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Å l a n d s

1 a n d s k a p s s t y r e
s e s framställning till Ålands landsting med
m 20/1964.
förslag till landskapslag angående ändring av
landskapslagen om allmänna vägar i landskapet
Åland.
Genom lag av den 12 juni 1964 (FFS 323/64) har rikets lag om allmänna vägar ändrats i vissa avseenden. Det har konstaterats, att flygtrafiken har behov av reservlandningsplatseri vilka man i många länder börjat anlägga i anslutning till vägar så• att vägs körbana på ett lämpligt
avsnitt breddas obh sålunda kan tjäna som landningsbana. Detta har visat
'sig vara ekonomiskt fördelaktigt. För att möjliggöra anläggande och underhållet inom vägförvaltningens ram har nödiga ändringar införts i rikets lag om allmänna vägar.
Vidare har man konstaterat; att trafiksäkerheten på vissa livligt
trafikerade vägavsnitt fbrdrar, att vägbelysning· anordnas. Då detta
icke var förutsatt i väglagen tidigare, påkallades härav vissa ändringar.
Kostnaden för anordnande av vägbelysning beräknas allmänt stiga till 3-5
%av vägens anläggningskostnader enligt regeringens proposition (Reg.
prop ~ 47 /64) J.
Renhållningen av väg har icke uttryckligen reglerats i väglagen. Då
detta likväl bör ankomma på väghållaren, har det ansetts nödigt att införa stadgande härom.
Av de i riket genomförda ändringarna synes stadgandet om reservlandning splatser åtminstone tillsvidare icke vara behövligt i landskapet.
Däremot har det visat sig nödvändigt att vidtaga åtgärder för renhållning en, i synnerhet på sådana platser, där trafikanterna vistas någon
tid, såsom vid färjlägen och på rastplatser; Vägbelysning kan även bliva
aktueil, i första hand inom tätorter, där gångtrafik förekommer i mörker.
Landskapsstyrelsen anser därför, att 11 och 46 §§ botde ändras i landskapets väglag.
Med hänvisning ti 11 det ovan anförda får landskapsst;Yrel sen vördsamt
förelägga Landstinget till ahtagande nedanstående
L a h d s k a p s 1 a g
angående ändring av 1
lagen om allm~nna vägar i landskapet Åland.
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I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 11 och 46 §§ land-

skapslagen den 17 juli 1957 om allmänna vägar i landskapet Åland (23/57),
samtliga lagrum sådana de lyda i landskapslagen den 16 april 1964 (15/64'),
såsom följer:
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§.

Väg §kall -~~-(1 mom.) ------~tillfredsställande skick.
Till underhåll av väg räknas:
1) päförande av väghällningsämnen och vägb artahs jämnande ävensom
vägdamm~ts binä.artfi e och vägens renhållning, dä det t a anses nödigt, åtgärd fö ~ v ä gens torrhållning , repa:r"1ifi6t:t' 66"h 6'mbyggnad av trumma samt
hållande av bro, brygga och färja i brukbart skick;
2) uppsättande av skyddsvärn, vägmärke eller annan dylik anordning
1
aamt, dä v~grnyndighet ansett stationär trafikbelysning nödvändig, därav föranledda åtgärder;
3) avlägsnande av ...,--------( 2 mom.) -------- invid vägen.
I 2 mom. -------- (3 mom.)-------- till vägbyggnad .
Vad i --------(4 mom.)---- ---- trafikanternas begagnande.
46 §.
Har förslag väckts om byggande av väg eller grundande av biomräde
till sådan, vare det tillåtet att pä åtgärd eller uppdrag av myndighet
utföra stakning, mätning, utpälning, kartläggning eller undersökning
av grund eller att vidtaga annan förberedande ätgärd pä fastighet och
att frän denna taga till stakar och pålar erforderliga träd. Vid f ör; rättningen skall tillse s , att växande gröda eller skog icke onödigt
skadas . Träd eller buske , som växer i trädgård eller som eljest tagit s
under särskilt omYärdnad, mä icke utan ägarens medgivande skadas eller
fälla s.
Mariehamn, den 1
Lantråd

