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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 12/1980-81 med 

anledning av ltm Sven-Olof Lindfors - m. fl. 

hemställningsmotion till landskapsstyrelsen 

om revidering av 35 § landskapslagen om all

männa vägar. 

Landstinget har över nämnda motion inbegärt lagutskottets utlåtande. Med 

anledning härav får utskottet, som i ärendet hört lagberedningschefen Chris

ter Jansson, överingenjören Anders Lindholm och lantmäteriingenjören Sven-

01 of Lindfors vördsamt anföra följande. 

I hemställningsmotionen föreslår motionärerna att landstinget skulle hemstäl

la hos landskapsstyrelsen om revidering av 35 § landskapslagen om allmänna 

vägar i landskapet Aland (23/57) för uppnående av en bättre ägoanordning 

efter byggande av ny allmän väg. J'vtotionen berör således ämnesområdet ägo

reglering vilket är att hänföra till skifteslagstiftningen som enligt 11 § 

2 mom. 9 punkten självstyrelselagen tillhör rikets behörighetsområde. De 

bestämmelser i landskapslagen om allmänna vägar i landskapet Aland som rör 

ägoreglering bör därför anses införda med stöd av 14 § 4 mom. självstyrelse-

1 agen. 

Enligt vad utskottet erfarit förekommer det ofta i samband med byggande av 

ny allmän väg att en del av ett skifte genom vägens sträckning avskiljs 

Cdn lägenheten och därigenom blir svårbrukad eller obrukbar för ägaren. 

Av väghållaren kan då ersättning utges för områdets fulla värde, varför 

ägaren hålls skadeslös. Området kan dock vara användbart som tillskottsom

råde till en angränsande fastighet, men en överföring genom ägoreglering är 

inte möjlig förutom i de få fall som nämns i landskapslagens 35 § 1 mom. En 

frivillig överlåtelse av äganderätten till området torde heller inte vara 

ändamålsenlig eftersom kostnaderna för en sådan sk111le överstiga områdets 

värde. Den av motionärerna föreslagna lagändringen är således angelägen, 

varför landskapsstyrelsen bör göra vederbörande riksmyndigheter uppmärksamma 

htirpå i syfte att åstadkomma den av motionärerna efterlysta lagtindringen. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 
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att Landstinget med förkastande av hemställ

ningsmotionens kläm bringar innehållet i be

tänkandets och hemställningsmotionens mo

tiveringar till landskapsstyrelsens ktinnedom. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Carlsson 

ordförande 
Lars Karlsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordf. Sune Carlsson, v.ordf. Berg, ledamöterna Eriksson, 

Bert Häggblom och Lindfors (delvis) samt ersättaren Olof M.Jansson (delvis). 


