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I ltm. Folke Sjölunds m.fl:s motion föreslås att lagtinget hos landskapsstyrelsen skall 
hemställa om att ett välfungerande system för skyltning längs våra vägar införs även 
med tanke på turistnäringens behov så att turisterna skall hitta fram till sina resmål 
samtidigt som turistföretagarna på ett enkelt sätt skall kunna leda turisterna till sina 
företag. 

Utskottets förslag 
Utskottet föreslår att motionens kläm antas efter en mindre ändring. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 
Regler om skyltning finns i landskapslagen om naturvård (41/77), landskapslagen om 
allmänna vägar (23/57) och i landskapsförordningen om trafikanvisningar (35/86). 

Enligt 23 § i landskapslagen om naturvård får tavla, skylt, affisch eller liknande 
reklamanordning inte finnas anbringad utanför stads- eller byggnadsplanerat område. 
I paragrafen anges dock vissa undantag och dessutom ges landskapsstyrelsen möjlighet 
att bevilja tillstånd till uppsättande av sådan reklam som förbjuds i paragrafen om det 
med hänsyn till trafiken eller turismen kan anses behövligt. 

I 41 § 3 mom. landskaps lagen om allmänna vägar sägs att det är förbjudet att inom 
vägs sido-, skydds- eller frisiktsområde bl.a. uppsätta anordning vars användning kan 
förorsaka fara för samfärdseln eller olägenhet för väghållningen. Enligt lagens 60 § får 
inte annons- eller reklamtavla anslås utmed väg om den på grund av färg, form eller 
annan orsak kan förväxlas med vägmärke. 

Landskapsförordningen om trafikanvisningar medger uppsättande av märken och 
vägvisare som bl.a. tjänar turismens behov. I förordningen upptas olika 
informationsmärken däribland Sådana som hänvisar till sevärdheter och olika former av 
service. Dessutom följer landskapsstyrelsen enligt ett tidigare fattat principbeslut väg
och vattenbyggnadsstyrelsens föreskrifter om sådan kompletterande skyltning som kan 
tillåtas i anslutning till bl.a. turist- och serviceanläggningar. Föreskrifter finns bl.a. om 
skyltning i fråga om försäljningsverksamhet längs de allmänna vägarna och enligt dessa 
föreskrifter får inom vissa ramar skyltar om försäljning av t.ex. jordbruksprodukter 
tillfälligt sättas upp. 

Ansvaret för skyltningen, som dock alltid bör ske i enlighet med ovannämnda regler, 
åvilar väghållaren. Landskapsstyrelsen ansvarar således för skyltning längs landsvägar 
och bygdevägar, kommunerna ansvarar för skyltningen längs kommunalvägar och 



byggnads- eller stadsplanevägar medan de privata väghållarna svarar för skyltningen 
längs sina enskilda vägar. 

Enligt utskottets åsikt är den skyltning längs våra landsvägar som landskapet ansvarar 
för i princip tillfredsställande. Praxisen beträffande skyltning förefaller dock i viss mån 
varie.ra, vilket bör åtgärdas. Vid färjelägen och hamnar kunde enligt utskottets mening 
informationen förbättras genom tätare och tydligare skyltning. Likaså vore det enligt 
utskottets åsikt bra om frekvensen för lokalradiosändningama kunde anges på skyltar 

såsom en service för turisterna. Symbolerna i landskapsförordningen om 
trafikanvisningar kunde vidare med fördel utökas så att även skyltar med symboler för 
lanthandel och kiosk skulle ingå i förordningen. 

Utskottet finner att regelverket gällande skyltning i princip är tillfredsställande men att 
tillämpningen av de olika reglerna enligt vad utskottet fått erfara ofta uppfattas som 
onödigt restriktiv av de bl.a. företagare som ansöker om tillstånd att sätta upp skyltar. 
Utskottet hyser förståelse för att man av trafiksäkerhetsskäl och av miljöhänsyn strävar 
till en någorlunda enhetlig skyltning framförallt längs de större vägarna. I ett 
turistlandskap bör det dock vara möjligt att i större utsträckning än för närvarande 
kunna informera om olika aktiviteter och försäljningsställen. Landskapsstyrelsen bör 
således enligt utskottets mening inta en mer positiv hållning vid tillämpningen av 
reglerna om skyltning och affischering i landskapet. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 3 april 1995 inbegärt näringsutskottets yttrande över motionen. 

Utskottet har i ärendet hört övervägmästaren Curt Bjon, verkställande direktören för 
Ålands handelskammare Agneta Erlandsson, verkställande direktören för Ålands 
turistförbund Gunilla G Nordlund och direktören Jarl Danielsson. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Boman, vice ordföranden 
Harry Eriksson samt ledamöterna Abrahamsson, Häger och Sjöblom. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 20 april 1995 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget hemställer hos 
landskapsstyrelsen om att systemet 
för skyltning längs våra vägar 
utvecklas särskilt med tanke på 
turistnäringens behov. 
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