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Å 1 - a n d s 1 ands kaps styre 1 

s e s framställning till- Ålands landsting 

med förslag till landskapslag om enskilda vä

gar. 

Landskapsstyrelsen överlämnade till Landstinget senaste vinter

session en framställning med för s l ag ti landskapslag om enskilda 

vägar (22/62) med anledning av att riks dagen i februari detta år ha

de antagit ett lagförslag i ämnet . Då rikets lag kunde väntas träda i 

kraft redan vid ingång en av å r 1963, hade landskapsstyrelsen l åtit 

utarbeta förslaget i brå dskande ordning för att möjliggöra 9 att den 

motsvarande landskapslagen skulle kunna träda i kraft vid s amma tid

punkt. 
Emellertid f öreslog Landstinge ts Lag- och ekonomiutskott , till 

vilket ärendet remitterades, a tt lagf örslaget skulle av landskapssty

relsen å tertagas, då de nuvarande kommunalvägarnas ställning måhända 

borde omprövas ytterligare och då utskottet icke ansåg sig ha möjlig

het att under den pågående sessionen slutföra behandlingen av ärendet. 

Med anledning h ärav återtog landskapsstyrelsen nämnda framst ä llning. 

Landskapsstyrelsen har sedermera genom cirkulärskrivelse till kom

munerna förfrågat sig om kommunerna s inställning till ett eventuellt 

bibehållande av kommunalvägarna s å som , -n särsk~ld vägkategor i. Kommu

nerna ha härvid i allmänhet int agit den ståndpunkten, att nuvar ande 

kommunalvägar borde bibehållas s å som en s ärskild vägkategor i samt att 

nya vägar av detta slag i allmänhet icke b orde få tillkomma. Kommuner

nas ståndpunktstaganden i fråga n r edovi s as i särskild bilaga till 

denna framställning . På grund av denna utredning anser sig l andskaps 

styrelsen kunna f öreslå en lagstiftning , som uppdelas på tvenn e l and

skapslagar~ en om enskilda vägar i egentlig bemärkelse och en om kom

munalvägar. I landskapet skulle vi därefter ha sammanlagt f yra vägka

tegorier av allmän betydelse : landsvägar, bygdevägar, kommunalvägar 

och enskilda vägar. I riket motsvarar kategorin enskilda vägar där

efter s åväl enskilda vägar som kommunala vägar i landskapet , en om

ständighet, som f å r betydelse bl. a . vid anvisande av medel f ör land

skapsunderstöd till väghå llningen på de s sa vägar. 

Däremot har landskaps s tyrelsen icke ansett sig kunna omfatta den 

restriktiva inställning, som i många kommuner kommit till uttryck be

träffande möjligheten att övertaga ny a kommunalvägar i fr amtiden. 

Skall den bibehå llna kateg orin av kommunalvägar få betydels e för fram

tiden mer än som en försvinnande kvarleva från tiden före v äglagstift

ningens revision , bör nya kommuna l v ägar kunna tillkomma. Den gällande 

kommunalv ägslagen har dock i de tta f all intagit en väl liberal in-
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st ällning till denna fråga, i synnerhet i det avseendet, att enskild 

väg under vissa förutsättningar måste övertagas som kommunalväg utan 

att den av frågan berörda kommunen haft någon möjlighet att pröva:·;( .rå

gan. Landskapsstyrelsen anser det sakenligt, att kommunens medgivande 

i sådant fall bör föreligga samt att kommunalfullm@,ktiges beslut i 

ärendet bör fattas med två tredjedels majoritet, eftersom beslutet de 

facto innefattar en ny, bestående utgift för kommunen. Beslutet borde 

vidare fastställas av landskapsstyrelsen, som genom fastställelsen 

förklarar, att vägen är av så stor allmän betydelse, att landskaps

understöd för dess byggande och underhåll skall utgå. 

Enligt den i riket antagna lagen om enskilda vägar (FFS 358/62) kari 

understöd ur statsmedel erläggas för enskilda vägar, som varit kommu

nal- eller byvägar och för kolonisationsvägar ., för enskilda vägar av 

avsevärd betydelse för samfärdseln på viss ort samt för enskild väg1 

som är behövlig som förbindelseväg till avsides bosättning och som å

samkar vägdelägarna särskilt betungande kostnader. Genom den föreslag

na landskapslagstiftningen skulle alla de kommunalvägar, som icke över 

tagits till bygdevägar eller landsvägar, förklaras vara likställda 

med dessa statsunderstöd åtnjutande enskilda vägar i riket. Då överta

gandet av nya kommunalvägar närmast bleve beroende av samma omständig

heter, som i riket utgöra förutsättning för erläggande av statsunäer

stöd, skulle den nu föreslagna uppdelningen av vägarna i stort sett 

innebära, att kommunalvägar äro vägar, som åtnjuta landskapsunderstöd 

men enskilda vägar icke å tnjuta . s å dant understöd, då gränsfall likväl 

kunna förekomma, t.ex. beroende på att kommunen icke samtycker till 

övertagande av en enskild väg av allmän betydelse 9 bör dock mö ,ilighet 

finnas för delägare i enskild väg att erhålla landskapsunderstöd. 

Kommunalvägarna skulle enligt fö rslaget i allmänhet erhålla land

skapsunderstöd till minst 20 och högst 60 procent av de godtagbara · · 

kostnad·erna, såväl för byggnad som för underhåll (väghållningskostna

der). De återstående kostnaderna bör kommunen stå för utan rätt att 

av dem, som nyttjar vägen, indriva kostnadsandelar. Från denna rege)

bör dock göras det undantaget, att om någon, som har nytt a av vägen, 

påyrkar en bättre väghållning än den normala, kommunen må bifalla 

därtill med rätt att av vederbörande indriva de tilläggskostnader, 

som härigenom uppkomma. Landskapsbidraget skulle dock fortsättningsvis 

utgå på de verkliga kostnaderna 1 men måhända påverkas a;r denna för..

höjning av kostnaderna inom ramen för prövningen av understödets stor
lek. 

En kommunalväg bör också kunna avvecklas i det fall, att den för-
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lorat sin betydelse för allmän samfärdsel. I sådant fall torde den 

dock i allmänhet ha betydelse som enskild väg, varför dej som ha nyt

ta av vägen, bör omhändertaga väghållningen på densamma i samband med 

avvecklingen av kommunens väghållning. 

Enskilda vägar. 

Lagstiftningen om enskilda vägar har hittills varit mycket ofull

ständig och saknat enhetlighet. Sålunda ingå stadganden om enskilda 

vägar bl.a. i lagen om skifte (FFS 604/61) i 15 § lagen angående vis

sa grannelagsförhållanden (FFS 26/20) och i · landskapslagen om ä~ovä

gar (19/32). Till enskilda vägar hör också de ägovägar, som går under 

benämningen skogsvägar. Ett förenhetligande av denna lagstiftning har 

länge varit av behovet • .Arbetet på en ny lagstiftning inleddes i sam

band med förnyandet av lagstiftningen om de allmänna vägarna och har 

såsom redan nämndes, först i . år lett till resultat. 

Rikets lag om enskilda vägar är mycket utförlig med tanke på, att 

det är en betydande del av de tidigare kommunalvägarna, som efter 

tillkomsten av lagen om allmänna vägar överförs till kategorin en

skilda vägar. Måhända kunde man i landskapet nöja sig med en mindre 

detaljerad lag om de enskilda vägarna med hänsyn till, att kommunal

vägarna här borde bi behå.llas såsom en mellanform mellan enskilda vä

gar och allmänna vägar. Det är emellertid av v ikt, att alla de rät

tigheter, som tillkomma delägare i de enskilda vägarna och dem, som 

utan att vara delägare trafikera dem, klarläggas .i detalj ävensom att 

förutsättningarna för byggande och förbättrande av sådana vägar preci

seras. Om också många av stadgandena i de flesta fall icke komma att 

tillämpas, torde de såmtliga vara betydelsefull a i de fall, där stri

digheter mellan intrescenterna hittills vållat svårigheter att åstad

komma en ändamålsenlig lösning av en vägfråga. 

Förslaget upptager icke någon egentlig definition på enskilda 

vägar, men begreppet kan anses negativt definierat s å lunda 1 att till 

dessa vägar icke höra allmänna vägar, ej heller kommunalvägar 1 om 

vilka stadgas i särskild lag, eller sådana vägar, som endast nyttjas 

av en fastighets ·ägare på egen mark. 

Huvudprincipen för väghållningen är, att den skall omhänderhavas 

och bekostas av de personer, som ha behov av vägen, i det förhållande 

de ha nytta av densamma. Såsom redan nämndes, kan landskapsbidrag er

läggas för väghållningen, men förutsättningarna härför böra bedömas 

strängt med hänsyn till, att anslagen för denna väghållning komma att 

bli knappa. Kommun kan givetvis understöda väghållningen och under 

vissa förutsättningar är Mariehamns stad skyldig att deltaga i väg-
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hållningskostnaderna. 

Har anslag ur allmänna medel icke utgivits för väghållningen, har 

vägdelägarna samfällt oinskränkt förfoganderätt över vägen: de kan 

utestänga . 'utomst å ende frän användande av densamma eller uppbära av

gift _för .~_e_ ss,, .1?.e. ~agr:i-~g~·~ · ~ .. Er.~.~-&ee s ,åt§X:. }~P.~d~,:r:'.-~J~öd ur alJ.Jilänna medel 1 

land·skap'ets eller ko$munetis> ·· för · väghållrtingel'lt. skall vägen stå öp-
1 

pen för allmänt bruk och end.ast skadeståndsartspråk kan riktas mot den ,I 

som genom olämpligt nyttoand~ skadat vägeh• 

Den märk~ ~om tage~ i a~s~~äk för vägshi lik~om för dess biområdeh 
' i ' . . 

förblir här liksom enligt lageh b~ ~lliliänh~ vggår fastighetsägarens * 

~~~- ,;, ·ägå.~l_ägåriia eFnäliä en vägrätt, S·Otrl lite blµ ter nytt janclet av 

markert . :föt anrtät fihda~äi äh sanifärclseltis• Dä vägrätten. tiilkommer två 

eller flei'a personer, hat' deri givit~ en servii"låtskaraktär gGrt om att 

förbinda den med de fastigheter, vilka den betjänar. Vägrätt~n skall 

sålunda antecknas i jordregistret på samma sätt som andra servitut 

på landsbygden. Härifrån finnes dock det undantaget" att vägrätt ock .... 

så kan tillerkännas näringsidkare, vilka icke äga fastighet inom det 

berörda området. Men också i detta fall skall vägrätten icke betraktas 

som en personlig rättighet utan anses förbunden med ifrågavarande 

rörelse, så länge den består. Upphör rörelsen, skall också vägrätten 

upphöra till denna del. 

Skyldigheten att deltaga i väghållningskostnaderna eller - å tgärder-

· na åligger alla, som erhållit vägrät t eller som äger fastighet inom 

det område vägen närmast bör ans es betjäna. En fastighetsägare inom 

området kan dock frikalla sig från skyldigheten, om han kan styrka 1 

att han har annan förbindelseled till fastigheten eller att vägen av 

annan orsak endast i ringa mån eller icke alls är behövlig för f astig

heten . Gäller det anläggande av en ny väg 1 kan en betydande del av de 

på området boende motsätta sig deltagande i väghållningen med laga 

verkan, om de förmå styrka, att vägen för flera fastigheter tills

vidare endast skulle erfordras i ringa mån . Detta hindrar dock icke 

vägens anläggande, om övriga sakägare vidhåller sitt yrkande, men 

kostnaderna fördelas i sådant fall dem emellan och endast de är be

rättigade att nyttja vägen. 

För fördelningen av kostnaderna fastställas för vägdelägarna väg

enheter, varefter årskostnaderna uppdelas i vägavgifter. Den normala 

organisationsformen för förvaltningen av en eller flera enskilda vä

gar inom ett område är ett av delägarna gildat vägl·ag med en sysslo

man eller en bestyrelse eller vardera. Dt?iJ är dock tillå t et att sköta 
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väghållningen utan väglag på avtalsbasis, vilket måhända blir van

ligt i sådana fall, då antalet delägare är litet. Likaså' stå r det 

väglaget eller delägarna fritt att antingen anlita en ·eller flera en 

trepreh.örer för gemensam räkning eller att till någon del eller helt 

och hållet fördela nödiga väghållningsåtgärder sinsemellan att utfö

ras av delägarna. För skogsvägar finnes dessutom förutsatt en specie 

metod för fö~delningen av underhållskostnaderna sålunda, att sådan 

kostnad kan fördelas i transportavgifter, varigenom endast de, som 

nyttjat vägen för utdrivning av virke under året, kommer att erlägga 

kostnadsandel. Transrortavgift kan också krävas av utomstående per

soner, som tillfälligt anV'änder vägen för transport, som icke sker 

i någon delägares intresse. 

De rättigheter och skyldigheter, som härflyta av stiftande av väg 

rätt, skall fastställas vid en s.k. vägförrättning på platsen. Denna 

förrättas under ledning av en lantmäteriingenjör med biträde av tven 

ne gode män eller tvenne medlemmar av vägnämnden eller, i ärenden av 

mindre betydelse, med biträde av tvenne vittnen. Sakägare, som är 

missnöjd med förrättningsmännens beslut, skall anföra besvär hos ägo 

delningsrätten. Ändring i dennas avgöranden kan i begränsad omfatt

ning sökas i högsta domstolen. 

Landskapsbidraget för väg1 som prL .. .::.s uppfylla i lagen stadgade 

krav, uppgår för underhållet till minst 20 och högst 60 procent av 

de verkliga godtagbara kostnaderna, dock sålunda, att understödspro

centen på grund av vissa omständigheter kan höjas. Bidraget ur land

skapsmedel för sådan vägs byggande är däremot icke fastställt till 

procentsatsen, utan beviljas inom ramen för i ordinarie inkomst- och 

utgiftsstaten för året upptaget anslag. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyre-lsen vörd

samt förelägga Landstinget till antagande nedanstående 
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L a n d s k a p s 1 a g 

om enskilda vägar. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

l kap. 

Allmänna stadganden. 

1 ~. 

Denna lag gäller alla enskilda vägar, med undantag av sådana vägar , 

som endast ägaren eller innehavaren av vederbörande fastighet äger 

rätt att nyttja. På enskild väg, som även annan är berättigad att nytt

ja men till vilken ingen äger bestående nyttjanderätt, tillämpas denna 

lag endast till den del därom är uttryckligen stadgat. 

Om sådan enskild väg, som kommun övertagit enligt tidigare gällande 

lag såsom kommunalväg eller som kommun framdeles besluter helt över

taga, gäller vad därom är särskilt stadgat. 

2 §. 
Vad i denna lag stadgas angående fastighet, gäller i tillämpliga de

lar även gruva samt, därest omständigheterna prövas det kräva, sådan 

byggnad eller inrättning på annans mark, som är avsedd att var~ be

stående. 

Såsom likställd med . ägare anses i denna lag innehavare av fastig

het, som äger bestående eller under hans livstid eller annars under 

obestämd tid fortlöpande rätt att besitta fastigheten. 

3 §. 
Finnas i lag för något fall stadganden angående enskild väg eller 

väg som skall såsom sådan anses, vilka innehålla avvikelser från eller 

något utöver vad i denna lag stadgas, skall sådant särskilt stadgande 

och med stöd därav utfärdad föreskrift lända till efterrättelse. I 

annat fall skall denna lag tillämpas jämväl på vägar, som med stöd av 

annan än denna lag byggts eller byggas till enskild väg eller av an

nan orsak skola såsom enskild väg anses. 

Denna lag skall även tillämpas på Mariehamns stadsplaneområde och 

byggnadsplaneområden, likväl icke i fråga om väg eller annan trafikled, 

som med stöd av stads- eller · · byggnadsplanebestämmelse eller lagen 

den 20 februari 1960 om skifte inom planläggningsområde (FFS 101/60) 

anordnats i byggnadskvarter. Tillämpningen av lagen upphör, då väg 

eller sådan trafikled, till vilken trafiken på vägen är avsedd att 

överföras, upplåtes som gata eller byggnadsplaneväg till allmänt bruk, 
såsom därom är särskilt stadgat eller bestämt. I beslut, vari gata 
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eller byggnadsplaneväg godkännes för sitt ändamål, skall bestämmas 1 

beträffande vilka vägar eller vägdelar denna lags tillämpning på mot

svarande sätt upphör. 

på stadsplane- eller byggnadsplaneområde skall kommun från den tid- · 

punkt den blivit skyldig att anlägga gata eller väg, till vilken tra

fiken på enskild väg eller del därav är avsedd att överföras, eller 

begynt bygga sådan gata eller väg, omhändertaga väghållningen i frå-

ga om sådan vä~ eller del därav. Vägdelägare eller väglag, då vägdel

ägarna bilda sådant, äger rätt att förelägga frågan om kommunens skyl

dighet att omhändertaga väghållningen landskapsstyrelsen för behand

ling, och landskapsstyrelsen må vid vite förständiga kommunen att upp

fylla denna skyldighet. 

Då lagens tillämpning i enlighet med 2 mom. upphör, skall beträf

fande väglags upplösning och gäldandet av dess skulder iakttagas, 

vad i 84 § 3 mom. är stadgat om indragning av väg. Likaså skall 87 § 
tillämpas, i den mån vägområdet icke tillhör i 2 mom9 avsedd gata eller 

byggnadsplaneväg. 

4 §. 
Denna lag medför icke ändring i vad som bör anses vara gällande 

angående rätten att beträda annans mark och färdas däröver .. 

5 §. 
Till väg höra körbana, gång- och cykelbana, samt de områden, an

läggningar och anordningar, som varaktigt erfordras ~ör dess bestånd 

och användning, såsom vägren, slänt, bankett och dike, så ock omkör

nings- och vändplats, till väg ansluten för väghållningen erforderlig 

upplagsplats, bro ., trumma, färja med färjläge, skyddsräck och väg

märke, efter vad i varje enskilt fall bör anses nödigt. 

Enskild väg kan även vara gångstig eller väg, som användes endast 

vintertid. Väg, som huvudsakligen är avsedd för av skogshushållningen 

förutsatta transporter benämnes skogsväg. 

Om byggande i vattendrag av bro, trumma och färja med färjläge samt 

därtill hörande anordningar gäller, vad därom är särskilt stadgat. Om 

byggande av bro eller trumma på annans område gäller, om därtill icke 

fordras i vattenlagen stadgat tillstånd, vad i denna lag är stadgat 

om byggande av väg, men vid utförandet av arbetet skola därjämte stad

gandena i vattenlagen iakttagas. 

6 §. 
Väghållning omfattar byggande och underhåll av väg. 

Med byggande av väg avses anläggning av ny väg samt flyttning, 

breddning och annan förbättring av förefintlig väg. 
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Såsom underhåll av väg anses åtgärder, som äro av nöden för bibe

hållande av vägen i ett skick 1 som motsvarar dess ändamål, · däri inbe

räknat öppenhållande av väg vintertid samt renhållning. 

7 §. 
Väg skall till sin sträckning och bredd samt även eljest byggas så, 

att ändamålet därmed uppnås på bästa möjliga sätt utan att någon åsam

kas större skada eller förfång än nödvändigt. 

Väg skall hållas i det skick dess ändamål och nytta förutsätta, så

vitt det kan ske med skäliga kostnader .• 

Yrkar vägdelägare väghållning enligt en uppenbart högre standard än 

vad ovan sagts, skall han, vid behov i förskott, erlägga de därav för

anledda merkostnaderna. 

på område, för vilket stads- eller byggnadsplan fastställts eller 

där tätbebyggelse finnes eller är i utveckling, må väg icke byggas så, 

att genomförandet av den fastställda eller framtida planen därigenom 

skulle kunna försvåras. 

2 kap. 

Cm vägrätt samt annan för väghållning och nyttjande av väg erfor

derlig rätt. 

8 §. 
Är det för fastighets ändamålsenliga nyttjande av vikt att erhålla 

vägförbindelse över annan fastighets område och länder detta icke till 

betydande förfång för den senare fastigheten, skall av denna upplåtas 

område, som fastställes vid nedan stadgad vägförrättning, att användas 

för ovan i 5 0 avsedda vägändamål. Sådan bestående nyttjanderätt till 

annan fastighets område benämnes vägrätt. 

Lag samma vare i fråga om upplåtelse -av nödigt tilläggsområde för 

flyttning eller annan förbättring av förefintlig väg, såvida av J6 § 

icke annat följer. 

9 §. 
Är förefintlig väg av vikt för ett ändamålsenligt nyttjande av fas

tighet, som icke äger rätt till denna väg, skall vägrätt beviljas till 

nämnda väg, såframt ej därigenom betydande förfång tillskyndas den 

fastighet, på vars mark vägen är belägen, eller någon, som tidigare 

äger rätt till vägen. 

Ovan i 1 mom. avsedd vägrätt beviljas vid vägförrättning eller genom 

vederbörande vägnämnds eller väglags beslut i enlighet med vad nedan 
är stadgat • 

10 §. 
Är förefintlig väg för den, som lovligen idkar trafik eller annan 
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näring, av vikt för idkande av denna näring, skall honom beviljas rätt 

att nyttja vägen, om denna till sin byggnad är för ifrågavarande trafik 

lämplig och den fastighet, på vars områden vägen är belägen, eller nå

gon, som tidigare äger rätt till vägen, icke därigenom tillskyndas be

tydande förfång. Här avsedd rätt må beviljas av väglag eller vederbö- . 1 

rande vägnämnd. 
11 §. 

Därest vägrätt eller rätt att nytt ja väg icke med stöd av 8, 9 el

ler 10 §§ må beviljas på grund av det förfång nyttjandet av vägen för

orsakar, må rätt till vägen likväl stiftas, om sådant f örfång kan und

gås genom begränsning av användandet av vägen till viss årstid eller 

till transporter av visst slag eller genom beviljande av på annat sätt 

begränsad rätt till vägen. 

12 §. 
Kräves oundgängligen för väghållningsskyldighetens fullgörande till 

undvikande av oskäliga kostnader, att grus, sten eller annat väghå~l- ' 

ningsämne tages från fastighets mark, må det förordnas, att sådan rätt 

skall medg ivas, såframt betydande förfång icke därigenom tillskyndas 

sagda fasti ghet. Samtidigt må förordnas om nyttjande av väg eller mark 

för transport av väghållningsänme. 

13 §. 
Påkallar användandet av väg för virkesf orsling upplagring av virket 

invid vägen, må det förordnas, att för detta ändamål skall medgivas 

nyttjanderätt till nödig mark, om det till undvikande av oskäliga kost

nader är nödvändigt och den fastighet, till vilken området hör, icke 

därigenom tillskyndas betydande förfång. 

14 §. 
Ovan i 12 och 13 §§ avsedda rättigheter stiftas vid vägförrättning 

och de av dem föranledda kostnaderna hänföras till kostnader för byg

gande av vägen. Beviljad rätt tillkommer vägdelägarna gemensamt. Ombe

sörjes väghållningen likväl på grundvalen av vägdelning och det endast 

för någon vägdelägare är n ödv ändigt att erhålla väghållningsämne från 

annana mark, må i 12 § avsedd rätt medgivas endast honom. Vid beviljan

de och nyttjande av rättigheterna skall beaktas att den fastighet, till 

vilken rätten hänför sig, icke tillskyndas större skada eller förfång 

än vad behovet oundgänglig en kräver. 

15 §. 
Då ovan i detta kapitel avsGdd rätt beviljas skola de begränsningar, 

som vid nyttjandet av rättigh eterna skola beaktas, vid behov samtidigt 
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fastställas, samt, såvida fråga icke är om rätt .till förefintlig väg, 

likaså det områ de, till vilket rätten hänför sig .. I ovan i 12 § avsett 

fall skall därjämte fastställas huruvida och i vilken omfattning även 

områdets ägare äger rätt att där taga väghå llningsämne. 

16 §. 
Vägrätt, som vid vägförrättning eller medelst vägnämnds e ller väg

lags beslut beviljats enligt stadgandena i denna lag , s å ock i 12 och 

13 §§ avsedda rättigheter gälla såsom bestående nyttjanderättigheter 

utan hinder av annan rätt, som hänför sig till fastigheten. Sådan väg

rätt erhåller likaså den, som med stöd av nedanstående stadganden för

pliktats att s å som vägdelägarG deltaga i väghållningen. Samma rätt upp

står till tilläggsområde , som erfordras för uträtning, breddning eller 

annan förbättring av väg, f l yttning av väg likväl undantagen, och som 

med markägarens samtycke tagits i användning. 

Näringsidkare med stöd av 10 § beviljad rätt att nyttja väg är utan 

hinder av annan rätt till fastigheten i kraft, så länge vägen fort gåen

de begagnas f ör den näringsverksamhet, för vi lken rätten beviljats. 

17 §. 
Vägrätten innefattar rätt att från det till vägen h örande området 

avlägsna träd 1 buskar och andra naturhinder, som äro till men för väg

hållningen, samt att avhugga grenar, som sträcka sig över sagda område. 

Utanför det i 1 mom. nämnda området må rätt beviljas att avlägsna 

trafiksäkerheten äventyrande träd och buskar eller grenar av sådana, 

likväl icke träd eller buskar, som växa på tomt eller byggnadsmark eller 

i trädgård eller som annars tagits under särskild omvårdnad~ med mindre 

synnerligen vägande skäl därtill föreligga. Om avlägsnande av här av

sedda träd och buskar eller avhuggning av grenar skall markens ägare 

eller innehavare på förhand i g od tid underrättas. 

Utgör anordning eller anläggning eller ock fristående byggnad, som 

icke användes såsom bostad, sådant hinder för anläggning av ny väg el

ler flyttning av väg, att anläggningen av väg en, utan flyttn ing av an

ordningen, anläggningen eller byggnaden, skulle medföra ansenlig steg

ring av kostnaderna eller betydande olägenhet, och förorsakar icke 

flyttningen av hindret des s ägare skada eller n ämnvärt förfång, må vid 

vägförrättning beviljas rätt till flyttning av anordningen, anläggnin

gen eller byggnaden till l ämplig plats. 

18 §. 
Grind eller bom må förbjud a s på väg, om förbudet på grund av trafi

ken bör anses nödigt och uskäligt förfång därigenom icke tillskyndas den 



73! 
- 11-

fastighet , över vars områ de vägen l öper. Sådant förbud må likval icke 

utfärdas, om trafiksäkerheten _ ell~r annat vägande skäl bör anses kräva 

gr.indens e-ller bommeiis bi behå llande. 
--- 19 §. 

Tiärest det prövas ur trafiksäkerhetssynpunkt påkallat 1 må Uppförand 

utan vägnämnd E,ns till~tånd av bygghad elle:r' trafiksäkerheten äventy

rartde stängsel eller annan v arc::.kt:ig anordning vid enskild _v äg eller 

vägsträcka på närmare än tolv metel:'f.3 avst-å:hd från vägbanans mittlinje 

förbjudas. 
Angående byggande på område, för vilket fastställts i byggnadslag

siiftningen förutsatt plan eller fö~eskrifti gäller~ vad därom är sär

ski1 t stadgat~ 

20 §. 

I 18 § eller 19 § 1 möm. avset-tl f örbud må helt e ller delvis upphäva 

om dess vidmakthållande blivit överflödigt eller v ägande skä l för de ss 

upphäv_ande eljest anförts. 

Förbud eller upphävande av förbud skall utan dröjsmål bevisligen 

delgivas sakägarna eller kungöras på f3ätt i 43 § 1 mom. stadgas. 

21 §. 
Grundar s i g rätt att bygga väg över annans mark el],..er att nyttja 

förefintli g väg eller i 12 eller 13 § avsedd rätt endast på avtal, som 

ingåtts efter denna lags ikraftträdande, binder avtalet endast dem, som 

ingått avtalet eller godkänt detsamma., och deras arvingar. 

I fråga om sådan väg e~ler rätt skall endast tillämpas stadgandena 

i 11 kapitlet av denna lag~ 

3 kap. 

Om väghållningsskyldighet. 

22 §. 
Envar, som erhållit rätt t ill väg eller vars fastighet helt eller 

delvis är belägen på det områ de, där vägen erfordras eller kan begag

nas för transporter till och från området och som vägen sålunda bör an

ses betjäna, är skyldig att såsom vägdelägare i enlighet med s in andel 

bygga och underhålla vägen. Tien, som icke tidigare är vägdelägare, må 

likväl icke fö rpliktas att sd.som vägdelägare deltaga i väghållningen 

i fråga om förefintlig väg, så länge denna icke begagnas fö r hans fas
tighet. 

Mots ätter sig en betydande de l av dem, som skulle vara skyldiga att 

deltaga i väghållningen, anläggningen av ny väg, och skulle den plane

rade vägen uppenbarligen för flera fastigheter tillsvidare behövas en
dast i ringa mån, må beslut fat·tEl.o om anlägtjning 1:1v vägo.11 nå å t gärd en-
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dast av demt som önska det, och utan att de övriga förpliktas att del

taga däri. 
Framställes yrkande på fastighetsägares deltagande i v äghå llning i 

egenskap av vägdelägare 9 men är vägen på grund av annan f örefintlig 

förbindelseled till fåsti gheten eller av annan sådan orsak endast i 

ringa mån behövlig f ör fasti gheten och meddelar ägaren, att han f ör 

fastighetens del avstå r från användande av v ägen, må h an i cke förplik

tas att i egenskap av vägdelägare deltaga i väghå llningen. 

23 ~ . 

Väghållningsskyldigheten skall fördelas mellan vägdelägarna efter , 

den nytta enva r bör anses hava av vägen. Vid uppskattningen av nyttan 

skall be akta s arealen av vägdelägarens jord inom det område , som vägen 

betjänar, samt i vilken må n vägen f ör varje delägares del användes el

ler kommer att användas för t ransporter och, då vägdelägare idkar nä

ring, användas av hans kund e r . 

För fördelning av väghå llningsskyldigheten och de därav föranledda 

kostnaderna mellan vägdelägarna fastst ällas f ör dem i enlighet med de 

i 1 mom. stadgade grunderna v ä.~enheter. De på grund av dessa fastställ

da avgifterna b enämnas vägavgifter~ Förorsakar byggande av väg till nå

gon del särskilda kostnader t s om icke lända alla vägdelägare till gagn , 

må för fördelning av dessa kostnader särskilda vägenheter fast s tällas. 

Länder byggande av väg f a stighet till nytta huvudsakligen f örst se

nare, är fasti ghetens ägare berättigad att fordra, att den av byggandet 

föranledda vägavgiften för hans fastighets del fastställes att erläggas 

i högst tio lika stora annuit e t er. 

Är väg be lägen inom Marie h amns stadsplaneområde och kunna fasti ghe

terna invid v ägen jämföras me d bebyggda t omter, må väghå llningsskyldig

heten likväl fördelas enlig t enahanda grunder som skyldigheten att un
derhå lla gata. 

24 §. 
Den, som erhållit rätt t ill f örefintlig v äg, må å läggas att ersätta 

en skälig de l av kostnaderna fö r vägens byggande under de tio nästföre

gående åren, om han bör ans es hava betydande nytta av att vägen var 
byggd . 

Vad i 1 mom. är sag t gälle r icke fasti gheter , som uppstått genom 

delning, om den delade fasti ghe ten ägt rätt till ifrågavarande väg . 

25 §. 
Användes skogsväg enbart f ör transporter, som f örutsättas av skogs

hushållningen , må , om synnerligt skäl därtill anses föreligga, på för

slag av sakägare best ämmas, att de för underhå ll av väg en n ödiga medlen 
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skola uppbäras av vägdelägarna i form av transportavgifter, som på 

grund av transporterna skola erläggas av dem, som begagnat vägen. Sam

tidigt skola även grunderna för fastställande av dessa avgifter bestäm

ma.s med beaktande av de olika transporternas inverkan på underhålls

kostnaderna för vägen. 
Transportavg{ft skall debiteras, då transporten ägt rum, och erläg

gas inom den vid debiteringen fastställda tiden. 

26 §. 
])en, som enligt 80 § tillfälligt begagnar väg, skall som ersättning 

därför erlägga transportavgift. Avgiften skall vara skälig jämförd med 

den vägavgift, som påföres delägare för motsvarande nyttjande av vägen, 

och med hänsyn till den ökning av underhållskostnaderna, som begagnan

det av vägen måhända förorsakar. 

27 §. 
Är någon på grund av 25 ~ 1 mom. eller 26 § skyldig att erlägga 

transportavgift, skall han ofördröjlig en ef~er det transporten avslu

tats lämna sysslomannen eller bestyrelsen eller den, som meddelat till

stånd till begagnande av v ägen, utredning angående den transporterade 

varumängden, transportsättet och -tiden vid äventyr, att avgiften el

jest må fastställas enligt prövning. 

28 § ~ 
])en, som beviljats rätt till förefintlig väg eller förpliktats att 

del taga i väghållningen i fråga om sådan väg·, skall påföras vägenheter. 

Har lägenhet, som äger rätt till vägen, delats, skola de nya lägenheter

na likaså påfö ras vägenheter, såframt de vid delningen erhållit rätt 
till vägen. 

Erfordras väg icke längre för fastighets behov, på grund av att till 

fastighet erhållits annan förbindelseled eller förhållandena annars vä

sentligt förändrats, må vägdelägare yrka på befrielse från delägarskap 

och väghållningsskyldighet. 

29 §. 
Hava de omständigheter , som inverka på väghållningsskyldigheten el

ler dess fördelande, väsentligt förändrats, skall fördelningen av väg

enheterna på yrkande av vägdelägare därefter ändras • . 

Har fördelningen av vägenhe ·i:;erna varit i kraft under minst fem år, 

äger vägdelägare även om någ on förändring ej inträffat, rätt att fordra · 
helt ny fördelning. 

30 § 

På sakägares förslag må ändringar företagas i grunderna för fast
ställande av de i 25 § 1 mom. nämnda transportavgifterna, då skäl där-
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till prövas f öreligga med anledning av förändring i penningvärdet eller 

av annat sådant vägande skäl. 

31 §. 
· Har vägdelägare eller den som mot transportavgift äger tillstånd 

att använda väg, begagnat den på sätt, som icke beaktats 1 då vägenhete:~-

na eller grunderna för transportavgifterna fastställdes, och som betyd

ligt ökat vägens förslitning e ller skadat den, är han skyldig att er

sä-~ta merkostnaderna för iståndsättande t av vägen. 

32 §. 
Väghållningen skall ombesörjas för gemensam räkning. Vägdelägarna 

eller väglaget må likväl besluta, att väghållningen helt eller delvis 

skall skötas på grundvalen av vägdelning sålunda, att varje .delägare 

ansvarar för väghållningen beträffande en viss sträcka av vägen. Vid 

verkställande av vägdelning må, om skäl därtill anses föreligga, väg

hållningen i fråga om bro eller annat vägavsnitt, som medför särskilda 

kostnader, påföras alla eller vissa vägdelägare gemensamt. 

Vägdelning, vid vilken på väghållningskostnaderna inverkande omstän

digheter skola beaktas, sker på grundvalen av de för vägdelägarna fast

ställda vägenheterna sålunda, att för envar fastställes en mot dem sva

rande väglott . Vägdelägare 2 som icke har ägande- eller besittningsrätt 

till fastighet, må dock å l äggas att fullgöra sin väghållningsskyldighet 

medelst vägavgifter, som fastställas på grundvalen av vägenheter. 

Vägdelning skall, då skäl därtill anses föreligga, verkställas sär

skilt för byggande av väg och särskilt för underhåll av väg. 

4- kap. 
Om ersättningar. 

33 §. 
För upplå t e lse av mark samt för skada eller men, som eljest till

skyndas ägare av fastighet genom åtgärd med stöd av denna lag, erlägges 
ersättning. 

Rätt till ersättning föreligger dock icke, därest det överenskommits 

eller uppenbarligen förutsatt s, att ersättning icke skall utgå, ej hel-
' ler med anledning av åtgärder på område, som vid vägförrättning anvi-

sats för väg, om dessa vidtagits först efter det området anvisats för 
vägändamål. 

För olägenhet, som uppstår till följd av förbud, varom s_t.adgas 4l 19 

§ av denna lag, må ersättning bestämmas att utgå ~ndast om olägenheten 
är synnerligen betydande. 

34 §. 
Innehar någon nyttjande-, servituts_. eller annan bruksrätt till fas-
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tighet, som beröres av i denna lag avsedd åtgärd, eller rätt att från 

fastigheten avskilja visst omrdde, äger han jämte fastighetens ägare 

rätt till ersättning för förlust av denna sin rätt eller f ör nedgång 

i _ dess värde :; och skall denna ersättning beaktas Vid fastställandet 

av ersättningen åt fastighet ens ägare. 
35 § . -

Ersättning'.lr skol a, såfraw-t ej annat följer av grunden för deras 

fastställande, bestämmas at.t .utgå i ett för allt . 

36 §. 
Rätteh till i ett för allt utgående ersättning åt ägare av fastig

het hör till fastig~eteri och kan icke överlåtas eller utmätas ~ärskilt 
för sig~ Överiätelse av ersattning alle~ d~ss srl~ggande åt annan än 

fastighetens ägare ~r utah v erkan gent9mdt deh • söm i fastigheten hgr 

inteckning eller panträtt för ogulden köpeskilling. 

37 §. 
Ersättning i ett för allt skall , såframt ej annat vid dess faststäl

l ande beslutats, betal as efter det den blivit genom laga kraft vunnet 

besl1rt fastst älld. På ersättningsbeloppet skall fastställas en ränta 

efter sex procent från sagda tidpunkt eller, om den åtgärd, på vilken 

ersättningen grundar sig, vidtages därförinnan, från sagda dag. 

5 kap. 
Om vägförrättning. 

38 §. 
Angående rättigheter och skyldigheter, som härflyta av anläggning 

av ny väg och flyttning av väg, stiftande av vägrätt till sådan före

fintlig väg, till vilken ingen annan än fasti ghetens ägare ell er inne

havare tidigare haft bestående rätt, samt beviljande av ovan i 12 och 

13 §§ avsedda rätt i gheter, ävensom angående rätt till mark, som er

fordras f ör annan förbättring av väg än f lyttning, i det f a ll, att 

fastighetens ägare icke samtyckt till upplåtelse av marken, bes lutes 

vid vägförrättning på platsen, 

Vid vägförrättning behandlas även de i 86 § landskapslagen den 17 
juli 1957 om allmänna vägar i landskapet Ål and (23/57) avsedda f~å

gorna om upplå tande av förutvarande vägmark till begagnande såsom en
skild väg . 

Vid ovan i 1 och 2 mom. avs e dd vägförrättning må bes lut fattas om 

stiftande av nödig vägrätt till förefintlig enskild väg även i andra 

än det i 1 mom. särskilt n ämnda fal l et. 

Likaså skall vid vägför rättning handläggas frågan därom, huruvida 

någon äger rätt till väg eller motsvarande på annan lag 3"rundad be-
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stående nyttjanderätt 1 då ovisshet därom uppstått. 

39 0. 

73~ 

Rätt att påyrka vägförrättning och att vid förrättningen föra ta

.lan för fastighet, som saken o.ngår, tillkommer fastighetens· .ägare. 

Rätt till talan vid vägförrättni ng til l kommer även vägdelägare, 

som jäml ikt lC § erhållit rätt till vägen, likasom även innehavare av 

nyttjande-, servituts- eller annan bruksrätt eller av rätt att .avski l 

ja visst område, såvida ärendet berör hans rätt. · 

Har fastighet e l ler i denna paragraf avsedd rättighet efter förrätt

ningens början övergått till ny ägare ell er innehavare, är denne vid 

förrättningen bunden av det, vartill tidigare ägare ell er innehavare 

l agligen samtyckt eller förpliktats. 

40 §. 
Vägförrättning verkställes av lantmäteriingenjör med biträde av två 

för skiftesförrättningar valda gode män eller två medlemmar av väg

nämnden eller i ärenden, som böra anses vara av ringa betydelse, enligt 

förrättningsingenjörens prövning med biträde av två ojäviga vittnen. 

Angående medlems av vägnämnd rätt att erhålla arvode och ersätt

ning för resekostnader samt dagtraktamente gäller vad om i 1 mom. av

sedd god man är stadgat. 
' 

Sådan fastighetsingenjör i Mariehamn, som får verkställa stycknings-

och vissa andra lantmäteriförrättningar, må även i sitt verksamhets

distrikt med stadens samtycke verkställa i 1 mom. avsedd vägförrätt-
ning. 

41 §. 
Förordnande om vägförrättning skall sökas skriftli gen hos länslant

mäterikont oret. 

Ansökan bör såvitt möjligt åtföljas av förteckning över de fastig

heter, jordägare samt innehavare av nyttjande-, servituts- och annan 

bruksrätt ävensom utbrytningsrätt, som förrättningen avsetts att di

rekt beröra. Därest avsikten är att erhålla rätt till förefintlig väg, 

är meddelande därom, vilken väg det är fråga om, tillfyllest. Bilda 

delägarna i sådan väg ett vägl~g, skall i ans ökningen likväl även 

nämnas sysslomannen eller någon av bestyrelsens ordinarie medlemmar. 

Dessutom skall av ansökan framgå de i förteckningen nämnda sakägarnas 

boningsorter och sökandens postadress. 

Hava sakägarna överenskommit om fr ågor rörande väghållningen, äger 
lantmäteriingenjör på anhållan av sakägare rätt att, även utan förord

nande av lantmäterikontoret, å taga sig vägförrättning. I 2 mom. nämnd 

utredning samt de åtkomst- och andra handlingar, som styrka rätt att 
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föra talan, skola härvid f öret e s förrättni n g singe:i;ijören 1 som inom 

trettio dagar skall till l antmäterikontoret anmäla, -att han mottagit 

uppdraget. 

42 ~ . 

Gäller vägförrättning skogsväg, skall förrättningsingenjören om 

förrättning en underrätta l andskapsstyre lsen, på vilken det ankommer 

att, om den finner det nödigt, förordna sakkunnig att biträda vid väg

förrättningen. 

I annat fal l än i 1 mom. nämnes äga förrättningsmännen befogenhet 

att, då de finna det n9digt, kalla sakkunniga att biträda vid behand

lingen av särskilda frågor vid förrättningen. Härvid skall till efter

rättelse lända, vad om sakkunnig a och dem tillkommande arvoden är i 

lagen om skifte stadgat. 

43 ~ . 

Förrättningsingenjören skall kalla sakägarna till vägförrättninge n 

genom att tillkännagiva tiden och platsen för sammanträdet medelst 

kungörelse på kommunens anslag stavla minst fjorton dagar före samman

trädets början. 

Dessutom skall envar sakägare, som framgår av handlingarna eller 

eljest är av f örrättningsingenj ören känd 1 underrättas om sammanträdet, 

Dä fråga är om fastighet, som har flera ägare, är det do ck tillfylle~t 

att en av ägarna underrättas, såframt han är bosatt på fastigheten. 

Gäller förrättningen fastighet i statens,landskapets, kommuns eller 

församlings ä g o eller besittning , skall förrättningsingenjören om sam

manträdet underrätta den myndighet, ,som förva l tar fastigheten eller ut

övar tillsyn över densamma. Här avsett meddelande skall anses behöri

gen tillställt, om det minst fjorton dagar f öre sammanträdets början 

lämnats till posten för befordran såsom rekommenderat brev. Är sak

ägares boningsort icke :känd, skall brevet adresseras till den fastig

het ärendet gäller. 

I kungöre l se och meddelande skall sakägarna anmodas att infinna sig 

till förrättningen samt att där förete de åtkomst- och andra handlin

gar, som styrka deras rätt att föra talan. 

Befinnes det, att alla de, som ä ro sakägare vid förrättning , äro 

vid densamma tillstädes eller minst fjorton dagar före dess början 

bev isligen av f örrättningsingenjören e rhållit uppmaning att infinna 
I 

sig, må förrättningen verkst ä llas, även om sammanträdet icke blivit 

på sätt i denna paragraf stadgats kung jort och delgivet. 
(' 

44 '-;] . 

Medde l ande om vägförrättning skall tillställas vederbörande väg-
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nåmnd eller den myndighet, som handhar dess åliggahden. Därest fråga 

är om anl äggande elier fly~tahde av väg; var~ia vägen komme att leda 

in på allmänt vägönti'åde eller kanalornråde1 sko l a vederhörande myndig-

.heter underrätt a~ om Vägförrättning en. 

Gäller vägfö r rättning byg gande av väg p ä område, f ör vilket stads

eller byggnadsplan fastställts, skall meddelande om förrättningen 

tillställas kommunens styrelse. 

I denna paragraf avsett meddelande skall om möjligt l ämnas minst 

f jorton dagar förrän det i meddelandet nämnda ärendet behandlas vid 

förrättningen .. 

Vid vägförrättning äga i 1 och 2 mom •. avsedda myndigheter rätt att 

avgiva yttrande i saken. 

45 §. 
Måste vägflirrättning tillsvidare uppskjutas och kan dagen för föl

jande sammanträde ej utsättas och sakägarna därom meddelas före samman 

trädets avslutande, skall dagen för följande sammanträde delgivas på 

sätt i 43 § stadgas eller sakägarna överenskommit. Angående sådan 

fortsättning av förrättning skola i 43 § 2 mom. och 44 § nämnda m;Yn

digheter särskilt underrättas. 

Hava alla de ägare av fasti gheter, vilkas mark erfo~dras för väg

ändamål, eller de, som förp liktas att deltaga i väghållningen, icke 

erhållit i 43 § avsedd personlig kallelse, och icke infunnit sig till 

förrättningen, skall den uppskjutas och sådan kallelse tillställas dem. 

Utgör det nödig a område t förefintlig väg eller för f l era fastigheter 

samfällt område, är uppskov med förrättningen för meddelande av per

sonlig kallels e likväl icke nödigt. 

46 § .. 

Förrättningsmännen samt vid förrättningen anlitade sakkunniga och 

hjälpmanskap må icke hindras att beträda ägor och på desamma utsätta 

märken, om förrättningen det påkallar. Skada på växande gröda och träd 

må dock såvitt möjligt undvikas. 

I trädgård eller på a nnan plats med planteringar må träd icke utan 

ägarens tillst å nd skadas eller fällas. 

Har någon genom åtgärder, som avses i denna paragraf, tillskyndats 

skada, äger han rätt att med anledning därav f ör förrättnin gsmännen 

framlägga sina ersättningskrav att avgöras vid v ägförrättningen. 

47 §. 
Kostnaderna för vägförrättning en skola be s tridas av sökanden. Äro 

flera vägdelägare sakägare, skall det be lopp , som sökanden skall er

lägga, förde las mellan dem efter vägenheterna eller, om denna fördel-
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ningsgrund ifråga om någon delägare icke skäligen kan tillämpas, efte 

vad skäligt prövas. Har vägförrättning sökts utan skäl , stanna kost

naderna sökanden till last. 

48 ~. 

Vid _v:E.tgförj:>ätt_nihg s1rall efter sakens natur och med beaktande av 

st~dgand ena i 49 § avgdf<:isT -
i) h~:r'uvida väg för :f'åstig:He t mä byggas över annan fai:l·t ighets om

råde dch huruvida vägtätt ti1i föref i ntlig v~g skali stiftas; 

2) väge~s l~ge _öch _ breacl; · __ .. _ 
3 ~ hur1.:tvida medg:l:ven fiäti -bill väg skall beg±'EitH3as pä eä·bt l ii § 

är ::ltad.gat 9 
. I . 

4) inorti vi lketl tid· bygganclet av väg ~kali vara siu-b:tö:bt såfre.trit ut..i 

eHittände t av sådan tid. befinnes nödigt 9 

5) viika sobi äro skyldiga att i E!genskap av vägdelE!ga1~e bygga dch 
I 

underhålla vägen ; . 

6) ~utu manga vägenheier varje vägdeläga~e skall påföras och hurv

v ida vEtghåilningsskyldigheten skall fullgöras gemen~amt eile:b ~nligt 
vägde lriing} i vilket fall delnihgsin,strument skall upprättas eiler 

för fördelningen redogöras i protokollet; varjämte vä:glbtterna skol a 

utmärkas på marken 9 \ 

7) huruvida för väghållningsskyldighe tens fullgötande eller för vä~ 
gens begagnande skall medgiva~ i 12 och i3 §§avsedd rätt ~ 

_8) huruvida och i v ilken utsträckning i -17 ~ 2 elier 3 mom. avsedd 
rätt skall bevi ljas eller i 18 § eiler .19 § l mom. nämnt förbud skall 

utfärdas; 

9) huruvida för sådan virkestransport på skogsväg, som avses i 25 §~ 

skail uppbäras transportavgift, för vilke~~ såframt besiut fattas ofn 

att uppbära sådan; betalningsgrunderria skoia bestämmas vid förrätt
ningen; 

10 ) huruvida ersättning enligt bestämmelserna i 4 kap. skall erläg

gas samt, om s å dan skall utgG. , till vem, med huru mycket och inom vil

ken tid det skall ske samt huruvida ersättningsskyldigheten åvilar väg- 1 

delägarna gemensamt eller enda st någon eller några av dem ; 

11) huru förrättningskostnaderna skola fördelas mellan sakägar--
na; samt 

12) övriga frågor, som h öra till dem, vilka skola avgöras vid väg

förrättning och som på förslag av sakägarna eller förrättningsmännen 

upptagits till behandling. 

Har beslut fattats om byggande av väg, skall över de för vägen er
forderliga områdena upprättas karta och beskrivning samt vid behov kost 1 
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nadsförslag f ör byggande av väg en. Vägområdena ävensom i l Z och 13 §§ 

avse dda omr åden skola i nödig a delar även utmärkas på marken. 

49 §. 
Hava sakägarna överenskommit om frågor rörande vägrätten och ·väg

:riållningen, skall vid vägförr ä ttningen prövas, huruvida överenskommel-

sen i sin helhet eller till n ågon de l kan godtagas såsom grund för 

f örrättningen. 

:Befinnes öve r enskomme lsen stå i strid med stadgandena i 7 § 4 mom ; 

eller uppenbart komma att belasta fastighet avsevärt mera än stadgan

dena i denna lag f örutsätta, må överenskomme lsen icke till dessa de

lar godkännas. 

Avser förrättning kolonisations- eller skogsväg, för vilken med 

landskapsmede l utarbetad plan i vederbörlig_ ordning godkänts, må vä

gens planenliga läge i cke ändras, såvida icke vägande skäl därti ll 

föreligga. På de fast1gheters områ den, v ilkas ägare ingått avtal om 

byggande och underhåll av s å dan väg, må vägarbetet påbörjas redan fö

re vägförrättningen. Landskapsstryelsen äger rätt att vid behov på

yrka här avsedd vägförrättning. 

50 §. 
Vid vägförrättning, vid vi lken beslut om anl äggni ng av ny väg eller 

stiftande av vägrätt till förefintlig väg fattas, skall samt idigt för

ordnas om grundande av ett av vägde l ägarna bi ldat väglag för skötseln 

av angelägenheter, som beröra vägen om detta på grund av vägdelägar

nas antal eller för vederbörlig t handhavande av väghållningen eller 

av annan sådan orsak bör anses n ödigt. Väglag må i enlighet med vad 

som prövas ändamålsenligt grundas för hela vägen eller f ör viss del 

av denna, eller ock må särskilda väglag grundas för väge ns olika de

lar. Grundande av gemensamt väglag för ny, ännu icke anlag d väg och 

förefintlig väg må likväl icke förordnas, om f lertalet av de närvaran

de delägarna i den förefintl i g a vägen motsätta sig detta. 

Då förordnande om gr und ande av väglag givi ts, skola-väg de l ägarna 

med beaktande av stadgandena i 66 § v id vägförrättning en bes luta, huru

vida väglagets verkställande org an skall vara en syssloman eller en 

bestyrelse med tre medlemmar samt vi l ken benämning, som skall användas 

för vägen. Samtidig t skola v ägdelägarna utse en syssloman och en supp

l eant för honom eller medlemmar i bestyrelsen och för dem två supple
anter. 

Förrättnin g s i ngenjören skall unde rrätta vederbörande vägnämnd om 

grundande av väglaget. I meddelandet .skall l ämnas de uppg ifter, som er

fordras f ö r den förteckning ,. som föres över enskilda vägar, och till 



744 

-21-

detsamma skall fogas en kopia av den i 48 § 2 mom. avsedda kartan. 

51 §. 
Såframt ej annat följer av stadgandena i denna lag, skall ifråga 

om förfarandet vid vägförrättrring, kostnaderna för förrätt:r\ingen och 

indrivningen av dessa, granskningen av förrättningen samt sökande av 

ändring i beslut, som vid f ö rrättningen fattats, eller å t gärd , som 

därvid vidtagits, i tillämpliga delar lända till efterrättelse, vad 

i skifteslag stiftningen i motsvarande delar är föreskrivet angående 

servitutsförrättning. 

I fråga om anteckning i jordregistret skola likaså i tillämpliga 

delar gällande stadganden angående servitutsförrättning iakttagas, 

med beaktande av att anteckning skall göras även om sådan vägrätt, 

som stiftas till förmå n för ovan i 2 § nämnd gruva, byggnad eller in

rättning. 

6 kap .. 

Om vägnämnds å ligganden. 

52 §. 
Beträffande förefintlig väg skall kommuns vägnämnd, därest överens

kommelse mellan sakägarna i ärende, över vilket de äga fö rfoga, icke 

har kunnat träffas eller ärendet enligt 48 § icke skall avgöras vid 

vägförrättning, besluta angå ende följande frågor: 

1) beviljande av rätt, som avses i 9 och 10 §§ av denna lag , samt 

vidtagande av åtgärdBr, som förutsättas i 17 § 2 mom 9 

2) i 18 och 19 §§ nämnda f örbud eller upphävande av dem i enlighet 

med 20 §; 

3) i 24, 31, 33 och 34 §§ avsedda ersättningar 9 

4) fastställande av vägenheter enligt 23 §, därest vägnämnden en

ligt 9 eller 10 § beviljat rätt till vägen eller därest vägenheterna 

eller de dem motsvarande proportionstalen icw eljest redan äro fast

ställda eller genom beslut av väglage t bestämts enligt 64 ~? 

5) delning av väg på sätt i 32 § är stadgat, då väghgllningen skall 

ombesörjas på grundvalen av vägdelning ; 

6) på grund av framställning till nämnden eller på dess e ge t initia 

tiv om grundande av väglag 1 med iakttagande i tillämplig a delar av vad 

i 50 § är stadg at, samt om nedan i 69 § avsedda å tgärder ? 

7) förordnande av syssloman eller medlemmar i bestyrelse eller 

suppleanter för dessa i det i 58 § 3 mom. avsedda fallet ; 

8) huruvida för virkesforsling på skog sväg i stället för vägavgif

ter skola uppbäras transportavg ifter, ävensom angå ende grunderna för 

transportavgifterna och ändringar i dem med beaktande av stadgandena 
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i 25, 26 och 30 §§; 

g) ä renden, som vägdelägarna eller andra sakägare med st öd av 7 0 § 

förelägga vägnämnden för avgörande ; 

10) vägde l ä g arnas nedan i 71 § avsedda meningsskiljaktigheter r ö

rande väghållningen, då de icke bilda väglag 9 

11) nedan i 10 kap. nämnda ärenden, med undantag av dem, som avses 

i80§3mom. 7 

12) andra ärenden, som jämlikt denna lag ankomma p å vägnämnden. 

Uppstår vid handläggningen av ärende i vägnämnden ovisshet därom, 

huruvida till den väg, som ärendet gäll er, f öreligger i denna l ag 

stadgad eller motsvarande på annan lag grundad bestående nyttjande

rätt, skall nämnden 1 utan att avgöra ärendet 1 anvisa vederbörande att 

förelägga frågan om rätten till vägen för behandling vid vägförrätt

ning eller att, därest förutsättningar därtill föreligga, vid vägför

rättning söka vägrätt till vägen. 

Vid handläggningen av ovan i denna paragraf avsedda ärenden skall 

vägnämnden även fatta beslut om skyldigheten att erlägga förrättnings

kostnaderna. 

53 §. 
Ärenden 1 som enligt denna lag ankomma på vägnämnd, skola handläggas 

av vägnämnden i ren kommun, inom vilken vägen ell er största de len av 

densamma är be lägen. Berör ärendet likväl fristående å t gärd, som 

skall v i dtagas enb~rt på annan kommuns område, skall ärendet hand

läggas av vägnämnden i denna kommun. Befinner s i g vägen delvis på 

inom kommunens område beläget,till annan kommun hörande område, anses 

den även till denna del. lyda under förstnämnda kommuns väcsnämnd. 

54 §. 
Vägnämnds förrättning skall, ' därest det för sakens utredande bör 

anses nödigt, hållas på ort och ställe. Nämnd ens ordförande må vid 

behov redan före förrättningen förordna två av nämndens medlemmar 

att förrätta syn. 

Vad i 39 § 1 och 2 mom. är stadgat angående rätt att f öra talan 

i 41 § 2 mom. angående ansökans i nnehåll , i 43 och 45 §§ angående 

delgivning åt sakägarna av tid och plats för förrättningen samt i 47 

§ angående erl äggande av förr tittningskostnaderna, skall i tillämpliga 

delar l ända till efterrättelse även vid förrättning, som avses i den

na paragraf, 

I övrigt gäller angående behandling av ärende och fattandet av be

slut i vägnämnd i tillämpliga delar vad angående kommunens styrelse 

är stadgat. 
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Ändring i vägnämnds beslut mGd stöd av denna lag sökes medelst be

svär hos ägodelning srätten. Besvären skola anföras skriftligt och 

till desamma ska ll fogas utdrag eller officiell avskrift av v_ägnämn

dens protokoll i ärendet jämte b e slut. Besvärshandlingarna skola ingi

vas av besväranden personlig en eller av hans befullmäktig ade ombud 

eller genom bud eller med post e n överstyras till lantmäterikontoret 

senast före klockan tolv den trettionde dagen efter det vägnämndens 

beslut fattats. 

56 ~ -
Vägnämnd skall föra förte ckning över de ärenden den handlagt o ch 

på begäran lämna sakägare uppg i f ter om samt utdrag ur o ch avskrifter 

av beslut o ch handlingar. 

Vägnämnd skall likaså föra särskild förteckning över de enskilda 

vägar, för vilka väglag grundats f ör skötseln av ange l ägenheter rörande 

vägen. Av förte ckningen skall framgå vägens benämning samt syssloman

nens eller medlemmarnas av bestyrelsen och dessas suppleanters namn 

och adress. I förteckningen må därtill antecknas de fastighet e r, vilkas 

ägare äro vägdelägare, ävensom uppgifter rörande andra väg delägare. 

57 §. 
Vad i denna lag är stadgat om vägnämnd skall äga motsvarande till

lämpning på kommunal myndighet, som med stöd av lag eller fö rordnande 

handhar vägnämndens åligganden. 

7 kap. 

Om väglag och dess organ. 

58 §. 
Väglag må endast grundas vid v ägförrättning eller genom vägnämnds 

beslut i enlighet med vad ovan är stadgat. 

Syssloman eller medlemmar i bestyrelse samt dessas ersättare väljas 

f ör tre år i sänder . Till nämnda uppdrag må ut s es även annan än vägde l

ägare. Likväl må ing en utan sit t samtycke utses till uppdraget~ 

Har väglag underlåtit att utse syssloman eller medlemma r av besty

relse eller suppleanter för dessa, skall vägnämnden p å yrkande av väg

delägare elle r av den, vars intre sse eller rätt saken eljest angår, 

eller, då skäl d ärtill föreligger, p å e g et initiativ fastställa en tid , 

inom vilken vägdelägarna skola f örrätta v al. Förrättas icke valet 

skall vägnämnden förordna syssloman, medlem av bestyre lse eller supp

leant . 

59 §. 
Be styrelse utser bland sina ordinarie medlemmar ordförande och vice-



747 
- 24-

ordförande. 
Bestyrelsen sammanträder vid behov på kallelse av ordföranden eller 

viceordföranden och är beslutför,. då ordföranden eller vi ce ordföranden 

och två ledamöter eller ersättare äro tillstäde s. 

Vid meningsskiljaktighet gäller som bestyrelsens beslut den ås ikt , 

som .omfattats av flertalet. 

60 §. 
Syss loman , så ock medlem av bestyrelse och ersättare för dem samt 

revisor, då sådan jämlikt 64 § 2 mom. 10 punkten förordnats att grans-
1 

ka räkenskaperna, äger rätt till skäligt, vid väglagets möte fastställ-, 

arvode för sitt uppdrag. 

61 §. 
Väglagets möte tillkommer befogenhet att skilja sysslomannen, med

lem av bestyrelsen eller ersättare för dessa eller revis or från upp

draget redan före mandattidens utgång. 

62 §. 
Väglag må ingå för väghållningen nödiga förbindelser, anskaffa lös

egendom samt kära och svara. 

Väglagets namn tecknas av sysslomannen eller i dennes ställe av 

hans ersättare , eller ock, då för skötseln av väglags angelägenheter 

tillsatt s bestyre l se 1 tvenne ordinarie medlemmar av bestyre lsen till

sammans. 

8'tämning , påbud av myndighet eller annat meddelande anses hava kom

mit till väglagets kännedom, då det i laglig ordning delgivits sys s lo

mannen eller dennes ersättare eller ordinarie medlem av bestyrelsen. 

Har meddelande lämnats person, som enligt den i vägnämnden förda för

teckningen över enskilda vägar är syssloman eller ersättare för denne 

eller medlem av bestyre lsen, skall delgivandet anses gi l t igt även om 

vederbörande icke längre omhänderhar ifrågavarande uppdrag. 

63 §. 
Syssloman och medlem av be s tyrelse skall med oms org handhava väg

lagets angelägenheter. Har han vid fullgörandet av sitt uppdrag uppsåt

ligen eller av vårds l öshet å samkat väglaget skada, är han skyldig att 

ersätta denna, såvida icke den å t gärd 4 av vilken skadan föranletts, 

blivit vid granskningen av räkenskaperna eller annars godkänd. Är hans 

vårdslöshet ringa, må ersättningsbeloppet eller , om flera äro ansva

riga för ersättningen, hans ande l därav minskas. 

64 §_. 

Därest ej annat f öljer av sta dgandena i 52 §, besluta vägdelägarna 
om väghållningen och andra ange lägenheter, som angå väglaget, vid väg-
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lagets möte. 
Vid väglagets möte skall särskilt fattas beslut om: 

1) beviljande av vägrätt i enlighet med 9 § eller beviljande av 

rätt för näringsidkare att nyttja väg i enlighet med 10 § ; 
2) fastställande och ändring av vägenheter och transportavgifter i 

enlighet med 26, 28, 29 och 30 §§ ; 
3) fastställande av budget f ör följande räkenskapsår ? 

4) fastställande av debiteringslängd för väg~ och transportavgifter ; 

5) upptagande av penninglån med iakttagande av vad i 76 § är stadgat ; 

6) förvärvande av ovan i 12 och 13 §§ avsedda rättigheter samt, då ' 

skäl därtill föreligger, utfärdande av föreskrifter angå ende väghåll

ningen åt sysslomannen eller bestyrelsen ; 

7) huruvida och på vilka villkor underhållet av väg, som ansluter 

sig till väglagets väg, delvis eller helt må övertagas att omhänderha

vas av väglaget 9 

8) val av syssloman och ersättare för denna eller medlemmar i besty

relsen och ersättare för dessa; 

9) när väglagets räkenskapså r skall begynna och sluta ; 

10) granskning och godkännand e av redovisningen för f öregå ende 

räkenskapsår eller, om redovisningen på grund av ärendenas omfattning 

eller av annan orsak icke kunna granskas eller godkännas vid mötet , om 

förordnande av tvenne personer att på förhand eller efterå t granska re

dovisningen och lämna mötet redogörelse för granskningens resultat ; 
samt 

11) utfärdande av s å dant förbud, varom stadgas i 80 § 1 mom. 

65 §. 
Väglag skall 1 s å framt ej v ägdelägarna annorlunda besluta , sammanträda 

till årsmöte varje år före ut gången av juni månad och vid behov till 

möte även däremellan. Mötet sammankallas av sysslomannen e ller bestyrel

sens ordförande eller vid behov av dessas ersättare. Kallelsen skall 

minst fjorton dagar före mötet delgivas vägdelägarna genom rekommende

rat brev eller på annat sätt bevisligen eller ock genom kungörelse om 

mötet såsom i 43 § 1 mom. är stadgat, varvid de vägdelägare, vilkas 

adress är känd, därjämte skola erhålla meddelande därom medelst brev

kort . Rekommenderat brev eller brevkort skall inlämnas till posten för 

befordran senast fjorton dagar fö re mötet. 

Underlåter sys s loman eller be s tyrelsens ordförande att sammankalla 

årsmöte eller vägrar han att kalla vägdelägarna till extra möte , må väg

nämnden på ans ökan av vägdelägare , efter att hava berett sysslomannen 

eller bestyrelsen tillfälle att bliva hörd, berättiga sökanden att kal

la vägdelägarna till möte på sätt i 1 mom. är stadgat • 
.. .. 
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66 §. 
Vid väglagsmöte räknas rösterna enligt det antal vägenheter, som 

påförts varje vägdelägare, likväl så, att som sådan vägdelägares röst

antal, som påförts ett större antal vägenheter än en femtedel av de 

vid mötet företrädda delägarnas sammanlagda antal vägenheter; beaktas 

endast en tredjedel av det antal vägenheter , som överstiger sagda fem

tedel. Ärendena avgöras med enkel röstövervikt. Falla rösterna Lika, 

skall den å sikt bliva gällande, som omfattats av mötets ordförande. 

Vägdelägare äger rätt att befullmäktiga annan att utöva hans talan 

och rösträtt vid väglagets möte. 

Vid mötet skall föras protokoll, som undertecknas av ordföranden 

och två vid mötet valda protokolljusterare och som senast fjorton da

gar efter mötets s lut skall h å llas tillgängligt för sakägarna. Den, 

vars intre sse eller rätt ärende kan beröra, är berättigad att av s'yss

lomannen eller bestyrelsens ordförande på anhå llan utfå utdrag eller 

styrkt avskrift av protokoll. På väglagsmöte ankommer att besluta, hu

ruvida för utdrag och avskrifter skall erläggas lösen, samt om lösen 

skall erläggas, bestämma grunderna därför. 

67 §. 
Sysslomannen eller bestyrelsen å ligger: 

1) att själ v eller genom befullmäktigat ombud föra väglagets talan 

inför domstol och myndighet samt att i övrigt företräda väglaget ; 

2) att föra bok över väglagets inkomster , utgifter och mede l samt 

för granskning avgiva redovisning för föregående räkenskapsår ; 

3) att utarbeta förslag till väglagets budget för följande räken

skapsår samt framlägga det till fastställelse vid väglagsmöte ; 

4) att i de fall,som avses i 26, 28, 29 och 30 §§, utarbeta förslag 

till ändring eller ny fördelning av vägenheterna eller ändring av tra

fikavgifterna att fastställas av väglagsmöte ; 

5) att för f a stställelse vid väglagsmöte upprätta debiterings längd, 

som utvisar storleken av den mot vägenheten svarande vägavgiften , be

loppet av den på grundvalen av vägenheterna beräknade vägavgift, som 

skall erläggas av var je vägdelägare, sammanlagda beloppet av de väg

avgifter v ägdelägarna skola erlägga samt bet a lningstiden ävens om då i 

25 eller 26 § nämnda transportavgifter skola uppbäras uppgöra debite
ringslängd över dem ; 

6) att ombesörja indrivningen av fastställda v äg- och transportav

gifter samt även i övrigt sköta väglagets ekonomi och medel; 

7) att meddela vägnämnden de uppgifter, som skol a i nföras i den i 

56 § 2 mom . avsedda förteckningen; 
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8) att tillsvidare eller för v iss tid förbjuda eller begränsa så

dant begagnande av väg eller vägdel, som äventyrar dess skick, då v ä

gen på grund av tjällossning e ller regn eller av annan sådan orsak til 

sin byggnad försvagats; 

g) att, då skäl därtill anses föreligga, fastställa största till

låtna belastning för bro eller färja ; 

iO) att, vid behov på villkor, som den fastställt, meddela tillstå n 

till tillfällig t i 80 § 1 mom. avse tt begagnande av väg eller till 

överskridande av den tillåtna be l astningen för bro eller färja eller 

till annan särskild transport , som kan skada vägen ; samt 

11) att sörja för att vägen hålles i skick samt att ombesörja övri

ga å ligganden och ärenden, som beröra den gemensamma väghå llningen, i 

enlighet med denna l ag och vid väglagsmöte måhända meddelade anvi s 

ningar. 

68 §. 
Debitering slängd för väg- och transportavgifter skall h å llas till

gänglig för sakägarna under fjorton dagar före det väglagsmöte, vid 

vi l ket l ängden skall fastställas. Om förteckningens framläggande skall 

meddelas i kallelsen till mötet . Vid detsamma äga vägdeläg are och de 

som påförts transportavgift , vilken omnämnes i 25 eller 26 §, rätt att 

framställa anmärkning mot läng den. 

69 §. 
Beslut att ans luta väg eller vägde l till väglagets väg eller att av

skilja s å dan från densamma, så ock om sammans lagning en av två eller 

flera vägl ag eller om delning eller indragning av väglag fattas av väg

nämnden i enlighet med vad den ändamå l s enliga skötseln av väghållningen 

bör anses p åkalla. 

Har i 1 mom. avsett ärende i cke behandlats vid vederbörande väg

lagsmöte, må vägnämnden icke avgöra det förrän vägl.agsmötet berett s 

tillfälle att avgiva utlåtande i saken. Ny, ännu icke byggd väg må 

icke i s trid med väglagsmötes beslut anslutas t ill väglagets väg. 

70 §. 
Vägdelägare eller annan sakäg are, som anser att väglagsmöt es beslut 

icke fattats i l aglig ordning eller annars icke är lagenligt, eller 

att beslutet kränker hans rätt eller vägdelägarnas likställighet, är 

berättigad att förelägg a ärendet vägnämnden för avgörande . Vägdel

ägare e ller annan vid mötet närvarande sakägare skall framställa yr

kande härom hos vägnämnden inom trettio dagar efter det be s lutet fatta

des. 

Angår beslute t sådan sakägares rätt, som icke är vägdelägare och 



751 
· -28-

icke varit närvarande vid mötet, skall beslutet bevisligen delgivas 

honom och äger han rätt att inom den i 1 mom. nämnda t .iden, räknat 

från delgivningsdagen, förel ägga ärendet vägnämrtden för aygörand:e. 
8 kap • . 

Om vägdelägare a som :i;cke bilda väglag. !. ' 
· .. ,' : ' 7'·;1 r: .. \ ~ ' s - · ~~· ;~· : 

Bilda vägdeläg~re' icke vägt~g 9 är vägdelägarnas åtgärd, som berör 

väghållningen, såsom sådan bindande för delägare endast såframt över

enskommelse därom träffats. 

För avtal eller förbindelse rörande väg ansvara inför avtalspart en 

dast de vägdelägare, som ingått avtalet ' eller förbindelsen. 

Uppkommer vägdelägare emellan meningsskiljaktighet i ange l ägenhet, 

som berör väghållningen, äger delägare rätt att förelägga frågan. väg

nämnden för avgörande. Berör meningsskiljaktigheten vägdelägares -Skyl

dighet att deltaga i kostnaderna för 'åtgärder, som annan vägdelägare, 

utan att delägarna överenskommit därom, vidtagit beträffande vägen, an 

kommer det på vägnämnden att avgöra, huruvida åtgärden bör anses hava 

länt även honom till gagn och, om kravet anförts inom tre år efter de t 

åtgärden genomfördes, förplik-~a honom att ersätta en skälig del av 

kostnaderna, likväl högst så mycket, som motsvarar den nytta han er

hållit. 

72 §. 
Vägdelägare, som icke bilda väglag, kära och svaral med ned.a'.nnämnda · 

undantag, gemensamt i ärenden, som beröra vägen. ,.; 

Vägdelägare må ensam föra talan till alla delägares förmån.· · Rätten 

må likväl förordna~ att . övriga delägare' som äro kärida1 eller:_• åtm.:[jis

tone d~ .av dem, soili· 'saken särskilt berör, skola instämmas för El.tt~• ho
ras. Delä~are, som ensam utfört talan, äger rätt att av de övriga del-

:...~: · ägarna (,?-;rhålla deras andel av kostnaderna, därest det, som genom't):rät:;;. 

' tegångenvunnits förslår härtill, eller såframt deras deltagande i 

kostnade:r:'na annars prövas skäligt. , · 

Äro vägdelägarna flera må de instämmas i enlighet med 11· kap/ 14 ·. § 

rättegångsbalken eller så, att stämningen delgives å tminstone en del

ägare varjämte till riktigheten bestyrkt avskrift ·av stämningen jämte 

stämningsansökan anslås såsom angående offentliga ku~görelser är stad

gat. Utan hinder härav må rätten vid handläggning~n av ärendet:' :föro~d

na käranden att instämma sådan vä&delägare, s'om icke· särskilt ier'hålli t 
meddelande om stämningen~ · för ai;;t av rätten höras. ' r. 

·, 

9 kap. 
Om ansvar på grund av väghållning. 
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73 §. 

752 

För förbindelse, som härrör av gemensam väghållning, skola de, som 

vid förbindelsens tillkomst voro vägdelägare, ansvara sinsemellan i 

enlighet me_d den skyldighet 1 som vid sagda tidpunkt enlig t vägenheter-· 

na åvilade dem att deltaga i vägh å llningen i fråga om den väg eller 

d~t vägavsnitt förbindelsen avser. Har härav föranledd avgift eller 

del därav icke kunnat indrivas hos ansvarsskyldig, ansvara de övriga 
' 

för det bristande beloppet i av deras vägenheter angivet förhållande. 

Vid delning av fastighet övergår ansvaret för ingången förbindelse 

på de vid delningen bildade fasti gheterna i av de vägenheter som på

föras dem, angivet förhållande. 

Tillkommer, efter det förbindelse ingåtts, i andra än i 2 mom. nämn 

da fall ny väghållningsskyldig och den åtgärd, som föranlett förbindel 

sen, länder även honom till gagn vid nyttjande av vägen, må vid fast

ställandet av vägenheter för honom tillika beslutas, att han skall an

svara för förbindelsen i enlighet med sina vägenheter, likväl icke 

med ett större belopp än vad som motsvarar den nytta han har av åt

gärden. 

Vad ovan är stadgat om förbindelse gäller även förpliktelse på an 

nan grund. 

74 §. 
Har fastighet övergått till ny ägare på annat sätt än genom exekut ± 

auktion, är även denne ansvarig för de av väghållningen härflytande 

förpliktelser, som efter denna lags ikraftträdande uppkommit för den 

förra ägaren, likväl icke för s å dana penningavgifter, som denna för

summat att erlägga och som varit obetalda under en läng re tid än tre 

år. 

75 §. 
Vägdelägare, som erlagt betalning för annan därtill skyldig deläga

re, har fordringsrätt mot denne för vad han erlagt. 

Har ny ägare av fastighet med stöd av 74 § nödgats erlägga av den 

förra ägaren försummad vägavg ift eller betalning för fuilgörande av 

tidigare i 73 § avsedd förbindelse eller förpliktelse, som föranletts 

av byggande av väg eller därav, att n å gon b e talning sskyldigs andel icke 

kunnat indrivas, äger den nya ägaren rätt att kräva den erlagda betal

ningen av den föregående ägaren . 

I denna paragraf avsedda krav handläggas vid allmän domstol. 

76 §. 
Lån av andra än allmänna medel, som vägdelägarna beslutat upptaga 

f ör längre tid än ett år, skall medelst å rliga amortering ar återbetalas 
1 
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inom tio år. 

77 §. 
Har borgenär av väglaget yrkat betalning av klar och till betal

ning förfallen g äld och har väglaget icke tillgångar att bet a la gälde 

skall sysslomannen eller bestyrelsen ofördröjligen vidtaga åt g ärder 

för debitering och indrivning av de vägavgifter, som skola uppbäras 

för gäldens betalning. 

Försummar syssloman eller bestyrelse sin i 1 mom. stadgade skyldig 

het, äger vägnämnden befogenhet att på ansökan av borgenären och ef

ter att hava berett sysslomannen eller bestyrelsen tillfälle att bli

va hörda, förordna god man att i stället för sysslomannen eller be

styrelsen vidtaga i 1 mom. avsedda åtgärQ:er. 

Till god man förordnad äger rätt a tt för fullgörandet av sitt upp

drag av väglaget uppbära skälig t arvode, vars belopp, därest överens 

kommelse därom icke träffas, fastställes av vägnämnden. 

78 §. 
Obetalda v ä gavgifter och r äntor på dem må uttagas ur den fastighet , 

till vilken avgifterna hänföra sig, med samma förmånsrätt, s om är 

stadgad för ur fastighet utgå ende offentlig trättsliga fordring ar, s å 

vida icke avgifterna varit obetalda under längre tid än tre år från 

förfallodagen eller såframt åtgäroer för deras indrivning inom s agda 

tid vidtagits och indrivningen utan avbrott fortsatts. Sa g da förmåns

rätt medför likväl icke ändring i deras rätt , som i fastighet hava på 

grund av en före denna lags ikraftträdande gjord ans ökan f a stställd 

inteckning eller före sagda tidpunkt uppkommen panträtt för ogulden 

köpeskilling. 

79 §. 
Äger vägdelägare icke sådan fastighet, ur vilken väg avgi f t kan ut

tagas med förmånsrätt, må vägdelägarna besluta att sagda väg delägare 

skall ställa säkerhet för betalningen av den del av gäl den e ller an

nan f örpliktelse, som motsvarar vägdelägarens andel i ansvarigheten el 

ler att vägdelägaren skall fullgöra sin andel av gäldsbetalningen el

ler förpliktelsen i förskott . I förskott erlagt belopp må icke an

vändas eller utmätas för annat ända må l än till infriande a v ifråga

varande förpliktelse. 

1 0 kap. 

Om tillfällig t begagnande av väg och tillfälligt användande av 

~nnan mark såsom väg. 

80 §. 
Tien, som icke äger rätt till väg, må av vägdelägare eller, om del-
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ägarna bilda vä5lag , av sysslomannen eller- bestyrelsen· beviljas rätt 

att emot ovan i 26 § stadgad ersättning begagna vägen för vissa till

fälliga transporter •. Vägdelägarna eller väglag må likväl för dem, som 

icke äga rätt till vägen, utfärda allmänt förbud mot färdsel på vägen 
' 

med alla eller vissa slag av motor- eller hästfordon eller mot trans

port av arbetsmaskiner på vägen, såvida av 96 § icke annat följer. Så

dant förbud utgör icke hinder för färdsel till vägdelägares fastighet 

i lovliga ärenden och hindrar icke syssloman eller bestyrelse att be-
.,, 

vilja ovan avsett tillstånd till tillfälligt begagnande av väglagets 

väg, om vägande skäl därtill föreligga. 

Begagnar någon, som icke äger rätt till vägen eller med stöd av 1 

mom. icke är berättigad att färdas på densamma, tillfällig t vägen f9r 

trafik med motor- eller hästfordon eller för transport av arbetsmaskin, 

är han skyldig att på anfordran erlägga i 26 § avsedd ersättning för 

begagnande - av vägen samt att , om vägen skadats, ersätta skadan. 

Har väg begagnats i strid med ovan i 1 mom. avsett förbud och 

straff därför påyrkas 1 skola även ersättningskraven framställas vid 

allmän domstol . 

81 §. 
Kan väg till följd av vägarbete, bro- eller jordras , översvämning 

eller annan s å dan orsak icke användas för s itt ändamål, må, . s å framt 

överenskommels e mellan sakägarna icke kunnat åvägabringast tillstånd 

beviljas att anordna tillfällig väg på annans mark för den tid sådan 

väg till följd av hindren är n ödig. 

Likaså må för tillfällig forsling av virke eller annan vara av visst 

slag vid behov tillstånd beviljas till nyttjande av annan s mark under 
vis s tid. 

Ovan avsedd rätt må beviljas endast under ovan i 8 § stadgade för
utsättningar . 

82 §. 
Den, som innehar v isst områ de utan att äga det, må för viss tid 

eller högst för den tid , under vilken besittningen fortgår, beviljas 

temporär rätt att färdas på vägen eller annars över annans område, 

om det för åvägabringande av vägförbin0else är oundgängliGt för honom 

och detta icke medför sådant men , som i 8 eller 9 § säges. 

Den, som äger rätt att avskilja visst områ de .1 må därest den fastig

het , från vilken området överlåtits, äger rätt till vägen, temporärt 

nyttja vägen utan att ansöka om ovan i 1 mom. avsedd rätt att färdas 
på vägen. 

83 §. 
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För ovan i 81 och 82 §§ avsett, så ock f ör liknande olovligt an

vändande av väg eller mark samt för skada 1 som måhända uppkommit skall 

erläggas skälig ersättning. Har bestämmelser om ersättning ick~ givits 

då rätten beviljades ., eller har därom icke överenskommi ts och straff 

i fall av olovligt användande icke yrkas, skall ersättningen särskilt 

fastställas av vägnamnden. 

11 kap. 

Om indragning av väg. 

84 §. 
Väg må indragas, om den till följd av förändrade förhå llanden bli

vit obehövlig eller om den tunga den åsamkar blivit oproportionerlig t 

stor i f9rhållande till nyttan av vägen. Rätt att söka indragning av 

väg tillkommer väglaget eller, om väglag icke grundats, varje vägdel

ägare eller ägaren av den fastighet, över vars område vägen l öper . Be
slut om indragning fattcs vid vägförrättning med iakttagande i till

lämpliga delar av stadgandena i denna lags 5 kap. 

Medför indragning av väg skada eller olägenhet för den som ägt rätt 

till vägen, skall ersättning för skadan eller olägenheten bestämmas 

att utgå. 

Då indragning av väglags väg beslutatst förfaller dess gäld till 

betalning och väglaget skall anses upplöst, n~ dess gäld blivit be

talad. Överstiga väglagets tillc;ångar dess skulder, skall överskottet , 

såframt annat ej följer av rättsförhållandet mellan vägdelägarna, delas 

mellan dem i enlighet med de senast gällande vägenheterna. 

85 §. 
I fråga om indragning av ovan i 12 och 13 §§ avsedda rättigheter 

äga stadgandena i 84 § 1 och 2 mom. motsvarande tillämpning. 

86 §. 
Vad i 84 § är stadgat om indragning av väg och i 85 § om indragning 

av däri avsedda rättigheter, skall i tillämpliga delar i akttagas även 

då fråga är om annan än bestående nyttjanderätt till väg eller mark. 

87 §. 
Då väg indrag its, övergår vägområdet utan ersättning i markägarens 

besittning. 

12 kap. 

Om verkställighet och tvångsåtgärder. 

88 §. 
Vägavgift och transportavg ift samt sex procents ränta på dem från 

förfallodagen ävensom ersättning för nedan i 89 § avsedda vid syn 

fastställda kostnader för försummat arbete och för syneförrättning in-
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dri vas på grund av utdra1t ur debiteringslängden eller syn eprotokollel 

i den ordning , som är stadgad för utsökning av skatter och andra of-
1 

fentligträttsliga fordringar, likväl så, att besvär på grunQ. av olagJ 

lig debitering skola anföras hos vägnämnden. 

89 §. 
Försummar vägdelägare väghållningen på sin väglott och avhjälper 

han icke omedelbart efter tillsägelse s in försummelse, skall syss lo

mannen eller bestyrelsen hos vägnämndens ordförande anhålla om för

ordnande för två medlemmar av vägnämnden att förrätta syn och på I 
grund av uppskattning fastställa de kostnader, som föranledas av ut- \ 

förandet av det försummade arbetet. Till syneförrättningen skall den, 

som försummat sin väghållningsskyldighet, i god tid kallas. Utför 

icke vägdelägare ofördröjligen v ägarbete, som vid syneförrättningen 

befunnits påkallat, ankommer det på sysslomannen eller bestyrelsen 

att utföra eller låta utföra arbetet. Bilda vägdelägarna icke väg

lag, äger varje vägde l ägare här stadgad rätt. 

Medför försummelse av väghållningsskyldighet uppenbar fara för 

trafiksäkerheten, må för avlägsnande av sådan fara erforderligt väg

arbete utföras redan före syneförrättning. 

Den försumlige är skyldig att ersätta i 1 eller 2 mom. avsedda 

kostnader genom erläggande av det i syneprotokollet fastställda be

loppet, 

90 ~. 
Då ändring hos ägodelningsrätten sökts i beslut, som fattats med 

stöd av denna lag och som berör åläggande av betalningsskyldighet el

ler fråga därom, huruvida i 8, 12 eller 13 §§ eller i 17 § 2 eller 3 

mom. avsedd rättighet bör bevi ljasj må beslutet icke gå i verkställig 

het innan det vunnit l aga kraft. Detsamma gäller i fråga om ovan i 

69 § avsett beslut samt beslut rörande indragning av väg eller upp

hävande av i 1 2 eller 13 § omförmäld rättighet. Har ändring av be

slut; som berör åläggande av betalningsskyldighet, sökts endast till 

denna del, hindrar detta likväl icke verkställighet av beslutet till 

övriga delar . 

I övrigt må vid vägförrättning fattat eller av vägnämnd utfärdat 

beslut gå i verkställighet , oaktat ändring sökts~ såframt i cke ägo

delningsrätten förbjuder verkställigheten av beslutet. 

91 §. 
Vid verkställandet av beslut, innan det vunnit laga kraft, skall 

den, som sökt verkställighet, ställa säkerhet· för ersättandet av den 

skada som sakägare kan tillskyndas genom att det till grund för verk-
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ställigheten liggande beslui/ med . anledning 

ställande av säkerhe:t gäller 

ningslagen st~Q.~iµj; • , :. 

·~ \,' 

i"-- tillämpliga 

92 § 

av . b~svär ändras. An(!;ående ' c: 
delar vad därom är i utsök-

Åtgäl-a'., - sfar1 fÖrariied-~r ersättning i ett för allt för skad.a eller men, 

må ' :Li'ke utan sakägares samtycke vidtagas., innan ersättningen_ -erlagts e 1-

ler, därest ersättningen icke med laga kraft vunnet beslut fastställts, 

innan säkerhet för erläggande av ersättningen jämte ränta blivit : i:r \tälld .. 

13 kap. 
Om landskapets och kommuns deltagande i väghållningen eller kostna-

derna därför. 
93 §. 

Av landskapsmedel utgivas årligen bidrag för underhåll av s å dan en~ 

skild väg, 
1) som är av avsevärd betydelse för samfärdseln på viss ort ; eller 

2) som är behövlig såsom förbindelseväg till avsides bosättning och 

som på grund av sin längd eller av annan sådan orsak åsamkar vägdelägarna 

särskilt betungande kostnader. 

lanql:!k:apsb;i,,dragets storlek bestämmes på grundvalen av de av Vägens un

derhåll 'åsamkade verkliga godtagbara kostnaderna. I understöd erlägges 

enligt prövning minst 20 procent och högst 60 procent av nämnda., k ostna

der ~- -~linderstöae·t _ må därjämte höjas för vägar:, där genomfarts_t;r'.~tik före-
• .: .~ ~ • • • ' I · . • ' ' ' 

kommer, ·samt -Tö'r vägar, vid vilka c:t!ltalet delägare i jämfq:r:_else m'e_d vä-

gens längd är ringEi. ,.:_ ·så ock för så dana vägar, vid vilka delägarnas fler

tal utgöres av i hög grad mindre bemedlade, på envar av de ovannämnda 

grunderna med högst 10 procent. 
94 § 

För byggande av sådan enskild väg, som avses i 93 §, må landskapsbi

drag beviljas inom ramen för i ordinarie inkomst- och utgifts s taten upp

taget anslag enligt de grunder, som fastslagits i 93 § 2 mom. 
95 §. 

Av kommuns medel må bidrag utgivas för väghållning i fråga om på stads 

plane- eller bygg~adsplaneområde belägen enskild väg, samt på kommuns om

råde beläg~n annan enskild väg, som allmänt användes även för annan tra

fik än fö r : transporter till fromma för vägdelägarna eller vid vilken fin

nes en betydande bebyggelse eller s om begagnas för regelbundna peffs on

transporter eller för varutransporter som äro betydelsefulla för närings

livet, eller som utgör förbindel seväg till avsides bosättnJng i kommunen 

eller s om är att jämställa med sådana vägar. 
Har väglag grundats för skötseln av väghållningen i fråga om flera 

Vägar , må väglaget beviljas bidrag även i det fall, att qe i 1 mom. 

nämnda förutsättningarna föreligga endast beträffande någon väg. 



, . ... 
· -· ··--

. ·~ 

758 

: _35....: 

Kommun må likaså understöda ovan avsedd väghållning medelst natura

prestati oner genom att 'helt eller delvis å taga sig brobygg e t vinter

plogning av väg och annat till väghållningen hörande arbet~ eller ge

nom att utan ersättning ·överlåta väghållningsämne och andra förnöden

heter för väghållningen. 

96 §. 
Erlägger landskapet eller kommun understöd för väghå llning en på 

enskild väg, må begagnande av vägen för andra än vägdelägarnas trans

porter icke förbjudas. För idkande av regelbunden trafik p å vägen er

fordras likväl vägdelägarnas samtycke. 

Såsom villkor för landskapets eller kommuns understöd må faststäl

las, att väglag för vägen skall grundas. 
r 

97 s. 
Understödes väghå llningen på enskild väg med landskapets eller 

kommuns medel eller deltager kommun i väghållningskostnaderna, må 

vägnämnden g ivas i uppdrag att tillse, att medlen användas f ör veder

börande ändamål. 

Bidrager kommun till underhå llet av väg eller deltager den i väg

hållningskostnaderna, åligger det vägnämnden att tillse, att vägen 

hålles i ett sådant skick, som i 7 § 2 mom. är stadgat. Har underhål

let av vägen försummats och rättelse trots vägnämndens tills ägelse ic

ke skett, skall landskapsstyrelssn, då nämnden det yrkar, vid vite 

eller äventyr, att arbetet må utföras på den försumliges bekostnad, 

förplikta honom att rätta till sin försummelse. 

98 ~ . 

Av landskapets eller kommuns medel beviljat bidrag må icke utmätas 

för gäld. 

14 kap. 

Särskilda stadganden. 

99 §. 
Väglag är befriat från skatt till staten, landskapet, kommun och 

församling för inkomst och förmögenhet, som tillkommit med stöd av 

denna lag. 

100 §. 
Förbud, som begränsar användning av väg, skall tillkännag ivas genom 

klart synlig skylt vid vägen eller genom att förbudet bevisligen del

gives den 1 gentemot vilken man vill göra det gällande. 

1 01 §. 
Underlåter n ågon att iakttaga förbud, som gäller färd p å eller an

nat begagnande av väg, eller i 18 eller 19 § avsett förbud, äger polis-
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myndighet befogenhet a tt , s å fr a mt överträdelsen är uppenbar, lämna 

handräckning till förhindrand e e ller rättande av åtgärd , som s t å r i 

s trid me d förbudet ~ 

:Då rätt ?-tt- erhå lla handräckning enlig t 1 mom. icke ä r uppenbar el

ler fr å g a är om handräckning i övriga s å dana fall, om vilka icke annoJ 

lunda är s ärskilt föreskrivet , skall till e~terrättelse lända vad om 

handräckning är i utsökningslag en stadgat. 

Ändring i hovrätts utslag i ovan i 2 mom. avsett ärende må icke 

si;ikas • 

1 02 §. 
:Den, som uppsåtligen eller g enom grov vårdslöshet: 

1) överträder med stöd av 1 8 eller 19 § eller 67 § 8) punkten 

giv et f örbud ? 

2) utan att v ara vägdelägare olovlig en på väg framför maskin , for

don eller lass, som på grund av sin vikt eller konstruktion skadar 

vägen ; 

3) olovligen belastar bro e ller färja med tyngre fordon e ller las s 

än vad som ang ivits vara tillåtet ~ eller 

4) mot f örbud begagnar väg, som han icke äger rätt att använda , 

straffes med b öter . 

~ 1 0 3 ., . 

Hava förhållandena i annat fall än i 28 eller 29 § nämnes undergått 

väsentlig f örändring, sedan beslut om medgivande av för v äg nödig rätt 

eller om väghå llningsskyldighet fattades eller överenskommelse därom 

ingicks , ä g er sakägare rätt a tt draga frågan under ny prövning enligt · 

denna lag. 

1 04 §. 
Angå ende handläggning av må l, som jämlikt denna lag medelst besvär 

dragit s inför ägodelningsrätt, äger vad i skifteslagen ä r stadgat om 

handläggning av ärenden, som i besvärsväg inkommit till ägodelnings

rätt, motsvarande tillämpning. Har besvär över vägnämnds beslut anförts i 

skall vägnämndens ordförande eller av honom förordnad medlem av nämn

den vara till s t ä des vid ägodelningsrättens sammanträde och t ill samman- , 

trädet medföra de vid behandling en av ärend~t i vägnämnden tillkomna \ 

handlingarna, såvida dessa icke p å förhand översänts till ägodelnings

rätten. Angående hans rätt att erh å lla arvode och ersättning för rese

ko s tnader s amt dag traktamente g äller vad om ledamot av ä.godelningsrätt ,, 

som utsett s av kommun, är stadgat, 

Ändring i ä g ode lning srätts utslag i ärenden , som avses i denna lag, 

må sökas hos h ögsta doms tolen , om denna med stöd av 30 kap. 3 § 2 punk-
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ten rät tegångsbalken beviljar . fullföljdstillstånd. "Härvid skall iakt-

tagas , vad angående ändringssökande och rättsverkningar därav i fråga 

om hovrät :ts ·dom eller utslag i tvistemål, som anhängiggjort s vid all

män domstol är stadgat. Missnö je med utslaget behöver likväl icke 

särskilt anmälas. 

1 05 ~ -
nehna lag skall tillämpas på sådana vägar, som med stöd av land-

skapslagen den 15 juli 1932 om äg ovägar i landskapet Åland (19/32) 

grundats genom äg ovägsnämnds beslut, samt på andra sådana, vid denna 

lags ikraftträdande förefintliga enskilda vägar, till vilka någon 

därförinnan genom avtal eller på annan grund äger bestående nyttjande

rätt eller till vilka med stöd av denna lag erhållits i 8 § avsedd väg 

rätt. Innehar ingen sådan nyttjanderätt till vägen, skola i fråga om 

denna endast stadgandena i denna lags 11 kap. tillämpas. 

Ikraftträdandet av denna lag medför icke ändring i därförinnan upp

kommet rättsförhållande, som berör rättighet eller skyldighet i fråga 

om väg. 
Har väghållningsskyldighet tidigare fördelats enligt proportions

tal, fördela sig vägenheterna enligt dessa proportionstal. 

106 §. 
Ärende rörande ägoväg 1 vilket då denna lag träder i kraft är an

hängigt i vägnämnd, landskaps s tyrelsen eller domstol eller underkas

tat skiljemannaförfarande, skall slutbehandlas i enlighet med den ti

digare lagen. 

1 07 §. 

Närmare föreskrifter angående v erkställigheten och tillämpningen av 

denna lag utfärdas vid behov medelst landskapsförordning . 

108 §. 
:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1963 och genom densamma upp

häves landskaps~agen den 15 juli 1932 om ägovägar i landskape t Åland 

(19/32). 

Stadgandena om understöd för anläggande och underhåll av enskild 

väg må dock tillämpas jämväl beträffande åtgärder, som vidtagits före 

lagens ikraftträdande, sävitt det icke skett före år 1963. 

------·---· 
Mariehamn, den 8 november 1962. 

På landskapss278.;w.(11se s vägnar: 

Lantråd ~J an~ 
La&bered ingssekreterare 
~ 

\ ·14llt4tlf;---__ 
f Sundman; ( 
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Frågorna ! 

a) Ans er fullmäktige , att de kommunala Vi=igar , som icke övertagas 
, 

till 1;>ygdev8.gar, borde kvarstå i k ommunens förvaltning .? 

b) Anser Fullm~ktige , att kommunen slutligt borde stå för de 

kostnade~~ som icke ersijttas ur landskapsmedel? 

c) Anser Fullm~ktige, att kommunen forts~ ttningsvis skall kunna 

ål~ggas att övertaga kommunalvogar enligt hittills gqllande princi-

per? 
Inkomna 

Kommun a) b) 

Br8ndö Ja Ja 

Eckerö Ja Ja 

Fin ström Ja Ja 

Föglö Ja J i3-

G-eta Ja Ja 

Hammarland Ja Ja 

Jomala Ja Ja 

Kumlinge Ja Ja 

Kö kar Ja Ja 

Lemland Ja Ja 

Lumparland Ja Ja 

Saltvik Ja Ja 

Sottunga Ja Ja 

Sund Ja Ja 

Vå.rdö Ja Ja 

Marie hamn Ja Ja 

svar 
c) 

Nej 

Ja 

Ja 

Nej 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nej 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nej 

Anmä rkningar' 

Nya vägar bör kunna övertagas 
men ej enligt tidigare princ iper 

Nya v fi. gar efter noggrann prövn. 

Nya v<::..gar på vissa villkor 

Nya v0gar ej enl. tidigare regl , 

Nya vQgar enl. fullm. rn prövn. 
I 

Nya vqgar endast som bygdeväg 


