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Alimän motivering 

1986-87 L t-Ls framst. nr 7 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

1) landskapslag angående ändring av landskaps

lagen om kommunalvägar och 

2) landskapslag angående ändring av landskaps

lagen om allmänna vägar i landskapet Aland. 

Kommunalvägarna i landskapet up'prätthålls av kommunerna och bestämmelser 

härom finns i landskapslagen om kommunalvägar (16/64). För godtagbara kostnader för 

( att bygga, förbättra och underhålla vägarna beviljas kommunerna bidrag ur landskapets 

medel. Byggnads- och förbättringsbidrag beviljas enligt prövning. Också bidrag för 

underhållskostnader beviljades enligt lagen ursprungligen efter prövning med minst 20 

och högst 90 procent av kostnaderna. Genom en ändring av lagen (21 /80) infördes 

emellertid ett nytt system för beviljande av bidrag för underhållskostnader där 

landskapsstyrelsens prövningsmöjlighet borttogs. Det nya systemet har tillämpats sedan 

beviljandet av bidrag för vägunderhållet år 1979. 

( 

( 

Under den tid det nuvarande systemet för beviljande av bidrag för underhållet av 

kommunalvägarna tillämpats har det visat sig att systemet innehåller vissa brister. 

Dessa brister beror på att bestämmelserna i lagens 16 § 1 mom. och 18 § 1 mom. inte 

kan anse s stå helt i överensstämmelse med varandra. Bristerna har framträtt genom att 

det till följd av oskäligt höga planerade underhållskostnader i vissa kommuner varit 

nödvändigt att, vid den i 18 § 1 mom. förutsatta genomgången av kommunernas 

vägbudgeter, fastställa en högsta godtagbar kostnad per vägkilometer. 

Enligt landskapsstyrelsens uppfattning finns det orsak att göra vissa ändringar i 

systemet för beviljande av bidrag för underhållet av kommunalvägarna. Huvudprincipen 

bör dock liksom för närvarande vara att kommunerna tillförsäkras rätt till bidrag för 

godtagbara kostnader inom ramarna för den ordinarie årsstaten. 

De t föreslagna bidragssystemet grundar sig dels på de kommunala budgeterna och 

dels på det förhandsbeslut som landstinget årligen fattar rörande bidrag för följande års 

underhållskostnader. Inom de ramar som de kommunala budgeterna och förhandsbeslutet 

uppställer skulle kommunerna ha rätt till landskapsbidrag. Under förutsättning att 

medel finns att tillgå skulle även bidrag utöver det som fördelats enligt planen kunna 

utgå. Behov härav kan finnas t .ex. då underhållskostnaderna blivit högre än beräknat på 

grund av faktorer som inte kunde förutses då budgetförslaget gjordes upp i kommunen. 

Också i de . bestämmelser där . landskapsbidrag för byggande . av kommunalväg 
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regleras finns det behov av att göra vissa ändringar. Orsaken härtill är att ett 

förhandsbesked rörande byggnadsbidrag enligt den gällande lagen måste lämnas i ett för 

tidigt skede. Sålunda har det förekommit att förhandsbesked lämnats och medel 

reserverats för vägar som inte byggts inom en nära framtid efter att förhandsbeskedet 

!ämnades. Sagda olägenhet föreslår landskapsstyrelsen åtgärdad genom en ändring av 

förfarandet vid sökande och beviljande av förhandsbesked rörande landskapsbidrag för 

byggande av kommunalväg. 

Utöver ändringarna i reglerna om landskapsbidrag för kommunalvägarna föreslår 

landskapsstyrelsen att landskapslagen om allmänna vägar i landskapet Aland (23/57) 

ändras så att det inte längre skall vara obligatoriskt för någon kommun att tillsätta en 

särskild vägnämnd. Avsikten med sistnämnda ändringsförslag är att skapa bättre 

förutsättningar för kommunerna att ordna förvaltningen utgående från de förhållanden 

som råder i kommunen. I framställningen ingår dessutom vissa ändringar av närmast 

lagteknisk natur. 

Vid beredningen av framställningen har landskapsstyrelsen beaktat landstingets 

hemställan den 30 april 1985 i anledning av hemställnings motion nr 5/ 1984-85. Över 

landstingets hemställan har kommunerna givits tillfälle att yttra sig. 

Detaljmotivering 

Landskapslagen om kommunalvägar 

ti Enligt den gällande Jagen ska!J kommun som önskar bygga kommunalväg 

anhålla hos landskapsstyrelsen om uppgörande av vägplan och kostnadsförslag samt om 

förhandsbesked angående byggnadsbidrag. Förhandsbeskedet skall lämnas samtidigt som 

vägplanen och kostnadsförslaget tillställs kommunen. Härefter tar kommunen ställning 

till om den godtar vägplanen och kostnadsförslaget. I samband med att förhandsbesked 

lämnas om landskapets deltagande i byggnadskostnaderna fattas också beslut om att 

reservera medel för ändamålet. 

Förhandsbesked om byggnadsbidrag lämnas enligt den gällande lagen i ett för tidigt 

skede av planeringen av en väg. Genom att kommunen inte tagit ställning till vägplanen 

och kostnadsförslaget vid tidpunkten för lämnandet av förhandsbesked är det en 

uppenbar risk för att medel reserveras för vägar som överhuvudtaget inte kommer att 

byggas eller som inte kommer att byggas inom rimlig tid efter tidpunkten för beviljande 

av förhandsbesked. I syfte att undvika onödiga reserveringar av medel föreslår 

1andskapsstyrelsen att bestämmelserna i 4 § ändras så att kommunerna framdeles skall 

ta ställning till vägplan och kostnadsförslag för planerad väg innan frågan om 
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förhandsbesked rörande byggnadsbidrag upptas till prövning. Även om positivt beslut om 

beviljande av byggnadsbidrag har fattats skulle dock kommunerna liksom för närvarande 

kunna avstå från att bygga vägen. Genom ändringen förbättras även villkoren för 

planeringen. 

För närvarande skalJ kommunerna vid anhållan om uppgörande av vägplan lämna 

uppgifter bJ.a. om de rnarkägare, över vilkas mark vägen är avsedd att gå. Eftersom 

vägsträckningen inte alltid är helt klar i ett så tidigt skede av planeringen, är det i vissa 

fall omöjligt för kommunerna att ta fram ti11förlitliga uppgifter om markägarna. För 

den skulJ föreslås kommunerna befriade från ifrågavarande skyldighet. Uppgifter om de 

berörda markägarna skulle härefter tas fram först i samband med uppgörandet av 

vägplan. 

~ Ändringen föranleds av att det saknas orsak att ha polismyndigheten 

representerad i vägsynenämnden. 

15a §. Enligt 18 § 1 mom. gällande lag skall kommunerna insända sina budgetförslag 

till landskapsstyrelsen för godkännande. Bestämmelserna i sagda moment föreslår 

landskapsstyrelsen att upphävs och ersätts med de i paragrafen ingående reglerna. 

Även om bestämmelserna i förevarande paragraf grundar sig på bestämmelserna i 

18 § l mom. gällande lag är det en skillnad mellan dem i sakligt hänseende, en skillnad 

som markeras genom att bestämmelserna föreslås placerade före de bestämmelser 

(16 §) där storleken av landskapsbidraget för underhållskostnader regleras. Avsikten är 

nämligen, såsom även framhållits i den a11rnänna motiveringen, att kommunernas 

budgeter i större utsträckning än enligt den gälJande lagen skalJ läggas till grund för 

fördelningen av landskapsbidraget. 

16 §. Bestämmelserna överensstämmer i huvudsak med bestämmelserna i 16 § 1 

mom. gällande lag. Dock föreslås kommuns rätt att erhålla landskapsbidrag vara 

beroende av om medel reserverats härför i den i l 5a § avsedda planen. Samtidigt skulle 

även enligt det föreslagna 2 mom. möjlighet finnas att efter prövning bevilja ytterligare 

bidrag. I 2 mom. avsett bidrag skulle kunna komma i fråga t.ex. om de medel som 

reserverats för kommunen i den i 15a § avsedda planen visat sig otillräckliga mot 

bakgrunden av att ett mera omfattande underhåll än planerat varit nödvändigt under 

året. 
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16a §. Bestämmelserna överensstämmer i sak med bestämmelserna i 16 § 2-5 mom. 

gällande lag. 

17 §. För närvarande är det i praktiken omöjligt för landskapsstyrelsen att utöva en 

effektiv kontroJl av om de underhållskostnader som kommunerna redovisar är bidrags

grundande. Enligt den gällande lagen förutsätts de kommunala revisorerna utföra 

kontroUen, trots att det inte kan anses ingå i deras egentliga uppgifter att utföra en 

sådan. I syfte att göra det möjligt för landskapsstyrelsen att utöva här avsedd kontroll 

föreslås 1 mom. ändrat så att kommunerna skuJle åläggas att till redovisningen av 

underhållskostnaderna foga även avskrifter eller kopior av de verifikat och andra 

handlingar som hänför sig till kostnaderna. 

Ändringen av 2 mom. föranleds av att samtliga kommunalvägar bör hålla en 

tillräckigt hög standard för att kunna användas för trafik med motorfordon. 

18 §. Bestämmelserna i l mom. föreslås upphävda, eftersom motsvarande bestäm

melser ingår i den föreslagna l 5a §. 

20 §. Ändringen föranleds av att det enligt de föreslagna ändringarna av landskaps

lagen om al!männa vägar 1 landskapet Aland inte längre skulle vara obligatoriskt för 

någon kommun att inrätta vägnä_mnd. 

21 och 24 §§. Ändringarna föranleds av att de lagar til1 vilka hänvisas i den 

gäJJande Jagen har upphävts och, till den del fråga är om hänvisningen i 21 §, ersatts 

rned andra bestämmelser. 

Landskapslagen om allmänna vägar landskapet 

AI and 

Ändringarna föranleds av att det inte skulle vara obligatoriskt för någon kommun 

att tillsätta en särskild vägnämnd. Eftersom det inte skulle vara obligatoriskt att 

tillsätta vägnämnd bör enligt landskapsstyrelsens uppfattning kommun som väljer att 

tillsätta sådan nämnd medges rätt att själv avgöra hur många ledamöter jämte 

ersättare som skall ingå i nämnden. Bestämmelser orn tillsättande av kommunala 

nämnder finns i 5 kap. kommunallagen för landskapet Aland (5/80). 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 
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Landskap slag 

angående ändring av landskapslagen om kommunalvägar. 

I enlighet med landstingets beslut 

upphävs 18 § 1 mom., 20 § 3 mom. och 24 § 2 mom. landskapslagen den 16 april 

1964 om kommunalvägar (16/64), 

ändras 4 § 1 och 3 mom., 12 § 1 och 3 mom., 16 och 17 §§ävensom 21 § 1 mom., av 

dessa lagrum 16 § sådan den lyder i landskapslagarna den 10 april 1980 (21/80) och den 8 

januari 1981 (7/81), samt 

fogas till lagen nya 15a och 16a §§ som följer: 

4 § 

Kommun som har för avsikt att bygga kommunalväg kan anhålla hos landskapssty

relsen om uppgörande av vägplan och kostnadsförslag för vägen. Till anhållan skall fogas 

kommunfullmäktiges förberedande beslut om byggande av vägen, karta pä vilken den 

planerade vägsträckningen inritats samt förteckning över dem som vägen är avsedd att 

betjäna. Efter att vägplanen och kostnadsförslaget uppgjorts och tillställts kommunen 

kan kommunen anhålla hos landskapsstyrelsen om förhandsbesked rörande byggnadsbi

drag för vägen. 

Innan vägplan antas skall den ha varit framlagd till aJlmänt påseende under 14 

dagars tid. Beslut om att anta vägplanen och bygga vägen skaJI underställas landskaps

styrelsen för fastställelse. I anslutning till fastställelsebeslutet beviljas kommunen 

vägrätt. 

12 § 

Vägunderhållet granskas vid syn som förrättas åtminstone en gäng per kalenderår 

av en vägsynenämnd. I vägsynenämnden ingår en representant för landskapet, tillika 

ordförande, och en representant för vägnämnden i kommunen. 

Vid syn skall protokoll föras. Protokollet skall utan dröjsmål tillställas landskaps

styrelsen och vägnämnden i kommunen. 
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15a § 

Kommun skall till landskapsstyre1sen insända förslag till budget för underhållet av 

kommunalvägarna före ingången av budgetåret. På grundvalen härav antar landskapssty

relsen en plan för fördelningen av Jandskapsbidrag för underhålJskostnader. Före 

utgången av februari månad budgetåret skall kommunerna tiJlställas planen jämte 

eventuella anmärkningar mot deras budgetförslag. 

16 § 

Kommun är berättigad att inom ramarna för den i l 5a § avsedda planen erhålla 

bidrag ur landskapets medel för godtagbara kostnader för drift och underhåll av färja 

och därtill hörande anordningar 80 procent samt för annat vägunderhåll 

1) grundbidrag om 50 procent inom Brändö, Föglö, KumJinge, Kökars, Sottunga och 

Vårdö kommuner samt inom annan kommun i fråga om väg på ö eller ögrupp som har 

stadigvarande bosättning men saknar fast vägförbindelse; 

2) grundbidrag om 45 procent i övriga delar av landskapet; 

3) tilläggsbidrag enligt kommunens bärkraftsklass som följer: 

klass l 2 3 4 5-10 

procent 20 15 l 0 5 0 samt 

4) tilläggsbidrag om 2 procent för varje fuJlt tiotal procent, varmed kostnaderna 

per invånare för underhåll och drift av kommunalvägar och -färjor i kommunen 

överstiger motsvarande kostnader per invånare för samtliga kommunalvägar och -färjor 

i Alands 1andskommuner, likväl så att til!äggsbidraget enligt denna punkt får utgöra 

högst 20 procent och att det tillsammans med tilJäggsbidraget enligt 3 punkten får 

uppgå till högst 30 procent. 

Utöver det bidrag som beviljas inom ramarna för den i 15a § avsedda planen kan 

kommunen beviljas ytterligare bidrag för underhållet av kommunalvägarna. Härvid skall 

i tillämpliga delar bestämmelserna i 1 mom. iakttas. 

16a § 

Till underhåll av väg räknas: 

1) påförande av väghållningsämnen, utjämnande av vägbanan, bindande av väg

damm, renhåUning av väg, inbegripet även uppsamling och bortforsling av avfa11 från 

vägen, åtgärder för att dränera väg, för att reparera och bygga om trumma samt för att 

hålla bro, brygga och färja i brukbart skick; 

2) uppsättande av skyddsvärn, vägmärke eller annan liknande anordning; 

3) avlägsnande av markhinder, träd, buskar och annan växtlighet från vägområdet 

och invid vägen; 
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4) drift av färja, ordnande av isväg i stället för färjförbindeJse, bevakning av bro 

samt öppnande och stängande av rörlig bro; 

5) avlägsnande av snö- och ishinder samt åtgärder för att hålla vägen l farbart 

skick vid översvämning, häri inbegripet utstakning av vägen; 

6) ordnande av tillfällig väg med anledning av snö- eUer annat naturhinder eller 

vägskada; samt 

7) övriga åtgärder för att hålla väg i tiJlfredsstäJJande skick eller för att avlägsna 

hinder invid vägen. 

I 1 mom. avsedd åtgärd som företas i samband med byggande av väg samt åtgärd 

som med hänsyn till kostnaderna bör betraktas som vägförbättring hänförs tiJl byggande 

av väg. 

Till kostnader för underhåll av väg räknas inte allmänna förvaJtningskostnader, 

kostnader för vägundersökningar och i 12 § avsedda vägsyner eller utgifter för 

anskaffning och underhäJ! av byggnader, bilar och arbetsmaskiner. 

De medel som kommun uppburit i avgift för anlitande av färja eller i ersättning för 

upplåtelse av område elJer i annan dylik gottgörelse skall beaktas som avdrag från 

väghållningskostnaderna. 

17 § 

I 16 § avsett landskapsbidrag erläggs kalenderårsvis på grundvalen av redovisning 

över underhållskostnaderna. Kommunen skall före utgången av maj månad därpå 

följande år tillställa landskapsstyrelsen redovisningen, till vilken skall fogas avskrifter 

eller kopior av de handlingar som kostnaderna grundar sig på. 

Om kommunalväg inte underhålls på ett tillfredsställande sätt, kan landskapsstyrel

sen sänka eller indra bidraget för vägunderhållet för ett år i sänder. Bidrag för dock 

indras endast om kommunen under ifrågavarande år har uppmärksamgjorts på underlå

telsen. 

21 § 

Kommunfullmäktiges beslut om att bygga kommunalväg eller om att ändra enskild 

väg tiH kommunalväg skall fattas i den ordning som är föreskriven i 30 § kommunalla

gen för landskapet Åland (5/80). Beslutet skall underställas landskapsstyrelsen för 

faststälJelse. 

Denna Jag träder i kraft den och tillämpas första 
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gången vid beviljandet av bidrag för de kostnader kommunerna orsakats av vägunderhål

let år 1986. 

Av verkstälJigheten av denna Jag förutsatta åtgärder får vidtas före lagens 

ikraftträdande. 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om allmänna vägar i landskapet Åland. 

I enlighet med landstingets beslut 

upphävs 106 § 3 mom. och 107 § Jandskapslagen den 17 juli 19 57 om allmänna vägar 

i landskapet Åland (23/57) samt 

ändras 105 §, sådan den lyder i landskapslagen den 24- november 1981 (78/81), som 

följer: 

l05 § 

I kommun skall finnas en vägnämnd, om inte kommunfullmäktige beslutar att 

kommunstyrelsen eller annan nämnd i kommunen skall handha de uppgifter som 

ankommer på vägnämnd. 

------

Denna lag träder i kraft den • Mandatperioden för 

vägnämnd som tlllsatts före denna lags ikraftträdande fortgår till utgången av år 1987. 

Marlehamn den 16 oktober 1986 

Vicelantråd Gunnevi Nordman 

T .f. Jagberedningschef Lars Karlsson 


