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LAGUTSKOTTETS betänkande ~g 5/1946 med anledning 

av landstin;ssmannen Herman Mattssons motion om änd

ring av ~~ 46 och 49 i landskapslagen den 4 mars 

1938 om ändring av J 41 - 55 i landskapslaD;en angå-

ende byggande och underhåll av vägar på landet i 

l andskapet Åland. 

Med anledning av forenämnda motion, varöver landstinget inbegärt 

lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsammast framhålla föl -

j ande: 

Det lc0mmun~lg vnani:i+:P+:Q i1t;ueclr1in('J' st;/?o..,.., i s/5 jntimt samband med 

kommunens totalutveckling, och underhåll princi-

piellt borde vara en hela kommunens gemensamma angel~gen.het, liksom 

byg6ana.et och uno.erhallet av de allmänna landsva.ti;arna numera också 

ansetts vara en statens angelägenhet . Dårhän har cet allmänna medve 

tandeb ifråga om de kommunala vugarna dock ännu icke kommit, och 

s~..,..,skilt i kommuner, där de geografiska förhållandena i skilda de 

lar ff,rete större olikheter lfrf.q;a om behovet av vägar och vi:igarnas 

beskaffen.he~, lcan en uppdelning av kommun i olika distr i kt eller bo 

sättning;sområden ännu förs v aras . Den personliga n,-ttan av väg;arna 

inom distriktet kan med hänsyn till kommunens totalintressen dock 

icke läggas till grund för vägtungans fördelning mellan de s1ca tt

skyldiga inom samma distrikt, ty detta skulle leda därhän, att sto

ra ska ttebe ~.alare inom re spekci ve distrikt kunde göra anspr i1ik på 

att helt och hål l et befrias från att deltaga i vägutgifterr:-a· Ett 

rederiföretag ti 11 exempe 1, val's ångare plöja världshaven och vilka 

av vägarna på landbacken icke hava något direkt påvisbart intresse, 

borde vid sådant förh~llanoe först komma i åtnjutancle av befrielse 

från vä1~utgjf'te1'.". 0rh ri!i rp -r0..,.., vÄ.aBrnRR hv~crande och unc'lerbåll er

forderlj r;i;a rri"'rlPr> rehi+;pi·'::i"' pPr 11 r "Ch f'atrr"l 'JPY'son eller s1rnttebe

talare under ett fui kan hava nytt~, under ett annat år alls intet 

intresse av vä6arna, upJ:)stode snart orättvisor de betalningsskyldi

ga erne llan och en ojämnhet i skat t eunderlaget, som omöj liggj rde 

eller i varje fall i hög grad försvårade alla beräkningar på län~re 

sikt via v ägförvB l tningen. 

"et li.ci;ger där för i sakens natur att rätten till befr:lelse från 

deltagandet i väg;tunc;an icke kan utsträckas längre än vad den gäl 

lande lagen gör, d.v.s. till personer, som på grund av sin fasta 

bosättning; icke kan draga påvisbar nye ta av förefintli :?;a Vii9;ar j norr 

distriktet eller har avsevärd enskjld väg att underhålla. Längre 
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synes man icke kunna gå utan att riskera en lugn och jämn utveck

ling av vägförhållandena . Det ligger även i sakens natur, att en 

dylik befrielse från deltagandet i vägtungan hör till undantagen 

och att .en bö-r kunna ernås endast på anhållan och efter utredning 

och prövning i varje särskilt fall, vilken prövning sv:årligen kan 

ske i samhan0 men rpn a1lm8nnR reh1tAringen ~ör vä~arna. 

UtskottPt, mot vars upuI'qttn~n~ m0tionären P~som medlem i det 

samma ock reserverat sig och bill vars betänkande han bifogat en 

skriftlig reservation, har därför stallt sig avvisande till moti o

nens syftemål. Vid sådant förhållande förfaller även från utskot

tets sida varje uttalande j övriga, av motionären i samband med 

förslaget berörda frågor, utan föreslår utskottet vörasammast en-

nast, 

att landstinget ville förkasta motionen. 

Mariehamn d.en 25 februari 1946. 

På lagutskottets vägnar: 

.4~ 
----- - : -!~:~~:-~~- ------

Tor Brenning. 

Närvarande i utskottet: vicetalmannen tirenning , ordförande, . 
landstingsmannen Herman Mattsson, vicetalmannen Jansson, landstings -

männen Påvals och Sjöblom . 
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Avvikande ls ikt. 

Ernec',an jn g icke av lagut~kottets motivering övertygats om 

att den nuvaran'e grunden för erl ägga nde av skatt till vägkassa 

vore rättvis och ej heller kan inse att den äskade lagändringenvCF€ 

varken revolutionerande eller svårtillämpad, får jag vördsammast 

föres-1.å att motionen lägges till grund för behandlingen. 

Mariehamn den 26.2.1946. 

H e rman l\ia t t s son • 


