
m 21/1963. 

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 Ålands landsting 

med förslag till landskapslag om kommunal

vägar. 
Lanstinget antog den 12 december 1 962 på landskapsstyrelsens fram

ställning (m 34/1962 ) en landskapslag om kommunalvägar (lag- och ekono

miutskottets bet. 12/1962 , st . utsk.bet . 28/1962). Emellertid beslöt 
Republikens President vid föredr agning den 11 april 1963, att lands-
tinsbeslutet skulle förfalla. Republikens Presidents brev i ärendet 
är av följande lydelse: 

"Till Ålands Landskapsstyrelse. 

Ålands landsting har den 12 december 1962 fattat beslut om antagande 
av landskapslag om .kommunalvägar. 

Vid föredragning i statsrådet i dag har Jag , efter att hava infordrat 
Högsta domstolens utlåtande i ärendet , över vilket även Ålandsdelegatio

nen av/givit sitt yttrande, funnit att landstinget tillkommer enligt 13 § 

1 mom. 17 punkten själ vstyrelselagen för Åland den 28 december 1951 lag
stiftningsbehörighet rörand e väghållningen. Detta stadgande avser lag
stiftningen om allmänna vägar. Jämlikt 1 § förevarande landstingsbeslut 

skulle beslutet gälla sådana av kommun övertagna vägar, som icke enligt 
landskapslagen den 17 juli 1957 om all männa vägar i landskapet Åland 
och landskapslagen 8amma dag om införande av sagda landskapslag förändrats 

till i dessa landskapslagar åsyftade allmänna vägar, liksom även vägar , 
som kommun framdeles i enlighet med stadgandena i l andstingsbeslutet 
besluter bygga eller övertaga . Ehuru l andsk aps lagen om allmänna vägar i 

landskapet Åland icke är tillämplig på kommunalvägar , äro dylika vägar 
dock till sin natur allmänna vägar , enär de äro avsedda för den al l männa 

sal.Ofärdseln samt skola hållas genom kommuns och således det allmännas 
försorg . Detta utvisar även den omständigheten, att kommunal vägarna: som 
numera avskaffats i riket , tidigare såväl i riket som i l andskapet hän~ 

fördes till all männa vägar. I anseende härtill tillkomli.ler landstinget 

lagstiftningsbehörighet beträffande kommunalvägar . ])e i landstingsbeslu
tet ingående stadgandena rörande kommunalförvaltning och den i beslutet 

upptagna bestämmelsen om föreläggande av vite har landstinget med stöd av 
13 § 1 mom. 3 och 11 punkterna självstyrelselagen ägt befogenhet att an
taga . I 5 § landstingsbeslutet stadgas, att kommun, då kommunalväe skall 

byggas , hos landskapsstyr elsen äger anhålla om vägrätt , varvid stadgandena 
i l~ndskaps lagen om allmänna vägar i landskapet Åland i tillämpliga delar 
skola lända till efterrättelse , samt göra f r amstä llning om vägförrättning 
såsom i sagda lag är stadgat ävensom att vid vägförrättning liksou jämväl 

beträffande ersättning för mark , skada och men samt vägmaterial och rätt 
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till förutvarande vägområde i tillämpliga delar skall lända till efter
rättelse, vad om bygdevägar är stadgat . Hänvisningen till sistsagda 

landskapslag avser , utom annat, stadganden rörande skiftesväsendet , fas
tighetsregister samt åligganden för statGns mynd i gheter , i vilka ämnen 
l ags tiftningen är uteslutande förbehållen rikets l agstiftand e organ. 
Detta föranleder dock icke anmärkning i behörighetsavseend e , enär sagda 
s tadganden av rikslagstiftningsnatur i sak äro överensstämmande med mot
svarande s t a dganden uti den i riket gällande l agGn den 21· maj 1954 om 

allmänna vägar. 
Då i 4 och 10 §§ förevarande landstingsbeslut upptages hänvisningar 

till den av lands tinget den 3 december 1962 antagna l andskapslagen om 
enskilda vägar, förutsätt Gr l a ndstingsbeslutet sagda l andskapslags ikraft
trädande. Emellertid har s i stnämnda landskaps l ag av Mig i dag förordnats 
att förfalla~ varför Jag med stöd av 14 § 2 mom självs tyrelsel agen för 
Åland beslutat förordna , a t t jämväl nu ifrågavar ande l and sk aps l ag skall 
förfalla ; vilket Landskapsstyrelsen härmed till kännedommeddelas . 

Helsingfors 1 i StatsrådGt den 11 april 1963 . 
R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t 

Ur ho Kekkonen 
Justiti eminister 

J .O. Söderhje l m." 
Då någon anmärkning mot Landsting ets bes l ut i behörighetsavseende 

lcke f ramförts , har l andskapsstyre l sen l åtit utar~eta et t nytt förslag 
Lill l andskapslag om kommunalvägar. Eftersom lagstiftninge n om enskilda 
vägar faller ut anför l andsk apets l ags tiftn i ngsbehörighet , bö r lan~skaps

lagen om kommunalvägar givas en mera självständig ställning än fallet var 
i det tidigare av Landstinget ant agna förslaget t som innehöll ett f l er
tal hänvisnin gar ti 11 det samtidigt överlämnade förslaget ti 11 landskaps
l ag om enskilda vägar . I föreliggande förslag har sålunda i stället för 
nämnda hänvisningar intagit s fuliständiga stadganden och hänvisningar 
f örGkomma blott i några fall till l andskapslagen om allmänna vägar. 

Utöver lagstiftningen om kommunalvägar faller också l agstiftningen 
om ägovägar inom landskapets l agstiftningsbehörighet. Däremot är l ag
stiftningen om enskilda vägar av annat s l ag att betrakta som privaträtts
lig l agst iftning enligt Republikens Presidents beslut angående Landsting
ets beslut den 3 december 1962 om antagande av l andskapslag om enskilda 
vägar. Enligt 19 § 1 mom. lo punkten s jälvs tyrelsel agen för Åland höra 
de administrativa uppgifter, so.m följa av lagstiftningen om enskilda vä
gar i egentlig bemärkelse, till rike t s förvaltnine . Dessa förvaltnings
uppgifter kan knappas t skötas i l andskapet av ri ksmyndighGterna utan 

/ 
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betydande olägenheter , då rikets vägförvaltning i landskap et begränsar 

sig till ett fåtal mycket speci a lis erade förval tninesuppgifter. Land

sk apsstyrelsen anser därför, att förvaltningen av de r;1ed de egentliga 
enskilda vägarna förknippade statsupp0ifterna borde genom s.k. överens

komme l seförordning överföras till l andskapsstyr elsen . Åtgärder ha redan 

vidtagits för åstadkommande av en sådan förordning . 
Republikens Presidents brev angåend e Landstingets beslut den 3 dec eL1-

bor 1962 om antagande av landskapslag om enskilda vägar fogas som bilaga 

vid denna framstä l lning . 

Detaljmotivering . 
1.....§.. K0mmun alvägar skulle enl i g t förslaget ··V-a;ra de v!:t gar t som för när
varande kvarstå i komrnuhens förvaltning ~f~eit qet de met::i · betydahd e 
vägarna för ändrats ti ii by gdevägar, ävensdm \r.ägar ~ som kö rritnun f ramdeles 

hosluter övertaga. Dessuto m ingår i 26§ 2 mdm . ett stadgartde om, att 

vär, , s om på grund av ltlndskapsstyrelsen enligt tidigare gäliande stad-
' 

t~unden fattade besl ui.l byggts för att över 'tagas so ni kommunal bygdeväg , 
oko.11 av ko mmunen öv~riagas efter det vägen blivit i vederbö r l ig or d
nln g godkänd. 

LJ. Då kommunalväg i allmänhet skall var·a avsedd för fordonst r afik , 

uynes körbana alltid ingå i vägområdet . Här~töver uppräknas i stadgan
dct de biområden och anor dningar, som kunna tänkas för ekomma pä mindre 
trafikerade vägar . Vägområdet har vidare bestämts i överensstämmelse 

med s tadgandet i 3 § 3 mom . landskapslag en om all männa vägar i land
skapet Åland (VägL. 23/57) . 

.:L..§.. Väghålla r e på kotnmuna lväg är i regel den komraun , p& vars område 

vägen befinner sig . Av .praktiska skäl kan det vara påkallat att annan 
kommun handhar väghålirtingen i sådana fall, då vägen har mera samband 
med denna kommuns vägnät . 
!.....§.. Genom VägL infördes begreppet vägrätt såsom en bestående nyttjande
rätt av vägmark. Då väg indr ages och sålund a behov åv vägrätt icke mera 

förelige;er , skall marken åter gå till de tidigar e ägarna . Då koramuna lvä
garna äro att betrakta som allmänna vägar , iorde ·jordägare bö r a ti llkommE 
samma rättsskydd som enlig t VägL, varför stJdgandena om vägrätt i Vä eL 

I 

bor ·de tillämpas också vid planeringen och förberedelserna fö r byggand e m 

kornrnunal väg . Vägmarken borde likaså återgå till de tidigare ägarna , dä 

komm~nalväg indrages . 
2-.§.. Den rätt att undanröj a växtlighet, byggnader och anläggningar på 
vägområde och intill detsamma , som fö ljer av vägrätten , har reglerats 
i överensstämme l se med stadgandet i 17 § i agen orn enski ld a vägar 

(FFS 358/62) . 
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.§_j_. Beträffarrle rättigheten att från fastighet taga väghållningsämnen 
har 12 § lagen om enskilda vägar ansetts medföra t illräckliga rättighe
t er för kommunen . 

Q__§_. Paragr afen i nnehåll er de allmänna bestämmelserna om kommunalvägs 
byggande och underhåll. I all mänhet torde forutsättas, att vägen skall 
byggas för biltr afik. Då det likväl kan tänkas , att väg närmast avses 
rör trafik med hästfordon eller traktor till svidare , vilket åtminstone 
kan i visea fall komma ifråga i skärgården, anser landskapsstyrelsen att 
ett allmänt krav på detta icke kan uppställ as . 
9 §. Var j e landskommun skall enligt 105 § VägL tillsätta en vägnämnd 
för de i VägL förutsatta kolilinunala uppgifterna. Då det icke synes ända
målsenl i g t att fö r kommunalvägar na tillsätta särskilda organ i kommunerna 
utan fastmer till fördel, om samma kommunala organ omhänderha samtliga 
vägfrågor , såsom också lagen om enskilda vägar förutsätter~ föreslås att 
förvaltningen av kommunalvägar na när mas t handhaves av den kommunala väg~ 
ntinmden . Denna får sålunda ställ ning av väghållningsmyndighet och bör 
llnförtros de uppgifter , som har samband med trafikens reglering på vä
gurna • 

.LQ_§_ . Beträffande grind och bora på kommunalväg har Landstinget vid be
h1mdlingen av det tidigare förslaget stannat för, at t sådana avstäng
n.i.ngsanordni n gar icke borde tillåtas på kommunalväg annat än med land
ukupsstyre l sens tillstånd . Lik aså ansåg Landstinget vid behandlingen av 
föregåe nde för s l ag , att uppförande av byggnad eller anordning, som kan 
ltlOdft>ra t . ex . sik t hinder, icke borde tillåtas närmare än l~ r.ieter från 
v ti~cms mittlinje annat än med vägnämndens tillstånd . Då dessa fråg or 
buröra trafikhinder och trafiksäkerhet , anser l andskaps styrelsen, att · 
l'örbudet också beträffande byggnader 1 stängsel och anordningar kunde vara 
l'Unerell t och undantag i vartdera falle t beviljas endast av landskaps-
11 Lyrelsen . Då det i vissa fall framdeles kan bliva fråga om övertagand~ 
av kommunal väg som bygdeväg , torde det vara lämpligare , att landsknpRst.;y
rels en medgi ver eventuella undantag från byggnadsf(}rbudet . För bygdeväg .. 

eäller samma byggnadsförbud (41 § VägL.) . 
11 §. Stadgandet har sar.~aa lydelse som Landstinget vid behandlingen 
av föregående förslag stannade för . Jämfört med stadgandet i 5 § synes 
stadgandet strängare, men av sikten är att genom generel l befrie l se 
fö r skärgårdskommunerna raedgiva ett enkl are vinterunderhåll pä kor.imu
nalvägarna där , varigenom de komrimnala riiyndi ghetern.a själva få avgöra, 
i vilken utsträckning kor;nnunalvägarna vintertid skola hållas farbara 
för motorfordon . 
12 §. Övervakningen av den kommunala väghållningen synes bäst förverk-
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lig ed gen era de årl i ga väBsynerna. Vid osedvanlig a skador på vägarna på 
grund uv svåra väderl eksforhå llanden borde extra syn kunna hållas för 
u LL större skador skola avhjälpas fortast möjlig t. 
1-L.§. . Då de kommunal a vägnämnderna icke al l tid kunna ·förutsättas ä ga den 
1rnkkunskap, surn ett vägbygge påkallar , torde de t vara nödvändigt att ut
nu en qvervakare från landskapets sida. För s lutsyn skulle vägsynenämnden 
f'örstärkas med landskapets vägi ngenjör och den för vägbygget förordnade 
övervakaren . 
1±.J.. I överensstämrae lse med de principer Landstinget tidigare omfattat , 
bör kostnaderna för väghållningen beträffande kommunalvägarna i första 
hand helt bestridas av komcrunen. LikVäl torde vägbyggnadskostnaderna , förr
tin väg övertages som kommuna lväg , kunna finansieras också på annat sätt. 
SLadgandena ha därför utformtats med t anke på , att kommunalful l mäkti ge 
okola kunna ställa som villkor för övertagande av väg , att densamma byg
r,oo och att vägbygget bekostas i privat r egi . Före öve~tagandet bör 
dock slutsyn hållas . 

I speciel la fall kan någon enskild person eller et t enskilt företag 
h1wu int r es s e för att kommunal väg bygges med större bärkraft eller an-
1111rs på et t mera kostsamt sätt än normalt . För att detta skall vara mö j-
1I1TL, har ett särskilt förfarande föruts atts för sådant fall . Till grund 
t'ör ett sådant byggnads±:öretag bör ett avtal för eli gga mellan komraunen 
och den enski l de eller företaget. 
I ~_§. . I överensstämraelse raed den i 14 § utt alade huvudprincipen, bör 

11 1•r1nttning för anl.i tande av koramunalväg och därtill hörande anordningar 
I C'lrn uppbäras . Undantag bör dock göras för färja, som normalt torde med
l'ö ro betydande driftskostnader . 
lii_j,. För vägunderhållet torde samraa bidragsrätt raedgivas som b eträf
l'oncle de enskilda vägar , sora äro av betydelse för den allr.1änna sam-

f'tt 1·cl~ eln (93 § l agen oEl enskilda vägar) . Bidraget skall ut gå ur det 
Hllfllag , som i riket motsvaras av ansl aget för s t atsbidrag för enskilda 

vttrrur . I detta sammanhang torde de t vara påkallat att närmare precisei:ct, 
vilka åtgärder, som äro att hänföra till vägunder håll. Allmänna för
vul Lningskostnader liksom ko s tnader för anskaffning av '.byggnader och 
maskiner samt underhål lskostnader för dessa böra icke raedr ä knas i väg
underhållet, liksom fallet är beträffande allmänna vägar (100 § VägL) . 
17 § . Åsidosätter kommun skyl digheten att underhålla kommunalvägarna , 
bör landskapsstyr elsen hava möjlighet att till gripa tvångsmedel . Bn in
dragning av l andskapsbidrage t helt eller delvis synes vara ett lämpligt 
tvångsmedel. Då total indragning av landskapsbidraget får karaktär av 
straff , borde detta icke tillgripas i annat fall än då kommunen unde r 
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i frdgavarande å r tilldelats varning på grund av brister i vägunderhållet. 
I B_j . ll'ör att landskapsstyrelsen skall hava möjlighet att r edan på fä~ 

huncl disponera de för landskapsbidrag till kommunalvägarnas underhåll 
rnwi $ade medlen samt att vid budgeteringen beakta det kommande årets 
bohov av medel härför , borde kommunerna insända den kommunala vägbud
~o t en sedan den blivit fastställd av fullmäkti ge. Ifall någon kommun 
uppenbarligen avser att använda större anslag för någon väg än som kan 
anses påkallat med tanke på ett normalt vägunderhåll, bör landskapssty

rolsen göra anmärkning därom i god tid innan anslaget för ändamålet bli
vi. t förbrukat. 
12_j. För byggnadsbidrag har bestämda procentsatser icke fastställts 
i lagen. om enskilda vägar. Då det sålunda icke är lämpligt att i _fråga om 
kommunalvägarna införa sådana bestämmelser , torde kommunerna vara bet"i}än
La av ett förhandsbesked från landskaps s tyrelsen, s om därigenom också 
f'år bättre möjlighet till att disponera tillbudsstående medel. 
ZQ_§_. Detaljföreskrifter om vägnämndernas uppgifter ingå i denna para
f, l'U f . I Mariehamn, torde, l iksom fallet är enligt VägL, särskild myndi g
ho L utses att omhänderha dessa frågor . Det är givetvis kommun obetaget 
HL L för vägnämnden utfärda närmare anvisning ar angående förval tningen 
nv kommunalvägarna . 

~ I §. Utöver de redan exi sterande kommunalvägarna bör kommun hava möj-
1 lchet att besluta om övertagande av ny kommunalväg , dä sådant befinnes 
ptH<:ollat . Sådant beslut borde fattas med kvalificerad majoritet och un
<lu 1·s tällas landskapsstyrelsen för fastställelse, varvid landskapsstyrel-
ln komme att taga ställning till mö jlighe ten att utgiva landskapsbidrag 

l'U r vägens underhåll. 

' ?_§_ . Kommun bör givetvis också hava möjlighet att indraga kommunalväg 
I det fall att densamma blir ob ehövlig för allmän samfärdsel. För at:t 
n do.nt beslut icke skall fatt as utan vägande sakliga skäl , borde också 
du ·Lta beslut underställas landskapsstyrelsen för f astställelse . Skall 
vti~en förändras till enskild väg , borde från vägnämndens sida nödiga 
~ L r<ärder för ordnandet av vägens förvaltni ng såsom enskild väg vidtae.Rs. 
Zl.._§_ . Vid förändring av väg till ko mmunalväg liksom vid indragning av 
l<ornmunalväg eller dess förändring till enskild väg , borde tidpunkten 
f'ör förändringens inträffande samtidigt faststä l las . Lämpligaste t i d
punkt torde i allmänhet vara ett årsskifte . 
z..1:......§. . Då VägL icke förutsätter kommunalvägar , är ett klargörande s tad
e;ande om kommunalvägs övertagande som landsväe eller bygdeväg påkallat . 
Av samma skäl måste också ett stadgande om förändring till gata införas. 
25 §. Verkställighetsbestämmelser, såsom tekniska föreskrifter om 

.. ·~ .. .,!, I 
... 
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konununal vägars byggande och underhåll, skulle utfärdas genom landskaps

l'ö rordning • 
.2.§_j_. Landskapslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 1964. Landskaps

bldrag skulle dock erl ä ggas för hela året 1964 enligt de nya bestämmel

rrnrna. T.o . m. 1963 erlägges landskapsbidrag enlig t tidigare gällande 
nLadganden . 

Sådan väg , som enligt tidigare gällande stadganden blivit byggd för 

övertagande som kommunal bygdeväg, borde enligt landskapsstyrelsens å
olkt förändr~s till kommunalväg utan att fullmäktige skull e fatta sär

CJki l t bes l ut därom . Sedan VägL antogs har sådana vägar icke kunnat över

Lagas i väntan på den nya lagstiftningen , varför ett betydande antal an
uökningar föreligga om övertagande av sådana vägar. Antages landskaps-
n Lyrclsens förslag i detta avseende, skulle dessa vägar alltså omedelbart 
of Lcr lagens ikraftträdande kunna slutligt godkännas för övertagande till 
kommunalvägar . 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 
f'ö t·clägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

om kommunalvägar. 

I enlighet med Ål ands landstings b es lut stadgas :· 

1 kap. 
All männa stadganden . 

1 §. 
Denna lag gäll.er sådana av kommun övertagna vägar, som icke enligt 

I rn1tlskap slagen den 17 juli 1957 om införande av land ska pslagen om .all
m I nna vägar i landskapet Åland (24/57) förändrats till allmänna väear," 

I 1 lrnom även vägar , vilka kommun framdeles enligt stadgandena i denna 

I H(t. besluter bygga eller övertaga . 

2 §. 
~'111 komm.unalväg höra körbana samt de områden, anläggningar och 

11\ordningar ,. som varaktigt erfordras för vägens bestånd och begag-
11Hncle , såsom vägren, s l änt , bankett, dike, mötes-, vänd- el l er håll-
P I o. Ls , oindr e upplags- eller parkeri ngsområde , som anslut er sig omedel
bnrt till vägen , samt skyddsvärn , ~rumma , bro, fär.j a med färjläge och 

l' tirj l ed , brygga som förklarats ansluten till vägen, ävensom vägmärke . 
'J'J 11 väg sås om dess biområden höra dessutom platser , vilka varaktigt 
urfordras för uttagning och transport av väghållningsämnen . 

Område, s om avses i 1 mora . utgör vägområd e t . Vägområde , vars g ränser 

lcke fastställts vid lantmäteriförrättning , sträcker s i g till ett av-

.. 
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stånd av en meter från yttre kanten av diket eller, där dike icke finnes , 

vägs l änten eller - skärningen . 

3 §~ 

Kommuna lväg förvaltas av den kommun , inom vi l ken den bef i nner sig . 

Har kommunalväg betydelse för sarafärdseln i annan kommun än den , 

inom vars omrddc den befinner sig ; må mellan kommunerna avtal ingås 

om nt L do1 andra kommune n omhänderhar väghållningen eller del tager i 

vHr,ht'\.1.1.Hlne; sko s tnaderna . 

2 kap . 

Om vägrätt . 

4 ' § . 

Skall kommunal väg byggas, må kommunen hos landsk:Bpsstyrelsen anhålla 

om vägrätt , varvid i ti l lämpl igå delar stadgandena i landskaps l ag en om 

LI lmänna vägar i l andskapet Ål and lända ti l l efterrät t else , samt göra 

f'rnmställning om vägför rättning såsom i sagda lag är stadgat. Vid väg

l'ö rrättning liksom även beträffande ersättning för mark , skada och men 

nrnnt för vägmaterial ävensom beträffand e rätt till förutvarande vägom-

1•r'\.tle skall i till ämp1ig a delar lända ti 11 efterr ättelse vad om bygdeväg 

11 r• ntadgat . 

5 §. 
Vägrätten innefattar rätt att från det till vägen hör ande området 

,v Jtigsna träd , buskar och andra naturhinder , som äro t i ll men för ·väg -

11 I Lningen, s amt att avhugg a grenar , som sträcka sig öYer sagda områden. 

Utanför deti 1 mom. nämnda omrädet må rätt beviljas att avl ä gsna 

I 1 uf'iksäkerheten äventyrande träd och buskar , likväl icke träd eller 

l111nkar , som växa på tomt eller i t rädgård eller som annars tagit s under 

1'1Jkild om.v årdnad , med mindre synnerl i g en vägande skäl därtill före -

1 It ga . Om avl ä gsnande av här avsedda träd och buskar ell er avhuggning 

HV e renar skall ·marken s ä g are el ler innehavare på förhan d i god tid 

111tlorrättas . 

Utgör anordning eller anläggning eller ock fristående byggnad , som 

I <' l<U användes som bos tad , sådant hinder för byggande av vä g , a t t bygg-

11 clnkostnaderna , utan f l yttning av anordningen , anläe;gni ngen eller bygg-

11 1ttlcn , skulle bli va ansenl i g t hö gre eller annar s betydande ol ä genhet di::i.r-ä 

l'U J j a , ochfororsakar icke flyttningen av hindret dess ä gare . . skada eller 

11Ltrnnvärt fö r fåpg , må vid vögfö r rättning bevil jas rätt till :flyttning av 

1111ordningen , anl äggning en ell er byggnaden t ill 'lämpl i g plats . 

6 §. 
Kräves fö r undvikan de av oskäl iga kostnader vi d väghållningsskyl d i g

ho Lens ful lgö r ande , att grus , sten el ler annat väg håll ning sämne tag es 
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I din fas tighets mark, må det förordnas, att sådan rätt skall medgivas , 
1hframt betydande förfång icke däri~enom tillskyndas sagda fastighet. 
Hnmtid:.gt må förordnas om nyttjande av väg eller mark fö r transport av 
vttghällningsämne. 

3 kap, 
Om väghållning . 

7 §. 
Väghållning omfattar byggande och underhåll av väg, 
Med byggande av väg avses anläggning av ny väg samt flyttning, bredd

nlng och annan förbättring av förefintlig väg. 
Säsom underhåll av väg anses åtgärder , som äro av nöden för bibehål~ 

l nndo av vägen i ett skiqk, som motsvarar dess ändamäi, däri inberäknat 
~ ppenhällande av väg vintertid samt renhållning, 

8 §, 

Väg skall till sin sträckning och bredd samt även eljest byggas 
1 ~ , at t ändamålet därmed uppnäs på bästa. möjliga sätt utan at~ någon 

umnkas störr e skada elle:r förfång än nödvändigt . 

Väg skall hållas i det skick des s ändamå~ och nytta förutsätta, 
l\.v1 tt det kan ske med skäliga kostnader. 
~ä om~åde, för vilket stads- eller byggna dsplan f astställts eller 

d ( 1• tätbebyggel se finnes eller är i utveckling , må väg icke byggas 
, nt t genomförandet av den fastställda eller framt i d a pl anen där

'l'll om skull e kunna försvåras. 

9 §. 
Vrtehäl1ningen ombes örjes av kommunens vägnämnd , på vilken de t jämväl 

de begränsningar av trafiken, som varaktigt 
I l 1 I' tillfälligt kunna påkallas av vägens bärkraft eller andra omstän

förbud, påbud och varningar böra anges med 

10 §. 
C:~ lnd elle r bom må icke hällas på kommunalväg utan landskapsstyrelse~s 

I I I l t Lä nd . 

1\yggnad, trafiksäkerheten äventy:rande stängsel ell er annan varaktig 
11101 1(ining må icke uppföras på närmare än tolv meters avstånd från väg-

11 u1Hn8 mittlinje . Landskapsstyr els en må dock på ansökan medgiva undan-

1 Il/ rrän detta förbud, där det kan ske ut an att trafiksäkerhet en äventy
t11 eller framtida ombyggnad av vägen försvåras . 

/\ogäende byggnadsverksamheten på områd e , för vilket faststä llts i 
>.Ytrnnuds l agstiftningen f örutsatt plan eller föreskrift, gäller vad därom 
~r aUrskilt s t adgat . 
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11 §. 
Vintertid skall kommunalväg hällas fri från hinder av snö obh is i 

. . . 
den utsträckning, som e~fordras för motorfordonstrafik, där ej landskaps~ 
styreisen pä grund av samfärdselns ringa omfattning eller åv andra sär
skilda skäl medgiver ko~mun befrielse. 

12 §. 
Vägunderhållet granskas vid syn, som förrättas minst ert ggng ärligen 

uv en vägsynenämnd, bestående av en av landskapsstyrelsen förordnad sak

kunnig såsom ordförande samt en representant för vägnämnden och en re-
l>r' osentant för polisdistriktet. 

Har väg skadats genom svåra väderleksförhållanden eller ovarsam trafik1 
akall syn häll as, om någon av vägsynenämndens medlemmar det påyrkar.På 
Krund av sådan syn må landskapsstyrelsen vid vite ålägga kommun att vid
Loga erforderli ga underhållsåtgärder. 

Vid syn föres p~otokoJ.l., som fordersammast översändes ti 11 landskaps .... 
i1tyrels en , kommunens vägnämnd och länsmannen i distriktet. 

13 §, 

För vägbygge förordnar landskapsstyrelsens vägavdelning en övervaka-
1·u , som äger följa byggnadsarbetet och tillse, att givna föreskrifter om 
h r·bctets utförande iakttagas •. Övervakaren må be$luta om arbetets instä~
t nnde , men beslutet skall omedelbart underställas vägsynenämnden för 
uv görande . 

Slutsyn pä vägbygge förrättas av vägsynenämnden först~rkt med väg-
t 11gonjören och den för bygget förordnade övervakaren . Har vid vägbygget 
u1 l tats entreprenör,. må han själ v eller ombud för honom närvara vid 
1,v 11 on och yttra sig över g jorda anmärkningar . 

Vid slutsy.n f~res protokoll, som fordersammast översändes till land-
1h npsstyrels en och kommunens vägnämnd. 

4 kap . 
Om kostnaderna för väghållningen och om landskapsbidrag . 

14 §. 
Vtighål l ningen bekostas med kommunens medel . Enskild person, som 

11,y L Lj ar eller har behov av vägen, må icke åläggas att deltaga i väg
Jill Il ningskostn aderna , med mindre vägen för hans behov enligt mellan 
l10 11 om och kommunen ingånget avtal skall byggas ell er underhållas på 

LL sätt, som är kostsammare än vad som i allmänhet fo rdr.as enligt 
d nna lag . 

!Ta r i 3 § 2 mom . avsett avtal ingåtts mellan kommuner och därvid 
,J(tmvtil avtalats om kostnadernas fördel ning, lände det till efterrä t 
Lolse . Föreligga i annat fall gi ltiga skäl för kommuns åläggande att 
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del t aga i väghållningskostnaderna på annan kommuns område och sämjas 

lrnmmunerna ick e om kostnadernas fördelning , må landskapsstyrels en be
s tämma, att fördelnin g av kostnaderna skall verkstälias och enligt 
vi lken grund detta skall sk e . 

15 §, 
Kommun må icke uppbära ersättning för nyttjande av kommunalväg 

eller område, anläggning eller anordning , som hör till sådan väg, 
Avgift mä dock uppbäras för anlitande av til~ kommunalväg hörande 
f tirj a . Beslut om faststäl lande av sådan avgift skal l underställas land
nknpsstyrelsen. 

. ... ~6.. §. Ji I • . • . J " 
.... 11-f" .. ..... . " 

Kommun ~r betä~tfgad ·~tt för vägunderhållet ethålla l andskapsbidrag 
I 

eft er ptÖvning mea binst 20 och högst 60 propent av de verkliga god-
t agbara kostnaderhal Bidraget må höjas till högat 90 pr ocent , om genom
fartstraf ik f örekommer på vägert eiler om väghållningen på grund av 
vägens längd eller t errängförhållandena är särskilt kostsam. 

Till underhåll av väg räknas: 
1) påförande av vel.ghållhing sämnen, väBbanans jämnande, vägdammets 

bindande , då detta ans es nödi gt ~ å t gärder för vägens dränering , repara
Li on och ombyggnad av trumma samt hällan,de av bro , brygga och färja i 
brukbart skick; 

2) uppsättande av skyddsvärn, vägmärke eller annan. dylik anordning; 
3) avlägsnande av markhinder, träd och buskar och , om så är nödig t , 

unnan växt l ighet från vägområdet och invid vägen; 
4) drift av färja, anordnand e av isväg i stället för färjförbind el se , 

lrnvakning av bro samt öppnande och stängande av rörlig bro; 
5) avl ägsnande av snö- och ishinder samt åtgärd~r för vägens hållande 

f arbart skick vid översvämning , häri inbegripet vägen,.s utstakande; 
6) anordnande av tillfäll ig farväg med anle'dning av snö- ell er annat 

1111 turhinder eller vägskada; samt 
7) övriga åtgärder för bibehållande av väg i ett för samfärdseln 

I, 1 llfreasställande skick eller för avl ägsnande av hinder invi d vägen. 
I 2 mom . avsedd åtgärd 1 som företages i samband med byggande av 

vltg , samt åtgärd, som med hänsyn till storl eken av de därmed förenade 
l<us tnaderna är att ans e som vägförbättring , hänföras till byggande av 
vttg . 

Till kostnader fcSr underhål l av!väg räknas icke all män förvaltnings-
' os tnad eller kostnader för vägund ersö·kningar och i 12 § avsedda väg-

uyner, ej heller utgifter för anskaffning och underhåll av byggnader, 
l Il ar och arbetsmaskiner , som äro erforderl i g a för väghåll ningen . 
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De medel, som kommun uppburit i avgift för anlitande av färja eller 

ersättning för upplåtelse av område el ler i annan dylik gottgörelse 
EJko la beaktas sot1 avdrag från väghållningskostnaderna . 

17 § . 
I 16 § avsett landskapsbidrag utgives kalenderårsvis på grund av 

r cdovisnjng över kostnaderna för underhållet . Redovi sningen skall , be
n Lyx·kL lW <.l o komrrru.nala reviscrerna , översänd as till l andskapsstyrelsen 
omJHH L före utgången av maj månad det fö ljande året. 

Annoo väghållningen icke ti l lfredsställande i förhållande till tra-
f' I kun på vägen , må l andskapsstyrelsen besluta om indragning ell er sänk

Hlue av bidraget för väghållningen för ett år i sänder . Indragning må 
icke beslutas med mindre kommunen under ifrågavarande är tilldelats var

ning för underl åtenheten. 
18 §. 

Kommun är skyldi g att till landskapsstyrelsen insända budgetförslaget 
f'ör kommunal vägarna före ingången av budgetåret och skal l landska pssty-
1•ols en , om skäl till anmärkning mot de pl anerade utgifterna för ef innes, 
umddel a kommunen därom senast inom februari månad under budgetåret . 

Statistiska och ekonomiska uppgifter om kommunalvägarna och om tra-
f lken på dem bör av kommunen insamlas och insändas till l andskapsstyr el-
1on enligt därom meddelade för eskrifter. 

19 §. 
För byggande av komtJ.unalväg, beviljas landskapsbidrag efter prövning 

nom ramen för härför anvisade anslag . 
Landskapsstyrelsen må om byggnadsbidrag fatta förhandsbeslut på 

1r 1•und av ansökan , till vilken fo gats kommunalfullmäktiges beslut om 
~Hgens byggande , på karta uppritad föresl agen sträckning för vägen , 
uppgift om de jordägare, över vilkas mark. vägen kommer att gå , uppgift 
om de personer , rörels er el l er inrättningar, som hava nytta av vägen , 
111mt ko stnadsförslag för vägens byggande . Är väg gan ensam för två eller 
I lera kommuner , må förhandsbeslut om byggnadsbidrag fattas endast under 
l'örut sättning , att kommunerna utfäst sig att svara för vägens byggande 
oc h underhåll i hela dess sträckning . 

5 kap . 
Om vägnämndens uppgifter. 

20 §. 
Den kommunala vägnämmd en äger bereda och verksiäl. l a ärendena angående 

r'ö rv::atningen av kotJ.munal vägarna . 
Det ankommer på vägnämnden. aärakilt 
1) att årligen uppgöra beräkning över kommunens utgifter enligt 
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' 

denna lagJ 
"'" .. 1 ., , I t L , , • "' ,..,, ~ • , , ~ 

- 2 ) att' bereda ärenden ·rörande övertagand.a· av väg··t-i11 kommunalväg ·· 
eiler ombyggnad av kommurtal väg ; 

3 ) att ~ äga . initiativ till indragrli ng av kommunalväg , som anses 

obehöv1ig ; samt I 
4) att övervak a u nder tlållet av kommuna l vägarna . 
I Mariehamn handhavas vägnämndehs uppgifter av stadsstyrelsen el ler 

den myndighet , som därtill förordnats . 
6 kap . 

Om ,öV.et'j?gande c;v,·xl:i.k och om i:q.dragning
11
,av fPHllilYitJ.alviig . 

4 . 

21 §a 
Bes1uter kommun om byggande av Rommunal väg e l ler på framstä l lning 

av Väg1ag ell er del ägare i enski l d väg om övertagande av väg till kom~ 
munal väg , skall sådant beslut fattas i den ordning , som är stadgad i 
56 § l andskaps l agen den 18 apri l 1956 om kommunalförvaltning i lands 
kommunerna i landskapet Ål and (16/56 ). Sådant kommunålful lmäkti ges 
bes l ut skall understä l las landskapsstyrelsen för faststäl l e l se . 

Landskapsstyrelsen må förvägra fastställ else av i 1 mom . nämnt 
beslut, om vägen anses äga ringa betydel se för saofärdseln på orten 
ell er på grund av sin l~ngd eller av annan orsak medför i förhål lande 
t ill trafikbehovet oskäliga kostnader . 

22 §. 
Kommun må besl uta , att komtlunalväg skall förändras till enskild 

väg eller indragas om vägen i väsentlig mån förlorat sin betydelse för 
samfärdseln . Beslutet skall underställas landskapsstyrelsen för fast
stäl lel se. 

Har beslut om kommunalvägs förändring till enskild väg fas t ställts, 
skall vägnämnden genom kungörel se sammankal la dem, som nyttja vägen 
ell er hava behov av densamma , för att besluta om vägens framtida för
valtning enl igt vad dm enskilda vägar är stadgat . 

23 §. 
Då kommunal fullmäktiges ovan i detta kapitel omförmäl da beslut fast

ställes av landskapsstyrelsen ~ skall landskapsstyrelsen tillika bestämma 
den tidpunkt , då ifrågavarande väg förändras till kommunalväg eller en
skild väg el ler indrages . Avser kommunalfullmäktig es bes l ut över]agande 
av väg ti l l kommunalväg , må ock bestämmas , att vägen övertages efter det 
densamma blivit godkänd vid i 13 § avsedd slutsyn , eller att tidpunkten 
fastställes genom skilt beslut efter nämnda slutsyn . 

I 1 mom . nämn..d tidpunkt må icke utan särskilda skäl fastställas annor
ledes än till utgången av ett kalenderår, ej heller må tiden mellan be-
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slutet och ci orrn ikraftträdande bestämmas så kort, att nödi ga förberedan
de åtgärdar lcke kunna vidtagas 

24 §. 
Om förändring av kommunalväg till lands;ttäg eller bygdeväg gäller , 

vad i landskapslagen den 17 juli 1957 om allmänna vägar i landskapet 
Åland (23/57) är stadgat om förändring av enskild väg till allmän ~äg . 

Om förändring av kommunalväg till gata gäll er , vad lands~apslagen 
den 22 december 1959 om reglering av byggnadsverksamheten (29/59) stad
gar om förändring av all t'län väg till gata . 

7 kap . 
Särskilda stadganden . 

25 §. 
Närmare bestämmelser om verkställighet och tillämpning av denna 

lag utfärdas genom landsk~sförordnin g . 

26 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1964. Understöd ur land skap.s 

mcdel för väghållningen CTå dock erläggas enligt denna lag för i964 
' 

års väghållningskostnader . 
Har väg på grund av landskapsstyrels ens enligt tidigare gäll ande stad

ganden fattade beslut blivit byggd för övertagande som kommunal . bygdeväg 
men icke blivit slutligt godkänd , skall densamma , efter det beslut om 
godkänn.ande fattats av landskapsstyrelsen , ans es såsom i denna lag av
sedd väg . 

Mariehamn, den 11 1963 . 

Lantråd 

Lagberednings sekreterare 



Bilugn . 

"Till Ä.lands landskapsstyrelse. 

Ålands landsting har den 3 december 1962 fattat beslut om antagande 
av landskapslag om enskilda vägar. 

Vid föredragning i statsrådet i dag har Jag, efter att hava infordra~ 
Högsta domstolens utlåtande i ärendet , över vilket även Ålandsdelegatio~ 
nen avgivit sitt yttrande , funnit att landstinget tillkommer enlig t 13 § 
1 mom . 17 punkten själystyrelselagen för Åland den 28 december 1951 lag

stiftningsbehörighet rörande väghållningen . Detta stadgande har avseende 
endast på allmänna vägar och tillerkänner icke landstinget rätt att 

stifta lag om enskilda vägar. Lagstiftningen om enskilda vägar är att 
hänföra till privaträtten. På detta område tillkommer lagstiftningsrät

~en riket med andantag av sådana stadganden av privaträttslig natur , som 
höra till de landskapets lagstiftningsbehörighet förbehållna rättsområ

den , vilka omförmälas i 13 ~ 1 mom . 4 , 6, 8 och 9 punkterna självstyrel
selagen . På grund av att landstinget enligt sagda 8 punkt har rätt till 

lagstiftning beträffande i dkande av jordbruk , har landstinget ansetts 
tillkomma rätt att stifta lag om ägovägar . Förevarande landstingsbeslut 

gäller emellertid alla slag av enskilda vägar . Beslutet avser sålunda 

att huvud-sakligen reglera ett sådant till privaträtten hörande ämne, 
som förbehållits riket, och endast såvitt beslutet gäller ägovägar un
derligger det landstingeL s behörighet . I 14 § 4 mom . självstyrelselagen 

stadgas , att därest i landskapslag för vinnande av enhetlighet och över
skådlighet upptagit s vissa bestämme l ser av riks lagstiftningsnatur, vilka 

i sak äro överensstämmande med mot svarande stadganden i rikets lag , det
ta icke må utgöra hinder för landskaps lagens ikraftträdande . n· 'tta stad

gande förutsätter dock , att det rättsområde, som landskapslagen avser att 
reglera , såsom sådant eller åtminstone huvudsakligen underligger landska
pets lagstiftningsbehörighet, och medgiver sålunda icke landstinget rätt 
att såsom landskapslag antaga en lag av rikslagstiftningsnatur , som en

dasd i någon mån berör angelägenheter, beträffande vilka landstinget är 

behörigt att lagstifta . 
I anseende till det ovan anförda har landstinget överskridit sin lag

stiftningsbehörighet , varför J ag med stöd av 14 ~ 2 mom . självstyrelse

lagen för Åland be s lutat förordna, att förevarande landskapslag skall 

fö rfalla; vilket Landskapsstyrelsen härmed till kännedom meddelas . 
Hels ingfors, i Statsrådet den 11 april 1963. 

Republikens President 
Urho Kekkonen . 

Justitieminister J . O. Söderhjelm . " 


