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LAG- OCH EKON8MIU+SKOTTETS betänkande m 
12/1962 med anledning av .Ålands landskapssty

relses framställning till Ålands landsting 

med förslag till landskapslag om kommunalvä

g ar ( 3 4/19 6 2 ) • 

Sedan Landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- och 

ekonomiutskottets utlåtande, har utskottet behandlat framställningen och 

får härmed vördsamt anföra följande: 

Utskottet har såsom sakkunniga hört lagberedningssekreteraren Rolf 

Sundman och lantmäteriigenjören Bertel Boman, vilka vardera framfört 

särskilda synpunkter beträffande lagförslaget, vilka sedan beaktats 

av utskottet. Rent allmänt kan man om det föreliggande lagförslaget 

säga, att detsamma i jämförelse med lagförslaget till enskilda vägar, 

är något knappt och i vissa avseenden kanske även bristfälligt. På grund 

härav har ut skottet vidtagit ett flertal ändringar och kompletteringar, 

varvid de i förslaget till landskapslag om enskilda vägar i främsta rum

met tjänat såsom mönster. 

De av utskottet företagna ändringarna äro följande: 

1. 1§. "bygdevägar" har -ändrats till "allmänna vägar", vilket uttryck 

här torde vara mera relevant. Dessutom har en bestämmelse införts 

därom, att lagen även skall gälla de vägar, som framdeles byggas 

eller övertagas. 

2. Mom. 2. har utskottet ansett att kan vara såsom en skild paragraf 

såsom fallet även är i lagen om allmänna vägar. I denna paragraf 

har utskottet infört en bestämmelse om att till väg såsom dess bi

områden höra plats, som varaktigt erfordras för uttagning och . 

transport av väghållningsämnen. Motsvarande stadgande finnes i 

lagen om allmänna vägar. I förslaget har dessutom införts ordet 

"körbana" och "befordras" ändrats till "erfordras''. 

3. 3 §. I likhet med i förslaget till enskilda vägar har utskottet int a

git definitioner om vad som avs e s dels med byge;ande av väg ooh 

dels med -q_~derhåll av väg. 

4 . 5 §. I denna paragraf har utskottet företagit de flesta ändringarn~. 

Sålunda har början av paragrafen ändrats efter införandet av de

finitionerna i 3 §. Dessutom har hänvis_ningen till landskapslagen 

om allmänna vägar utvidgats för att tillräckligt utförliga bestäm

melser angående vägförrättnin g och därmed sammanhängande åtgärder 

skola finnas i · lagen. Ett stadgande om rätt till ersättning 

för s·kada och men har även införts, enär sådan ersättning bör 

komma i frå ga. I praktiken tord e de s s a ersättningar i regel uppg å 

till högre belopp än ersättningarna för upplåten mark och väg-
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materi al. I samband med denna paragraf övervägdes inom utskottet 

huruvida ett stadgande därom, att anhållan ·om vägrätt icke skulle 

behöva komma ifråga, därest samtycke av samtlig a markägare, som 

den avsedda vägen berörde, erhållits, men då i varje fall anhål

lan om vägförrättning måste göras, ansåg utskottet att anhållan 

om vägrätt i samband därmed även kunde komma ifråga. Dessutom 

kan man med skäl förutsätta att kommun i praktiken försöker infb~

skaffa samtycke av jordägarna för att få ett snabbare och smidi

gare förfarande till stånd. 

5. 6 §.För att närmare klarlägga vad som avses med vägrätt har ut skot

tet intagit 17 §från förslaget till enskilda vägar. 

6. 7 §.Såsom en helt ny paragraf har utskottet ansett det motiverat att 

intaga ett s tadgand e om rätt att taga grus; sten eller annat väg

hållnings ämne från fasti ghet. Stadgandet motsvarar 1.2 §i försla

get till enskilda vägar . 

7. 8 § . Bidrageprocenten har utskottet velat fastslå till 90 %. 
8. 9 § .På grund av de i 3 § införda definitionerna har utskottet strukit 

" samt för sådan ändring av kommunalväg, som är att hänföra till 

vägbyggnad". 

Hänvisningen till 7 § 1 mom. har ändrats till 10 § 1 mom . 

9. 10 §. I början av paragrafen har ett förtydligande införts angående 

10.11 

11.12 

12. 

det fall att kommun själv besluter bygga kommunalväg . Förslaget 

att landskaps styrelsen skulle kunna förvägra fastställelse av 

kommuns beslut om övertagande av väg, såvid a kommun di:'igenom skul

le åsamkas oskälig a kostnader, har utskottet ansett att bör utgå, 

enär man med skäl kan förmod a , att vederbörande kommun själv grund

ligt prövar ärendet även till denna del. I stället har intagits 

· en bestämmelse därom, att landskapsstyrelsen kan vägra faststäl

lelse om den avsedda vägen icke fyller de i 93 ·§ landskapslagen 

om enskilda vägar föruts att a villkoren för erhållande av bidrag 
ur landskapsmedel . 

§. Utöver 11 grind " har ut skottet tillagt "bom" . Så även i fö rsla
get ti 11 enskilda vägar . 

§. Såso m en helt ny p aragraf har utskottet även infört stadgandet 

i 19 och 20 §§ i förslaget till enskilda vägar. 

Några uttryckliga bestämmelser om ändrings sökande har utskot

tet icke an sett det nödvändi gt att infö ra, enär de allmänna be

stämmelserna om ändringssökande i dylika fall, ut an särskilt stad

gand e , gälla • . 



:. :n.\:. 

. . '; h 

: ! 

;· .. =· 

1036 

-3-
13. På grund av de nya paragrafer., som införts, har nödig omnumre

ring av framställningens paragrafer vidtagits . 

på grund här av föreslås lagen lyda: 

L a n d s k a p s 1 a g 

om kommunalvägar. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §. 
Denna lag gäller sådana av kommun övertagna vägar, som icke . enligt 

landskapslagen den 17 juli 1957 om allmänna vägar i landskapet Åland 
' (23/57) och landskapsla@n dm 17 juli 1957 om införande av landskapslagen 

om allmänna vägar i landskapet Åland (24/57) förändrats till allmänna 

vägar, liksom även vägar, som kommun framdeles i enlighet med stadgande

na i denna lag besluter bygga eller övertaga. 

2 §. 
Till kommunalväg höra körbana samt de områden, anläggningar och anord

ningar, som varaktigt erfordras för vägens bestånd och begagnande, såsora 

vägren, slänt, bankett, dike, omkörnings-, vänd- eller hållplats, mindre 

upplags- eller parkeringsområde, som ansluter sig omedelbart till vägen, 

samt skyddsvärn,. trumma, bro, färja med fär jläge och fär jled, brygga, 

som förklarats ansluten till vägen, ävensom vägmärke. Till väg såsom dess 

biområd en höra dessutom plats, som varaktigt erfordras för uttagning 

och transport av väghållningsämnen. 

3 §. 
Väghållning omfattar byggande och underhåll av väg. 

Med byggande av väg avses anläggning av ny väg samt flyttning, bredd

ning och annan förbättring av förefint~ig väg. 

Såsom underhåll av väg anses åtgärder, som äro av nöden för bibehål

lande av vägen i ett skick, som motsvarar dess ändamål, däri inberäknat 

öppenhållande av väg vintertid samt renhållning. 

Väghållning på kommunalväg bekostasrffid kommunens medel. Enskild per

som, som nyttjar eller har behov av vägen, må icke åläggas att deltaga 

i väghållningskostnaderna, med mindre vägen för hans behov enligt in

gånget avtal skall byggas eller underhållas på ett sätt, som är kost

sammare än vad som allmänt fordras enligt denna lag. 

4 §. 
Kommunalväg skall byggas och underhållas så, att den åtminstone 

Uppfyller i 7 § l andskaps lagen den •••• om enskilda vägar ( / ) upp

ställda allmänna krav för väghållningen på enskild väg . 



1.J3 ( 

-4-

Väghållningen ombesörjes av kommunBns vägnämnd, på vilken det jäm

väl ankommer att besluta om de begränsningar av trafiken, som varaktig t 

eller tillfälligt kunna påkallas av vägens bärkraft elle r andra omstän

digheter. Begränsningar, förbud, påbud och varningar böra ang es med 

trafikmärken. 

5 §. 
Skall kommunalväg byggas, må kommunen hos landskapsstyrelsen anhålla 

om sådan vägrätt, varom stadgas i landskapslagen om all11änna vägar i 

landskapet Åland samt göra framställning OE\ vä gförrättnin g såsom i . sagda 

lag är stadjat. Vid vägförrättning liksom ären beträffand e ersättning 

för mark, skada och men samt vägmaterial och rätt till förutv ar and e 

vägområde skall i tillämpliga delar lända till efterrättelse vad om 

bygd eväg är stadgat. 

6 §. 
Vägrätten innef attar rätt att från det till vägen hörande området 

avlägsna träd, buskar och andra n aturhind erf som äro till men för vä g

hållningen, samt att avhugga grenar, som sträcka sig över sagda område. 

Utanför det i 1 mom. nämnd a områd et må rätt beviljas att avlägsna 

trafiksäkerheten äventyrand e träd och buskar eller gren ar av sådana, 

likväl icke träd eller buskar, som växa på tomt eller byggnadsmark eller 
I • • 

i trädgåld eller som annars tagits under särskild omvårdnad, med mindre 

synnerligen vägande skäl därtill föreligga . Om avlägsnande av här avs ed

da träd och buskar eller avhuggning av grenar skall tiarkens ägare elle r 

innehav are på förhand i god tid und errättas . 

Utgör anordning e ller anläggn ing eller ock fristående byggnad, som 

icke användes såsom bostad, sådant hind er för a nläggning av ny väg el

ler flyttnin g av väg , att anläggni ngen av vägen, utan flyttning av an

ordningen, anläggningen eller byggnaden, skulle medföra ansenlig stegring 

av kostnaderna eller betydand e olägenhet, och förorsakar icke flyttningen 

av hindret dess ägare skada eller nämnvärt förfång, må vid vägförrätt

ning beviljas rätt till flyttning av anordningen, anläggningen eller 

byggnaden ti 11 lämplig plats. 

7 §. 
Kräves oundgängli gen för vä ghållnir@skyldighe t ens full gö rande till 

Undvikande av oskäliga kostnader, at t grus, sten eller annat väghåll

ningsämne t ages från f as tighets mark, må det förordnas, att sådan rätt 

skall nedgivas, såframt betydande förfång icke därigenom tillskynd as 

sagda fastighet . Samtidigt må förordnas om nyttjande av vä g eller mark 

för transport av väghållnings ämne. 
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Kommun är b erättigad a tt för vägunderhållet erhåll a lmdsk apsbidrag 

efter prövning me d minst 20 och hö gst 60 procent av d e verklig a godtag

bara kostna derna. Understödet r,iå höjas till högst 90 proc ent om ~enom-
• 

fartstrafik f öre kornraer på väg en eller 0 Ii1 väghållnin g en på g rund a v vä-

gens läng d elle r terrängförhållanden.a är särskilt kosts am . 

.AnSes väghållningen icke tillfredsställande i förhållande till t~a-

fiken på väg en, må landskapsstyrelsen besluta om indragning eller sänk

ning av understödet för väghållningen för ett år i sänder. 

Kommun är skyldig att till landskapsstyrelsen insända budgetförsla

get för kommunalvägarna före ingången av budgetåret och skall land

skapsstyrelsen, om skäl till anmärkning mot de planerade ut gifterna 

förefinnes, meddela kommunen därom senast inom februari månad budget

året. Statistiska och ekonomiska uppgifter om kommunalvägarna och om 

trafiken på dem böra insamlas och insändas ti 11 landskapsstyrels en en

ligt därom meddelade föreskrifter. 

I 1 mom. avsett landskapsbidrag utgives årlig en på grund av redo

visning över kostnaderna för väghållningen ur anslaget för väghållning 

pä enskilda vägar. 

9 §. 
För bygg ande av kommunalväg beviljas lands kapsbidrag efter· prövning 

inom ramen för härför anvisade ans lag . 

Landskapsstyrelsen må om by ggnadsund erstöd fatta förhandsbeslut p å 

grund av ansökan, till vilken fo g ats ko mmunalfullmäkti g es i 10 § 1 mom. 

nämnda beslut, på karta uppritad 'f öreslagen sträckning för vä g en, upp

gift om de jordägare, över · vilkas mark :vä g en kommer att gå , upp gift om 

de personer, rörelser eller inrättningar, vilka hava nytta av väg en, samt 

kostnadsförslag för väg ens byggande. 

Är väg g emensam för två eller flera kommuner, må förhandsb eslut om 

byggnadsbidrag fattas endast unde r förutsättning, att kommunerna ut

fäst sig att svara för hela vägens byg g ande och underhå ll. 

10 §. 
Be$lut er kommun om bygg ande av kommunalvä g eller på framställni ng 

av väglag elle r deläg are i enskild vä g om övert agand e av väg till ko m

munalväg bör så dant beslut fattas i den ordning, som är stadg ad i 56 § 

landskap sla gen den 18 april 1 9 56 . om kommuna lförvaltning i l a ndskommuner

na i landskapet Åland (16/56). Sådant kommunalfullmäkti g es beslut skall 

Underställas landskapsstyrelsen för fastställelse. Fastställelse kan 
r·· 
orva. garås om vägen anses ä g a ring a betydelse för samfärdseln eller 

==-~~----~~~~------------~ 
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om vägen icke fyller de i 93 § landskaps l agen om ensk ilda vägar förut

satta villkoren för erhållande av landsk apsbidrag. 

Kommun r.1å besluta, att ko mr:iunalvä g skall förändras till enskild väg 

om vägen i väsentlig mån förlor a t sin betydels e för sanfärdseln. Be

slutet skall und erställas land skapsstyre lsen för f astst~ll els e. Sedan 

beslut därora vunnit laga kraft, skall vägnämnden geno L.1 kungöre ls e utlysa 

sammanträde Eled dem, so m nyttja vägen eller hava behov av densamma? för

att besluta om vägens framtida förvaltning enligt vad däro m är stadgat 

i landskapslag en om enskilda vägar. 

I samband riied f astställels e av ko mmunalfullmäktiges i denna paragra f 

avsedda beslut skall landskaps styrelsen bestämma dem tidpunkt, då ifråga

varande vä g förändras till kommunalvä g eller enskild väg. Landskapssty

rels en må ock vid f astställelsen besluta, att ou enskild vägs överta

gande skall bestämmas efter d e t vä gen på g rund av syn blivit godkänd 

av landskapsstyrelsen. 
11 §. 

Vintertid skall komr.mnalväg hållas fri från hinder av snö och is i 

den utsträckning , som erfordras för EJ.otorfordonstrafik, där ej land

skapsstyrelsen på grund av samfärdselns ringa omf a ttnin g eller av andra 

särskilda skäl r.1edgi ver kommun befri else. 

Grind eller bom IJ.å ick e h å ll as p å ko rimmnal väg utan landsk a psstyrel

sens tillstånd . 

12 §. 
Däres t det prövas ur trafiksäkerhe tssynpunkt påkallat, må uppförand e 

utan vägnämndens tillstånd av byggna d e lle r trafiksäkerhet en äventyrande 

stängsel eller annan varakti g anordning vid koillmunal väg eller väg

sträcka på närmare än tolv CTe ters avstånd från vä gbanans r.1ittlinje för

bjudas. Sådant förbud må helt elle r delvis upphävas Oiil d ess vidnakthål

lande blivit öv erflödigt eller vägande skäl för dess upphävande e ljest 

anförts. Förbud e ller upphävande av förbud skall utan dröjsmål bevis

ligen delgivas sakägarna eller kungör as p å kor:rnmne ns anslagstavla. 

Angående byggande på områd e , för vilket fastställt s i byggnadslag

stiftningen förut satt plan elle r före skrift, gäller, vad därom är sär

skilt stadgat. 
13 §, 

Vägunderhållet granskas vid syn, s om förrättas minst en gång årligen 

av en väg synenämnd, b eståend e av en a v landskapss tyre lsen förordna d 

Sakkunni g såso111 ordförande s amt en representant för vä gnämnd en och en 

representant för polisdistriktet. 

Har väg skadats genou svåra väderl eksförhållanden elle r ovar ~ao tra

fik , skall syn hållas, oo n ågon av väg synenämndens filedlelllWBr det påyr

kar . På g rund av syn må landsk apss tyr els en vid vit e å lägga konmun att 
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vidtaga erforderliga underh~llsåtgärder. , 

Vid syn föres protokoll , som fordersammast översändes till landskaps

styrelsen, vägnämnden i kommunen och länsmannen i ·distriktet . 

14 §. 
För vägbygge förordnar landskapsstyrelsern vägavdelnin g en övervaka

re, som äger följa byggnadsarbetet och tillse, att utfärdade föreskrif"? 

ter om arbetets utförande iakttagas. Övervakaren må besluiB om arbetets 

inställande, men beslutet skall omedelbart underställas vägsynenämnden 

för avgörande. 

Slutsyn på vä gbygge förrättas av väg synenämnden förstärkt raed väg

ingenjören och den för bygget förordnade övervakaren. Vid vägbygget 

anlitad ent repr enär må själv eller genom ombud närvara vid synen och 

yttra sig över gjorda aniilärkningar. 

Vid slut syn föres protokoll, som f ordersarnma st översändes ti 11 

landskapsstyre lsen och vägnämnden i ko mraunen. 
15 §. 

Närmare bestänIIB ls er om verkställighet och tillämpning av denna 

lag utfärdas geno1:.1 landskapsförordnmg. 

16 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1963. Understöd ur landskaps-

medel för väghållningen nå dock erläggas enligt denna lag för 1963 
års väghållningskostnader. 

Har väg på grund av landskapsstyrelsens enligt tidigare gällande 

stadganden f a ttade beslut blivit byggd för övertagande som kommunal 

bygdeväg men icke . blivit slutligt godkänd, skall d ensaJ.mm, efter det 

beslut om godkännande fattats a~ landskapsstyr e lsen, anses såsom i 

denna lag avsedd kommunalväg. 

Hänvisande till vad ovan anförts får lag- och ekonoiiliutskottet 

, vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

i den lydelse lag- och ekonomiutskottet före-

:ilagi t. 

Mariehamn den 29 november 1962. 
På lag-

Curt Carlsson. 
sekreterare 

Närvarande i ut$kottet: ordföraren Valter Nordas, viceordföranden 

Viktor Arvidsson sarat ledamöterna Börje Johansson, Harry Lindfors och 

Bertel Böderlund. • . 

,. 


