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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande ~ 

2/1957 me~ anledning av Ålands landskapssty

relses framställning' (1/1957) till Ålands 

landsting ~ed förslag till landskapslag om 

allmänna vägar i landskapet Åland~ 

Lag- och ekonom:i,utskottet har vid behandlingen av framställningen 

uppdelat ärendet i tvenne betänkanden, av Vilka föreliggande avser 

själva väglagförslaget, medan i ett särs"ki~t betänkande behandlas för

s laget till landskapslag angående införande av landskapslagen om all

männa vägar i landskapet Ålan·ci .• . Som sakkunnig har utskottet hört väg-

i ngeniören. 
Utskottet har i likhet med landskapsstyrelsen funnit -att en mängd 

stadganden i i_a.gförslaget äro av sådan n atur, att ,någon avvikelse från 
motsvarande rikslagstiftning icke är ~Qjlig. I de fall, där avvikelse 
äter ur be-hörighetssynpunkt vore möjlig,..är ett avvikande från rikslag
stiftningen mången gång uteslutet, emedan sädana stadganden skulle med

föra kompensationsproblem vid tillämpningen av landskapslagene 
I stort kan det därför sägas, att utskottet omfattat landskapssty

relsens förslag, varvid dock i följande paragrafer nämnda specialfrågor 

av utskottet antingen föreslås reglerade på .annat sätt än landskapssty

relsen föreslår, eller endast eljest fa.rdra ytterligare belysningo 

~ 1 mom. 2. Gångstig såsom allmän väg är en företeelse, som enligt ut

skottets mening ick.e får någon aktualitet på Åland. Sådana gångstigar 

som rikslagstiftningen här avser finnas enbart i ödemarkerna, företrä

desvis i Lappland. Utskottet har därför strukit "eller gångstig" ur mo

mentet. I konformitet härmed ha strykningar av motsvarande uttryck skett 

från följande §§: § 54 mom. 1, ~' § 124. 
Beträffande .§__§, påtalades i debatten, att initiativrätten för anläg

gande av ny bygdeväg ej längre tillkommer enskilda. Av lagförslagets 
allmänna principer framgår, att vad som enligt lagen skall kunna anses 
som bygdeväg, bör vara en väg, som betjänar en betydande bosät·tningo 
Detta framgår redan av, att inte ens alla nuvarande kommunalvägar komma 
att kunna godkännas som bygdevägar i den nya lagstiftningens meningo 

Den initiativrätt, som enligt § 106 tillkommer de kommunala vägnämnder
na, .måste därför anses tillräcklig för att de lokala synpunkterna skola ,.., 

bli framförda, F.ö. är det givet, att envar medlem av kommun kan vända 

sig till de kommunala myndigheterna i vägangelägenheter utan att därom 
stadgas skilt i väglagen. Vad beträffar de 1958 kvarblivande kommunal
vägarna hänvisas till utskottets kommentar till § 1210 

li 12. Kommunerna ha under nugällande bestämmelser ombesörjt att komm.u-

( 

11 



j :· 

' ; .. 

~· .' 

i · .. ·. 

-' ;::. 

·r ...... 

. ,_ . · · .·. 

···' ./ 

..... ~ ... ~ . 

0 !J 7_. 

-2-
na l vägarna hållits öppna för biltrafik vintertid. En stilisering av 

mom. 2 enligt förslaget innebärande, att bygaevägar i f örsta hand skola 

hållas öppna för hästtrafik och först i andra hand, och efter särskilt 

beslut, för biltrafik, skulle sålunda medföra ett steg bakå t i utveck

lingen. Utskottet anser, att 1 mom. kan utvidgas till att gä lla äv en 

bygdevägar, då ju landskapsstyrelsen äv en härigenom får befogenhet att 

inskränka öppenhållningen till atc gälla enbart hästtrafik. Det i för
slaget ingående andra momentet har strukits av utskottet, men i stället 

har införts ett stadgande om att be s lut om inskränkande av trafik på 

väg till hästtrafik eller om nedläggande av trafik helt oc h hållet 

vintertid förutsätter, att vederbörande kommuns vägnämnd beretts t i ll

fälle att utlåta sig om försla g i såda n riktning. 

§ 18. Införande av trafikavgift för färjor, hörande till bygdeväg, 

skulle enligt utskottet i det längsta undvikas. Blir såda n avgifts

beläggning nödvändig, torde ärendets avgörande icke vara av mera bråds

kande beskaffenhet än att saken kan g öras till föremål f ör landstings~ 

behandling. Utskottet ha r därför ändrat texten från "Genom l andskaps.., 

förordning bestämmes •••" till "Genom landska pslag bestä mmes •• • 11
• 

R 24, 25. Vägplan s kailil uppgöras när väg skall byggas. Därvid bli 

kommunerna i tillfälle att utlåta sig i frågan. Däremot är intet stad

gat om hörande av kommunerna, då allmän väg skall indragas, eller vägens 

karaktär ändras. Dylika förändringar kunna vara av minst lika stor be

tydelse för kommunerna som byggandet av ny väg. Utskottet har dä r f ör 

tillagt ett nytt moment till § 24, f ör att få danna brist upphävfl . 

Beträffande vem som skall fastställa vägplanen är utskottet t ill 

-- freds med förslaget, då ju landstinget vid budgetbeha ndlingen i. varje 

fall i sis ta hand slår fast den principiella frågan, nämligen om viss 

väg skall byggas eller inte byggas. 

I 
I 

I 
§_§ 40 2 41, 42. De omdebatterade bestämmelserna angå ende roJning av sido- 1 
område ha icke gett utskottet anledning till ändringsförslag. § 42 inne

håller nämligen stadganden till sky dd för planterade träd m.m, Frågan 

om rätten att s ätta upp st ängsel på sidoområde ha r diskuterats och väg

ingeniören ha r för utskottet nä rmare utrett saken. Det är skä l att även 

här upprepa denna utredning. Enligt § 3 utgöres vägområ det a ntingen av 

det genom lantmäteriförrättning avr ösade området, eller i anna t fall av 

vägen jämte en r emsa på sidan , strä ckande sig en meter från vägdikets 

yttre kant, eller där dike icke finnes , från vägslänten eller vägskär

ningen. På detta vägområd e får enskild öv erhuvudtaget ej uppföra eller 

hålla någonting, då vägområdet helt är i väghållarens besittning. Utan-

I 
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f ör vägområdet ligger sidoområdet, som är den enskilde markägarens 

egendom, men där väghållaren har rätt att inskränka jordägarens befo

genheter i vissa avseenden. Enligt § 42 mom. 3 kan sålunda markäg~ren 

vara tvungen att placera exempelvis stängsel på två meters avstånd 

frän vägdikets ytterkant eller på tre meters avstånd från vägsläntens 

yttre kant, om dike icke finnes. Om emellertid stängsel icke medför 

fara för samfärdseln eller olägenhet för väghållningen 9 kan jordägaren 

uppföra sitt stängsel omedelbart utanför gränsen till sidoområdet och 

sålunda exempelvis på en meters avstånd från vägdikets yttre kant. Det 

observeras i detta sammanhang, att sidoområde ej alls finnes för sådan 

väg, där vägområdet sträcker sig två meter utanför diket eller tre me

ter utanför vägslänten. 

I § 41 mom. 4 finnes ett sådant stadgande, att landskapsstyrelsen, 

då den är väghållare, först besluter exempelvis om begärd avvikelse 

från förbudet att uppföra stängsel, och därefter ånyo upptar ärendet 

till prövning på sakägares ansökan. Ett dylikt dubblerande av landskaps

styrelsens beslutande i samma ärende kan icke anses tillfredsställande, 

ty såvitt landskapsstyrelsen en gång avgjort frå gan om begärd avvikelse, 

så har sakägaren också en gång erhållit besvärsrätt mot beslutet. Har 

det forsta beslutet delgivits honom mea besvärsanvisning, så har han 

att fullfölja besvären, och icke att ånyo gå till landskapsstyrelsen. 

Utskottet har därför ändrat texten så, att sakägare har rätt att få 

"annan väghållningsmyndighets" än landskapsstyrelsens vägrade till

stånd under landskapsstyrelsens prövning. l 
~'§ 73, 76, 78.- Det har i landstinget uppmärksammats, att landskaps:sty- r 
relsen enligt förslaget får en mangd befogenheter, som gärna borde för

delats på flere instanser. På grund av landskapsförvaltningens organisa
tion är det emellertid omöjligt att exempelvis fördela vissa ärendens 

---avgörande på vägavdelningen vid landskapsstyrelsen. Det är därf'ör skäl 

att fästa uppmärksamheten på, att länsstyrelsen tillagts kompetens att 

avgöra vissa ersättningsfrågor. Landskapsstyrelsen kommer alltså icke 

att avgöra ersättningarna ät enskilda markägare, varken där landskapet 
är väghållare eller där väghållare är annan. 

&....91.!. I förslaget tala s om ersättning till staten, ehuru uppenbarligen 
avses landskapet. 

li 105. Utskottet anser att alla landskommuner böra ha särskild vägnämnd 

varför · stadgandet om att kommunalstyrelse kan vara vägnämnd strukits. 

Suppleanter för vägnämndens medlemmar ha förskrivits. 

li 114. Hänvisningen i denna paragraf till § 86 är icke riktig, utan 
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b ör uppenbarligen avse § 94. I § 114 stadgas, att besvärstiden löper ef'~ 

ter anslag och från dagen för beslutets med.delande. "Efter anslag" inne

bär i förvaltningen att den beslutande myndigheten anslår en kungörelse 

på sin anslagstavla, varför i detta fall kommunerna och de enskilda 

hade att bevaka landskapsstyrelsens anslagstavla. 

Ett sådant förfarande kan vara nödvändigt i större förhållanden, men 

självstyrelseh bör enligt utskottets filirmenande berättiga oss att 

anordna ett smidigare och för de enskilda mindre betungande förfarande. 

Utskottet föreslår därför, att beslutet ifråga skulle framläggas både 1 

på landskapsstyrelsen och på lämplig plats inom berörd kommun. Före fram-I 

läggandet skulle en likalydande kungörelse om fra~läggningsdagen anslås 

både på landskapsstyrelsens och kommunens anslagstavla, varefter fatalje

tiden anses lijpa från den dag beslutet enligt kungörandet framlagts till 

påseende både på landskapsstyrelsen och inom kommunen. 

&_11.b_ Beträffande den nu i landskapet gällande väglagstiftningen bör 

den efter den nya landskapslagens ikraftträdande anses ha helt upphört 

att gälla såvitt gäller landsvägar och bygdevägar. Uttrycket i § 121 
"kommuna1väga.r, som icke förändrats till bygdevägar" utvisar, att nya 

kommunalvägar enligt den gamla lagstiftningen ej mera kunna uppstå år 

19 58 (se § 120 mom. 2). Den gamla lagstiftningens bestämmelser om b;yg

gande av kommunalvägar kunna därför ej längre tillämpas år 1958, utan 

endast underhållsbestämmBlserna för vägar, som senast år 1957 fast

ställts bli kommunalvägar. Detta påpekande anser utskottet det vara 

skäl att framföra, ehuru utskottet ej har någon anmärkning att framföra 

mot bestämmelsen. Det är önskvärt att ny lagstiftning om de kvarblivande 

kommunalvägarna så snart som möjligt kommer till stånd. Il 

I anledning av förestående föreslår utskottet, att Landstinget 

skulle antaga det föreliggande förslaget till landskapslag enligt 

följande: 

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

om allmänna vägar i landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 kap. 

Allmänna stadganden. 

1 § • 

Denna landskapslag avser sådana för den allmänna samfärdseln upp

låtna vägar, som hållas genom det allmännas försorg på sätt nedan stad

gas. Dessa vägar äro allmänna vägar. 
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Allmän väg kan även vara allenast för samfärdsel av visst slag av

sedd körväg eller väg, som begagnas endast vintertid (särskild vinter

~äg). Om dessa gälla i tillämpliga delar stadgandena i denna landskaps-

lag. 
Angående gatuhållning gäller va'd därom är särskilt stadgat~ 

· y · ; . i' . 

2 - 11 §§ 

(enligt land·skapsstyrelsens framställning) 
12 §.; 

Vintertid skall landsväg och bygdeväg hållas fria från hinder av 

snö och is i den utsträckning ~ som erfordras för motorfordonstrafik, 
där ej landskapsstyrelsen på .grund av samfärdselns ringa omfattning 

.. 
eller av andra särskilda skäl bestämmer, .att väg skall hållas i skick 

allenast för samfärdsel med· hästf.o,rdon eller att åtgärder för avlägs

nande av sådana hinder ej sko:la vidtagas. 

Förrän beslut fattas om att väg "skall hållas i skick allenast för . . . 

samfärdsel med häsi~ordon eller att åtgärder för avlägsnande av snö-

och ishinder ej skola v:titagas, bör' vederbörande kommuns vägnämnd be

redas tillfälle att yttra sig i §~k~n. -

13 - 17 §§ -

(enligt landskapsstyrelsens framställning) 

18 §. 
Genom landskaps lag bestämmes, huruvid1:f och under vilka villkor av

gift må uppbäras för begagnande av till bygdeväg hörande färja. Denna 

avgift, som jämväl mä bestämmas att utgå såsom arvode åt färjans förare; 
må icke vara högre än kostnaderna för färj'a·ns underhåll förutsätta. 

·19_ - 23 ~§ 

(enligt landskapsstyrelsens framställning) 
-"··-_ 3 kap. 

Om beharfdli.hg av vägärendkn samt om vägplan. 
~- ::: . . ' 24 §. -'· 

Beslut om byggande av allmän väg, om förändring av bygdeväg -
till. landsväg, av landsväg till bygdeväg eller av enskild väg till 

allmän, så ock beslut om indragning av allmän väg eller om att marks 

begagnande såsom vägs biområde skall upphöra, fattas av landskapssty
re'lsen. 

Förrän allmän vägs karaktär av landsväg eller bygdeväg förändras 

eller beslut om indragning av allmän väg fattas, bör vederbörande kom

muns fullmäktige beredas tillfälle att avgiva utlåtande i saken • 

25 - 40 §§ 
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· (enligt landskapsstyr~lsens framställning) 

. . . ~ 1 

. .. 
41 § • 

. . 
.· ··· 

Byggnad ' m~ icke förekomma på vägs sidoområde. Jämväl utanför detta 

. är det förbjudet att håll:\3, byggnad på ·ett område i som sträcker sig till 

ett avstånd av 20 meter från landsväg eller 12 meter från bygdeväg, i 

bå ·d~ fallen räknat från körbanans ;eller, där två _el:Ler flere sådana 

finnas, från den närmast belägna körbanans mittlinje ( skydds.?mråde). 

Av särskilda skäl må i vägpla·n. eller genom landskapsstyrelsens 'beslut 

sagda avstånd för viss väg eller_ del' Q.ärav ökas till högst 30 meter. 

Där väg bildar kurva eller till väg ansluter sig annan allmän v?,g 

eller allmänt tra,fikerc;i.d enskild väg eller vägen korsas av vattenväg, 

må byggnad, även utanför skyddsområdet, icke fi;irekomma inom område, 

vilket med hähsyn till trafiks~kerheten bör vara fr~tt från sikten 

skymmande hinder . (frisiktsomr~de). 
· Det är fö.rl)judet att inom vägs sido-, skydds- e.ller frisikts område 

hålla upplag, _stäng~el eller _ ani;i?n anordning, vilkp. eller vilkas an

väq.dande medfö_r . fara för samfärdseln eller olägenhet :!rör väghållningen. 

-,Angående vissa eftergifter från bestämmelserna i denna paragraf ·stad

gas i 42 §. Utöver dessa eftergi·fter må; niri:r skäl därtJll prövas före

li&ga; genom landskapsstyrelsens bes lut tillstånd medde la,s till avvik.e.l..,.. 
' l 

se från de i 1 .och 2 mom. nämnda förbuden och även genom annan_, väghåll-

ningsmyndighets _än landskaps styrelsen beslut från förbudet --~ 3 · mom~ · . · 

Har annan väghållningsmyndighet än landskapsstyre lsen vägrat tillstånd 

till avvikelse, vare sakägare berättigad att draga ärendet . under land

skapsstyrelsens prövning. 

Om uppställande av ledningsstol~ar utmed väg .är särskilt stadgat. 

42 ~ - 53 §~-

(enligt landskapsstyrels ~ns framställ:ning} 

54 §:. 

På landsväg må grind ej hållas. På bygdevägmå grind icke hållas uta 

landskapsstyrelsens tillstånd. Detta .må beviljas · enqast om samfärdseln 

på vägen är av ringa omfattning och synnefligen vä~a~d:e _skäl föreligga 

för hållande av g~inden. Meddelat tillst,å nd kan återkal:Las. 

· Stadgandena · i 1 mom. skola i .cke ·gga tillämpning i fråga omgt:'ind elle · 

bom, som erfordras för trafiksäkerheten eller påkallas av tullbevak

ningen. 

Grind och bom-- skola _utföras så, att .. de motsvara samfärdselns och 

säkerhetens krav, samt vederbörligan underhållas genom försorg av den, 

som håller anordningen. 

55 - 96 §§ 
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( enligt landskapsstyrelsens framställning) 

97 §. 
Ombesörjer kommun på grund av förordnande anligt ?l § väghållningen 

beträffande bygdeväg inom annan kommuns område, ·· äger den rätt till er

sättning av landskapet för väghållningskostnaden. Ersättningen bestämmes 

med iakttagande i tillämpliga delar av stadgandena i 91 §. Av ersätt

ningen skall den kommun, inom vars område vägen är belägen, till land

skapet gälda gottgörelse enligt de i 95 § stadgade grunderna. 

98 §. 
Vid bestämmandet av de jämförelsetal, som i 95 § avses, beaktas ej 

särsk±-lda vintervägar. 

Allmänna bestämmelser. 

99 - 104 §§ 
(enligt landskapsstyrelsens framställning) 

12 kap. 

Om vägnämnd. 

105 §. 
Ivarje landskommun skall finnas vägnämnd. 

Vägnämnden består av ordförande, viceordförande och tre ledamöter, 

vilka jämte nödigt antal suppleanter före september månads utgång väljas 

av kommunalfullmäktige för följande tre år. Angående valbarhet samt den 

valdes avsägelserätt och avgång under mandattiden gäller vad om kommunala 

förtroendeuppdrag härutinnan är stadgat. 

I fråga om ärendenas behandling och fattande av beslut samt sökande 

av ändring i vägnämnds beslut gäller i tillämpliga delar vad om kommunalw 

styrelse är stadgat. 

106 - 113 §§ 
(enligt landskapsstyrelsens framställning). 

114 §. 
Beslut om fastställande av vägplan, förändring av enskild väg till 

allmän eller indragning av väg samt beslut, varigenom den i 94 § om

förmälda klassindelningen fastställes, skall framläggas till påseende 

för sakägarna såväl å landskapsstyrelsen som inom vederbörande kommun, 

efter det därom kungjorts på landskapsstyrelsens anslagstavla samt inom 

kommunen på sätt om kommunala tillkännagivanden är stadgat. Besvärstiden 

räknas härvid från den dag beslutet framlagts. 

115 - 123 §§ 
(enligt landskapsstyrelsens framställning) 

124 §. 
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Tillstånd att hålla grind på bygdeväg eller annat sådant särskilt till

stånd, som av vederbörande myndighet härförinnan meddelats, skall ej upp

höra att gälla till följd av denna landskapslags ikraftträdande. 

125 - 126 §§ 

(enligt landskapsstyrelsens framställning) 

Mariehamn den 15 mars 1957. 
På lag- och ekonomiutskottets v agnar: 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, vic~o~dföranden 
Nordas samt ledamöterna Arvidsson, John Johansson och Sjöstrand. 


