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LAGlITSKOTIETS BETÄNKANDE nr 31 /1980-81 

med anledning av landskapsstyrelsens 

frmnställning till landstinget med förslag 

till landskap:;lag angående ändring av land

skapslagen om allmänna vägar i landskapet 

Alm1d. 

Landstinget har inbebärt lagutskottets yttrande över framställningen. 

I ärendet har hörts överingenjören Anders Lindho'ltn, extra lagberednings

sekreteraren Göran Lindholm och distriktsingenjören vid Mariehamns lant

mäteribyrå Sven-Olof Lindfors. Utskottet får härmed vördsamt anföra föl

jande. 

Frainställningen syftar i betydande grad till en modernisering av gällande 

landskapslag. Motsvarande rikslag har ändrats ett flertal gånger.Efter gransk

ning av dessa ändringar har utskottet··-vidtag:i:t ytterligare korrigeringar av 

1~1gtexten. I frågor som berör besvär, inlösningsförfarande etc. har utskottet 

ansett det önskvärt att terminologin i landskapslagen i huvudsak är densamnm 

som i rikslagen. 

I fråga om det föreslagna nya systemet för fördelning av kostnaderna för 

byggande och underhåll av bygdevägar kan konstateras att en viss förskjut

ning till de mindre kommunernas förmån kan förutses. Landskapets total

kostnader för bygdevägarna torde komma att stiga i någon mån. Det nya 

systemet innebär betydande administrativa fördelar i jämförelse med nu

varande system. Utskottet har kompletterat framställningen med ett förslag 

till övergångsbestämmelse, varigenom det nya ersättningssysternet skulle 

tillämpas första gången i fråga om 1981 års kostnader. Som en följd av 

de nya beräkningsgrunderna föreslås de tidigare 98 och 101 §§ upphävda. 

(ä.FFS 51/81) 
I 117 § 2 mom. rikets lag om allmänna vägar/stadgas att trafikministeriet 

skall meddela närmare anvisningar för bestämmande av s.k. frisiktsomräden 

i kurvor, vägkorsningar etc. Dessa anvisningar förutsätts bli publicerade 

i Finlands författningssamling. övriga tekniska anvisningar meddelas i riket 

av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. De tekniska anvisningar som tidigare 

gällt i riket har utfärdats genom beslut av statsrådet (FFS 356/62) men har 

upphävts fr .o .m.L.3.81 Dessa tidigare anvisningar har i praktiken tillämpats 

även av landskapsstyrelsen. Anvisningarna, såväl de hittills tillämpade 



som de kommande, baserar sig i hög grad på nordiskt samarbete. Utskottet 

konstaterar att det med hänsyn till bl.a. för Aland speciella ·miljö- och andra 
liknande faktorer i vissa fall kunde vara befogat att anpassa tillämpningen 

p~! /\land av normerna till de lokala förhållandena utan att trafiksäkerheten på 
ifrågavarande vägsträckor likväl sätts ,i fara.Även om beslut rörande vägars 
teknisb nonner i fortsättningen torde kunna fattas på samma sätt som hi ttilJ s' 
hade det måhända varit motiverat att i framställningen inarbeta en motsva-
righet till rikets 117 § 2 morn. 

I framställningen berör landskapsstyrelsen kort miljövårdens betydelse vid 

planering och byggande av väg. Utskottet konstaterar att de olika missnöjes

yttringar som under senare år kommit till synes i fråga om vägprojekt 

till stor del härrör från det faktum att de olika intressenter som berörs 

av ett vägprojekt inte beretts möjligheter att samråda i tillräcklig ut

sträckning. Hit hör bl.a. miljövån:iens, turismens, fornminnesvårdens och region

planeringens representanter. Intressenterna kan variera nag~t beroende 

på vägprojektets karaktär. Ett samråd, som inleds i ett tillräckligt tidigt 

skede av planeringen, skulle förmodligen lösa många problem. Nuvarande 

lagstiftning förutsätter att utlåtande över vägplan inbegärs endast av 

vederbörande kommunfullmäktige. 

I Sverige tillämpas numera ett i lag reglerat samrådsförfarande vid väg

planering. I detta samråd skall förutom vägplaneraren delta planerings-, 

miljövårds- och antikvariska myndigheter på länsnivå. Genom ett sådant 

samråd stävar man till att föra fram andra än' rent tekniska synpunkter 
i vägplaneringen och på ett tidigt stadium sammanjämka de olika intressen 

som är förknippade med projektet. Utskottet konstaterar att ett dylikt 

samrådsförfarande snarast borde övervägas även för landskapets del.Eftersom 

S'amt tiga- Jrät; nämnda intressenter finns företrädda inom landskapsförvalt

ningen kan ett samråd beträffande landskapets egna vägprojekt inledas utan 

större omgångar. För framtiden vore det dock skäl för landskapsstyrelsen 

att överväga möjligheten att genom ett tillägg till landskapslagens 25 § 

införa ett lagstadgat förfarande. Med hänsyn till framställningens före

liggande utformning har utskottet inte ansett det möjligt att i betänkandet 

införa ett dylikt tillägg. 

Detaljmotivering. 

10 §. Även om bestämmelsen närmast är av deklarativ karaktär har utskottet 

ansett det befogat att något mera detaljerat ange de omständigheter vilka 

bör beaktas vid planering och byggande av väg. Bestämmelsen betonar framför 

allt vikten av en helhetssyn i detta arbete. Olika samhällsintressen bör 

vägas mot varandra, vilket praktiskt kan komma till uttryck bl .a. i ovan berörda 
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samrådsförfarande. Det är även skäl att uttryckligen betona att väg

byggande bör ske så att onödig skada eller olägenhet inte åsamkas de av 

projektet berörda. Med hänsyn till den känsliga åländska miljön är det 

befogat att särskilt framhäva betydelsen av att vägnätet anpassas till 

milj ön. Utskottet vill samtidigt framhålla att olika vägprojekt kan 

komma att bedömas på skilda sätt beroende på vägens användning och dess 

betydelse för den närboende befolkningen, de miljöintressen som berörs 

därav etc. 

26 §. Ändringen föranleds av behovet av en enhetlig terminologi. Termen 

"byggande av väg" difinieras i gällande 6 §. 

35-1:_ Ändringen i' 3 mom. motiveras av att utgivande av ersättning är det 

mest allmänna förfarandet då b@tydande olägenhet uppkommer vid vägdragning. 
Inlösen förekommer däremot mera sällan. 

3S~1 §. Utskottet föreslår införande av ett nytt 2 mom. i enlighet med mot

svarande rikslagstiftning. 

Hänvisningen i 3 mom. till att landskapslagen om expropriation "i tillämp.:.: 

liga delar" skall gälla bör avse att ersättningarnas storlek skall motsvara 

den nivå som tillämpas vid expropriation. Däremot avses inte att själva 

förfarandet skall verkställas på försorg av den i expropriationslagen för

utsatta nämnden utan av lantmäteribyrån jämte två gode män, som även handhar 

vägförrättning i övrigt. 

50 §. Formuleringarna i 2 mom. har förtydligats. 

~t: Tillägget avser förtydliga att bestämmelsen åsyftar begräns-

ningar, på grund av sådana yttre faktorer som kan skada eller försvaga vägen. 

80 §. Formuleringarna har förtydligats. I sista momentet har utskottet infört 

en bestämmelse om att de lån landskapsstyrelsen eventuellt beviljar personer 

som förlorat bostad eller förhindrats utöva yrke genom vägbygge skall ges 

mot låg ränta. Förslaget motsvarar rikets bestämmelser. 
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1:_~3-114 §§. Bestämmelserna om ändringssökande och delgivning har 

bringats i närmare överensstämmelse med formuleringarna i rikslagen. 

Med hiinvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att landstinget måtte antaga lagförslaget 

i följande lydelse: 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om allmänna vägar i landskapet Åland. 

I enljgpet .med landstingets beslut 

upphävs 98 och 101 §§ landskapslagen den 17 juli 1957 om allmänna vägar 

i landskapet Åland (23/57); 

ändras 3 § 1 och 2 mom., 10 §, 11 § 2 mom. 2 punkten, 20 § 1 mom., 

26 § 4 mom., 35 och 37 §§, 50 § 2 och 4 mom., 52 § 2 mom., 59, 80 och 92 §§, 

93 § 2 mom. , 94, 95, 105, ll3 och 114 § §, av dessa lagnnn 95 § sådan den 

lyder i landskapslagen den 12 juli 1961 (31/61), 3 § 1 och 2 mom. sådana 

de lyder i landskapslagen den 16 april 1964 (15/64), ll § 2 mom. 2 punkten 

sådan den lyder i landskapslagen den 25 mars 1965. (16/65) och SO § 2 och 

4 mom., 52 § 2 mom. samt 114 §sådana de lyder i landskapslagen den 4 april 

1968 (9/68); samt 

fogas till lagen nya 35a och 113a §§ som följer: 

3 §. 

( lika som i framställningen) . 

10 §, 

Vägnätets utbyggnad skall planeras utgående från en ändamålsenlig 

avvägning mellan olika samhällsintressen. Härvid skall nödig hänsyn tagas 

till bosättningens och näringslivets behov av trafik samt till vägnätets 

anpassning till miljön. Planer rörande användningen av närliggande områden 

för olika ändamål skall likaså beaktas. 

Väg skall med beaktande av sträckning, höjdläge och bredd samt övriga 

omständigheter byggas så att ändamålet med vägen uppnås på ett så förmånligt 

sätt som möjligt och utan att annan åsamkas större skada eller olägenhet 

än som är nödvändigt. Förutom till trafiksäkerhet, fastighetsindelning samt 

trafik- och vägtekniska omständigheter skall hänsyn tagas till miljövårds-
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synpunkter. Väg skall förläggas och byggas så att de olägenheter som vägen 

och trafiken medför för omgivningen blir så små som möjligt. 

Väg får inte byggas så att genomförande av antagen eller fastställd 

stads- eller byggnadsplan försvåras. Vid planering av väg skall även 

övriga planer beträffande områdesanvändningen beaktas. 
11 och 20 §§. 

C1ika som i framställningen). 

26 §. 

I vägplan skall anges de biområden på vilka vägrätt grundas. I vägplan 

skall anges område som i samband med byg~an4e av yäg behövs för täkt, 

upplag och inkvartering. Om rätt att för väghållning använda eller bygga enskild 
_viig__bchövs

1
sb11 1.ikaså detta anges i vägplan. Vad här är sagt om rLitt iitt 

anv.'.inda eller bygga enskild väg gäller även erforderlig väg på biområde. 

35 §. 
Cl och 2 mom. lika som i framställningen). 

Ar i 1 mom. nämnd olägenhet synnerligm betydande och kan den inte avlägsnas 

eller väsentligt minskas genom ägoreglering, skall väghållaren utge ersättning 

för ol_äg~~_I:~ om inte· ägaren begär att väghållaren skall lösa fastigheten 

eller del därav. Inlösning skall ske vid i 37 § nämnd vägförrättning. Sedan 

förrättningen vunnit laga kraft bildar ett sålunda inlöst område en sådan 

jordregisterenhet som enligt landskapslagen om expropr::iat~oir! av fast egendom 

och särskilda rättigheter (62/79) inlöst område utgör sedan expropriation 

genomförts. Utan.hinder av vad i 47 § nämnda lag är stadgat skall rättighet som 

belastar fastigheten kvarstå. 

35a §. 
Då allmän väg byggs på område, som i stadsplan avsatts som trafikområde 

eller i byggnadsplan för allmän trafikled,är väghållaren skyldig att inlösa hela 
omrilclet eller del därav, om markägaren vid vägförrättning det yrkar. Väg-
hållaren har även rätt att inlösa ifrågavarande område av nänmda slag eller 
del därav. 

Har sådan ändring av plan, som kan inverka på i 1 mom. nämnd inlös-

ningsrätt eller -skyldighet, godkänts i kommunfullmäktige eller är ärende 

angående inlösen av område anhängigt med stöd av byggnadslagen för landskapet 

J-\land (61/79), får vid vägförrättning inte fattas beslut om inlösen innan 

avgörandet av ändringen vunnit laga kralliL eller ärendet angående inlöse,n av 

omn'klet upphört att vara anhängigt med stöd av byggnadslagen. Vid behov kan 
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ärendet avskiljas för handläggning vid särskild förrättning. 

Vid inlösen enligt 35 och 35a § § skall i tillämpliga delar landskaps lagen 

om expropriation av fast egendom och särskilda rättigheter (62/79) gälla och 
vid inlösen enligt 35a § därjämte vad i 35 § 3 mom. är stadgat. 

Cl ika som i framställniJg~rl) . 

50 §. 

Regleringsplan skall uppgöras för anordnande av ny vägförbindelse 

om i 1 mom. avsett förbud mot användning av enskild väg utom stads- eller 

byggnadsplanlagt område utfärdas. I regleringsplan skall efter behov 

bestämmas om byggande av enskild väg och väganslutning samt anges rättsför

hul landena rörande indragen enskild väg i enlighet med 1 mom. eller indragen 
ci llmän väg i enlighet med 33 §. Regleringsplan skall antas av Lmdskapsstyrelsen. 
Då regleringsplan är genomförd kan väghållaren avlägsna förbjuden anslutning 

eller hindra användningen· därav. I samband med byggande av väg kan interimistisk 
'- -

reglering göras redan därförinnan· om väghållaren anser det nödvändigt öch om 
godtagbar vägfötbingelse ordnas .. -

(4 mom. lika som i framställningen). 

52 §. 

Väghållarens tillstånd erfordras för anslutning av väg till landsväg. . . . . . . . . 

Ar anslut:iingen nödvändig för nyttjande av fastighet, skall tillstånd beviljas, 

om sikten från anslutningen över landsvägen är tillräckligt fri och om 

trafiksäkerheten inte äventyras med hänsyn till vägkorsning eller annan anslut

ning. I tillståndet kan föreskrivas särskilda villkor rörande anslutningen. 

Bestännnelserna i detta moment gäller även anslutning av enskild väg till bygdeväg. 

59 §. 
Väghållaren kan tills vidare eller för viss tid förbjuda eller inskränka 

fordons trafik på väg som på grund av tjällossning, regn eller annan ~~lik 

orsak kan skadas av fordonstrafiken. 

80 §. 
Den som enligt bestämmelserna i detta kapitel beviljats ersättning har 

rätt 8tt mot god~agbar säkerhet lyfta ersättningen, trots att beslutet inte 

vunnit 1 :-iga kraft. 

(2, 3 och 4 mom. lika som i framställningen). 
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Skall ersättning enligt bestämmelserna i 72 § deponeras hos länsstyrelsen, 

får ersättningen inte utbetalas om inte den ersättningsberättigade kan visa 

att samtliga i nämnda paragraf avsedda fordringsägare givit honom 
tillstånd att lyfta ersättningen. 

Den som på grund av vägbygge eller regle~g av enskilda vägar förlorar 

sin bostad eller förhindras att utöva näring eller yrke, kan enligt av landskaps

styrelsen fastställda grunder beviljas lån mot låg ränta eller räntestöd för 

ny bostad eller för att kunna fortsätta näring eller yrke. (Uteslu!:!l:). 
92 §. 

Clika som i framställningen). 
93 §. 

(lika som i framställningen) . 
94 §. 

Clika som i framställningen) . 
95 §, 

Clika som i framställningen). 

105 §. 

I varje kommun skall finnas en vägnämnd. Till vägnämnd skall väljas fem 

ledamöter och personliga ersättare för dem. I övrigt gäller bestämmelserna om 

nämnd i kommlll1allagen för landskapet Aland (5/80). 

113 §. 

Om sökande av ändring i vid vägförrättning meddelat beslut eller vidtagen 

åtgärd gällervad i lagen om skifte är stadgat om anförande av besvär över lant

mäteriförrättning. Vid anförånde',_ av besvär över annat beslut än sådant, som 

angår rätt att vara sakägare vid föttättnin.g· ·eller varigenom· jävsanmätkning eller 

yrkande på förrättningens avbrytande ogillats, räknas besvärstiden från det 

förrättningen förklarats avslutad; .r resolution som avses i 37 § 2 mom. 4 punkten 

få~ ändring inte sökas s~tskilt föt'sig. 

Beträffande handläggningen av i 1 mom. avsett besvär vid jorddomstol (uteslutn.) 

skall bestämmelserna i lagen om skifte (FFS 604/51) i tillämpliga delar gälla. 
Kommun kan söka ändring i vid vägförrättning meddelat beslut eller vidtagen 

utgärd. om kommunen anser att genomförande av stads- eller byggnadsplan eller i 
. . . . 

dessa utfärdade bestämmelser härigenom skulle försvåras. 

113a §. 

I jorddomstols utslag i mål som avses i denna lag får ändring sökas hos 

högsta domstolen genom besvär, om högsta domstolen med stöd av 30 kap. 3 § 

rätteg!lngsbalken beviljar besvärstillstånd. Jorddomstols utslag verkställs 

på sätt som om verkställighet av laga kraft vunnen dom är stadgat. Högsta 
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domstdlen kan innan saken slutligt avgörs förordna att verkställigheten 

av utslaget skall framskjutas eller avbrytas. 

I fråga om meddelande av besvärslllldervisning, fullföljdsförfarande och 

handläggning av besvärsärende, gäller vad i lagen om skifte är stadgat. Miss

nöje behöver dock inte särskilt anmälas. Efter besvärstidens utgång skall 
lantmäterikontoret sända besvärshandlingarna och vid behov jorddomstolens 
akt i målet till högsta domstolen, utan att inhämta utlåtande av förrättnings

ingenj ören eller förklaring av de parter som godtagit beslutet. 

Har högsta domstolen beviljat besvärstill.s.tånd. skall parterna på förordnande 

av högsta domstolen höras i den otqning .smil ät stad_gad i lagen om skifte. 

Vad i 1 mom. är stadgat gäller på motsvarande sätt ändringssökande i 

jor<lriittsclomares hes lut i ärende som denne ensam avgjort • .Andring får dock 

inte sökas i jordrättsdomares beslut i ärende som gäller jäv mot förrättnings

man. I fråga om fullföljdsförfarande gäller på motsvarande sätt vad i lagen om 

skifte är stadgat om besvär över jordrättsdomares beslut. 

ll4 §, 

Landskapsstyrelsens beslut om fastställelse av vägplan, indragning av väg 

samt beslut, som meddelats med stöd av 50 § 1 mom. eller 52 § 2 mom. skall 

delges genom offentlig delgivning. Landskapsstyrelsen skall översända beslutet 
'. . . ' 

si_ch de handlingar som .~tgöi'. .&hlr1:~ · .~öt .. beslutet till vederbörande 
kornmWl som framlägger dessa till påseende i samma ordning som kommunala 

........ 

till kHnnagivanden kungörs i konnnunen. Beslutet och· handlingarna skall i konnnunen 
. . . ' .. 

vara framlagda till påseende· W\det .. def1: t.i.d kt~\g~tt:;B,e 6Iil dem· är anslagen., Delfåen-

de anses ha skett den sjunde dagen efter den dag när kungörelsen anslogs på 

konnnuneBs anslagstavla. 

Ar vägplan ,av. ti?ga .. be.ty4~.l.se.}ap · l.~~skagss.tyr:elsen. utan· hinder av vad i 
1 mo~1. är stadgat delge beslut öm fastställelse av·yäzy,lan genom enskild delgivning. 

Landskapsstyrelsens beslut om ändring av enskild väg till allmän väg skall 

meddelas kOfl1ITlWlen samt genom enskild delgivning den eller en av de personer 

som framställt om vägändringen. 

I Denna lag träder i kraft den 1981, dock så att i 94 och 95 §§ 

ingående bestännnelser om ersättningar tillämpas första gången på kostnader för 

I år :,:3~~svär som anhängiggjorts över jorddomstols eller jordrättsdornares före den 

j 1 januari 1980 givna utslag eller beslut skall äldre lag tillämpas. 

j Best~1n1me 1 sen1a om vägnänmd i 105 § skall första gången tillämpas för mandat-

~ perioden 1984-1987. 
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Mariehamn den 28 april 1981 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Carlsson 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordf .Sune Carlsson, v.ordf. Berg och ledamöterna J.-E. 

Lindfors, Eriksson och Bert Häggblom (delvis) samt ersättaren Olof M. Jansson 

(delvis). 


