
har den 12 

Lu 

4/ 1986~87 med anledning av 

I. Iandskapsstyre isens 

tUI med 

1) landskaps lag 

landskapslagen om 

landskapet samt 

lt! F.1>arbro Sundbacks 

t 

ring av landskapslagen orn 

198() inbegärt 

sam rnanhanget 

upptagit ltl Barbro Sundbacks lagmotion nr 40/ 1985~86 med till 

nr 

a\' 

över 

angående ändring av landskapslagen om allmänna vägar i landskapet Åland, varÖ\"er 

utskottets yttrande inbegärdes den 2 aprH 1986. Utskottet, som l ärendet 

landskapsstyrelseledamoten Lars Porko, t.f. lagberedningschefen Lars 

överbyggmästarna Bengt Dahlen och Sten~Gunnar Lindblom samt 

Marita Karlsson, får med anledning härav vördsamt anföra 

landskapsstyrelsens framstäHning föreslås vissa ändringar av bestäm 

orn kom avser för beviljande av 

byggande och underhåll av kommunalvägar. Vidare föreslås en ändring av la.nd .. 

om allmänna 

annan nr 

L 

med tlHägg av ett 

först ett om basen detta~ 
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beslut uppgör landskapsstyrelsen vägplan munen 

landskapsstyrelsen anhåller om förhandsbesked om byggnadsbidragets 

Utskottet har funnit att det föreslagna systemet är ändamålsenllgt ur 

komrnunens som landskapsstyrelsens synvinkel och leder tl!l ett mera planmässigt 

utnyttjande av tH.tbudsstäende medel. Det i I 5a § ingående att 

varje skal.I anta en plan för fördelningen av landskapsbldrag 

underhållskostnaderna kom innebär likasä att 

jas mera 

om l6a § noterar utskottet att o.ljegrusning av i bidragshänseende inte 

räknas till underhåll utan betraktas som nybyggnad. Det i 17 § angivna sättet för 

redovisning av underhåHskostnaderna i praktiken redan allmänt tillämpas. 

Utskottet har noterat att beslut i kommunfullmäktige om 

väg eHer ändring av enskild väg till kornmuna1väg 

fattas med kvalificerad majoritet. Utskottet har inte 

a.v 

någon men 

konstaterar att man i samband med tillkomsten av den nya komrnunallagen 

strävade tUl att minska antalet ärenden~ vars avgörande kräver kvalificerad 

majoritet. 

~§..kaps!ag aQ&_~ende ändr~av l~~!~gen orn al!r!!li'2!2§L~:'J~gar.JJ~a!}_gsk.~~ 

Aland 

Utskottet har i betänkandet nr 17I1984-85 stäHt positivt tm en som 

möjliggör att kommun kan överföra vägnämnds uppgifter på annat kommunalt 

organ om ändamålsenHghetsskäl talar för detta. Landskapsstyrelsens föreliggande 

förslag baserar sig på landstingets hemsfällan om en utredning av frågan. 

Lagmotionen 

om ob!lgatoriskt 

1 landskapet Åland redogjorde lagutskottet 

för samrädsförfarande som tiUämpas i och ansåg att skäl finns för att 

överväga möjHgheten att i framtiden införa ett lagstadgat samråd. stora 

utskottet berörde i samma ärende frågan nr 1 och 

där att 

utskottets förslag hemstäHde landstinget skulle 

inkomma med förslag ti11 lagändring att ett 

skall 
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I betänkandet nr 35/ 1980-81 över en hemstäJlningsmotlon om ett 

lagutskottet tiH Utskottet på 

miljöns många unika drag och betonade vikten av att en helhetssyn på 

Ett samrädsförfarande skulle förstärka möjligheterna till helhetsmäs 0
, 

lösningar. 

I finansutskottets betänkande nr 27/1982-~83 med anledning av 

tHl trafikplan 1 uppmärksammade 

ovan att 

och förutsatte därför att en framställning skulle utarbetas i brådskande ordning. 

I betänkandet nr 20/ 1985-86 över en motion angående tekniska normer vägar 

framhöH att en 

ena sidan säkerhetskrav och ä andra sidan hänsyn miljön måste ske 

vägplanering. Utskottet fann att kravet på att alla åsiktsriktningar i ett 

stadium av beredningen bör få komma fram tiHgodoses genom att 

sen tillsatt en samrådsgrupp för vägplanering med uppgift att särskilt tiHse att 

natur=, kultur- och miljövärden beaktas i enlighet med de i trafikplanen intagna 

riktlinjerna. 

Som ovan framgår tillsatte landskapsstyrelsen i november l. 984 en 

för vägplaneringsfrågor, vars mandattid utlöpte vid l ny 

samrädsgrupp tiHsattes i juni 1986 med överinseende ledamot för 

gens allmänna byrå som ordförande och med representanter för trafikavdelningen, 

mlljövårdsbyrån, museibyrån och regionplanebyrån. Till arbetsgruppens sammanträ

den kan även kallas en representant för lantmäteribyrån. Den är 1986 tillsatta 

samrådsgruppen har enligt uppgift ännu inte 

hänvisning tiH 

av ett 

tiHsatta samrådsgruppen. 

först 1 

därför naturligt att 

som tidigare anförts 

detta 

utskottet 

noterar att 

av 



det arbete som grundlagts i den första ovan 

landstinget tidigare i flera sammanhang anfört starka skäl för av 

samrådsfödarandet. Under förutsättning att arbete:t bedrivs metodiskt och 

bundet, kan det ändå utskottets uppfattning tillsvidare utan att 

vara grundat på lag. beslutat 

att noggrant 

frågan 

väg inte kan uppnås, 

ter samtidigt att 

samråd hållits. 

av vikt av landskapsstyrelsen utan att 

Med tiH ovan utskottet vördsamt föreslå 

1 

att Landstinget 

landskapsstyrelsens 

gående lagförslagen med 

ringar: 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om kom 

(Ingressen lika som i framställningen). 

49 12, 15a, 16, 16a, 17 och 21 §§ 

(Uka som i framställningen). 

för de kostnader kommunerna orsakats av 

av 

Landskaps!ag 

angående änddng av om all.männa i landskapet 

som i 

änd .. 
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105 § 

(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder 

tillsatts före denna 

den Mandatperioden för vägnämnd som 

ikraftträdande fortgår tHl utgången av 

Utskottet föreslår vidare 

Mariehamn den 17 november 1986. 

att Landstinget 

lagmotionen nr 4.0/ 1985-86 ingående 

lag förslaget, 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sune 

möterna Andersson och samt ersättaren 


