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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

5/ 1988-89 med anledning av landskaps

styrelsens framställning till landstin

get med förslag till landskapslag an

gående ändring av landskapslagen om 

allmänna vägar i landskapet Aland. 

Landstinget har den 30 november 1988 inbegärt lagutskottets yttrande över 

framställningen. Med anledning härav får utskottet vördsamt anföra följande. 

Framställningen innehåller förslag till vissa ändringar och preciseringar i fråga om 

rätten att få ersättning i vägärenden och förfarandet i sådana fall. Utskottet har 

funnit framställningen påkallad och ändamålsenlig och tillstyrker därför lagförsla

get med två mindre ändringsförslag. I 62 § föreslår utskottet att ordet "nödvändig" 

som obehövligt eftersom en prövning av om kostnaderna för bevakning är 

skall ske. Ändringsförslaget i 75 § 3 mom. är av stilistisk karaktär. 

Med hänvisning til! det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagför

slaget i följande lydelse: 

Landskapslag 

ändring av landskapslagen om allmänna vägar i landskapet Aland 

(Ingressen lika som i framställningen). 

62 § 

av fastighet är berättigad att av väghållaren utfå ersättning: 

skäliga kostnader föranledda av (uteslutn.) bevakning av vägförrättning. 

70 § 

(Lika som i framstälJningen). 
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75 § 

(l och 2 mom. lika som i framställningen). 

,Verkstä!ls inte sådan vägförrättning, där fråga om ersättning som avses i 1 och 

2 mom. kan behandlas eller kan ersättningen bestämmas först sedan vägförrättnin

gen avslutats (uteslutn.), skall ersättningsyrkandet avgöras av länsstyrelsen. Det

samma gäller när frågan rör i 63 § 2 mom. nämnd ersättning som inte varit föremål 

för vägförrättning och när anspråk med stöd av bestämmelserna i detta kapitel görs 

på annan än i 1 eUer 2 mom. avsedd ersättning. 

78 § 

(Lika som l framställningen). 

Denna lag träder i kraft den l april 1989, dock så att 62 § 6 punkten tillämpas 

på efter den l januari 1989 uppkomna kostnader föranledda av bevakning av 

v ägförrä ttnin&:. 

Mariehamn den l december 1988 

På lagutskottets vägnar: 

Gunnevi Nordman 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Nordman, viceordfö

randen Jan-Erik Lindfors samt ledamöterna Christer Jansson, Karlsson och Wiklöf. 


