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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

s e s framställning till Älands landsting med 

m 1/1948. förslag till landskapslag om ändring av land-

skapslagen om allmänna vägar i landskapet Äland. 

I framställning m 23/1957 förelade landskapsstyrelsen 1957 års 

landsting ett förslag till ändring av landskapslagen om allmänna 

vägar i landskapet Åland i överensstämmelse med en av regeringen 

till riksdagen avlåten proposition. Landstinget ansåg dock, att 

ändringen icke var av så brådskande karaktär, att densamma borde 

antagas innan riksdagen tagit ställning till propositionen i ri-

ket, varför lagförsl~get förkastades. Sedermera har riksdagen 

slutbehandlat propositionen och lagen har publicerats som ~FS 

4U6/57. På grund härav anser landskapsstyrelsen, att motsvarande 

ändring av landskapslagen nu borde antagas. 

Avsikten med lagändringen i riket är att upp~kjuta statens del-

tagande i underhållet av bygdevägar och landsvägsdelar inom stä der-

nas område samt statens övertagande av bygdevägar att underhålla s 

såsom landsvägar till den 1 januari 1960. Intill dess skall staten 

deltaga i underhållet enligt tid~gare gällande stadganden (FFS 
/ 

165/27 § 91 mom. 1 för landsvägsdelarna inom städernas område). 



.. '•. 
,'f, 

Detta medför främst den skillnaden i kostnadsfördelningen mellan 

kommunerna och staten, att staten icke helt övertager underhålle 

av de kommunal- och byvägar, som efter den 1.1.1960 beräknas bli 

förklarade för landsvägar, utan till denna tidpunkt erlägger bi~ 

drag härför. 

Dä de nuvarande landsvägsdelarna inom Mariehamns stads område 

falla inom stadsplanelagt omräde, saknar staden möjlighet att en 

ligt gällande stadganden utfä understöd för underhället av dem, 

Landskapet kan icke heller före den 1 januari 1960 övertaga dess 

landsvägsdelar och förordnande om att staden skall vara väghålla 

blir gällande från samma tidpunkt. Under sådana omständigheter, 

och då förordnande om att staden enligt den nya väglagstiftninge 

skall vara väghällare icke utfärdats före den 1 januari 195b , 

,· d•"/"14 o..ll'.5e4ndcJ 
1'innes icke mera skäl att vidtaga ändring fiiied anledning av J!'i S 

406/57. § 117 i landskapslagen kunde på grund härav lämnas ofö 

ändrad. 

I den nuvarande lagstiftningen förefinnes dock en bristfälli 

så till vida, att staden icke heller för de utfartsvägar av kommu· 

nalvägsnatur, som för närvarande leda från staden till Ytternäs 

enligt gällande stadganden kan utfå understöd. Enligt rikets 1 
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(FFS 165/27 § 91 mom. 2) kan stad för en sådan väg erhälla under-

stöd enligt enahanda grunder som landskommun 
' 

till den del vägen 

ligger utom stadsplanelagt område. M det .är skäl att staden icke 

under åren 195e och 1959 undandrages denna förmån, har landskaps-

styre.lsen ansett att ett stadgande härom borde införas. Dä stad- · 

gandet är av temporär karaktär, föresläs detsamma antaget säsom 

särskild landskapslag. 

Enligt den ändrade § 112 i FFS 406/57 skall b eslut om byggande 

eller förbättrande av kommunal- eller byväg förfalla om icke 

vägarbete påbörjats före den 1 januari 1960. Stadgandet föreskrev 

tidigare tidpunkten för lagens ikraftträdande, alltså den 1 januari 

1958, såsom avgörande härför. Motsvarande ändring bör göras i 

landskapslagen om allmänna vägar i landskapet Aland, där stadgan-

det motsvaras av § 120 2 mom. . 

På grund av det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga ~andstinget til~ antagande nedanstående 
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angående ändring av landskapslagen om allmänna vägar i landskapet 

Aland. 



I enlighet med Alands landstings beslut ändras 120 § land-

skapslagen om allmänna vägar i landskapet Aland, utfärdad den 17 

juli 1957 (23/57) som följer: 

120 §. 

Har med stöd av 3 § 2 mom. landskapslagen angående byggande 

och underhåll av vägar pä landet i landskapet Äland (6/24) besl 

meddelats om förändring av kommunal- eller byväg till landsväg, 

vägen icke före denna landskapslags ikraftträdande blivit enl ig 

förstnämnda l andskapslags 61 § 1 mom. godkänd, skall beslutet 

förfalla, såframt vägen icke inom tvä år frän det denna landska 

lag trädde i kraft försatts i det skick, som i sagda lagrum ä r 

avsett. 

Beslut om byggande eller förbättring av kommunal- eller byv" 

förfaller, ifall vägarbetet i cke påbörjats före den 1 januari 

1960, Har vägarbetet påbörjats, skall den äldre landskapslag-

stiftningen äga tillämpning, såvit t icke annat följer av vad i 

§ landskapslagen angående införande av denna landskapslag är st 

gat. 

Mariehamn den ~- · ·Oi • ••• ,_ J . 
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om understöd åt Mariehamns stad för underhåll av utfartsvägar. 

I enlighet med Älands landstings beBlut stadgas: 

1 §. 

l'v1ariehamns stad äger rätt att för underhållet av vägar utom 

stadsplanelagt område erhålla understöd enligt för kommunalvägar 

gällande stadganden. 

2 §. 

Denna landskapslag tillämpas till och med utgången av år 1959. 
Mari ehamn den •••••..• 

Mariehamn den 9 januari 1958. 

Pä landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 

'--'_.......,.o - '-tu-4~ 
ohansson. 
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