1977-78 Lt Hemst. mot. nr 1- Leu.
11

LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE
nr

10/1977-7 8 med anledning av l antstings -

ma nnen Ol of M. Janssons m fl hemställningsmotion angående ut a rbetande av förslag till
lag 6m lands kapsbidrag ti ll privata vägars
underhåll m.m.

I

Me d anledning av ovannämnda hemställningsmotion, varöve r landst inget inbegärt
lag- och ekonomiutskottets ut l åtande får ut skottet, som i ärendet hört lag-

1

l

b eredningschef en Christer Jans son , öve ringenjö ren Anders Li ndholm, distrikts-

I

inge njören Sven-Olof Lindfors , lantrådet Alarik Häggblom och häradshövdingen
Sune Carlsson samt ytterligare landstinge ts lagutskott, vördsamt anföra
följande:
Motionä rerna s förslag kc;in uppdelas

i

t Yenne huvudfrågor . De l s borde en lag

s tif t as som möjliggör utgivande av l andskapsbi drag till un derhå ll av enskilda
vägar. Dels boide den nya lag en innehålla stadganden om sådana väga rs förvaltning .
Bet rä ffande de n f örs ta Er?tgcc1n bänvisRr mot ionä·r erna till 93 § lagen angående
ändring av lagen om ens ki l da v::igar (.F:FS 728/ 77) vilket lagrum, enligt deras
up pfattning 7 s k ulle möj Liggör a ut givande av b idrag för underhå ll till ca 20
stycken bil skogs vägar, om 1agnisnmet blo tt gl;l_llde i landskapet.
Utskottet har dock funnit a tt motionär.e rna h ä rvidl a g varit väl optimistiska
eme.dan de

1

i 13 § förordnin g angående .ändring av förordningen om enskilda

väg.ar ( EFS 998 /77) i ngåe nde tillämpni ngs stadgandena fö r nämnda 93 § är såpass
s tränga, at t det torde finnas mycket få om ens n ågo n väg i landskapet som uppfyller de däri stadgade kraven . Stadgandena i förordningen har följande lydelse:
"Såsom i 93 § 1 mom. lagen om enskilda vägar avsedd väg, vilken på orten är
av avsevärd betydelse för samfärdseln , anses sådan väg, inom vars gränsområde
fims fast bosättning i betydande omfattning e ller vilken a llmänt användes
även för annan traf i k än för transporter väg de l ä garna t il l godo, el ler s ådan
väg, vilken e ljest bör anses va ra av avsevärd betydelse för samfärdseln på
orten.
Såsom i 93 § 1 mom. lagen om enskilda vägar avsedd tillfartsväg till fast bosättning anses väg, vilken användes för

den fasta bosättningens trafik till
I

I

I

-2lokalt förvaltnings- eller servicecentrum.
Ovan i 2 mom. avsedd väg bör ha en längd av minst 1 km. Av vägande skäl kan
dock beslutas, at t bidrag beviljas även för väg som är kortare."

Å

and ra sidan har ut skottet enhälligt omfattat tanken att det är ett rät tvise-

krav att även personer, som bor på gamla bosättningsplatser till vilka kommunalväg inte finns dragen, p å något vis bör få del av den samhällsservice det
utbygg da allmänna vägnätet erbjuder övriga invånare

i landskapet . Att

dylika avsidesboende med landskapsrnedel delvis skulle kompenseras för sina
merkos t nader på grund.av upp rä tthållande av enskilda vägar, har utskottet
därför funnit helt skäli gt.

Till f rågan om nödvändigheten av att stifta en ny lag för . att möjliggöra utgivande av ovan antydda bidrag till underhåll av enskilda vägar, önskar utskottet anföra följande.

I

La gs tif tnings b ehö r i ghe t eri beträffande ägovägar tillkommer, enli gt ett Högs ta
domstol sutlåtande av den 05 .04 .1963, jäl1llik t 1 3 § 1 mom. 8 p Självstyrel selagen l andskapet. Hö gst a doms tolens stä llnings t a gande grundar sig på att
--

landsk a pet enligt l ag n unme t ha r rätt att lag,stifta beträffande idkande av
jordb ruk . Möj li gen sk ulle Högsta domstolen idag anse att lagstiftningsbehörigheten beträffande enskilda vägar i vid bemärkelse tillkomme r landsk apet
jämlikt 13 § l mom . 17 p Självstyre l s elagen, där det stadgas att

la gstiftnings~

behöri gheten b e träff ande väghållning en förbehållits landskapet. Men på denna
punkt råder stor osäkerhet.

I praktiken spelar det dock inte någon s törre roll för bidragsgivningen om
landsk ape t har lag stif tningsbehör ighet endast för ägovägar eller om lagstiftningsrätten omfatt ar även öv riga enskilda vägar. På Alan d är nämligen förhållandena sådan a att

i

st ort s e tt a lla enskilda vägar kan karaktär iseras som

ägovägar. Av detta följer att a nslag kan upptas o ch bidrag givas till de aktue lla v ägarna red an i nom r amen för z älland e lc:gs tif t ni ng . Stif tan de av en
ny l ag är såled e s onö di gt .
Vad sedan gä ller f rågan om stifta ·:ide av lag om enskilda väga rs förva lt ning
har ut skot t e t stannat för följande.
Utskottet h ar konstaterat att me r utvecklade förvaltningsorgan än de l andskaps la gen om ägovägar föreskriver i vis s a fall kan ans es ön s kvärda.

I
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-3Av det föregåend e har dock framkommit att landskap ets lagstiftni ngsbehörighet
beträffande enskilda vägar i vid bemärke lse är oklar. Att stifta lag om
förvaltninge n av ägovägar är däremot möjligt.
I'

I

Ett problem i det sanimanhänget är dock att det inte torde gå att ändra eller
komplettera nugällande

lag om ägovägar utan att samtidigt ändra däri ingående

stadganden om ändringssökande, eftersom dessa inte är överensstämmande med
motsvarande stadganderi i lagen om enskilda vägar och stadgandena om ändringssökande är att hänföra till rättegångsväsendet, på vilket områ de lags tiftningsbehörigheten tillkommer riket. - Nämnas kan nämligen att en ändring av landskapslagen om avlöning och pension för tjänsteinnehavarna inom folkskolväsendet
i landskapet Åland fick förfalla år 1967 på grund av att den i landskapslagen
stadgade besvärsmyndighet en inte ändrades till den i rikslagen angivna i samband me.d lagändringen.
Utskottet ha r därför funnit det angeläget att landskapsstyrelsen utreder
möjlighe t erna för delägarna

i

ägovägar att i stöd av en ny separat landskaps-

lag inrät ta förva ltningsorg an för vägarna i enlighet med stadgandena i lagen
om enskilda vägar. Den nya lag utsko ttet tänkt sig skulle gälla endast för
sådana ägovä gar för vilka väglag. grundats. Bestämmelserna om grundande av
väglag, föcva ltningsbestämmels erna och bestämmelserna om ändringssökande skulle
vara l ika lyda nde s om motsvarande b es t ärrrrne lser i lagen om enskilda vägar.
Utskottet önskar dock understryka att avsikten är att den nugällande l andskapslagen om ägovägar fortsättningsvis skulle gälla för förvaltningen av
ägovägar för vil ka väglag inte grundats i enlighet med det ovansagda.

Utskottsordföranden Carlson anmäl de awikande ås i kt beträffande nedanstående kJäm.
Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå
att föreliggande hemställningsmotion måtte fö rkastas till den del den avser utarbetande av
f8rsla g till lag om landskapsbidrag till privata
v~g a rs

underhåll, samt

att Lands tinget måtte hemställa om att landskapstyrelsen utarbetar för s lag till landskapslag om
förval trtingen av ägovägar, om resultatet av den
i motiveringen nämnda utredningen ger möjlighet
h ärti ll.

1

-4riehamn den 22 mars 1978 .
På lag-

of ? T Z,,.,.s:;.,.v_ äg_n_a_r_=

Ro1fca:i~on
ordförande
sekreterare .

Närvarande i utskottet : ordföranden Carlson, viceordföranden Göte Sundberg
samt ledamöterna Björklund , Elmer Jansson och Lundberg .

1 1

5 J

om

s
l

1

5

1~78,

1-

