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STORA UTSKOTTETS BETANKANDE nr 43 /1980-81 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag 

till landskapslag angående ändring av land

skapslagen om allmänna vägar i landskapet 
1 Aland. 

Stora utskottet, som mottagit lagutskottets betänkande nr 31/1980-81, har 

behandlat ärendet och får i anledning härav anföra följande. 

Utskottet har under ärendets behandling hört regionplanechefen Gunda 1-\bonde

Wkkström vad gäller det i Sverige tillämpade srunrådsförfarandet vid väg

planering. 

Lagutskottet har också i sitt betänkande berört denna fråga. Stora utskottet 

firmer i likhet med lagutskottet att samrådsförfarandet är en positiv före~ 

teelse vid vägplaneringen. Utskottet har dock inte nöjt sig med lagutskot

tets konstaterande "att ett dylikt samrådsförfarande snarast borde över

vägas även för landskapets del" utan föreslår utskottet i en särskild kläm 

att landstinget skall hemställa hos landskapsstyrelsen att denna inkommer 

till lru1dstinget med förslag till ändring av lagen som skulle göra samråds

förforandet obligatoriskt vid vägplanering i landskapet. Vid denna lagstift

ning borde de svenska erfarenheterna utnyttjas. 

Utskottet föreslår även att landskapsstyrelsen, intill dess lagstiftnings

åtgärder vidtagits, för att vinna erfarenhet på området skulle tillämpa 

samrådsförfarandet vid vägplaneringen i landskapet. Detta borde vara möj

ligt, enär merparten av de myndigheter som blir aktuella vid samrådsförfa

randet är direkt undeställda landskapsstyrelsen. 

Vad gäller stadgandet i 105 § om vägnämnd har utskottet ändrat detta så att 

vägnä.nmd inte skulle vara obligatorisk i Mariehamns stad. Detta är i över

ensstännnelse med gällande lag och praxis i staden att stadsstyrelsen handhar 

dessa uppgifter. 

I detta sammanhang fin..TJ.er utskottet även orsak framhålla att i en krnmnande n> 

vision av väglagstiftningen borde vägnämnde111a sammru1slås med de kommunala vttg~ 

nämnderna som föreskrivs i landskapslagen om konnnunalvägar. Härigenom skulle 
större enhetlighet vinnas i vägförvaltningen inom kommunerna. 

I 114 § 3 mom. har utskottet infört ett tillägg för att lagtexten skall 

överensstämma med rikslagstiftningen. 



Utskottet har i övrigt företagit vissa smärre ändringar för att förtydliga 

lagtexten. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtta antaga lagförsJaget 

i följande lydelse: 

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

angående ändring av l;mdskapslagen om allmänna vägar i landskapet Aland. 

(Ingressen i enlighet med lagutskottets betänkande). 

3 §. 
Cl mom. lika som i framställningen). 

Till väg hänförs såsom dess biområden föl i ande områden och nlatser då 
--·-~-· ~· ~-~~""' 0 ~ , __ _,,;,,;:..__,,.,.,~-......,..,_,,,.,,~-A~~_,_..,. 

då är . varaktigt__e:rf9Jde1:lt&il: 
(1-4 ptmkterrw lika som i framställningen). 

5) områden som behövs för ~EE~_aml:!:._11{ av trafikanternas avfall, områden 

som erfordras för förhindrande av de olägenheter som vägen eller trafiken 

medför för omgivningen och andra områden som behövs för väghållningen e11er 

trafiken. 

10 §. 
(Lika som i lagutskottets betänkande) . 

11 och 20 §§. 

(Lika som i f ramställninger-Y, 

26 §. 

I vägplan skall anges de biområden på vilka vägrätt grw1das. I vägplan 

skall anges område som i samband med byggande av väg behövs för täkt, upp

lag och inkvartering. Om rätt att för väghållning använda eller bygga en-· 

skild väg behövs, skall likaså detta anges i vägplan. Vad här är sagt om 

rätt att använda e11er bygga enskild väg gäller även erforderlig väg tilJ 
biområde. 

~~ 5 §. 

(1 mom. lika som i framstä11ningerY, 

För i 1 mom. avsedd ägoreglering erfordras inte samtycke av ägare, inne

havare av panträtt, arrenderätt eller annan dylik särskild rättighet. Pant

rätt som belastor område som reglerats upphör till denna del. Sanmm gäller 

för mman rätt som belastar området, om så bestäms vid regleringen. Ägoreg-



leringen sker utan ändring av lägenheternas mantal. 

(3 mom. lika som i lagutskottets betänkande). 

35a §. 
(Lika som i lagutskottets betänkande). 

37 §. 
Cl mom. lika som i framställningen). 

Vid vägförrättning: 

1) skall område som avses i framställning om vägförrättnh1g bestärnmus 

och anges på karta med ledning av vägplan och vid behov enligt anvisning 

av väghållningsrnyndighet; om skäl föreligger skall anges även enskilda vä
gar och kommunalvägar som leder till vägs biområ.de och till vilka väghälln

ren har nyttjanderätt; området skall beskrivas samt utmärkas i terrängen 

genom rå.märken om det av särskilda orsaker prövas nödvändigt; 

(2-4 pW1kterna lika som i framställningen). 

(3 morn. lika som i framställningen). 

50 §. 

(2 mom. lika som i lagutskottets betänkande). 

(4 rnom. lika som i framställningen). 

52, 59 och 80 §§. 
(Lika som i lagutskottets betänkande). 

92 ~ 95 §§. 

(Lika som i framställningen) . 

105 §. 

I varje kommun, _förutom i Mariehanms stad, skall finnas en vägnänmd. 

Till vägnämnd skall väljas fem ledamöter och personliga ersättare för dem. 

I övrigt gäller bestärmnelserna om nämnd i kommunallagen för landskapet 

JUand (5/80). 

113 och l13a §§. 

(Liko. som i lagutskottets betänkande). 

114 §. 

(1 mom. 1 ika som i lagutskottets betänkande) . 



-4-

Är vägplan av ringa betydelse kan landskapsstyrelsen utan hinder av vad i 

1 mom. är stadgat delge beslut om fastställelse av vägplan genom enskild 

delgivning på sätt i lagen om delgivning i förvaltningsärenden (FFS 232/66) 

är stadgat. 

(3 mom. lika som i lagutskottets betänkande). 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982,dock så att i 94 och 95 §§ in·· 

gående bestämmelser om ersättnir1gar tillämpas första gången på kostnader för 

år 1981. 

(2-3 mom. lika som i lagutskottets betänkande). 

Utskottet föreslår dessutom 

Mariehamn den 26 maj 1981. 

att Landstinget måtte hemställa att lancl·· 

skapsstyrelsen inkommer med förslag t i11 

landstinget om sådan ändring av landskaps·· 

lagen om allmänna vägar i landskapet Aland 

att obligatoriskt samrådsförfarande skall 

gälla vid vägplanering. 

På stora utskottets vägnar: 

Alarik Häggblom 

ordförande 

Ulf Andersson 

t.f .sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden A.Häggblom, v.ordf .K.Jansson, ledamöterrn1 

N. Jansson, öberg, Sagulin, S.-0.Lindfors, Eriksson och Andersson samt ersät
tarna Boman od1 Olof M.Jansson. 


