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N2 5/1952. 

FINANSUTSKOTTETS betänkande m 5/1952 med an

ledning av Ålands landskapsstyrelses framställ-

ning till Ålands landsting med anledning av 

vägstyrelsens i Sunds kommun anhållan om att 

från stomlägenheten å Vestergård f.d. krono

fogdeboställe i Tosarby by av Sunds socken få 

inlösa nödigt markområde för en planerad väg

uträtning från Tosarby by till Ifågbolstad by 

(15/1952. ) . 

Med anledning av ovannämnda framställning får utskottet härme 

v9rdsamt framhålla följande: 

Utskottet har i ärendet rådgjort med landskapsagronomen, väg

ingeniören och lantmäteriingeniör Bertel Fagerlund, samt företa

git en resa till platsen. 

Enligt gällande stadganden är det inte klart, huruvida den 

gamla vägmarken genom vägens flyttning utan vidare kan anses 

återgå till Vestergård lägenhet. Det är sannolikt, att marken 

tillhör skifteslaget i byn och ursprungligen undantagits vid 

skifte för bydelägarnas gemensamma begagnande. Under sådana om

ständigheter anser utskottet inte, att såsbm villkor för upplå

tandet av nödigt markområde för den nya vägen kan ställas, att 

Sunds kommun till landskapet återställer det gamla vägområdet. 

I praktiken har emellertid en längre tid förfarits på det sät

tet, att det gamla vägområdet utan vidare nyttjas av den lägen

hets ägare, inom vars område vägområdet faller, utom i det fall, 

att vägen fortfarande kommer att användas som ägoväg. Enligt 

den nya lagen om skifte, som träder i kraft från början av 1953, 

kan ett sådant gammalt vägområde genom en lantmäteriförrättning 

förordnas att återgå till den omgivande lägenheten. 

Under sådana omständigheter har utskottet inte ansett sig 



kunna utgå ifrån, att detta vägområde skall återgå till läge 

heteh, utan hEr utskottet ansett, att ersättningen för mark b 

räknas för hela den nya vägens sträckning. utan avdrag av värd 

för det gamla vägområdet. Ytterligare b9r ersättning räknas f 

det men, som uppstår genom flyttning av stängsel eller byggan 

av nytt stängsel, samt det men, som uppstår genom markens sön 

styckning. Detta men har utskottet uppskattat till l0.980 mar 

På grund av vad sålunda framhållits, får utskottet vördsam 

föreslå, 

att Landstinget måtte bemyndiga landskap 

styrelsen att till Sunds kommun överlåta 

1.044 m2 åkermark och 900 m2 impediment frå 

stomlägenheten å Vestergård f.d. kronofogde 

boställe i Tosarby by av Sunds socken till 

den planerade väguträtningen för en löses 

om 45.000 mark. 

Mariehamn, den 14 mars 1952. 

På finansutskottets vägnar: 

il~. 
K.A. Helin. 

I ärendets behandling ha ordföranden Helin, viceordförande 

Bengtz samt ledamöterna Häggblom, Lennart Mattsson mch Anders 

deltagit. 


