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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 13/1974-75 

med anledning av ltm Erik Lundqvists m.fl. 

hemställningsmotion om anläggande av rastplat

ser vid landsvägarna. 

Landstinget har över ovannämnda hemställningsmotion inbegärt finansut

skottets yttrande. Utskottet, som i ärendet hört överingenjör Anders Lindholm, 

får i anledning därav anföra följande. 

Vägsträckorna i landskapet är inte så långa att enbart på grund därav sär

skilda platser för trafikanternas rast och vila är nödvändiga. 

Det finns emellertid, enligt utskottet, anledning att ur andra synpunkter 

uppmärksamma frågan. Ofta förekommer att bilister och andra trafikanter stan

nar upp inför en vacker naturvy eller för att besöka någon annan sevärdhet. 

Man får särskilt räkna med att turister i hög grad söker sig till och stannar 

upp vid sådana platser. Såväl ur turistsynpunkt som för trafiksäkerheten vore 

det därför önskvärt att enklare rastplatser ordnades på lämpliga ställen. De 

rastplatser som redan finns har också visat sig mycket frekventerade och upp

skattade. 

När det gäller placeringen bör, enligt utskottet, landskapsstyrelsens tra

fikavdelning kontakta turistnämnderna i respektive kommun. Utskottet är även 

av den uppfattningen att rastplatserna kan utformas mycket enkelt och utan 

särskilt stora kostnader eller arrangemang. Rastplatserna borde särskilt upp

märksammas vid ny- och ombyggnad av vägarna. 

Rastplatserna bör givetvis även förses med enklare sopanläggningar. Störs

ta problemet synes emellertid just nu utgöras av avfallsfrågan. Eventuella svå

righeter i fråga om sophämtningen bör dock inte hindra anläggandet av rast

platser då numera nästan varje kommun har någon form av ordnad avfallshämtning. 

Nämnas kan att i riket föreligger ett förslag till lag om avfallshämtning 

och i samband därmed reglering av sophämtningen vid vägarna. Ur denna och and

ra synpunkter vore det angeläget att frågan med det snaraste reglerades även i 

landskapet genom landskapslag. 

Utskottet förutsätter emellertid att den nu aktuella frågan om sophämtningen 

vid vägrastplatser skall kunna lösas även om särskilda lagstadganden i fråga om 

skyldigheten därvidlag för närvarande saknas och,försåvitt denna inte ålägges 

eller åligger väghållaren, genom avtal med kommunerna kunna omhänderhas av 

dessa, vilket utskottet finner vara en naturlig lösning. 

Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå 
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J\1ariehamn, den 8 maj 1975 . 

att landstinget måtte hemställa om att land

skapsstyrelsen vidtar åtgärder för anläggande 

av ändamålsenliga rastplatser vid härför lämp

liga ställen invid de åländska landsvägarna . 

P.'~tsk"s vägnar : 
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ordf~ ~taf ss~ 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Wilen, viceordföranden Elmer Jansson samt 

ledamöterna Lundqvist, Mattsson och Friberg . 
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