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SAMflrlANFA1TNING

li-lotionen
I ltm Bengt Hägers hemställningsmotion föreslås att landskapsstyrelsen bör medverka till
att bygdevägarnas ombyggnad kan påbörjas.
Utskottets förslag
Utskottet föreslår att motionen måtte förkastas men förenar sig med motionärens åsikt
om att bygdevägarna bör anpassas till miljön på ett bättre sätt.

U.TSKOITETS SYNPUNKTER
I 2 § lagen om allmänna vägar i landskapet Åland (23/'57) stadgas att allmänna vägar är
landsvägar eller bygdevägar. Enligt 20 § är landskapet väghållare för bygdevägar med
vissa undantag.

Trafikavdelningen har hittills använt sig av två olika metoder vid ombyggnad av vägar.
Den ena metoden, som använts då antalet markägare varit litet och vägjusteringarna små,
har gått ut på överenskommelser med markägarna. Vid större vägombyggnader där
många markägare berörts har man däremot i stället använt sig av vägplane.r. Ett
vägplansförfä.rande har i.ven en rättssäkerhetsaspekt på så sätt att grannar till markägare
som berörs av vägombyggnader även haft en möjlighet att agera.

Utskottet har erfarit att nuvarande trafikplan medfört att huvudvägarna prioriteras. Planen
antogs av lagtinget den 27 september 1989 och gäller fram till år 2000. Enligt vad
utskottet erfarit torde en ny trafikplan komma att behandlas av det nyvalda lagtinget.
Eftersom ut.skottet anser att en eventuell omprioritering av vilka vägar som skall byggas
om bör göras i den nya trafikplanen föreslås motionen förkastad.

Utskottet förenar sig med motionärens åsikt att bygdevägarna borde anpassas till miljön
på ett bättre sätt.
ÄRENDETS BEHANDUNG
Lagtinget har den 5 april 1995 inbegärt näringsutskottets yttrande över motionen.

Utskottet har i ärendet hört överbyggmäst.aren Bengt Dahlen.

-2I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Boman, vice ordföranden Harry
Eriksson samt ledamötema Abrahamsson och Sjöblom.
U1'SK01TETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda före.'dår utskottet

att Lagtinget måtte förkasta
hemställningsmotion nr 83/1994-95.
Madehamn den 14 september 1995
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