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LAG- o c h :CKONOMIUTSKOTT:CTS betänkande Ng
11/196 2 med anledning av Å land~ landska:psstyrelses framstä llning till Ålands land sting med

~ 11/1962.

förslag til l landskapslag om enskilda vägar.
( 31/1962).
Sedan Landstinget över förenämnda framstä llning inbegärt l ag- och
ekonomiutskottets betänkande, har utskottet behandlat frams täl lningen ,
och får härmed vördsamt anföra följande.
Utskottet har konstaterat, att l agförs laget är synnerligen utf örligt och detaljerat samt att detsamma helt överensstämmer med motsvarande lag i riket. I sak har utskottet9 efter att såsom sakkunni ga ha
hört lagberedningssekret eraren Rolf

Sund~an

och l antmäteriingenjö ren

Bertel Bomar, icke infört några ändringar. Däremot har utskottet företagit srnärile - ::indra ändr ingar närmast av förtydligande natur. Dessa
ändringar

ärö följande:

1. § 3 mom. 3 rad 5. "gata" har införts. Finnes även i rik e ts lag.
2. § 3 mom. 4 rad 3. "Likaså skall 87 § tillämpas" .... har ändrats
til l

likas å skall s tadgandet i 87 § tillämpas •

3. § 10 rad 4. upå vars områden "har ändrats till · :på vars omr å de •
4. § 67 mom. 1 p. 10 . "att, vid behov på villkor, som den fastställt"
har ändrats till att, vid behov på föreskr ivna villkor, meddela .o .s.v.
På grund härav föreslås lagförslaget lyda:

I enlighet med

=

L a n d s k a p s 1 a g
om enskilda vägar.
som framställningen.
1-2 §§ som i framställningen.

3

§.

Finnas i l ag för något fall stadganden angående enskild väg e l l e r
väg som skall såsom sådan anses, vilka innehål la avv ikelser från eller
något utöver vad i denna lag stadga s, skall sådant särski lt stadgande
och med stöd därav utfärdad föreskrift lända till efterrättelse. I
annat fall skall denna l ag tillämpas jämväl på vägar, som med stöd av
annan än denna lag byg gts eller byggas till enskild väg eller av annan orsak skola s å som enski ld väg

anses~

Denna lag skall även tillämpas p å Mariehamns stadsplaneområ de och
byggnadsplaneområden, likv ä l

icke i fråga om väg eller annan traf ik-

led, som med stöd av stads- eller byg gnadsp l anebestämme lse ell e r lagen
den 20 februari 1960 om skifte inom p l anläggn ingscmråde ( FFS 101/60)
anordnats i byggnadskvarter. Tillämpningen av lagen upphör, d å väg eller sådan trafikled, till vilken trafiken på vägen ä r avsedd att över-

,.
""3
·-2-

föras , upp låtes som gata eller b yggnads planeväg till a llmänt bruk, såsom därom är särskilt stadgat ell e r bestämt. I beslut , vari g ata eller
byggnad splaneväg g odkännes för sitt ändamål, skall bestämmas, beträffande vilka vägar eller vägdelar denna lags tillämpning på motsvarande
sätt upphör.
på stadsplane- eller

byg~nadsplaneområde

skall kommun från den tid-

punkt den blivit skyldig att anlägga gata eller väg 1 till vilken trafiken på enskild väg eller del därav är avsedd att överföras, eller begynt bygga sådan gata eller väg,, omhändertaga väghållningen i fråga om
sådan gata 1 väg eller del därav . Vägdelägare eller väglag, då vägdelägarna bilda sädant, äger rätt att förelägga frågan om kommun en s skyidighet att omhändertaga väghållningen landskapsstyrelsen för behandling,
och landskapsstyrelsen må vid vite förständiga kommunen att uppfylla
denna skyldighet.
Då lagens tillämpning i enlighet med 2 mom. upphör,skall beträffande
väglags upplösning och gäldandet av dess skulder iakttagas, vad i 84 §

3 mom. är stadgat om indragning av väg. Likaså skall stadgand e t i 87 §
tillämpas, i den mån vägområdet icke tillhör i

2 mom. avsedd gata eller

byggnadsplaneväg.

4-9 §§ som i fr ams tällningen .
10

§.

Är före~intlig väg för den, som lovligen idkar trafik eller annan
näring, av vikt för idkande av denna näring, skall honom bevilj as rätt
att nyttja

vägen~

om denna till sin byggnad är för ifrågavarande trafik

lämplig och den fastighet, på vars område vägen är belägen, eller någon,
som tidigare äger rätt till vägen, i cke därigenom tillskyndas betydande
förfång. Här avsedd rätt må beviljas av väglag eller vederbörande vägnämnd.
11-66 §§ som i framställningen.

67

§.

Sysslomannen eller bestyre~en ål i gger:
1) att s jälv eller genom befullmäktigat ombud föra väg l agets talan
inför domstol och myndighet samt att i övrigt företräda väg l aget;
2) att föra bok över väglagets inkomster, utgifter och medel samt
för granskning avg i va redovisning f ör föregående räkenskapsår ;

3) att utarbeta f örslag till väg l agets budget för fö lj a nde räkenskaps å r samt fram l ägga det till faststäl lel se vid väglag smöte ~
4) att i de f a ll , som avses i

26, 28 1 29 och 30

§§ ,

ut a rbeta f örslag

till ändring eller ny förde lning av vägenheterna eller ändring av trafikavgifterna a tt faststä llas av väg l agsmö te ;

-35) att f ör f a stställelse vid väg lagsmöte upprätta debitering slängd,

som utvisar storleke n av den mot v ä genheten svarande vägavg i f ten, beloppet av den p å grundvale n av väg enheterna beräknade vägavgift, som
skall erläggas av varje vägdeläg ar e , sammanlagda beloppet av de vägavgifter vägdelägarna skola er l ä gga samt betalning stiden även s om då i
25 eller 26 § nämnda transportavg ifter sko l a uppbäras uppg öra debiteringslängd över dem 9
6) att ombesörja indrivningen av fastställda väg- och tran s portavgifter samt även i övrigt sköta väg lagets ekonomi och medel 9

7) att meddela vägnämnden de uppgifter, som skola införas i den i
56 § 2 mom. avsedda förteckning en ~

8 ) att tillsvidare eller för vi s s tid f örbjuda eller begräns a sådant begagnande av väg eller väg del , som äventyrar dess skick, d å väg en
på grund av tjällossning eller re g n e ller av annan sådan or s ak t i l l sin
byggnad försvagats 9
g) att, då skäl därtill anses föreli g ga, fastställa största till-

låtna belastning för bro eller färja 9
1 0) att, vid behov på föreskrivna villkor meddela tillstånd till
tillfälligt i 80 § 1 mom. avsett begagnande av väg eller till överskrid ande av den tillåtna belastningen för bro eller färja eller till
annan särskild transport, som kan skada vägen 9 samt

11) att sörja för att vägen h å lles i skick samt att ombesörja övriga
å ligganden och ärenden, som beröra den gemensamma väghå llning en, i enlighet med denna lag och vid väg laGsmöte måhända meddelade anv isningar.
68-108 §~ som i framställningen.
Hänvisande till vad ovan anförts f å r lag- och

e:konomj_uts k.o-Ltei.- vöi·.d

samt föreslå,
att Landstinget måtte antaga lagförslaget i
den lydelse landskapsstyrelsen föreslag i-c med beaktande av de ändringar lag- och ekonomiu t skottet
ovan infört.
Mariehamn den 23 november 1962.
p å lag- och ekonomiutskottets vägnar:

Ordförande

4A'<'4~.
Valter Nordas.

Sekreterar e

Curt Carls s on.

Närvarande i ut s kottet: Ordf öranden Valter Nordas, viceordföranden
Viktor Arvidsson samt ledamöterna Börje Johansson, Harry Lindf ors och
Bertel Söderlund.

