjandet av marken
för annat ändamål än samfärdselns. Då vägrätten tillkommer två eller
flera personer, har den givits en servitutskaraktär genom att förbinda
den med de fastigheter, vilka den betjänar. Vägrätten skall sålunda anteeknas i jord;registret på samma sätt som andra servitut på landsbygden.
Härifrån finnes dock det undantaget~ att vägrätt också kan tillerkännas
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-3nåringsidkare, vilka icke äga fastighet inom det berörda området. Men
också i detta fall skall vägrätten icke betraktas som en personlig rättighet utan anses förbunden med ifrågavarande rörelse, så länge den best år. Upphör rörelsen, skall också vägrätten upphöra till denna del.
Skyldigheten att deltaga i väghållningskostnaderna eller - åtgärderna 1.\
åligger alla, som erhållit vägrätt eller som äga fastighet inom det om ~
r å de vägen närmast bör anses betjäna. En fastighetsägare inom området
kan dock frikalla sig från sky ldighe ten, om han kan styrka, att han har
annan förbinde l seled till fastigheten eller att vägen av annan orsak
endast i ringa mån eller icke alls är behövlig för fastigheten. Gäller
det anläggande av en ny väg, kunna en betydande del av de på området boende motsätta sig deltagande i väghållningen med laga verkan, om de
förmå styrka, att vägen för flera fastigheter tillsvidare endast skulle
erf ordras i ringa mån. Detta hindrar dock icke vägens anläggande, om
övriga sakägare vidhålla sitt yrkande, men kostnaderna förmBlas i

så-

dant fall dem emellan och endast de äro berättigadfe att nyttja väge n.
För fördelningen av kostnaderna fastställas för vägdelägarna vägenheter, varefter årskostnaderna uppdelas i vägavgifter. Den normala organisationsformen för förvaltningen av en eller fle ra enskilda vägar inom
ett område är ett av delägarna bildat väglag med en syssloman eller en
bestyrelse eller vardera. Det är dock tillåtet att sköta väghållningen
utan väglag på avtalsbasis, vilket måhända blir vanligt i sådana fall,
då antalet delägare är litet. Likaså st å r det väglaget eller delägarna
fri tt att antingen anlita en eller flera entreprenörer för gemensam räkning eller att till någ on del eller helt och hållet fördela nödi ga väghållningsåtgärd er sinsemellan att utföras av delägarna. För skogsvägar
finnes dessutom förutsatt en speciell metod för f örde lningen av underhållskostnaderna s å lunda, att s å dan kostnad kan fördelas i transportavgifter, varigenom endast de, som nyttjat vägen för ut dr ivning av virke
under året~ komma att erlägga kostnadsandel. Transportavgift kan också
krävas av utomst ående personer, som tillfälligt använda vägen för transport, som i cke sker i någon delägares intresse .
De rättigheter och skyldigheter, som härflyta av stiftande av vägrätt , skola faststäl l as vid en s.k. vägförrättning på platsen. Denna
förrättas under ledning av en lantmäteriingenjör med biträde av tvenne
gode män eller tvenne medlemmar av vägnämnden eller, i ärenden av mindre
betydelse, tvenne vittnen. Sakägare,, som är missnöjd med förrättning smännens beslut, skall anföra besvär hos ägo Gelningsrätten. Ändring i
dennas avgöranden kan i begränsad omfat .t ning sökas i högsta domstolen~
Landskapsbidraget för väg, som uppfyller i lagen stadgade krav, upp-
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-4går för underhållet till minst 20 och högst 60 procent av de verkliga
godtagbara kostnaderna, dock sålunda, att understödsprocenten på grund
av vissa omständigheter kan höjas. Bidraget ur landskapsmedel för s ådan
vägs byggande är däremot icke fastställt till procentsatsen; utan beviljas inom ramen för i ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för å r et
upptaget anslag. Skyldighet för kommunen att dfe ltaga i väghållningskostnader å ligger enligt förslaget endast Mariehamns stad, då ensk ild
väg inom stad ens område ai:J.mänt använd es för trafik. Det står givetvis
staden och landskommun fritt att efter prövning understöda privat väghållning inom kommunen.
Med hänvisning till det ovan anförda f å r landskapsstyrelsen vördsamt
förelägga Landstinget till antagande nedanstående
L a n d s k a p s 1 a g
om enskilda vägar.
0

enlighet med Alands landstings beslut stadgas:
1 kap.
Allmänna stadganden.
1 §.
Denna lag gäller alla enskilda _yägar, med undantag av s å dana vägar,
som endast ägaren eller innehavaren av vederbörande fa stighet äger
rätt att nytt ja. På enskild väg ., som även annan är berättigad att nyttja men till Vilken ingen äger bestående nyttjanderätt, tillämpas denna
lag endast i de delar 1 i vilka därom är uttryckligen stadgat.
2 §,
Vad i denna lag stadgas angående fas~i ghe t, gäller i tillämpliga
delar även gruva samt, därest omständighet erna prövas det kräva, sådan
byggnad eller inrättning på annans mark, som är avsedd att vara bestående.
Såsom likställd med ägare anses i denna lag innehavare av fastigh et,
som äger bestående eller under hans livstid eller annars under obestämd
tid f ortlöpande rätt att besitta fasti gh e ten.
3 §.
Finnas i lag för något fall stadganden angående enskild väg eller
Väg som skall s ås om sådan anses, vilka innehålla avvikelser från eller
något utöver vad i denna lag stadgas, skall sådant särskilt stadgande
Och med stöd därav utfärdad föreskrift lända till efterrättelse. I
annat fall skall denna lag tillämpas jämväl på vägar, som med st öd av
annan än denna lag byggts eller byggas till enskild väg eller av annan
0 rsak skola såsom enskild väg anses.
I

I
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-5:0enna lag skall även tillämpas på stads- och byggnadsplaneområden lik- .
väl icke i fråga om väg eller annan trafikled, som med stöd av stadseller byggnadsplanebestämmelse eller lage n den 20 februari 1960 om
skift e inom planläggningsområde (FFS 1 01/60) anordnats i byggnadskvarter.

Tillämpningen av lagen upphör, då väg eller vägdel eller sådan

trafikled, till vilke n trafiken på densamma är avsedd att överföras,
upplåtes som gata eller byggnadsplaneväg till a llmänt bruk, såsom därom
är särskilt stadgat eller bestämt. I beslut, vari gata eller byggnadsplaneväg godkännes för sitt ä n damå l , skall bestämmas, beträffande vilka
vägar eller vägdelar denna lag s tillämpning på motsvarande sätt u pph ör.
På stadsplane- eller byggnadsp laneområde skall kommun från den tidpunkt den blivit skyldig att anl ägga gata e ller väg, ti ll vilken tr afiken på enskild väg elle:r de l därav är avsedd att överföras, eller begynt bygga sådan gata eller väg, omhändertaga väghållningen i fråga om
sådan väg eller del därav. Vägdelägare eller väglag, då vägde l ägarna
bilda sådant, äger rätt att förelägga frågan om kommunens skyldighet att
omhändertaga väghållningen l andskapss tyr- e lsen för behand ling, och
' '

'

landskapsstyrelsen må vid vite förständiga kommunen att uppfylla denna
skyl dighet.
:Oå lagens tillämpning i

enli ghet med 2 mom. upphör ., skall beträffan-

de väglags upplösning o ch gäldandet av dess skulder iaktt8.ga s , vad i 84

§ 3 mom. är stadgat om indragning av väg. Likaså skall 87 §
i den mån vägområdet icke tillhör i

tillämpa~,

2 mom. avsedd gata eller byggnads-

planeväg.

4 §.
:Denna lag medför icke ändring i vad som b ör anses vara gällande angående r ätten a t t beträda annans mark o ch färdas däröver,

5
Till väg h öra körbana,

gång~

§.

och cykelbana, samt de områd en , anlägg,

ningar och anordningar, ~om varaktigt erfordra.s för dess bestånd och
användning såsom vägren, ' slänt, bankett och dike, så ock omkörningsoch vändplats, till väg ansluten för väghållningen erforderlig upplagsplats, bro, trumma, färja med färjl äge, skyddsr äck och vägmärke, efter
Vad i var je enskilt fall bör anses nöd i gt.
Enski ld väg kan även vara gångstig eller väg 1 som användes endast
Vintertid. Väg, som huvudsakligen är avsedd för av skogshushållningen
förutsatta transporter benämnes skog sv äg ...
Om byggande av br o , trumma och färja med färjläge samt därtill
hörande an ordningar i vattendrag gäll er, vad där om är särskilt stadgat.

Om byggande av bro e ller trumma på annans område gäller , om därtill icke

214
-6f ordras i vattenlagen stadgat tillstånd , vad i

denna lag är stadgat om

byggande av väg, men vid utförandet av arbetet ·skola där jämte stadganden a i vattenlagen iakttagas.

6

§.

Vägh.ållning omfattar byggande och underhåll av väg.
Med byggande av väg avses anläggning av ny väg samt flyttning, bredd-

' ·'

.,

......

-~

ning och annan förbättring av förefintlig väg .•
Såsom underhåll av väg anses åtgärder, som äro av nöden för bibehållande av vägen i ett skick, som motsvarar

des~

ändamål, däri inbe-

räknat öppenhållande av väg vintertid samt renhå llning.

7 §,
Väg skall till sin

~~räckn ing

och bredd samt även eljest pyggas så,

att ändamålet därmed på bäRta möjliga sätt
kas större skada

ell~r . förfång

~ppnås

utan att n ågqn åsam-

än behovet kräver.

yäg skall h å llas i det skick dess ändamål och nyttan därav förutsätter, likväl med beaktande av, att underhållet icke förorsakar vägdelägarna oskäliga kostnader.
Yrkar vägdelägare väghållning enligt en uppenbart hö g re standar d än
vad ovan

sagts~

skall han, vid behov i förskott, erlägga de därav för-

anledda merkostnaderna.
På område, för vilket s tads- eller byggnadsplan fastställts eller
där tätbebyggelse finnes eller är i utveckling, må väg icke byggas så
att gen0mförandet av den fastställda eller framtida planen därigenom
skulle kunna försvåras.
2 kap.

Om

v~grätt

samt annan för väghållning och nyttjande av väg

erfo~~

der lig rätt •

8

§.

Är det for fastighets ändamålsenliga nyttjande a v vikt att erhålla
vägfö rbindelse över annan fastighets område o ch länder detta icke till
betydande förfång för den senare fastigheten, skall av denna upplå tas
områd e 1 som fast ställes vid nedan stadgad vägförrättning 1 at t användas
för ovan i 5 § avsedda vägändamål. Sådan bestående nyt tjanderätt ti."1 1
annan fastighets områd e benämnes , vägrätt.
Lag samma vare i

fr åga om upplåte ls e av nödigt tilläggsområde för

flyttning eller annan förbättring av förefintlig väg, s åv ida av 16 §
icke annat följer.

9 §.
Är förefintlig väg av vikt för ett ändamålsenligt nyttjande av fastighet, som icke äger rätt till denna väg, skall vägrätt beviljas till

215
-7nämnd a v äg, s å fr a mt ej därigenom be tydand e förf å n g tillskynda s den f astighet, på vars mark vägen är belägen , e ller någon, som tidi g are äger
rätt till vägen .
Ovan i 1 mom. avsedd vägrätt beviljas vid vägf örrättning eller g enom
vederbörande vägnämnds eller väglags beslut i enlighet med v a d ned a n är
stadgat.
10 §.
Är förefintlig väg föI1 den, som lovligen idkar trafik eller annan
näring , av vikt för idkande av denna n äring, skall honom beviljas rätt
at t nyttja vägen, om denna till sin byggnad är för ifrågavarande trafik
lämplig och den fasti ghet, på vars områd e vägen är belägen, eller någon,
som ·tidigare ä g er r ä tt till vägen, ick e d ärigenom tillskyndas betydande
förf å ng. Här av s e dd rätt må beviljas av v äg lag eller vederbörande vägnämnd.
11 §
Därest vägrätt eller rätt att nyttja väg icke med stöd av 8, 9 eller
10 §§ må beviljas p å grund av det förfång nyttjandet av vägen förorsakar , må rätt till vägen likväl stiftas, om s å dant förfång kan und g ås
genom begränsning av användandet av vägen till viss årstid eller till
transporter av visst slag eller genom beviljande av på annat sätt begränsad rätt till vägen.
1 2 §.
Kräves oundg ängligen för väghållningsskyldighetens fullgörande till
undvikande av ~skäliga kostnader, att grus, sten eller annat väghållningsämne tages f rån fastighets mark, må det förordnas, att s å dan rätt
skall medgivas såframt betydande förfång icke därigenom tillskyndas
sagda fastighet. Samtidigt må förordnas om nyttj a n d e av väg eller mark
för transport av väghå llningsämne.
13 §.
Påkallar användandet av väg för virke~f orsling upplagring a v virke t
invid vägen , må det f örordnas, att f ör de tta ' ändamål skall me dgiv a s
nyttjanderätt till n ödig mark, om det till undvikande av oskäl iga k ostnader är nödvändigt och den fastighet , t i l l vilken områ det hör , icke
därigenom tillskyndas betydande f örfå n g.
14 §.
Ovan i 12 och 13 §§ avsedda rätti gheter st iftas vid vägförrättning
Och de av dem föranled da kostnaderna hänf öras till kostnader för byggande av väg en. Bevilj a d rätt tillkommer vägdelägarna gemensamt. Ombesörjes vägh å llningen likv äl p å grundv alen av väg delning och det end a st
för någon väg deläg are är nödvändig t att erhå lla väghållningsämne f rån

.
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--8annans mark, må i 12 § avsedd rätt medgivas endast honom . Vid beviljande och nyttjande av rättigheterna skall beaktas att den

fastighet ·~

till vilken rätten hänför sig, icke tillskyndas större skada eller förfång än vad behovet oundgängligen kräver ,

15 §.
Då ovan i detta kapitel avsedd rätt beviljas skola de ·b egrän sningar

1

som vid nyttjandet av rättigheterna skola beaktas, vid behov samtidigt
fastställas , samt, s åvida fr å ga icke ä r om rätt till f örefintli g väg 1
likaså det områ de 9 till vilket rätt~n hänför sig, I ova n i 12 § avsett
fall skall därjämte

fa~tst ällas

huruvida och i vilken omfattning även

områdets ägare äger rätt att där taga väghålbtingsämne.

16 §.
Vägrätt , som vid vägförrättning eller medelpt vägriämnds eller väglags
beslut beviljats enligt stadgandena i denna lag, så ock i 12 och 13 §§
avsedda rättigheter gälla såsom bestående nyttjanderättigheter utan
hinder av annan rätt, som hänför sjg till fastigheten. Sådan vägrätt
erhåller likaså den , som med stöd av nedanstående stadganden förpliktats
att såsom vägdelägare deltaga i väghå llningen. Samma rätt uppstår till
tilläggsområ de, som erfordras för uträtning, breddning eller annan förbättring av väg, flyttnin g av väg likväl undantagen, och som med markägarens samtycke tagits i användning .
Näringsidkare med stöd av 10 § beviljad rätt att nyttja v äg ä r utan
hinder av annan rätt till fastigheten i kraft, så länge vägen fort gåe nde
begagnas för den näringsverksamhet, för vilken rätten beviljats.
17 §.
Vägrätt e n innefattar rätt att från det till vägen hörande området
avlägsna träd ~ buskar och andra naturhinder, som äro till men för väghållningen, samt att avhugga grenar, som sträcka s i g över sagda område.
Utanför det i 1 mom. nämnda området må rätt beviljas a tt avlägsna
trafiksäkerheten äventyrande tr ä d och buskar eller g renar av s å dana,
likväl icke träd eller buskar, som växa på tomt eller byggnad smark eller i trädgård eller som annars tagits under särskild omvå rdnad , med
mindre synnerligen väg ande skäl därtill föreli g ga. Om avlägsnande av
här avsedda träd och buskar eller avhuggning av grenar skall markens
ägare eller innehavare p å fö rhand i g od t~ d underrättas.
Utgör anordning eller anläggning eller ock frist å ende byggnad, som
icke användes s å som bostad, s å dant hinder för anläggning av ny väg eller
flyttning av väg, att anläggningen av vägen, utan flyttning av anordning en • anläggningen eller byggnaden, skulle me d f öra ansenlig stegring
av kostnaderna eller betydande olägenhet, och förorsakar icke flyttnin-

t

I
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,.·tm av hindret dess ägare skada eller nämnvärt förf ång, må vid vägför....
rättning beviljas rätt till flyttning av anordningen, anläggningen eller
byggnaden till lämplig plats.
18 §.
Grind eller bom må förbjudas på väg, om förbudet p å grund av trafiken
bör anses nödigt och oskäligt förf å ng därigenom icke tillskyndas den
fastighet, över vars område vä5en löper' .

Sådant förbud må likväl icke

utfärdas, om trafiksäkerheten eller annat vägande skäl bör anses
kräva grindens eller bommens bibehållande.
19

§.

Tiärest det prövas ur trafiksäkerhetssynpunkt påkallat, må uppförande
utan vägnämndens tillstånd av byggnad eller trafiksäkerheten äventyrande
stängsel eller annan varaktig anordning vid enskild väg eller vägsträcka på närmare än tolv meters avstånd från vägbanans mittlinje
förbjud as.
Angående byggande på områd e, för vilket fastställts i byggnadslagstiftningen f örutsatt plan eller föreskrift, gäller, vad därom är särski 1 t

stadgat ~

20

§.

I 18 § eller 19 § 1 mom. avsett förbud må helt eller delv is upphävas
om dess vidmakthållande blivit överflödigt eller vägande skäl för dess

upphävande eljest anförts ..
Förbud eller upphävande av förbud skall utan dröjsmål bevisligen delgivas sakägarna eller kungöras på sätti43 § 1 mom. stadgas,
21
Grundar sig rätt _ a t t bygga

§.

väg över annans mark e1-ler att nyttja

förefintlig väg eller i 12 eller 13 §avsedd rät t endast p~ avtal, som
ingå tts eller denna lags ikraftträdande binder avtalet endast den, som
ingå tt eller godkänt detsamma, och deras arvingar.
I fråga om sådan väg eller rätt skall endast tillämpas stadgandena
i 11 kapitlet av denna lag.
3 kap.
QnLYii@~llrri..ng_g :skY l.d:ighe :L..

22

§.

Envar, som erhållit rätt till väg eller

V!":'. -:i

fastighet helt eller

delvis är belägen pä det område, där vägen erfordras eller kan begagnas
för transporter från och till området och som vägen sålunda bör anses
betjäna, är skyldig att såsom vägdelägare i enlighet med sin andel
bygga och underhål l a vägen.

Tien, som icke tidigare är vägdelägare, må

likväl icke förpliktas att i egenskap av sådan deltaga i väghållningen

I
I
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het.
Motsätter sig en betydande del av dem, som skulle vara skyldiga att
deltaga i väghå llningen , anläggningen av ny väg, och skulle den

planera ~

de vägen uppenbarligen för flere fastigheter tillsvidare behövas endast
i ringa mån, må beslut fattas om anläggning av vägen på åtgärd endast av

dem, som önska det, och utan att de övriga förpliktas att deltaga däri .
Framställes

yr~ande

på fastighetsägares deltagande i väghållning i

egen

skap av vägdelägare, men är vägen på grund av annan förefintlig förbindelseled till fastigheten eller av annan sådan orsak endast i ringa mån
för fastigheten behovlig och meddelar ägaren, att nan för fastighetens
del avstår från användande

av vägen, må han icke förpliktas att i

egen-

skap av vägdelägare deltaga i väghållningen.

23 §.
Väghållningsskyldigheten skall fördelas mellan vägdelägarna efter
den nytta envar bör anses hava av vägen. Vid uppskattningen av nyttan
skall beaktas storleken av vägdelägarens område inom det områd e~ som
vägen betjänarf samt i vilken mån vägen för varje delägares del användes
eller kommer att användas för olika tra~sporter och pä grund av den av
vägdelägare måhända idkade näringen användas av hans kunder.
För fördelning av vägh~llningsskyldigheten och de därav föranledda
kostnaderna mellan vägdelägarna fastställas för dem i enlighet med de i
l mom. stadgade grunderna

ygg~nh~t~I·

D~

på grund av dessa fastställda

~vgifterna

benämnas YM.Gl.YKi~t~;r. Föror sakar byggande av väg till någon
del, särskilda kostnader, som icke länder alla vägdeläga:iza till gagn,

må för fördelning av dessa kostnader särskilda vägenheter fastställas.
Länder byggande av väg fastighet till nytta huvudsakligen först senare, är fastighetens ägare berättigad att fordra, att den av byggandet
föranledda vägavgiften för hans fastighets d el fastställas att erläggas
i högst tio lika stora annuiteter.
Är väg belägen inom stadsplaneområde och kunna fastigheterna invid
vägen jämföras med bebyggda tomter, må väghå llningsskyldigheten likväl
fördelas enligt enahanda grunder som skyldigheten att underhålla gata.
24 §.
Den, som erhållit rätt till f örefintlig väg, må ål?'ggas att ersätta en
skälig del av kostnaderna för vägens byggande under de tio nästföregående
åren, om han bör anses hava betydande nytta av att vägen var byggd.
Vad i ~ mom. är sagt gäller icke fastigheter, som uppstå tt genom delning, om den delade fastigheten ägt rätt till ifrågavarande väg.

25 §.
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.Användes skogsväg enbart för tran sporter, som förutsättas av skogshushållningen; . må, om synnerligt skäl därtill anses föreligga, på förslag av sakägare bestämn1as, att de för underhåll av vägen nödiga medlen
skola uppbäras av vägdelägarna i form av .!X.:.aMJ;l..QI:.iaY:gif.t.e;r._.. som på
grund c;i.v transporterna sko la erläggas av dem, som begagnat vägen.
Samtidigt skola även grunderna för fastst ällande av dessa avgifter bestämmas med, beaktande av de olika transporternas inverkan på underhållskost nade rna för vägen.
Transportavgift skall debiteras, då transporten ägt ·t um, och erläggas
inom den vid -debiteringen fastställda tiden.
26 §.
])en, som jämlikt 80 § tillfälligt begagnar väg t skall som ersättning
därför erlägga iransp ortavgift . Avgiften skall fasts täilas i enlighet
med vad som anses skäligt med beaktande av den vägavgi ft, som påföres
delägare för motsvarande nyttjande av vägen, och den ökning av underhållsko str;iaderna ., som begagnandet av vägen måhänd i;i. förorsakar.
27 §.
Är någon på grund av 25 § 1 mom. eller 26 § skyldig att erlägga
transportavgift, skall han ofördröjligen efter det transporten avslutats
lämna sysslomannen eller bestyrelsen eller den, som meddelat tillstånd
till begagnande av vägen, utr~dning angående den transporterade varumängden , transportsättet och -tiden vid äventyr att avgiften eljest må
faststä llas enligt prövning,
1

28 §.
Den, som beviljats . rätt till förefintlig väg eller f örpliktats att
deltaga i väghållningen i fråga om sådan väg, skall påföras vägenheter.
Htar lägenhet, som äger rätt till vägen, delats, skola de nya lägenheterna likaså påföras vägenheter, såframt de vid delningen erhållit rätt till
vägen.
Erfordras väg icke längre f ör fastighets behov, på grund av att t i +l
fastighet erhållits annan förbind fä l seled eller förhållandena an:q.ars yä.. :.
sentligt förändrats , må vägdel ~gar e yrka på b efrielse 1rån delägarskap
Och väghå llningsskyldighet.

29 §.
Hava de omständigheter, som inverka på väghållningsskyldighet..etl eller
~ss fördelande, väsentligt förändrats, skall fördel
av vägenheterna på yrkande av vägdelägare därefter ändras.
Har fördelningen av vägenheterna varit i kraft under minst fem år,
äger vägdelägare även om någon förändring ej inträffat, rät t a tt fordra
he 1t ny fördelning • .

-12-

30

§.

På sakägares förslag må ändringar företagas i grunderna för faststä lla nde av de i

25 § 1 mom. nämnda transportavgifterna, då skäl där-

till prövas föreligga med anledning av förändring i

penningvärdet eller

1

I

av annat sådant vägande skäl.

31 §.
Har vägdelägare eller den som mot transportavgift äger tillst å nd att
använda väg., begagnat den på sätt, som icke beaktats, då vägenheterna
eller grunderna för transportavgifterna fastställdes, och som betydligt
ökat vägens förslitning eller skadat den, är han skyldig att erätta
merkostnaderna för iståndsättandet av vägen.

32 §.
Väghållningen skall ombesörjas för gemensam räkning.

Vägdelägarna

eller väglag må likväl besluta, att väghållningen helt eller delvis
skall skötas på grundvalen av y§gilg1ning sålunda, att varje delägare ansvarar för väghållningen beträffande en viss sträcka av vägen.

Vid verk-

ställande av vägdelning må, som skäl därtill anses föreligga, väghållningen i fråga om bro eller annat vägavsnitt, som medför särskilda kostnader,. påföras alla ell.er visaa vägdelägare gemensamt.
Vägdelning, vid vilken väghållningskostnaderna inverkande omständigheter skola beaktas, sker på grundvalen av de för vägdelägarna fastställda
vägenheterna sålunda, att för envar fastställes en mot dem svarande väglott.

Vägdelägare, som icke har ägande- eller besittningsrätt till

fasti ghet , må dock å läggas att fullgöra sin väghållningsskyldighet me-

I

delst vägavgifter, som faststäl las på grundvalen av vägenheter.

\

Vägdelning skall, då skäl därtill anses föreli gga, verkställas särskilt för byggande

av väg och särskilt för underhåll av väg.
4 kap.
Om

e;r:_g~J!tniu.ga.:r.._

33

§.

För upplåtelse av mark ssmt- för skada·:eller men, som eljest tillskyndas ägare av fastighet till följd av åtgärd med stöd av denna lag, erlägges ersättning.
Rätt till ersättning föreligger dock icke, därest det överenskommits
eller uppenbarli gen förutsatta, att ersättning icke skall utgå, ej heller
llled anledning av åtgärder på område, som vid vägförrättning anvisats för
Väg, om dessa vidtagits först efter det området anvisats för vägändamål ..
För olägenhet, som uppstår till följd av förbud, varom stadgas i 19

§ av denna lag, må ersättning bestämmas att utgå endast om olägenhet en
är synnerligen betydande.
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§.

34
Innehar någon nyttjande-,

servituts~

e ller annan bruksrätt till fas-

tighe t , till vilken i denna l ag avsedd å t gärd hänför sig, e lle r rätt
att därifrån avskilja visst område, äger han jämte fa st i ghe tsägarn a rätt
att uppbära ersättning för förlust en av denna sin rätt eller för minskningen i

dess värde ; och denna ersättning skall beaktas vid fast st~llan

det av ersä ttn i n ge n fut fa stighetens ägare.

35 §.
Ersä ttning skall, såframt ej anhat f ölje r av gr unden f'ör dess fastställande, bestämmas att utgå i e t t för allt.

36 §.
Rä tten till i ett fö r allt utgående ersättning åt ägare av

fa s ti g~

het hör till fastigheten och kan icke öve rlå tas eller utmätas särskilt
för sig.

Över l å tel se eller betalning av ersättning å t annan än fastigver~a n

heten s ägare är utan

gentemot den, som i fasti ghe ten har inteck-

ning eller panträtt för o g ulden köpeskilling.

37 §.
Ersä ttning i

e tt för allt skall, såframt ej annat v i d dess fastst ä l -

lan de beslutats, betalas efter det den b livit gen om laga kr aft vunnet
beslu t fastställd .

På

ersättning~n

ska ll fastställa s en rän ta av sex

procent från sagda ti dpunk t eller, om den å t g ärd, som l i gger till grun d
för ersättningen, vidtagas därförinnan från sagda dag.

5

~a p

•

.Q_gi_y;figfQ,~ t t ;n;jJ}g~-

38 §.
Angående rät ti gh e ter c oh skyldi gheter , som härflyta av. anläggning
av ny väg och flyttnin g av väg, stiftande av vägrätt till -sådan
.

.

före~
.·

fintli g väg, til l yi l ken i n gen annan än fastighetens ägare e~l e~ inn ~ havare tidigare haft bestående rä t t , samt beviljande av ovan i

12 och 13

§§ avsedda rättighet e r , ävensom angående rät t till mark, som erfordras
för annan · förbättrin g av väg än f l yttning, i det fall, att fasti ghetens ägare icke samtyckt till upplåtelse av marken, beslutes vid y§.g=
f~I:J: ät1ning på platsen .

Vid vägförrättning behandlas äve n de i 86 § land s kap s la g en den 17 juli

1957 om allmänna vägar i landskapet .Åland (C.3/57) avsedda frågorna om
Upplå tande av förutvarande vägmark till begagnande såsom enskild vä g.
Vid ovan i l och 2 mom. avse dd vägförrä tt n in g må beslut fattas om
stif tande av nödig vägrätt till för efintli g enskild väg även i andra

än det i l mom. särskilt nämnda fallet.
Likaså skall vid vägförrättning handläggas frågan därom, huruvida
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-14nägon äger rätt till väg eller mosvarande på annan lag grundad bestående nyttjanderätt, då ovisshet därom uppstått.
39 §.
Rätt att påyrka vägförrättning och att vid förrättningen föra talan
för fastighet, som saken angår, tillkommer fastighete11s ägare.
Rätt till talan vid Vägförrättning tillkommer även vägdelägare, som
jämlikt 10 § grhållit rätt till vägen, likasom även innehavare av
nyttjande-,- servituts- eller annan bruksrätt eller av rätt att avskilja
visst område,. såvida ärendet berör hans rätt.
Har fastighet eller i denna paragraf avsedd rättighet efter f örättningens början övergått till ny ägare eller innehavare, är denna vid
förrättningen bunden av det, vartill tidigare ägare eller innehavare
lagligen samtyckt eller förpliktats.

40

§.

Vägförrättning verkställes av lantmäteriingenjör med biträde av två
för skiftesförrättningar valda gode män eller två medlemmar av vägnämnden eller i ärenden, som böra anses vara av ringa betydelse, enligt
förrättningsingenjörens prövning med biträde av två ojäviga vittnen .
.Angående medlems av vägnämnd rätt att erhålla arvode och ersättning
för resekostnader samt dagtraktamente gäller vad om i 1 mom. avsedd
god man är stadgat.
Sådan fastighetsingenjör i Mariehamn, som får verkställa styckningsoch vissa andra lantmäteriförrättningar, må även i sitt verksamhetsdistrikt med stadans samtycke verkställa i 1 mom. avsedd vägförrättning .
41 §.
Förordnande om vägförrättning skall sökas skriftligen hos länslantmäterikontoret.
Ansökan bör såvitt möjligt åtföljas av förteckning över de fastigheter ,
jordägare samt innehavare av nyttjande-, servituts- och annan bruksrätt
ävensom utbrytningsrätt, som förrättningen avsetts att direkt beröra .
Därest avsikten är att erhålla rätt till förefintlig väg, är meddelande
däro~, vilken väg det är fråga om, tillfyllest.
Bilda delägarna i sådan
väg e0~ väglag, skall i ansökningen likvälären nämnas sysslomannen eller
någon av bestyrelsens ordinarie medlemmar. Tiessutom skall av ansökan
framgå de i förteckningen nämnda sakägarnas boningsorter och sökandens
postadress.
Hava sakägarna överenskommit om frågor rörande väghållningen, äger
lantmäteriingenjör på anhållan av sakägare rätt att, även utan förordnande av lantmäterikontoret, åtaga sig vägförrättning. I 2 mom. nämnd
Utredning samt de å tkomst- och andra handlingar, som styrka rätt att

223
-J5föra talan, skola härvid före tes förrättningsingenjören, som inom trettio
dagar skall till Jantmäter ikontoret anmäla, att han mottagit uppdraget .
42 §.
Gäller vägförrättning skogsväg, skall förrättningsingenjören om förrättningen underrätta vederbörande skogsvårdsnämnd, på vilken det ankommer att, om den finner det nödigt, förordna sakkunnig att på nämndens
beko stnad biträda vid vägförrättningen.
I annat fall än i 1 mom. nämnes äga förrättningsmännen befogenhet att,
då de finna det nödigt, kalla sakkunniga att biträda vid behandlingen av
särskilda frågor vid förrättningn. Härvid skall till Efterrättelse lända, vad om sakkunni ga och dem tillkommande arvoden är i lagen om skifte
stadgat.

I

43 §.
Förrättningsingenjören skall kalla sakägarna till vägförrättningen
genom att tillkännagiva tiden och platsen för sammanträdet medelst
kungöre lse på kommunens anslagstavla minst fjorton dagar före sammanträ det s början.
De s sutom skall envar sakägare, som framgår av handlingarna eller
eljest är av förrättningsingenjören känd, underrättas om sammanträdet ,
Då f råga är om fastighet, som har f lere ägare, är det dock tillfyllest
att en av ä garna underrättas, s åframt han är bosatt på fastigheten.
Gäller förrättningen fastighet i statens, landskapets, kommuns eller f or.:...
samlings ägo eller besittning, skall förrättnin geingenjören om sammanträdet underrätta den myndighet, som förvaltar fastigheten eller utövar till syn över densamma. Här avsett meddelande skall anses behörigen
tillställt 1 om det minst fjorton dagar före sammanträdets början l ämnat s
till posten för befordran såsom rekommenderat brev. Är sakägares boningsort icke känd, ska ll brevet adresseras till den fastighet ärendet
gäller.

I kungörelse och meddelande skall sakäg&rr..aanmodas att infinna sig
till förrättningen samt att där förete de åtkomst- och andra handlingar,
som styrka deras rätt att föra talan.
Befinnes det, att alla de, som äro sakägare v id förrättnin g, äro
Vid densamma till städes eller minst fjorton dagar före dess början beVisligen av förrättningsingenjören erhållit uppmaning att infinna sig,
må förrättningen verkställas, även om sammanträdet icke b li vit på sätt i
denna paragraf stadgats kungjort och delgivet.

44 §.
Meddelande om vägförrättning skall till s t ä lla s vederbörande vägnämnd eller den mynd i ghet, som handhar dess å li gganden. Därest fr åga

I
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på allmänt vägområde eller kanalomräde, skob vederbörande myndigheter
underrättas om vägförrättningen.
Gäller vägförrättning byggande av väg på område, för vilket stadseller byggnadsplan fastställts, skall meddelande om förrättningen tillställas kommunens styrelse.
I denna paragraf avsett meddelande skall om möjligt lämnas minst fjorton dagar förrän det i meddelandet nämnda ärendet behandlas vid förrättningen.
Vid vägförrättning äga i 1 och 2
avgiva yttrande i saken.

mom~

avsedda myndigheter rätt att

45 §.

Måste vägförrättning tillsvidare uppskjutas och kan dagen för följande sammanträde ej utsättas och sakägarna därom meddelas före sammanträdets avslutande 1 skall dagen för fdjande sammanträde delgivas på
sätt i 43 § stadgas eller sakägarna överenskommit. Angående sådan
fortsättning av förrättning skola i 43 § 2 mom. och 44 § nämnda myndig~
heter särskilt underrättas.
ilava alla de ägare av fastigheter, vilkas mark erfordras för vägändamål, eller de, som förpliktas att deltaga i väghållningen, icke erhällit i 43 § avsedd personlig kallelse, och icke infunnit sig till
förrättningen, skall den uppskjutas och sådan kallelse tillställas dem.
Utgör det nödiga området förefintlig väg eller för flere fastigheter
samfällt område, är uppskov med förrättningen för meddelande av personlig
kallelse likväl icke nödigt.
46 §.
Förrättningsmännen samt vid förrättningen anlitade sakkunniga och
hjälpmanskap må icke hindras att beträda ägor och på desamma utsätta
märken, om förtättningen det påkallar. Skada på växande gröda och träd
må dock sävi tt möjligt undvikas • .
I trädgård eller på annan plats med planteringar må träd icke utan
ägarens tillständ skadas eller fällas.
Har någon genom åtgärder, som avses i denna paragraf, tillskyndats
skada, äger han rätt att med anledning därav för förrättningsmännen framlägga sina ersättningskrav att avgöras vid vägförrättningen,
47 §.
Kostnaderna för vägförrättningen skola bestridas av sökanden. Äro
flera vägdelägare sakägare, skall det belopp 1 som sökanden skall ergrund
lägga., fördelas mellan dem efter vägenheterna eller, om denna fördelnirg5ifräga om någon delägare icke skäligen kan tillämpas, efter vad skäligt
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Har v~gf.Brräftning- ·sökts utan - skäl, stanrl~

k6stnaa..erna sökanden

·till last .•

48 §.

Vid vägföPrättning skall efter sakens natur och med beaktande av stadgandena i 49 § avgöras:
.
,
1) huruvida väg
fastigh~t mä byggas över annan ~astighets område

ror

och huruvida vägrätt till fötefintlig väg skall sti}tas :

2)
3)
är

vägens iäge bch bredd~
huruvida medgivt!n rätt till väg skall begränsas tlå sätt :L 11 §

stadgat~

I

4) inom vilken tid byggandet av väg skall vara slutfört såframt utsättandet av sådart tid befinnes nödigt ;

5) vilka som äro skyldiga att i

eg~nskap av vägdelägäre bygga och

underhålla vägen ;
6) huru många vägenheter varje vägdelägare skall•

på~8ras och huruvi-

da väghållningsskyldigheten skall fullgöras gemensamt eller enligt väg~
delning 1 i vilket fall delningsinstrument skall upprättas eller för fördelningen redogöras i protokollet, varjämte väglotterna skola utmärkas
pä marken ;

7) huruvida för väghållningsskyldighetens fullgörande eller för vä-

gens begagnande skall medgivas i 12 och 13

§§

avsedd rätt;

8) huruvida och i vilken utsträckning i 17 § 2 eller 3 mom. avsedd
rätt skall beviljas eller i 18

§

eller 19

§

1 mom , nämnt förbud skall

utfärdas ;

9) huruvida för sådan virkestransport på skogsväg, som avses i

25

§,

skall uppbäras transportavgift, för vilken , säframt beslut fattas om
att uppbära sådan, betalningsgrunderna skola bestämmas vid förrättningen ;

10) huruvida ersättning enligt bestämmelserna i 4 kap. skall erläggas
samt, om sådan skall utgå, till vem, med huru mycket och inom viken tid
det skall ske samt huruvida ersättningsskyldigheten åvilar vägdelägarna
gemensamt eller endast någon eller några av dem ;
11) huru förrättningskostnaderna skola fördelas mellan sakägarna ;
samt
12) övriga frågor, som höra till dem, vilka skola avgöras vid vägfBrrättning och som på förslag av sakägarna eller förrättningsmännen
Upptagits till behandling.
Har beslut fattats om byggande av väg, skall över de för vägen erforderliga områdena upprättas karta och beskrivning samt vid behov
kostnadsförslag för byggande av vägen ..

Vägområdena ävensom i 12 och 13

§§ avsedda områden skola i nödiga delar även utmärka s på ~arken.

I

I
\I
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Hava sakägarna överenskommj_t om frågor rörande vägrätten och väghållningen, skall vid vägförrättningen prövas, huruvida överenskommelsen i
sin helhet eller till någon del kan godtagas såsom grund för förrtlttningen.
Befinnes överenskommelsen stå i strid med stadgandena i 7 § 4 mom.
el ler . uppenbart komma att belasta fastighet avsevtirt mera ä:h stadgaridena i denna lag förutsätta, rt1å övereriskommels~rt icke till dessa delar
godkännasL
Avser förrättning kblonisations- eller skogsväg, ±ör vilken med landskapsmedel utarbetad plan i veQerbörlig ordning godkänts, rr1å vägens
pl anenliga läge icke ändras, såvida icke vägande skäl därtill f8religga.
Fä de fastigheters områden, vilkas ägare ingått .a\Ttal om byggande nch
underhåll av sådan väg, må vägarbetet påbörjas redan före vägförrättningen. Landskapsstyrelsen äger rätt att vid behov påyrka här avsedd
vägförrättning.
50 §.
Vid vägförrättning, vid vilken beslut om anläggning av ny väg eller
stiftande av vägrätt till förefintlig väg fattas, skall samtidigt förotdnas om grundande av ett av vägdelägarna bildat väglag för skötseln av
angelägenheter, som beröra vägen om detta på grund av vägdeiägartlas an~
tal eller för vederbörligt handhavande av väghållningen eller av annan
så.dan orsak bör anses nödigt. Väglag må i eniighet med vad som prövas
ändamålsenligt grundas för he:a vägen el ler föV viss del av denna, eller
ock må särs~ilda väglag grund2s för vägens oiika delar, Grundande av
gemensamt väglag för ny, ännu icke anlagd väg cich förefintlig väg må
likväl icke förordnas, om flertalet av de närvar~nde delägarna i den
förefintliga vägen motsätta sig detta.
Då föro~dnande om grundande av väglag givits, skola vägdelägarna med
beaktande av stadgandena i 66 § vid vägförrättningen besluta, huruvida
väglagets verkställande organ skall vara ep fill..§~1QIDsll eller en be~.tyrelse
med t re medlemmar samt vilken benämning, som skall användas för vägen~
Samtidigt skola vägdelägarna utse en syssloman och en suppieant för honom eller medlemmar i be styrelsen och för dem två suppleanter.
Fö~rättningsingenjören skall underrätta vederbörande vägnämnd om grundande av väglaget. I meddelandet skall lämnas de uppgifter, som erfordras för den förteckning., som föres över enskilda vägar, och till detsamma skall fogas en kopia av den i 48 § 2 mom. avsedda kartan.
51 §.
Såframt ej annat följer av stadgandena i denna lag, Bkall ifråga om

227
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indrivningen av dessa, granskningen av förrättningen samt sökande av
ändring i beslut, sam vid förrättningen fattats, eller åtgärd, som därvid vidtagits, i titlämpliga delar läµda till efterrättelse, vad i
skifteslags~iftningen i motsvarande 4e1ar är föresk~ivet angående servi tutsförrä,ttning,
..
I frffi,~a, om anteckning i jorrdregistret . sk:df~· lik~så i till~mpliga
delat gäilancie stadgartdeh ahgående se:bvi tuti:iförri:l.ttning iakttagas ., me.d.
oeaktande av att ant~ckning skall göras äveh om sådan väg~ätt; som
stiftas till förmån för ovah i 2 § nämnd gruva, byggnad eller inrättning.

',

/,·. ,
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6 kap.
Om vägnärfl.rids åligganden.

52 § .
Beträffande förefintlig väg skall kommuns vägnämnd, därest överenskommelse mellan sakägarna i ärende, över vilket de äga förfoga, icke

1

har kunnat träffas e ller ärendet enligt 48 § icke skall avgöras vid väg- '
förrättning~

besluta angående följande frågor:

1) bevi lj ande av rätt? som avses i 9 och 10 §§ av denna lag , samt
vidtagande av · åtgärder, som förutsättas i 17 § 2 mom.;

2) i 18 och 19 §§ nämnda förbud eller upphävande av dem i enlighet
med 20 §;
3) i

24, 31, 33 och 34 §§ avsedda ersättningar;

4) fastställande av vägenheter enligt 23

§;

därest vägnämnden en-

ligt 9 eller 10 § beviljat rätt till vägen eller

d~rest

vägenheterna

eller de dem motsvarande proportionstalen icke eljest redan äro fastställda eller genom beslut av väglaget. bestämts enligt 64 §;

5) delning av väg på sätt i 32 § är stadgat, då väghållningen skall
ombesörjas på grundvalen av vägdelning;
6) på grund av frams tällning till nämnden eller på dess eget initiativ om grundahde av väglag, med ikattagande i tillämpliga delar av
vad i 50 § är stadgat, samt om nedan i 69 § avsedda åtgärder;

7) förordnand ~:: av syss lciman e ll er medlemmar i bestyrelse eller
suppleanter för dessa. i det i 58 § 3 mom. avsedda fallet;

8) huruvida för virkesforsling pä skogsväg i stället för vägavgifter sko l a uppbär as

transportavgifter~

för t:.:-ansp ortavg ifterna och ändringar i
dena i

ävensom angående grunderna
dem med beaktande av stadgan-

25 , 26 och 30 §§;

9) ärenden, som vägdelägarna elle r andra sakägare med stöd av 70 §
f örelägga vägnämnden för avgörande;
10) vägdelägarnas nedan i 71 § avsedda meningsskiljaktigheter rörande
v~ghållningen,

då de ick e bilda väglag?

11) nedan i 10 kap.. nämnda ärenden, med undantag av dem, som avses
i 80 §

3 mom.

~

12) anf ra ärenden, som jämlikt denna lag ankomma på vägnämnden.
Uppstår vid handläggnin~v ärende i vägnämnden ovisshet därom,
huruvida till den väg, s om ärendet gäller, föreligger i denna lag
stadgad eller motsvarand e på ann an l ag grundad bestående

nyttjanderätt~

skall nämnden 7 utan att avgö r a ärendet, anvisa vederbörande att före lä gga frågan om rätten till vägen för behandling vid vägförrättning
eller a tt , där est förutsättningar därtill föreligga, vid vägförrättning
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Vid handläggningen av ovan i denna paragraf avsedda ärenden skall
vägnämnden även fatta beslut om skyldigheten att eYlägga förrättningskostnaderna.

53 §.
Ärenden, som enligt denna lag ankomma på vägnä:nnd, skola handl äggas
av vägnämnden i

den kommun, inom vilken vägen eller största d elen av

densamma är belägen. Berör ärendet likväl fristående
vidtagas enbart på annan kommuns område, skall

åtg~rd,

~rendet

som skall

handlä ggas av

vägnämnden i denna kommun. Befinner sig vägen delvis på inom kommunens
område beläget, till annan kommun hörande område, anses den även till
denna del

~yda

under förstnämnda kommuns vägnämnd.
54 §.

Vägnämnds förrättning

sk~l,

därest det för sakens utredande bör

anses nödig t, hållas på ort och ställe. Nämnder.s ordförande må vid
behov redaI'- före förrättningen förordna två av

~ämndens

medlemmar

att förrätta syn.
Vad i 3S § 1 och 2 mom. är stadgat angående r~tt att föra tal an
i 41 § 2 mom. angående ansöksns innehåll, i 43 o~h 45

§§

angående

delgivning åt sakägarna av tid och plats för förrsttningen samt i 47 §
angåe nde erläggande av förrättningskostnaderna, skall i tillämpli ga
delar länd a till efterrättelse även vid fö rrättnirl€, som avses i denna
paragraf.
I övr i gt gäller arigående behandling av ärende
slut i vägnämnd i tillämpliga delar vad angående

oc~

f attandet av be-

kom~unens

styrelse

är stadgat.

55 §.
Ändring i vägnämnds be slu t i enlighet med denna lag sökes medelst
besvär hos ägode lningsrätten. Besvären skola anföras
till desamma skall fogas utdrag eller officiell

sk~iftligt

avs krif~

och

av vägnämn-

dens protokoll i ärendet jämte beslut. Besvärshandlingarna skola ingivas av besväranden personligen eller av hans befullmäktigad e ombud eller genom bud elle~ked posten överstyras till lantmäterik ~ntoret senast
före klockan tolv den trett i onde dagen efter det vägnämnder-s beslut
fattats.

56 §.
Vägnämnd skall föra förteckning över de ärenden den handl ögt och
på begäran lämna sakägare uppgifter om samt utdrag ur och avskrifter
av beslut och handlingar.
Vägnämnd skall likaså föra särskild fö r teckning över de enskilda
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vägeh. Av föpteckn~hg~n skall fram~ä vägel'1:s benämning satht, syssiomannens elie.r ' tned~ emmarrlf.-~ . av b· estyr~isen .?Ch ~ess as supplTc;tn'ters namn
och adress. t för~ackn~ngGh må där~lll ~nteoknas de fastighete~, ~!1. - ..
. , 1. .~::
.
•
.
·
·
.
; I
kas ägare äro ..väg~f_~~gare' Etvensoni :u.ppgi:fte:r rörande and!'$, eventuella
v!igdelägare.
.....
....... ... _,i,:.• , ··
.,.., ..
.. ..,... (\ ,. __
57 §.
Vad i denna lag är , stadgat • otn väghätnnd skEtll äga motsvarande till ...
1ämp~ing på kommurt'3.l myndighet* som med stöd av lag eller fclrbrdnande
handhar vägni:itnndens äliggan:len~
7 kap, .
OJn v?,g+~g och .de s ~ orgf?,r;i.

' 58 §.
Väglag må endast grundas vid vägförrättning. eller genom vågnämnds
beslut i enlighet med vad ovan är stadgat.
Syssloman eller medlemmar i bestyrelse samt dessas suppleanter
~äljas för fyra år i sänder. Till nämpda uppdrag må utses ~ven annan
än vägdelägare. Likväl må ingen utan sitt samtycke utses till uppdraget.
Har väglag uriderlåti t att utse syssloman eller medil emmar av bestyrelse eller suppleanter för dessa, skall vägnämnden på yrkande av
vägdelägare eller av den, vars intresse eller rätt· saken eljest angår,
eller, då skäl därtill föreligger, pä eget initiativ fastställa en
tid; inom vilken vägdelägarna skola förrätta val.- Förrätt a s icke valet
skall vägnämnden förordna syssloman, medlem av bestyr el se ·eller suppleant.

I

I

I

59 §.
Bestyrelse utser bland sina ordinarie medlemmar ordforande och
viceordförande.
, Bestyrelsen sammanträder vid behov på kallelse av ord!öranden eller
viceordföranden och är beslutför, då ordföranden eller viceordföranden
och två ledamöter eller suppleanter äro tillstädes.
Vid meningsskiljaktighet gäller som bestyrelsens beslut den åsikt,
som omfattats av flertalet.
60 §.
Syssloman, så odk medlem av b e styrelse och suppleant för dem samt
revisor, då sådan jämlikt 64 § 2 mom. 10 punkten förordnats att granska räkensk aperna, äger rätt till skäligt, vid väglag ets möte fastställt arvode för .s itt uppdrag.

- - - -- - - - - -.......=--"--=~-==--~
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61

§.

Väglagets möte tillkommer befogenhet att skilja sysslomannen, medlem av bestyrelsen eller suppJeart för dessa eller revisor från uppdraget redan före mandattidens utgång.
62

§.

Väglag må ingå för väghållningen nödiga förbindelser, anskaffa lös
egendom samt kära och svara.
Väglagets namn tecknas av sysslomannen eller i dennes ställe av hans
suppleant, eller ock, då för skötseln av väglags angelägenheter

till~

satts bestyrelse; . tvenne ordinarie medlemmar av bestyrelsen tillsammans.
Stämning, påbud av myndighet eller annat meddelande anses hava kommit till väglagets kännedom, då det i 1aglig ordning delgivits sysslomannen eller dennes suppleant eller ordinarie medlem av bestyrelsen.

Har meddelande lämnats person, som enligt den i vägnämnden förda förteckningen över enskilda vägar är syssloman eller suppleant för denne
eller medlem av bestyrelsen, skall delgivandet anses giltigt även om
vederbörande icke längre omhänderhar ifrågavarande uppdrag.

63

§.

Syssloman och medlem av bestyrelse skall med omsorg handhava väglagets angelägenheter. Har han vid fullgörandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller av vårdslöshet åsamkat väglaget skada, är han skyldig att
ersätta denna, såvida icke den

åtgärd~

av vilken skadan föranletts,

blivit vid granskningen av räkenskapetna el1er annars godkänd. Är hans
vårdslöshet ringa, må ersättningsbeioppet eller, om flere äro ansvariga för ersättningen• hans andel därav minskas.

64 §.
Därest ej annat följer av stadgandena i 52

§,

besluta vägdelägarna

om väghållningen och andra angelägenheter, som angå väglaget, vid väglagets möte.
Vid väglagets möte skall särskilt fatta s beslut om:
1) beviljarrle av vägrätt i enlighet med 9 § eller beviljande av rätt
för näringsidkare att nyttja väg i enlighet med 10 §;
2) fastställande och ändring av vägenheter och transportavgifter i
enlighet med 26, 28, 29 och 30 §§;.
3) fastställande av budget för följande räkenskapsår;

4) fastställande av debiteringslängd för väg- och transportavgifter;

5) upptagande av penninglån med iakttagande av vad i 76 § är stadgat;
6) förvärvande av ovan i 12 och 13 §§ avsedda rättigheter samt, då
skäl därtill föreligger, utfärdande av föreskrifter angående väghållningen åt sysslomannen eller bestyrelsen;
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sig t ill väglagets väg, delvis el l er helt må övert agas att omhänder h avas av väglaget;

8) val av syssloman och suppleant för denna e ll er medlemmar i bestyr e lsen och supplea:iter för des sa;
9) när väglagets räkensk a ps år skall begynna och sluta;
10) gr anskning och godkännande av r ed ovisningen för före gående räken _ll

skapsår eller , om redovisning,e rt på .: .~und av ärendenas omfattning eller
'

av ann an orsak icke kunna granskas ·::; ~,.ler godkännas vid mötet, om föror d
nande av tvenne peI'.soner at t på förhand eller efteråt granska redovisningen och lämna mö t et redogörelse för g r anskningens resultat; samt

11) utfärdande av sådant förbud, varom stadgas i 8 0 § 1 mom.
65

§.

Vägl ag skall, såframt e j vägde lägarna annorlund a besluta, .sammanträda till årsmö'te var je å r före utgången av juni månad och vid behov
till möte ä ven däreme ll a n . Mötet sammankallas av sysslomannen eller
bestyrelsens ordförande e ller v id behov av dessas suppleant. Kallelsen
skall minst fjorton dagar före möte t delgivas vägd e lägarna genom rekommenderat brev e ll e r på a nn a t

sätt bevisligen eller ock genom kungö-

43 § 1 mom. är s tadgat, varvid de V-ägdelägare,
vilkas adress ä r känd, därjämte skol a erhåll a me dd e l a nd e därom me delst
brevkort . Rek ommender a t brev eller brevkort skall inlämnas till po~ten
för befordran senast fjorton dagar för e mötet.
Underlåt er syss loma n e ller bestyr e l sen s ordförande att sammankall a
å r smöte ell e r vägrar h an a tt kalla vägdelägarna till extra möte, må
vägnämnd e n på ansökan av vägdelägare, efter att hava bere t t syss lo mannen eller best_yre lsen tillfälle a t t bliva hörd, berätt i ga sökand en a t t
kalla vägde lägarn a till möte på sätt i 1 mom. ä r stadgRt .
relse om mötet såsom i

66

§.

Vid väg l ags s öte. räknas rösterna enligt det lmtal vägenheter, som på- 1
förts var je vägde lägar e, likväl så, at t som sådan vägdelägares r östantal, som påförts ett s törr e antal vägenheter än en femtede l

av de

v id mötet f öretr ädda delä g a rn as sammanl agda antal vägenhe t er, beaktas
endas t

e n tr e djed e l av det antal vägenheter, som över st i ger sagda fem-

tedel. Är e nd e n a avgöras med enke l röstövervikt. Falla rös t ern a lika,
skall

den åsikt bli gäll ande, som omf'at t ats av möte t s ordförande.

Vägdelägare äger rätt a tt befullmäktiga ann a n att utöva hans tal an
och rösträtt vid väglagets möte .
Vi d mötet ska::)_l föras protoko ll , som undert e cknas

RV

ordf ör a nden

och två vid mötet v a ld a protokolljns ter a r e och s o m senas t fj orton
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vars intresse eller rätt ärende kan beröra, är berättigad att av sysslomannen eller bestyrelsens ordförande på anhållan utfå utdrag eller
sty~kt

avskrift av protokoll. På väglagsmöte ankommer att besluta 9 hu-

ruvida för utdrag och avskrifter skall erläggas lösen, samt om lösen
skall erläggas, bestämma grunderna därför . .

67

§.

Sysslomannen e ller bestyrelsen åligger :
1) att själv eller genom befullmäktigat ombud föra vä l agets talan
inför domstol och myndighet samt att i övrigt föret räda väglaget;
2 ) att föra bok över väglagets inkomster ? utgifter och medel samt
för g ranskning avgiva redovisning för föregående räkenskapsår;
3) att utarbeta förslag till väglagets budg et för följande räken-

skapsår samt framlägga det till fastställelse v id väglagsmöte;

4) et t i de fall, som avses i 26, 28, 29 och 30 §§ 9 utarbeta förslag
till ändring eller ny fördelning av vägenheterna eller ändring av tr a~
fikavg ifterna att fastställas av väglagsmöte·;

5) att för fastställelse v id väglagsmöte upprätta debi teringslängd,,
som utvisar storleken av den mot vägenheten svarande vägavgiften , be..:..
loppet av den på grundvalen av vägenheterna beräknade vägavgift , som
skall erläggas av varj e vägde lägare 9 sammanlagda beloppet av de

vägav~

gifter vägdelägarna sko la erlägga samt betalningstiden ävensom då i

25

eller 26 § nämnda transportavgift e r sko.la uppbäras uppgöra debiteringslängd över demi

''

6) att ombesörj a indri vnin,gen av f a stställda väg- och · transportavgifter samt även i övrigt skö ta väglagets eko nomi och medel;

7) att meddela vägnämnden de uppgifter, som skola inf öras i

.

'

den i

56 § 2 mom. avsedda fört e ckningen ;
8) att tillsvidare eller för viss tid förbjuda ~l ler begränsa sådant
begagnande av väg e ller vägdel, som äventyrar dess s}i: ick, då vägen på
/ ,

grund av tjällo ssning eller regn ell e:r av annan sådan orsak till sin
byggnad försvagats;

9) att, då skäl därtill anses fö re ligga, fastställa största till åt n a
belastning för bro eller färjaj

,

10) att, vid be~ov på villkor , som den fastställt medde l a tillstånd
till tillfälli gt i .80 § 1 mom. avsett begagnande av väg e ller till överskridande av den till~tna belastningen för bro e ller färja eller till
annan särskild transport, som kan skada vägen; samt
11) at t sörja för att

väg ~m

hålles i skick samt att ombesörja övriga

åligganden och ärenden, sqm, beröra den gemensamma väghåll~ingen, i

en-
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ar

lighet med denna lag och vid väglagsmöte måhända meddelade

68

§.

]ebiteringslängd för väg- och transportavgifter skall hållas tillgänglig för sakägarna under fjorton dagar före det väglagsmöte, vid
vilket längden skall fastställas. Om förteckningens framläggande skall
meddelas i kallelsen till mötet. Vid detsamma äga vägdelägare och de
som påförts transportavgift, vilken omnämnes i

25 eller 26

§,

rätt att

framställa anmärkning mot längden.

69 §.
Beslut att ansluta väg eller vägdel till väglagets väg eller att avskilja sådan från densamma, så ock om sammanslagningen av två eller
fle re väglag eller om delning eller indragning av väglag fattas av vägnämn den i enlighet med vad den ändamålsenliga skötseln av väghållningen
bör anses påkalla.
Har i 1 mom. avsett ärende icke behandlats vid vederbörande väglagsmöte , må vägnämnden icke avgöra det förrän väglagsmötet beretts tillfälle att avgiva utlåtande i saken. Ny, ännu icke byggd väg må icke
i strid med väglagsmötes beslut anslutas till väglagets väg.

70

§.

Vägfilelägare eller annan sakägare, som anser att väglagsmötes beslut
i cke fattats i laglig ordning eller annars icke är lagenligt,

eller att

beslu tet kränker hans rätt eller vägdelägarnas likställighet, är berätti gad att förelägga ärendet vägnämnden för avgörande. Vägdelägare
eller annan vid mötet närvarande sakägare skall framställa yrkande härom hos vägnämnden inom trettio dagar efter det beslutet fattades.
Angår beslutet sådan sakägares rätt, som icke är vägdelägare och icke
var it närvarande vid mötet, skall beslutet, bevisligen delgivas honom
och äger han mtt att inom den i 1 mom. nämnda tiden, räknat från del-

gi vningsdagen, förelägga ärendet vägnämnden för avgörande.

8 kap.
Om vägdelägare, som icke~ilda väglag.

71 §.
Bilda vägdelägare icke väglag, är vägdelägarnas åtgärd, som berör
Vä ghål lningen såsom sådan bindande för delägare endast såframt överenskommelse därom träffats.
För avtal eller förbindelse rörande väg ansvara inför avtalspart endast de vägdelägare, som ingått avtalet eller förbindelsen.
Uppkommer vägdelägare emellan meningsskiljaktighet i angelägenhet,
som berör väghållningen, äger delägare rätt att

~örelägga

frågan väg-

nämnden för avgörande, Berör meningsskiljaktigheten vägdelägares skyl-
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utan att delägarna överenskommit därom·, vidtagit beträffande vägen, an- I
kommer det på vägnämnden att avgö ra, huruvida åtgärden bör anses hava
länt även honom till gagn och, om kravet anförts inom tre år efter det
åtgärden genomfördes, förplik t a hono m att ersätta en skälig d el av
kostnaderna, likväl högst så mycket, som motsvarar den nytta han erhållit.

72 §.
Vägdelägare, som icke bilda väglag , kära och svara, med nedannämnda
undantag, gemensamt i ärenden, som beröra vägen.
Vägdelägare må ensam utföra talan till alla

d e lägare~

förmån. Rät-

ten må likväl förordn a, att övriga delägare, som äro kända, eller å tmins tone de av dem, som saken särskilt berör, skola instämmas för att
höras. Delägare, som ensam utfört talan, äger rätt att av de övriga
delägarna erhåll a deras andel av kostnaderna, där es t det , s om genom
r ä ttegången vunnits förslår härtill, eller såframt deras deltagande
i kost naderna annars prövas skäligt.
Är o vägdelägarna flera må de instämmas i

enlighet med 11 kap. 14 §

r ä ttegångsbalken eller så, att stämningen delgives åtminstone en delägare varjämte till riktigheten bestyrkt

avskrift av stämningen jämte

stämningsansökan ans lås såosm angående offentliga kungörelser är stadg a t. Utan hinder härav må rätten vid handläggningen av ärendet förordna

1

käranden att instämma sådan vägdelägare, som icke särskilt er hållit
meddelande om stämningen, för att av rätten höras.

9 kap.
Om ansvar på grund av väghållrµng.

73

.·I

§.

För förbindelse, som härrör av gemensam väghållning, skola de, som

I

L

vid förbindelsens tillkomst voro vägdelägare, ansvara sinsemellan i enlighet med den

skyl d'i ghet ~

som vid s a gda tidpunkt enligt vägenheterna

åvi lade dem att deltaga i v äghållningen i fråga om den väg eller det väg- i
avsnitt förbindelsen avser. Har härav föranl edd avgift eller del därav
icke kunnat indrivas hos ansvarsskyldig, ansvara de öv+iga för det
bristande beloppet i av deras vägenheter angivet förhållande.
Vid delning av fastighet övergår ansvaret för ingånge n förbindelse
på de vid delningen bildade f astighete rna i av de vägenheter som p å föras dem, angivet förhållande.
Tillkommer, efter det förbindelse ingåtts, i andra än i
da fall ny

vägh~llningsskyldig

2 mom. nämn-

och den åtgärd, som föranlett

förbin~

delsen, länder även honom till gagn vid nyt tjande av vägen, må vid
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ansvara för fö r bindelsen i enli ghet med sina vägenheter, likväl icke
med ett större belopp än vad som o ot svarar den ny tt a han har av åtgärden.
Vad ovan är stadgat om fö.!'bindelse gäl l er även förpliktelse på annan
grund.
74 §.
Har f ast i ghet övergått till ny ägare på a nn a t

sätt än genom exekut i v

aukt ion, är även den n e ansvarig för de av väghållningen härflytande
förpliktelser, som efter denna l ags ikraftträdande uppkommit f ör den
förra ägaren, likväl

icke för sådana penningavgifter, som denne för-

summat att erlägga och som varit obetald a under en längre tid än tre år.

75

§.

Vägde l ägare, som er l agt betalning för annan därtill skyldig delägare,
har fordringsrätt mot denne för vad han erlagt.

-I

Har ny ägare av fastighet med stöd av 74 § n9dgats erlägga av den
f örra ägaren försummad v ä gavgift el l er betalning för fullgörande av
ti digar e i 73 § avsedd förb indel se e ll er förpliktelse, s om f öranletts
av byggande av väg e ll er där av 1 att någon betalningsskyldigs ande l

icke

kunnat indrivas, äger den nya ägaren rätt att kräva den erl agda betalningen av den f öregående ägaren.
I denna paragraf avsedda krav handläggas v i d a llmän domstol.

76

§.

Lån av andra än a llmän na medel, som vägdelägarna bes l utat upptaga för
längre tid än ett år, skall mede l st å rliga amorteringar återbetalas
ino m tio år.
77 §.
Har borgenär av vägl aget yrkat betalning av k l a r och till betalnin g
förfallen gä l d och har vägl aget ic ke tillgångar a tt b etal a gä l den, skall
sysslo mannen e ller bestyr e l sen ofördröjligen v i dtaga åtgärder för debitering och indrivning av de vägavgifter, som sk ol a uppbär as för gäl dens
betalning.
Försummar syss lo man e ller b es tyr e l se. s i n i 1 mom. stadgade skyldi ghe t ,
äger vägnämn.de n befogenhet att på ansökan av borgenären och efter att
haya b'e rett syss lo mann en e ll er bestyrels en til l fäl l e att bli va hörda,
'1'

fö _rö'f'dna : ~öd~ man att i stä ll et för syss lomannen eller bestyrelsen v id.- ...

t aga- i 1 mom. avsedda åtgärder.
Till god man förordnad äger rätt att för ful l görandet av s i tt uppd_:i;-ag av vägl aget uppbära skäli gt

arvode~

vars belopp, därest överens-

kommeise dl:irchi i cke träffasi faststäl l es av vägnämnden.

-- -- ------
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Obetalda vägavgifter och räntor på dem må uttagas ur den fastighet,
till vi lk a avgifterna hänföra sig, med samma fö rmånsrätt, som är stadgad för ur f ast i ghet utgående offentligträttsliga fordringar, såv i da
ic ke avg ift erna varit obetald a under längre ti d än tre år från förfall odagen e ller såf r amt å t gärd er för deras indrivning inom sagda tid vidtagits och indrivningen utan avbrott fortsatts. Sagda förmånsrätt medför li kväl

icke ändring i deras rätt, som i fastighet hava på grund av '

en före denna lags ikraftträdande gjord a nsök an fastställd int eckning
ell er före sagda tidpunkt uppkommen panträtt för oguld en köpeskilling. ,

79

§.

Äger vägde l ägar e ick e sådan fast i ghet, ur v ilk en vägavgift kan ut tagas med för måns rätt, må väg d elägarna besluta att sagda vägdelägare
skall ställa säkerhet för betalningen av den del

av gäl den e ll er a nn an

förplikt e l se, som motsvarar vägdelägarens andel i

ansvarigheten eller

.
.

.I

att vägde lägaren skall fullgöra sin ande l av gä l dsbetalni ngen e ll er för-

1

1

pliktelsen i f örskott. I förskott erl agt belopp må ick e användas e ller
utmätas för annat ändamål än till infriande av ifrågavarande förplikt e ls e,
10 kap.
Om

~itlfälligt

begagnande av väg 09h til lfälligt användande av annan
mark såsom väg.

80

§.

Den, som icke äger rätt till väg, må av vägde l ägar e el l er, om delägarna bilda vägl ag, av syss lo mannen eller bestyrel sen beviljas rätt
att emot ovan i

26 § stadgad ersättning begagna vägen för v i ssa till-

fälliga transporter. Vägdelägarna e lle r vägl ag wå likväl för dem, som
icke äga rätt till vägen, ut f ärda a llmänt förbud mot färdsel p å vägen
me d alla eller v i ssa s l ag av motor- e ll er hästfordon el l er mot tr ansport
av a rb etsmaskiner på vägen, såv id a av 96 § icke annat följer. Sådant
förbud utgör ic ke hinder för fär dse l till vägdelägares fastighet i
lovli ga är enden och h indr ar icke syss lo man e ller bestyre l se att bevi lj a
ovan avsett tillstånd till tillfälligt begagnande ' av ~ägl agets väg, om
vägande skäl

därtill föreligga.

Begagnar någon, som ick e äger rätt ti ll vägen e ll er med stöd av 1
mom. icke är berätti g ad att färdas på densamma, tillfälligt vägen för
trafik med motDr- e ller hästfordon e ll er för transport av arbetsmaskin,
är han skyldig att på anfordran erl ägga i

26 § avsedd ersättn ing för

begagnande av vägen samt att, om vägen skadats, ersätta skadan.
Har väg begagnats i strid med ovan i 1 mom. avsett förbud och straff
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domstol.

81 §.
Krui väg till fö ljd av vägarbete, bro- eller jördras, översvämning
eller annan sådan örsak icke användas för Sitt ändamål, må, såframt
överenskommelse mellan sakägarna icke kunnat ävägabrihgas, tillstånd
beviljas att anordna tillfällig väg på annans mark för den tid sådan
väg till följd av hindren är nödig.
Likaså må för tillfällig forsling av virke eller annan vara av vis
slag vid behov tillstånd beviljas till nyttjande av annans mark under
viss tid.
Ovan avsedd rätt må beviljas endast under ovan i 8 § stadgade förutsättningar.
82

§.

Tien, som innehar visst område utan att äga det

1

må för viss tid el -

högst för den tid, under vilken besittningen fortgår, beviljas temporär rätt att färdas på vägen el..Er annars över annans område, om det fö
åvägabringande av vägförbindelse är oundgängligt för honom och detta
icke medför sådant men, som i 8 eller 9 § säges.
Tien, som äger rätt att avskilja visst område, må, därest den fasti
het, från vilken området överlåtits, äger rätt till vägen, temporärt
nyttja vägen utan att ansöka om ovan i 1 mom. avsedd rätt att färdas
på vägen.

83 §.
För ovan i 8 1 och 82 §§ avsett, så ock för liknande olovligt användande av väg eller mark samt för skada, som måhända uppkommit skall
erläggas skälig ersättning. Har bestämmelser om ersättning icke givits
då r&tten beviljades, eller har därom icke överenskommits och straff
i fall av olovligt användande icke yrkas, skall ersättningen särskilt
fastställas av vägnämnden.
11 kap.
Om indragning av väg.
84 §.

Väg må indragas, om den till följd av förändrade förhå llanden blivit
obehövlig eller om den tunga den åsamkar blivit oproportionerligt stor
i förhållande till nyttan av vägen. Rätt att söka indragning av väg
tillkommer väglaget eller, om väglag icke grundats, varje vägdelägare
eller ägaren av den fastighet, över vars område vägen löper. ]eslut
om indragning fattas vid vägförrättning med iakttagande i tillämpliga
delar av stadgandena i denna lags 5 kap.

- .Jl-

23 9

Medför 'i ndragning av väg skada eller olägenhe t för den som ägt rätt
till ·vägen, s_k all ersättning för skadan eller olägenheten bestämmas att I
utgåo
Då indragning av väglags väg beslutats, förfaller dess gäld till
betalning och väglaget skall anses upplöst, när dess gäld blivit bet a lad. Övers tiga väglagets tillgångar dess skuld er, skall överskotte~ ,
s å framt annat ej följer av rättsförhållandet mellan vägdelägarna, delas
mellan dem i

enlighet med de senast gällande vägenheterna.

85 §.
I fråga om indragning av ovan i 12 och 13 §§ avsedda rättigheter
äga stadgandena i 84 § 1 och 2 mom. motsvarande tillämpning.

86 §.
Vad i 84 § är stadgat om indragning av väg och i 85 § om indragning
av däri avsedda rättigheter, skall i tillämpliga delar iakttagas även
då fråga är om annan än bestående nyttjand e rätt till väg eller mark.

87

§.

Då vägindr a gits, över g år vägområdet utan ersättning i markägarens
besittnin g ~

12 kap .
Om verkställighet och tvångsåtgärd er.

88 §.
Vägavgift och transportavgift samt sex procents ränta på dem från
förfallodagen ävensom ersättning för nedan i 89 § avsedda vid syn
fastställda kostnader för försummat arbete och för syneförrättning indrivas på grund av utdrag ur debiterin g slängden eller syneprotokollet
i den ordning, som är stadgad för utsökning av skatter och andra
offentligträttsliga fordringar, likväl så, att besvär på grund av olaglig debitering skola anföras hos vägnämnden.

89

§.

Försummar vägdelägare väghållningen på sin väglott och avhjälper han
icke omedelbart efter tillsägelse sin försummelse, skall sysslomannen
eller bestyrelsen hos vägnämnd e ns ordförand e anhålla om förordnand e för
två medlemmar av vägnämnden att förrätt a s y n och på g rund av uppskattning fastställa de kostnader, som föranledas av utförandet av det försummade arbetet. Till syneförrättningen sk a ll den, so m för summat sin
väghållningsskyldighet, i g od tid kallas . Utför icke vägdelägare ofördröjligen vägarbete, som vid syneförrättningen befunnits påkallat, ankommer det på sysslomannen eller besty rel sen att utföra eller l å t a
utföra arbetet. Bilda vägdelägarna i c k e väglag, äger varj e vä g delägar e
här stadgad rätt.

I
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utföras r edan före syneförrättning.
Den försumlige är skyldig at t

ersät~a

i l

eller 2 mom. avsedda kost

nader genom erläggande av det i s yn e protokoll e t fastställda beloppet.

90

§.

Då ändring hos ä g odelnings rätten sökts i be s lut, som fattats med

I

stöd av denna lag och som b erör åläggande av betalningsskyldighet elle
fråga därom, huruvida i 8, 12 eller 13 §§ eller i 17 § 2 eller 3 mom.
avsedd rättighet bör bevilj as, må beslutet icke gå i verkställighet
i nnan det vunnit l aga kraft. Det samma gä ll er i fråga om ovan i

69 § avsett beslut samt beslut rör a nd e indr agning av väg e lle r upphävande av i 1 2 e ller 1 3 § omförmäld rättighe t. Har ändring av beslut,
som berör åläggande av betalningsskyldighet , sökts endast till denna
del, hindrar d e tt a likväl ick e verkställighet av beslutet till övriga
del ar.
I övrigt må vid vägförrättning fattat e ller av vägn ämnd utfärdat
beslut gå i verks tälli g h et , oaktat ändring sökts, såframt icke ägodelningsrätten förbjuder verkställigheten av beslutet.

91

§.

Vid verkställandet av beslut, innan det vunnit la ga kraft, Ekall
den; s om sökt verkställighet, ställ a säkerhe t för ersät t andet av den
skada som sakägare kan till skynd as geno m att det till grund för verkställi ghete n li ggande beslutet med a nl edning av besvär ä ndr as. Angåend e
s t ä ll ande av säkerh e t gäll er i tillämpli ga delar vad därom är i utsö kningslagen stadgat.

92

§.

Åtgärd, som föranleder e r sättning i ett för a llt för skada eller
men, må icke utan sakägares samtyck e v idt agas, innan er sättningen erl agts e ll er, därest ersä ttningen icke med laga kraft vunnet beslut
fastställts, innan säkerhet för erläggande av ersättningen jämt e ränta
blivit s tälld .
13 kap.
Om l a nd skape t s och kommuns deltagande i väghål lningen e ll er kostnaderna
därför.
93

§.

Av l andskapsmede l utgivas år l igen bid r ag för underhåll av sådan
e nskild väg,
1) s om avses i 105 och 106 §§,dock icke, om vägen är av ring a
betydelse;
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3) som är behövlig såsom förbindelseväg till avsides bosätt~ing och
som på grund av sin längd eller av annan sådan orsak åsamkar vägdelägarna särskilt betungande kostnader.
Landskapsbidragets storl ek bestämmes på grundvalen av d e av vägens
underhå ll åsamkade verkli ga god t agbara kostnaderna. I understöd erläg- ·
ges enligt prövning minst 20 procent och hög s t

60 procent av nämnda

kostnader.Understödet må därjämte höjas för vägar, där gen omf a rt stra..--fik förekommer, samt för vägar, vid vi l ka antalet delägare i

jämför e l se

med vägens längd är ringa, så ock för sådana vägar, vid vilka d e lägarnas flertal utgöres av i hög grad mindre bemedlade, på envar av de
ovannämnda grunderna med högst 10 procent.
Har genom laga kraft vunnet bes lut av l andskapsstyre l sen konstat e rat
att l andskapsb idr ag jämlikt 1 mom. 1 punkten icke kan givas för underhåll av i 105 eller 106 § avsedd väg, må landskapsbidrag för denna väg
ej heller senare beviljas med stöd av sagda 1 punkt.

94 §.
För byggande av sådan enski ld väg, som avses i 93

§,

må landskaps-

bidrag beviljas inom ramen för i ordi:µarie inkomst- ocl tUtgiftsstaten
upptaget anslag enligt de grunder, som fasts l agits i 93 § 2 mom. Beträffande detta bidrag äge jämväl motsvarande tillämpning, vad i 93 §

3 m9m. är stadgat.
95

§.

Av kommuns medel må bidrag ut g ivas för väghållning i fråga om på
stadsplane- eller byggnadsplaneområde belägen enskild väg, samt på
kommuns område be lägen annan enskild väg, som a llmänt användes även för
annan trafik än för transporter till fromma för vägde l ägarn a e ller vid
vilken finnes en betydande bebygge ls e e ll er som begagnas för regelbundna person- e lle r för näringslivet viktiga varutransporter ell er som utgör förbindelseväg till avsides bosättning i kommunen eller som är a tt
jämställa med sådana vägar.
Har väglag grundats för skötseln av väghållningen i fråga om fl .ere
vägar, må väglaget bevilj as bidrag även i det fall, att de i 1 mom.
nämnda föruts'i ttningarna förelig ga endast beträffande någon väg.
Kommun må likaså understöda ovan avsedd väghållning medelst n a turaprestationer genom att helt eller de lvi s åtaga sig brobygge, vinterplogning av väg och annat ti ll väghållningen hörande arbete eller genom
att utan ersättning överl.äa väghållningsämne och andra förnödenheter
för väg hållningen.
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96 §.
Erlägger l andskapet e ller kommun understöd för väghålln in gen i fråga
om enskild väg i må be.gagnande av vägen för andra transpor t er än sådana
vägdelägarna till gagn icke förbjudas. För idkand e av regelbunden tr afi k på vägen erfordras likväl även härvid vägdelägarnas samtycke.
Såsom v illkor för l andskape t s e ll e r kommuns understöd må f asts täll as
a tt väglag f ö r sköt seln av angelägenheterna rö r ande vägen skall grundas.

§.

97

I

Understödes väghållningen i f råga om enskild väg med land skape ts
e ller kommuns medel eller deltag er kommun i väghållningskostnaderna,
må vägnämnden giv as

~

uppdrag at t tillse, a tt medl en använd as för ve-

derbörande ändamål .
Bidrager kommun ti ll underhållet av väg ell er del tage r den i väghållnings ko stnaderna, å ligger det vägnämnden att tillse, att vägen
hålles i et t sådant skick, som i 7 § 2 mom. är stadgat. Har underhåll e t
av vägen försummats och rättelse trot s vägnämndens tillsägelse icke
sk,ett, skall landskapss tyr e l sen, då nämnden det yrkar, vid vite e ller
även t yr~

at t arbetet må utföras på den försumliges bekostn ad, förp lik ta

honom att rätta till s in försummelse.

98 §.
Av land skapets e ller kommuns medel beviljat b idrag må ic ke utmätas
för gäld.

14 kap.
Särskilda stadganden.

99 §.
Väglag är befriat från skatt till

staten~

landsk a pet , kommun och

för samling för inkomst och förmögenhet, som tillkommit med stöd av denn
l ag.

100

§.

Förbud, som begränsar användning av väg skall tillkännag ivas genom
klart synlig skylt vid vägen
gives den, gentemot

vilk ~ n

~ ll er

-

gen om att fö+budet bevisligen del-

man vill göra det gällande.

lOl §.
Under l åter någon att i a l:\ttaga förbud, som gäll er färd på e ll er
annat begagnande av väg, eller i 1 8 e ll er 19 § avse tt förbud, äger
polismyndighet befogenhet att 1 såframt överträd e l sen är uppenbar, lämna
handräckn ing till förhindrande ell er rättande av åtgärd, som står i
strid med förbudet.
Då rätt a tt erhållallandräckning enligt 1 mora. icke är up p enbar e ll er
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-35-fråga är om handräckning i övriga sådana :fall~ . om vilka icke arihorlund ~ ~
är särskilt föreskrivet, E*ali till efterrättelse Ui.n'd a vad ont handräckning är i u tsökningslagert s'ta'd gat.
.1 ·
Ändring i hovrlitts utslag i ov!'3.n i 2 mom ·. avsett ärende må icke
sökas~

~.
Den~ sö~ ~pp~åtligen eller genom grov vå~dslöshet:
1) ovetträd~r med stöd av 1 8 eller 19 § eller 67 § 8) punkten -givet

iö2

I
I

förbud~
'1

;

2) utan att vara vägdelägare olovligen på väg framför maskin, fordon
eller lass; som på grund av sin vikt e li ~r kbnstruktion skadar vägen7
3) ol~vligen belastar bro eller färja med tyngre fordon eller l ass
än vad som angivits vara tillåtet; eller
4) mot förbud P,egagnar väg, som hart icke äger rätt att anvähda,
straffes med böter.
103 §.
Hava f~rhållandena i anna~ fall än i 28 eller 29 § nämnes undergått
väsentlig forändring~ sedan beslut om medgivande av för väg nödig .rätt
eller om väghållningsskyldighet fattades eller överenskommelse därom
ingicks, äger sakägare rätt att draga frågan under ny prövning enli gt
denna lag.
104 § .
. Angående handläggning av mål, som järalikt denna lag mede l st be ....
svär dragits inför ägodelningsrätt, äger vad i skifteslågen ät stad~
gat otn handläggning av ärenden; som i besvärsväg inkommit ti1i ägo ...
delningsrätt, motsvarande tili~mpning. Har besvär över vägnämnds be~
s lut anförts, skal~vägnämndens ordförande ell er av honom förordnad
medlem av näranden vara tillstädes vid ägodelningsrättens sammanträde
och till sammanträdei medföra de vid behandlingen av ärendet i väg~
näranden tillkomna handlingarna, såvida dessa icke på förhand Översänts
till ägodelningsrätten. Angående hans rätt att erhåila arvode och ersättning för resekostnader samt dagtraktamente gäller vad om l edamo t av
ägodelningsrätt? sora utsetts av kommun, är stadgat.
Ändring i ägodelningsrätts utslag i ärenden, som avses i denna lag,
må sökas hos högsta domstolen, om denna med stöd av 30 kap. 3 § 2
punkten rättgångsbalken beviljar fullföljdstillstånd. Härvid skall iakttagas, vad angående ändringssökande och rättsverkningar därav i fråga om hovrätts dom eller utslag i tvistemål, som anhängiggjorts vid
allmän domstol är. stadgat. Missnöje med utslaget behöver likväl ick e
särskilt anmälas.

I

I
_I

2!4

-36105 §.
De kommunalvägar

~ch

byvägar, vilka enligt landskapslagen den

17 juli 1957 om införande av landskapslagen om allmänna vägar i
landskapet Åland (24/57/ icke förändrats till bygdevägar? skola, däres
frågan angåe nd e övertagande av dem såsom bygdevägar blivit slutligt
avgjord; anses sås om i denna l ag avsedda enskilda vägar, räknat fr ån
denna lags ikraftträdande, samt i a nnat fall, så snart slutligt beslut fattats om att de icke skola övertagas såsom bygdevägar.
Har byväg med stöd av 1 mom. förändrats till enskild väg, bilda .
byvägens delägare i denna lag avsett väglag och skola byvägens bestyrels e och de för vägdelägarna fastställda vägenheterna anses såso_1:i1
i denna lag avsedd bestyrelse och här avsedda vägenheter.
Då kommunalväg enligt 1 mom. förändrats till enskild väg skall vägnämnden ofördröjligen kalla sakägarna till ovan i 6 kap. avsedd förrättning för att besluta om frågor rörande väghållningen.

106 §.
Vad i 105 § 1 mom. är stadgat, skall äga motsvarande tillämpning i
fråga om sådana kolonisationsvägar och i 3 § 3 mom• landskapslagen
den 17 juli 1957 om införande av landskapslagen om allmänna vägar i
landskapet Åland ( 24/57) avsedda vägar på Mariehamns stads område,
i fråga om vilka förslag om deras övGrtagande sås om bygdevägar slutligt förkastats.
I fråga om här avse dda kolonisationsvägar skola stadgandena i 105 § .

3 mom. även iakttagas .

107 § .
Denna lag skall, utöver ov an i 105

oc~

106 §§ avsedda vägar, även

tillämpas i fråga om sådana vägar , som med stöd av land s kapslagen den

15 juli 1932 om ägovägar i landskapet Åland (19/32) grundats geno m ägovägsnämnds beslut, samt i fråga om andra sådana, vid denna lags ikraftträdande, förefintliga enskilda vägar, till vilka någon därförinnan genom avtal eller på annan grund äger bestående nyttjanderätt eller till
vilka med stöd av denna lag erhållits i 8 § avsedd vägrätt. Innehar
ingen sådan nyttjand e rätt till vägen, skola i fråg a om denna endast
stadgandena i

denna lags 11 kap. tillämpas.

Ikraftträdandet av denna l ag medför icke ändring i därförinnan uppkommet rättsförhållande, som berör rättighet eller skyldighet i fråga
om väg.
Har väghållnipgsskyldighet tidigare fördelat s enlig t proportionstal,
fördela sig vägenheterna enli gt dessa proprotionstal.
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108

§.

Ärende rörande ägoväg och enligt denn a l ag till enski l d väg för!

I

ändrad by- e ller ko mmunalväg, v ilke t då denna lag träder i kraft är
anhängigt i vägnämnd, l andsk a psstyre ls en eller domstol e ll er underkastat skiljemanna.förfarande, skall s lutbehandlas i

enli ghet med den

tidiga re lagen.

109

§.

Närmare för eskr ifter angående verkställigheten och tillämpningen
av denna lag utfärdas vid behov mede l st l andskapsför ordning.

110 §.
1962; och genom densamma upphäves
landskapslagen den 15 juli 1932 om ägovägar i lands k ape t Åland (i9/32 ) .
Denna lag träder i kraft den

I

Mariehamn, den 15 mar s 19 62.

I

På l a~~ap~yre l sens vägnar~

Lantråd

7:~~

\

Lagberedningssekrete rar e

\.

