1978-79 Lt - Hemst.mot.nr 23 - Fu.
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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 15/1978-79
med anledning av ltm Tage Bomans m.fl.
hemställningsmotion till landskapsstyrelsen
om åtgärder för planering av rastplatser vid
de åländska landsvägarna .
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Landstinget har över ovannämnda hemställningsm0tion inbegärt finansutskottets
yttrande.
Utskottet har i ärendet hört överingenjören Anders Lindholm och får anföra
följande.
Landstingsåret 1974-75 behandlades en praktiskt taget identisk hemställningsmotion. Landstinget omfattade finansutskottets förslag (Fu 13/1974-75) till
kläm i vilken hemställdes om åtgärder för anläggande av ändamålsenliga rastplatser vid härför lämpliga ställen invid de åländska landsvägarna. Ur motiveringen framgick följande.
"Vägsträckorna i landskapet är inte så långa att enbart på grund därav särskilda platser för trafikanternas rast och vila är nödvändiga.
Det finns emellertid, enligt utskottet, anledning att ur andra synpunkter uppmärksannna frågan. Ofta förekonnner att bilister och andra trafikanter stannar
upp inför en vacker naturvy eller för att besöka någon annan sevärdhet.Man
får särskilt räkna med att turister i hög grad söker sig till och stannar upp
vid sådana platser. Såväl ur turistsynpunkt som för trafiksäkerheten vore det
därför önskvärt att enklare rastplatser ordnades på lämpliga ställen. De rastplatser som redan finns har också visat sig mycket frekventerade och uppskattade.
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När det gäller placeringen bör, enligt utskottet, landskapsstyrelsens trafikavdelning kontakta turistnämnderna i respektive konnnun. Utskottet är även av
den uppfattningen att rastplatserna kan utformas mycket enkelt och utan särskilt stora kostnader eller arrangemang. Rastplatserna borde särskilt uppmärksannnas vid ny- och ombyggnad av vägarna.
Rastplatserna bör givetvis även förses med enklare sopanläggningar. Största
problemet synes emellertid just nu utgöras av avfallsfrågan. Eventuella svårigheter i fråga om sophämtningen bör dock inte hindra anläggandet av rastplatser
då numera nästan varje konnnun har någon form av ordnad avfallshämtning.
Nämnas kan att

i

riket föreligger ett förslag till lag om avfallshämtning och
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i samband dänned reglering av sophämtningen vid vägarna. Ur denna och andra
synpunkter vore det angeläget att frågan med det snaraste reglerades även i
landskapet genom landskapslag.
Utskottet förutsätter emellertid att den nu aktuella frågan om sophämtningen
vid vägrastplatser skall kunna lösas även om särskilda lagstadganden i fråga
om skyldigheten därvidlag för närvarande saknas och, försåvitt denna inte
ålägges eller åligger väghållaren, genom avtal med kommunerna kunna omhänderhas av dessa, vilket utskottet finner vara en naturlig lösning."
Utskottet noterar, att landstinget intagit en definitiv ställning för de i nu
föreliggande hemställningsmotion framlagda förslaget. Samtidigt kan dock konstateras att åtgärder för anläggande av rastplatser icke i någon nämnvärd utsträckning vidtagits. Ur den synpunkten hade förnyandet av hemställan möjligen varit
motiverad. Utskottet har emellertid föreslagit förkastande av klämmen.

En av orsakerna till att hemställan inte lett till avsedda åtgärder beror till
en del på de i finansutskottets tidigare betänkande nämnda svårigheterna i
fråga om ansvaret för sophämtningen . Denna förutsattes då få en snar lösning
i den aviserade landskapslagen om avfallshantering. Av olika orsaker har frågan
om avfallshanteringen ännu inte reglerats i landskapslag. Ett nytt förslag i
ärendet förväntas dock inom kort kunna föreläggas landstinget.
Finansutskottet anser fortsättningsvis att ansvaret för sophämtningen icke är
avgörande utan att frågan till denna del bör kunna lösas även om särskilda lagstadganden för närvarande saknas .
Med hänvisning till det ovan sagda får finansutskottet vördsamt föreslå
att landstinget måtte förkasta hemställningsmotionens kläm och bringa betänkandets motivering till landskapsstyrelsens kännedom.
Mariehamn den 6 april 1979.
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Henrik Gustafsson
sekreterare.
Närvarande i utskottet:ordföranden Mattsson,viceordföranden Wiklöf samt ledamöterna Elmer Jansson, Rodmar Söderlund och Torvald Söderlund.
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