
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE
ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

2010 Utgiven i Helsingfors den 16 april 2010 Nr 35

INNEHÅLL
Nr Sidan
35 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av de mellan Finland och Sverige vid
gränsöversynen 2006 konstaterade ändringarna av riksgränsens sträckning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

(Finlands författningssamlings nr 256/2010)

Republikens presidents förordning

Nr 35

om sättande i kraft av de mellan Finland och Sverige vid gränsöversynen 2006 konsta-
terade ändringarna av riksgränsens sträckning

Utfärdad i Helsingfors den 9 april 2010

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern,
föreskrivs:

1 §
De ändringar av riksgränsens sträckning

som konstaterats i de i Helsingfors den 20
mars 2007 undertecknade slutdokumenten av
2006 års översyn över riksgränsen mellan
Finland och Sverige, och om vilkas godkän-
nande har överenskommits genom notväxling
den 25 mars 2010, träder i kraft den 1 maj
2010 så som därom har överenskommits.
Riksdagen har den 28 november 2007 läm-

nat sitt samtycke till ändringarna av riksgrän-
sens sträcking och de har godkänts av repu-
blikens president den 21 december 2007.

2 §
De till gränsöversynen anknutna dokumen-

ten och kartorna finns till påseende och kan
erhållas hos lantmäteriverket, som även läm-
nar upplysningar om dem på finska och
svenska.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 1 maj

2010.

Helsingfors den 9 april 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Alexander Stubb

RP 128/2007
UtUB 10/2007
RSv 109/2007

11—2010
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NOTVÄXLING 
 
 
1. Sveriges ambassadörs not till Finlands utrikesminister 
 
 

Helsingfors den 3 mars 2010 
 
Herr Minister, 

 
Härmed har jag äran att underrätta Er om 

att den svenska riksdagen för sin del godkänt 
ingående av överenskommelse om 2006 års 
översyn av den svensk-finska riksgränsen, 
sådan den redovisas i de av vederbörande 
svenska och finska gränskommissioner upp-
rättade gränsdokumenten. 

Den svenska regeringen föreslår att riks-
gränsens sträckning fastställs i enlighet med 
det förslag som gränskommissionerna 
gemensamt har lagt fram som resultat av 
2006 års gränsöversyn. 

Jag har äran att föreslå att denna skrivelse 
och Ert svar därpå tillsammans ska utgöra en 
överenskommelse mellan Sveriges och Fin-
lands regeringar om ändring av riksgränsens 
sträckning som konstaterats vid 2006 års 
översyn av riksgränsen mellan Sverige och 
Finland som ska träda i kraft den 1 maj 2010. 

 
 
Mottag, Herr Minister, försäkran om min 

utmärkta högaktning. 

 
 

Johan Molander 
 

Ambassadör 
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2. Finlands utrikesministers not till Sveriges ambassadör 
 
 

Helsingfors den 24 mars 2010 
 
Herr Ambassadör,  
 

Härmed har jag äran att erkänna mottagan-
det av Er skrivelse av den 3 mars 2010 av 
följande innehåll: 

”Den svenska regeringen föreslår att riks-
gränsens sträckning fastställs i enlighet med 
det förslag som gränskommissionerna 
gemensamt har lagt fram som resultat av 
2006 års gränsöversyn.”  

Till svar härpå har jag äran meddela, att 
den finska regeringen för sin del godkänt det 

i skrivelsen framförda förslaget och bekräfta 
att Er skrivelse och detta svar skall utgöra en 
överenskommelse mellan Finlands och Sve-
riges regeringar om ändring av riksgränsens 
sträckning som konstaterats vid 2006 års 
översyn av riksgränsen mellan Finland och 
Sverige som ska träda i kraft den 1 maj 2010. 

 
Mottag, Herr Ambassadör, försäkran om 

min utmärkta högaktning.  
 
 

Alexander Stubb 
 

Utrikesminister 
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