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STORA UTSKOTTETS betänkande m ll/l957 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

(1/1957) till Ålands iandsting med förslag till 

landskapslag angående införande av landskapslagen 

om allmänna vägar i lands kapet Åland. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga l ag- och ekonomiutskottets 

betänkande fo 3/l957, har därjämte inbegärt stora utskottets utlåtande. 

stora utskottet har vid behandlingen av ärendet enhälligt omfattat 

lag- och ekonomiutskottets betänkande • 

I anledning härav föreslås föl~a~~e lydelse av §§ 2, 3 och 11: 
För att utreda landsvägsdelarnas skick skall vägingenjören eller den_ 

person, som han därti::1_1 förorJna r, senast sex månader före ikraftträdan-:

det av landskapslagen om allmänna vägar i landskapet Åland i vederböran

de kommuner förrätta besiktning, vid vilken en representant för kommunen 

bör beredas tillfälle att närvara. 
Landsvägsdel, som till följd av i kommuhens väghållning inträffad för

summelse är i bristfälligt skick, skall genom kommunens försorg försät

tas i vederbörligt stånd senast före den efterbesiktning, .som bestämmes 
av förrättningsmannen. Hava bristerna icke före denna besiktning blivit 

~ 

behörigen avhjälpta, skall kommunen utgiva ersättning för de kostnader, 

som föranledas av kommunen åliggande iståndsättningsarbeten. 

J!'ör uppskattning av den ersättning, som i 2 mom. avses, skall, där

est överenskommelse om ersättningen icke träffas, en nämnd tillsättas, 

bestående av ordförande och två ledamöter. Landskapsstyrelsen samt ve

derbörande kommuns styrelse utse varsin ledamot. Underlåter kommunens 

styrelse att utse ledamot, utses denne av länsstyrelsen. De sålunda val

da ledamöterna utse i samråd nämndens ordförande. 

Sedan nämnden fullgjort sitt uppdrag och insänt förrättningshandlin

garna till landskapsstyrelsen, ankommer det på denna att avgöra frågan 

om skyldighet för kommunen att utbetala i 2 mom. avsedL, ersättning. Här

vid må kommunen, om särskild anledning därtill är, jämväl åläggas att 

gälda kostnaderna för ersättningens uppskattning. 

3 §. 
De inom landskommunerna och Mariehamns stad belägna vägar eller delar 

av dem, vilka underhållas såsom kommunal- eller byvägar och vilkas bety
delse för den allmänna samfärdseln är åtminstone ·så avsevärd som i 8 § 

landskapslagen om allmänna vägar i l a ndskapet Åland är nämnt om bygdeväg, 

skola senast inom två år efter det nämnda landskapsla g trätt i kraft 

förklaras för bygdevägar. Av särskild anledning må l a ndskapsstyrelsen 

föreskriva förlängning av denna tid. Motsvarar väg i c ke i sitt tidigare 
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s kick de skäliga anspråk, som kommunal~ eller byväg bör uppfylla, skall 

den iståndsättas på sätt i 6 § stadgas. Eesiut om vägs förklarande för 

bygdeväg meddelas beträffande envar väg av landskapsstyrelsen, sedan 

sådan utredning verkställts, som i 4' och 5 §§ omfi;)rmäleso Beslut, · var

igenom väg förklarats för bygdeväg eller därom gjord framstäl lning eller 

yrkande ogillats, skall framläggas till påseende för sakägarna såväl a 
landskapsstyrelsen som inom vederbörande kommun, efter det därom kun

gjorts på landskapsstyrelsens anslagstavla somt inom kommunen på sätt 

om kommunala tillkånnagivanden ä r stadgat. Besvärstiden räknas härvid 

från den dag beslut; et framlagts. , 

Vad i 1 mom. · är stadgat skall äga motsvarande tillämpning med av~ 

seende å kommunal- eller byväg, vars byggande enligt därom meddelat be

·slut påbörjats fi;)Ir'e den nya vagl agens ikraftträdande men soW, icke där

förinnan färdigbyggts. 

Likaså skola stadgandena i 1 mom • . tillämpas, då fråga är om sådan 

väg inom Mariehamns stad, vilken, ändå att den i cke är i äldre land

skapslag avsedd kommunalväg eller landsvägsdel, likväl av gammalt an
setts eller på annan grund är att anse som allmän väg~ 

11 §.· 

Närmare anvisningar angående till_ämpningen av denna l andskaps lag ut- · 

färdas av l andskapss tyre lsen genom l a ndskapsförordning, 

Hänvisande till vad ovan anförts föreslår stora utskottet vördsamt 

att La nds tinget ville antaga l agförs laget i 

vägnar: 

Curt Carlsson.-
" 

Närvarande i utskottet: ordf'öranden Harry Johansson, viceordföranden 
Hugo Elf sberg samt ledamöterna Gunhild Berglund, Sigurd Danielsson, 

Gustaf Ek, Trygve Johansson, Sven Lindholm, Einar Sundin, Bertel Sö- 
derlund och Wilh.· Wil~n. 


