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Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om 
ändring av lagen om enskilda vägar 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att de stadgan
den i lagen om enskilda vägar som gäller 
tillkännagivande av vägförrättningar och väg
nämndens förrättningar ändras så att de över
ensstämmer med det förfarande som tillämpas 
vid tillkännagivande av lantmäteriförrättningar 

enligt lagen om skifte. I fråga om vägförrätt
ningarna skall den särskilda granskningen av 
förrättningen före införandet i fastighetsregist
ret slopas. 

Lagen avses träda i kraft så snart den har 
antagits och blivit stadfäst. 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläge och föreslagna ändringar 

Sedan lagen om enskilda vägar (358 /62) 
stiftades har i lagen om skifte (604/51) företa
gits ett antal ändringar i syfte att förnya 
förrättningsförfarandet Bl.a. ändrades stad
gandena om tillkännagivande och granskning 
av förrättningar samt mottagande av handling
ar beträffande besvär över förrättningar år 
1992 genom en lag (977/92) som trädde i kraft 
den l januari 1993. Eftersom vägförrättningar
na enligt lagen om enskilda vägar och lantmä
teriförrättningarna enligt lagen om skifte, sär
skilt servitutsförrättningarna, är fastighetsför
rättningar som helt kan jämställas med varand
ra, bör stadgandena om förfarandet vid alla 
dessa förrättningar vara så enhetliga som möj
ligt. 

Enligt gällande stadgande om tillkännagivan
de skall en vägförrättning i regel tillkännages 
genom kungörelse på kommunens anslagstavla 
och i en eller två tidningar som har spridning 
på orten samt genom rekommenderade kallel
sebrev till sökanden, ägare av sådana fastighe
ter vars område behövs för ändamål enligt 
lagen om enskilda vägar samt sådana sakägare 
från andra kommuner, vilkas adress är känd. 

3314760 

Dessutom skall vissa myndigheter underrättas 
om förrättningen. 

När det gäller tillkännagivande av en förrätt
ning enligt lagen om skifte kungörs tillkänna
givandet inte längre på kommunens anslagstav
la utan sker i regel genom personliga kallelse
brev till samtliga sakägare. Kallelsebreven 
skickas orekommenderade. Det föreslås att 
motsvarande ändringar i fråga om tillkänna
givande vid vägförrättningar, vägnämndens 
förrättningar och väglagets stämma skall före
tas i lagen om enskilda vägar. 

Dessutom har i lagen om skifte upphävts 
stadgandet om kartverks- och dataserviceby
råernas och jorddomstolarnas skyldighet att 
särskilt granska förrättningen innan den an
tecknas i fastighetsregistret. I överensstämmelse 
med detta föreslås att den särskilda gransk
ningen även i fråga om vägförrättningar slopas. 

På grund av förändringar inom lantmäteri
väsendets organisation ändrades också lagen 
om skifte så att de uppgifter i anslutning till 
handläggningen av besvärsärenden som tidiga
re hörde till kartverks- och dataservicebyråerna 
överfördes på lantmäteribyråerna. Motsvaran
de ändringar är nödvändiga i lagen om enskil
da vägar. 
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Dessutom föreslås att i lagen görs mindre 
ändringar som närmast är tekniska till sin 
natur, och som föranleds av behovet av att 
förenhetliga stadgandena om vägförrättningar 
enligt lagen om enskilda vägar och lantmäteri
förrättningar enligt lagen om skifte. Det före
slås också att vissa stadganden upphävs efter
som de till följd av ändringar i annan lagstift
ning inte längre behövs. 

2. Propositionens verkningar 

Propositionen innebär inga organisatoriska 
förändringar och har inga nämnvärda verk-

ningar på statsekonomin. De kostnader som 
tillkännagivandet orsakar lantmäteriverket, 
vägnämnderna och väglagen minskar i viss 
mån, då de rekommenderade breven ersätts 
med vanliga brev. 

3. Beredningen av propositionen 

Lagförslaget har beretts vid lantmäteriverket. 
Lantmäteriverkets direktion har behandlat 
ärendet och för sin del godkänt förslaget. Den 
fortsatta beredningen av lagförslaget har skett 
vid jord- och skogsbruksministeriet som tjäns
teuppdrag. 

DETALJMOTIVERING 

l. Lagförslaget 

23 §. Enligt gällande 4 mom. kan väghåll
ningsskyldigheten fördelas enligt samma grun
der som skyldigheten att underhålla gata, om 
fastigheterna är belägna invid vägen inom ett 
stadsplaneområde. Med fördelningen av väg
hållningsskyldigheten avses här de stadganden 
om underhåll av gata vilka upphävdes genom 
lagen om ändring av byggnadslagen (671/78). 
Eftersom en enskild fastighet enligt gällande 
lag inte har skyldighet att underhålla gata, 
föreslås 4 mom. bli upphävt. På väghållnings
skyldigheten i fråga om enskilda vägar inom 
stadsplaneområde skall således tillämpas sam
ma stadganden som på andra enskilda vägar. 

38 c §. Det föreslås att paragrafen upphävs 
såsom onödig, eftersom de samfällda vägarna 
har upphört att existera med stöd av lagen om 
lägenheters samfällda vägars och avloppsdikens 
samt med dem jämförbara områdens upphö
rande att vara samfälligheter (983/76). 

40 §. Enligt 43 a§ l mom. lagen om skifte 
kan en förrättningsingenjör som utför lantmä
teriförrättningar vara en diplomingenjör som 
är anställd i tjänsteförhållande vid lantmäteri
verket och som avlagt en sådan examen enligt 
utbildningsprogrammet för lantmäteri som 
lämpar sig för uppgiften. Enligt 43 a§ 3 m om. 
kan dessutom en kommunal fastighetsingenjör 
med kommunens samtycke tjänstgöra som för-

rättningsingenjör vid bl.a. servitutsförrätt
ningar enligt lagen om skifte. 

För att behörighetsvillkoren för de förrätt
ningsingenjörer som avses i lagen om enskilda 
vägar och de som avses i lagen om skifte skall 
bli enhetliga föreslås att l och 3 mom. ändras 
i detta syfte. Förslaget innebär också att de 
skillnader som beror på kommunformen för
svinner så att fastighetsingenjörerna i samtliga 
kommuner kan tjänstgöra som förrättningsin
genjörer vid vägförrättningar enligt lagen om 
enskilda vägar. 

42 §. Enligt gällande l mom. skall central
skogsnämnden vid behov förordna en sakkun
nig att biträda vid en vägförrättning som gäller 
en skogsväg. Det föreslås att stadgandet stryks 
eftersom det år föråldrat och att paragrafen 
ändras så att förrättningsmännen vid samtliga 
förrättningar som gäller enskilda vägar vid 
behov skall kunna kalla sakkunniga för att 
biträda vid behandlingen av vissa frågor vid 
vägförrättningen. Det föreslagna stadgandet 
skall till innehållet motsvara det stadgande i 
lagen om skifte som gäller sakkunniga vid 
lantmäteriförrättningar. 

43, 54 och 65 §§. I paragraferna stadgas om 
hur vägförrättningen och vägnämndens förrätt
ning tillkännages för sakägarna samt hur väg
delägarna underrättas om väglagets stämma. 
Enligt lagen om skifte tillkännages förrätt
ningarna inte längre genom kungörelse på 
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kommunens anslagstavla. Kallelsebreven sänds 
inte heller längre som rekommenderade brev 
utan som vanliga brev eller på något annat 
sätt, till exempel per telefax. Tillkännagivandet 
vid vägförrättningar och vägnämndens förrätt
ningar föreslås bli enhetligt så att det också 
överensstämmer med förfarandet vid förrätt
ningar enligt lagen om skifte. Samtidigt föreslås 
att man också då väglagets stämma tillkänna
ges övergår till att använda vanliga brev. 

Dessutom föreslås att de stadganden som 
ingår i 43 § 2 m om. och 54 § 3 m om. angående 
särskild underrättelse till de i lagrummen 
nämnda myndigheterna skall slopas, eftersom 
stadgandena om de så kallade allmänna om
buden också strukits i lagen om skifte. Det 
föreslås att stadgandena om tillkännagivandet 
också till övriga delar, såsom i fråga om 
samägd fastighet eller samägt outbrutet område 
och samfällt område, skall samordnas med 
stadgandena i lagen om skifte. Detsamma 
gäller stadgandena om utförande av en förrätt
ning utan tillkännagivande på stadgat sätt. 

45 §. I paragrafen stadgas om hur vägförrätt
ningens följande sammanträde skall tillkänna
ges, om tidpunkten för följande sammanträde 
inte kan utsättas vid förrättnigssammanträdet. 

Om sakägarna inte kommer överens om 
något annat, skall det fortsatta sammanträdet 
tillkännages på samma sätt som förrättningens 
första sammanträde för att alla sakägare skall 
få. del av tiden för sammanträdet. Det föreslås 
att ändringar i detta syfte företas i paragrafen. 

47 §. På grund av att 38 c§ föreslås bli 
upphävd, föreslås i 3 mom. en ändring av 
teknisk natur. 

51 §. I paragrafen föreslås ändringar som är 
tekniska till sin natur och som beror på den 
ändring av lagen om skifte som nämndes i den 
allmänna motiveringen. Genom ändringen slo
pades fastighetsregisterförarens och jorddom
stolens granskningsskyldigheL 

99 a §. Det föreslås att paragrafen preciseras 
så att i denna hänvisas till 243 § 2 och 3 mom. 
lagen om skifte, i vilka moment ingår stadgan
den om betalning av ersättning till delägare i 
ett samfällt område. Det är ändamålsenligt att 
betalningen av ersättningar till ett delägarlag 
sker enligt samma förfarande som iakttas vid 
förrättningar enligt lagen om skifte. 

107 a§. Enligt 284 § l mom. lagen om skifte 
är staten tillhörig skogsmark en sådan register
enhet som utgör en fastighet. Därför föreslås 
att l mom. upphävs såsom obehövligt. 

Dessutom företas i paragrafens nuvarande 2 
mom. en teknisk ändring på grund av att 38 c§ 
föreslås bli upphävd. 

2. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart den har 
antagits och blivit stadfäst. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 
om ändring av lagen om enskilda vägar 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 15 juni 1962 om enskilda vägar (358/62) 23 § 4 mom. och 38 c§, av dessa 

lagrum 38 c§ sådan den lyder i lag av den 4 juli 1975 (521/75), samt 
ändras 40 § l och 3 mom., 42 och 43 §§, 45 § l mom., 47 § 3 mom., 51 § l och 2 mom., 54§ 2-4 

m om., 65 § l m om. samt 99 a och l 07 a§§, 
av dessa lagrum 40 § l och 3 mom. sådana de lydet i lag av den 2 maj 1972 (322/72), 43 §, 47 § 

3 m om., 51 § l och 2 m om., 54§ 2-4 m om. samt 99 a och l 07 a§§ sådana de lyder i nämnda 
lag av den 4 juli 1975, 42 §sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag samt 65 § l mom. 
sådant det lyder i lag av den 23 december 1976 (l 064/76), som följer: 

40§ 
Vägförrättning verkställs av en i 43 a § l 

mom. lagen om skifte avsedd förrättningsin-

genjör med biträde av två gode män eller två 
medlemmar av vägnämnden. Har sakägarna 
kommit överens om de frågor som gäller 
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väghållningen, kan förrättningen verkställas 
utan gode män eller vägnämndsmedlemmar. 

En kommunal fastighetsingenjör kan med 
kommunens samtycke tjänstgöra som förrätt
ningsingenjör vid vägförrättningar som utförs 
inom kommunen. 

42§ 
Förrättningsmännen kan, då de finner det 

nödvändigt, kalla sakkunniga att biträda vid 
behandlingen av vissa frågor vid förrättningen. 
Härvid skall iakttas vad som i lagen om skifte 
stadgas om sakkunniga och deras arvoden. 

43 § 
Förrättningsingenjören skall tillkännage väg

förrättningens första sammanträde genom kal
lelsebrev till sakägarna. Kan uppgift om någon 
sakägare eller om någon sakägares adress inte 
fås med rimligt besvär, tillkännages förrätt
ningens första sammanträde dessutom genom 
kungörelse i en eller två tidningar som har 
allmän spridning på orten. 

Gäller vägförrättningen en fastighet eller ett 
visst område som tillhör flera ägare gemensamt 
eller en väg som redan finns, räcker det att 
kallelsebrevet tillställs en av ägarna eller väg
delägarna. Framgår det av ansökan att vägför
rättningen gäller ett väglags väg, skall kallelse
brevet tillställas väglaget. Gäller vägförrätt
ningen ett samfållt område, tillställs kallelse
brevet delägarlaget med iakttagande av 26 § 
lagen om samfälligheter (758/89). 

Förrättningens första sammanträde anses ha 
tillkännagetts på behörigt sätt, om det ovan 
nämnda brevet minst 14 dagar före samman
trädet har postats eller på något annat sätt 
tillställts sakägaren eller om kungörelsen har 
publicerats minst 14 dagar före sammanträdet. 

Omkretsrågång, ägobyte eller ett områdes 
överförande till eller förenande med fastighet, 
skall, om de verkställs i samband med vägför
rättningen, tillkännages på det sätt som i fråga 
om motsvarande åtgärder stadgas i lagen om 
skifte. 

Utan hinder av vad som stadgas om till
kännagivande kan en vägförrättning samt rå
gång, ägobyte och ett områdes överförande till 
och förenande med fastighet vilka utförs i 
samband med vägförrättningen verkställas, om 
alla sakägare antingen är personligen närvaran
de eller lagligen företrädda och ingen motsätter 
sig att förrättningen inleds. 

45 § 
Om behandlingen av en vägförrättning måste 

skjutas upp och tidpunkten för följande sam
manträde inte kan utsättas och meddelas de 
närvarande sakägarna innan sammanträdet av
slutas, skall tiden för följande sammanträde 
delges i enlighet med 43 § eller på det sätt som 
de sakägare som avses i detta moment kommer 
överens om. 

47 § 

Vad som i l och 2 mom. stadgas gäller i 
tillämpliga delar också kostnaderna för de 
åtgärder som avses i 38 a, 38 b och 38 d §§. 

51§ 
Om inte annat följer av denna lag, skall i 

fråga om förfarandet vid vägförrättning, kost
naderna för förrättningen och indrivningen av 
dem i tillämpliga delar iakttas vad i skifteslag
stiftningen i motsvarande delar stadgas om 
servitutsförrättning. 

I fråga om rågång, ägobyte och ett områdes 
överförande till och förenande med fastighet 
vid vägförrättning, förfarandet därvid samt 
kostnaderna för sådana åtgärder och indrivan
det av kostnaderna skall, om inte något annat 
följer av denna lag, i tillämpliga delar iakttas 
vad i skifteslagstiftningen stadgas om dessa 
åtgärder. Förrättningsmännen skall genom be
slut bestämma vid vilken tidpunkt området 
skall tillträdas. 

54§ 

Vägnämndens ordförande skall tillkännage 
tiden och platsen för vägnämndens förrättning 
genom kallelsebrev till sökanden och väglaget 
eller, om något sådant inte har bildats, till 
vägdelägarna liksom även till den som särskilt 
berörs av förrättningen. Kan uppgift om någon 
av dem till vilka kallelsebrevet skall skickas 
eller dennes adress inte fås med rimligt besvär, 
skall förrättningen dessutom tillkännages gen
om kungörelse i en eller två tidningar som har 
allmän spridning på orten. Gäller förrättningen 
en fastighet eller ett visst område som tillhör 
flera ägare gemensamt eller ett samfällt områ
de, tillämpas vad som stadgas i 43 § 2 mom. På 
tillkännagivandet tillämpas dessutom stadgan
dena i 43 § 3 mom. 
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Om de till vilka kallelsebrev skall sändas har 
infunnit sig till förrättningen kan förrättningen 
äga rum även om sammanträdet inte tillkän
nagetts på föreskrivet sätt. 

Om behandlingen av vägnämndens förrätt
ning måste skjutas upp och tidpunkten för en 
fortsättning inte kan utsättas och meddelas de 
sakägare som är närvarande innan sammanträ
det avslutas, skall tiden för följande samman
träde delges i enlighet med 2 mom. eller på det 
sätt som de sakägare som avses i detta moment 
kommer överens om. 

65 § 
Väglaget skall, om vägdelägarna inte beslu

tar annat, hålla årsstämma varje år före ut
gången av juni och vid behov även andra 
stämmor. Stämman sammankallas av sysslo
mannen eller bestyrelsens ordförande eller vid 
behov av dessas suppleant. Kallelsen skall 
sändas med post till eller på något annat sätt 
tillställas vägdelägarna. Kallelsen kan också 
delges så att stämman kungörs i en eller flera 
tidningar som har allmän spridning på orten 
och att de vägdelägare från andra kommuner 

Helsingfors den 4 februari 1994 

vilkas adress är känd underrättas genom brev. 
Kallelsebreven skall postas eller på annat sätt 
tillställas vägdelägarna och kungörelsen publi
ceras minst 14 dagar före stämman. 

99a§ 
Grundas en vägrätt i ett samfällt område och 

är värdet av det område som skall ersättas 
obetydligt jämfört med kostnaderna för att 
utreda vilka fastigheter som är delägare i 
området och vilken andel som hör till var och 
en av dem, tillämpas vad som stadgas om 
löseskillingen för ett samfållt område enligt 
243 § 2 och 3 mom. lagen om skifte. Detsamma 
gäller också annan ersättning som enligt denna 
lag skall betalas till delägarna i ett samfållt 
område och som är obetydligt jämfört med de 
utredningskostnader som avses ovan. 

107 a§ 
Vad som i 38 a och 38 d§§ stadgas om 

fastigheter skall också tillämpas på samfällda 
områden. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Jord- och skogsbruksminister Martti Pura 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av lagen om enskilda vägar 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 15 juni 1962 om enskilda vägar (358/62) 23 § 4 room. och 38 c§, av dessa 

lagrum 38 c§ sådan den lyder i lag av den 4 juli 1975 (521175), samt 
ändras 40 § l och 3 room., 42 och 43 §§, 45 § 1 room., 47 § 3 room., 51 § 1 och 2 room., 54§ 2-4 

m om., 65 § 1 m om. samt 99 a och 107 a§§, 
av dessa lagrum 40 § 1 och 3 room. sådana de lyder i lag av den 2 maj 1972 (322172), 43 §, 47 § 

3 m om., 51 § l och 2 m om., 54§ 2-4 m om. samt 99 a och l 07 a§§ sådana de lyder i nämnda 
lag av den 4 juli 1975, 42 §sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag samt 65 § l room. 
sådant det lyder i lag av den 23 december 1976 (1064176), som följer: 

Gällande lydelse FOreslagen lydelse 

23 § 

Är likväl väg i stad [eller kOping] belägen (4 room. upphävs) 
inom stadsplaneområde och kunna fastigheterna 
invid vägen jämföras med bebyggda tomter, må 
väghållningsskyldigheten fOrdelas enligt enahan-
da grunder som skyldigheten att underhålla gata. 

38 c § 
FOr lägenheter gemensam vägs område eller 

del därav, som till fOljd av byggande av väg eller 
eljest på grund av förändrade fOrhållanden icke 
längre behtJves eller av vars begagnande fastighet 
tillskyndat fölfång blivit oproportionerligt stort 
jämfört med nyttan av vägen, kan flyttas till 
annat ställe genom ägobyte eller mot full ersätt
ning Overföras till den fastighet, vartill området 
prövas bäst kunna hänföras. Samtidigt kan 
vägrätt, om det bör anses nödigt, grundas till det 
nya stället. Angående åtgärden gäller i övrigt i 
tillämpliga delar vad i 38 a § 2 mom. är stadgat. 
Områdes övefOring till fastighet sker utan änd
ring av mantalen. Ovan avsedda åtgärder vidta
gas vid vägförrättning, som hålles för i denna 
paragraf avsett ändamål, eller vid annan vägfOr
rättning. Utöver vad annorstädes i denna lag är 
stadgat gäller att även delägare i det gemensam
ma området äger rätt att sOka förrättning. 

40§ 
Vägförrättning verkställs av lantmäteriingen

jör med biträde av två för skiftesförrättningar 
valda gode män eller två medlemmar av väg-

38 c§ 
(upphävs) 

40§ 
Vägförrättning verkställs av en i 43 a § l 

mom. lagen om skifte avsedd förrättningsingen
jör med biträde av två gode män eller två 
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Gällande lydelse 

nämnden. Ha sakägarna överenskommit om de 
med väghållningen sammanhängande frågorna, 
kan förrättningen verkställas utan biträde av 
gode män eller vägnämndsmedlemmar. 

Sådan fastighetsingenjör i stad f eller köping], 
som får verkställa stycknings- och vissa andra 
lantmäteriförrättningar, får även inom sitt 
verksamhetsdistrikt med kommunens samtycke 
verkställa i l mom. avsedd förrättning. 

42§ 
Gäller vägförrättning skogsväg, skall förrätt

ningsingenjören om förrättningen underrätta 
centralskogsnämnden, på vilken det ankommer 
att, om den finner det nödigt, förordna sakkun
nig att på nämndens bekostnad biträda vid 
vägfärrät tningen. 

J annat än i l mom. nämnt fall äga förrätt
ningsmännen befogenhet att, då de finna det 
nödigt, kalla sakkunniga att biträda vid be
handlingen av särskilda frågor vid förrätt
ningen. Härvid skall till efterrättelse lända, vad 
om sakkunniga och dem tillkommande arvoden 
är i lagen om skifte stadgat. 

43 § 
Förrättningsingenjören skall kalla sakägarna 

till vägförrättning genom att tillkännagiva tid
en och platsen för sammanträdandet medels 
kungörelse på kommunens anslagstavla minst 
fjorton dagar före sammanträdets början. 

Vägförrättning skall dessutom kungöras i en 
eller två på orten spridda tidningar minst 
fjorton dagar före sammantädet samt genom 
kallelsebrev meddelas sökanden, ägare av fas
tighet, från vilken område behöves för ovan i 5, 
12 och 13 §§ avsedda ändamål, samt sådan 
sakägare från annan kommun, vars adress är 
nämnd i handlingarna eller eljest är av förrätt
ningsingenjören känd. Gäller förrättningen fas
tighet i statens, kommuns eller församlings ägo 
eller besittning, skall förrättningsingenjören om 
sammanträdet underrätta den myndighet, som 
förvaltar fastigheten eller utövar tillsyn över 
den. 

Underrättas alla sakägare om sammanträde 
genom kallelsebrev, erfordras likväl ej i 2 mom. 
stadgad kungörelse i tidning. 

Blir vid förrättning fråga om omkretsrågång, 
ägobyte eller områdes överförande till eller 
förenande med fastighet, skall saken behandlas 
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medlemmar av vägnämnden. Har sakägarna 
kommit överens om de frågor som gäller 
väghållningen, kan förrättningen verkställas 
utan gode män eller vägnämndsmedlemmar. 

En kommunal fastighetsingenjör kan med 
kommunens samtycke tjänstgöra som förrätt
ningsingenjör vid vägförrättningar som utförs 
inom kommunen. 

42§ 

Förrättningsmännen kan, då de finner det 
nödvändigt, kalla sakkunniga att biträda vid 
behandlingen av vissa frågor vid förrättningen. 
Härvid skall iakttas vad som i lagen om sk(fte 
stadgas om sakkunniga och deras arvoden. 

43 § 
Förrättningsingenjören skall tillkännage väg

förrättningens första sammanträde genom kallel
sebrev till sakägarna. Kan uppgift om någon 
sakägare eller om någon sakägares adress inte 
fås med rimligt besvär, tillkännages förrätt
ningens första sammanträde dessutom genom 
kungörelse i en eller två tidningar som har 
allmän spridning på orten. 

Gäller vägförrättningen en fastighet eller ett 
visst område som tillhär; ··era ägare gemensamt 
eller en väg som redan finns, räcker det att 
kallelsebrevet tillställs en 2v ägarna eller vägdel
ägarna. Framgår det ar ansökan att vägförrätt
ningen gäller ett väglags väg, skall kallelsebrevet 
tillställas väglaget. Gäller vägförrättningen ett 
samfällt område, tillställs kallelsebrevet delägar
laget med iakttagande av 26 § lagen om samfäl
ligheter (758189 ). 

Förrättningens första sammanträde anses ha 
tillkännagetts på behörigt sätt, om det ovan 
nämnda brevet minst 14 dagar före sammanträ
det har postats eller på något annat sätt till
ställts sakägaren eller om kungörelsen har pub
licerats minst 14 dagar före sammanträdet. 

Omkretsrågång, ägobyte eller ett områdes 
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vid sammanträde, som skall tillkännagivas på 
sätt i l och 2 mom. är stadgat. Dessutom skall 
sammanträde, där fråga om ägobyte eller om
rådes överförande till eller förenande med 
fastighet behandlas, genom kallelsebrev medde
las ägaren av den fastighet, genom kallelsebrev 
meddelas ägaren av den fastighet, som saken 
berör, såframt denne icke är sådan sakägare 
vid vägförrättningen, som eljest skall tillställas 
kallelsebrev. 

Gäller fråga fastighet med flera ägare, sam
fällt område eller förefintlig väg, är det tillfyl
lest om i 2, 3 och 4 mom. avsett kallelsebrev 
tillställes en av ägarna, delägarna av det sam
fällda området eller vägdelägarna. Om av 
ansökan framgår, att vägförrättning gäller väg
lags väg, skall kallelsebrevet tillsändas väglaget. 

I denna paragraf avsett kallselsebrev skall 
minst fjorton dagar före sammanträdet såsom 
rekommenderat inlämnas till posten för beford
ran. I kungörelse och kallelsebrev skola sak
ägarna uppmanas att infinna sig till förrätt
ningen samt att där förete de åtkomst- och 
andra handlingar, vilka berättiga dem att föra 
talan. 

Ha alla de som äro sakägare vid förrättning 
kommit tillstädes eller minst fjorton dagar före 
förrättningens början bevisligen av förrätt
ningsingenjören erhållit uppmaning att infinna 
sig, kan förrättningen verkställas även om 
sammanträdet icke blivit kungjort och delgivet 
på sätt i denna paragraf är stadgat. 

45 § 
M ås te vägförrättning tills vidare uppskjutas 

och dagen för följande sammanträde ej utsättas 
och sakägarna därom meddelas före samman
trädets avslutande, skall dagen för följande 
sammanträde delgivaf:. på sätt i 43 § stadgas 
eller sakägarna överenskommit. Angående så
dan fortsatt förrättning skola i 43 § 2 mom. och 
44 § nämnda myndigheter särskilt underrättas. 

47 § 

Vad i l och 2 mom. är stadgat gäller i 
tillämpliga delar även kostnaderna för ovan i 
38 a, 38 b, 38 c och 38 d §§ avsedda åtgärder. 

51§ 
Såframt ej annat följer av stadgandena i 
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överförande till eller förenande med fastighet, 
skall, om de verkställs i samband med vägför
rättningen, tillkännages på det sätt som i fråga 
om motsvarande åtgärder stadgas i lagen om 
skifte. 

Utan hinder av vad som stadgas om tillkänna
givande kan en vägförrättning samt rågång, 
ägobyte och ett områdes överförande till och 
förenande med fastighet vilka utförs i samband 
med vägförrättningen verkställas, om alla sak
ägare antingen är personligen närvarande eller 
lagligen företrädda och ingen motsätter sig att 
förrättningen inleds. 

45 § 
Om behandlingen av en vägförrättning måste 

skjutas upp och tidpunkten för följande sam
manträde inte kan utsättas och meddelas de 
närvarande sakägarna innan sammanträdet av
slutas, skall tiden för följande sammanträde 
delges i enlighet med 43 § eller på det sätt som 
de sakägare som avses i detta moment kommer 
överens om. 

47 § 

Vad som i l och 2 mom. stadgas gäller i 
tillämpliga delar också kostnaderna för de 
åtgärder som avses i 38 a, 38 b och 38 d §§. 

51§ 
Om inte annat följer av denna lag, skall 
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denna lag, skall i fråga om förfarandet vid 
vägförrättning, kostnaderna för förrättningen 
och indrivningen av dem samt granskningen av 
förrättningen i tillämpliga delar lända till efter
rättelse vad i skifteslagstiftningen i motsvaran
de delar är föreskrivet angående servitutsför
rättning. 

Angående rågång, ägobyte och ett områdes 
överförande till och förenande med fastighet 
vid vägförrättning, förfarandet därvid samt 
kostnaderna för sådan åtgärd och indrivandet 
av dem samt granskningen av åtgärden skall, 
om ej annat följer av stadgandena i denna lag, 
i tillämpliga delar lända till efterrättelse vad i 
skifteslagstiftningen är stadgat angående nämn
da åtgärder. Förrättningsmännen skola genom 
beslut bestämma, vid vilken tidpunkt område 
skall tillträdas. 

54§ 

Tiden och platsen för vägnämndens förrätt
ning skola av nämndens ordförande tillkänna
givas genom kungörelse på kommunens anslags
tavla minst fJorton dagar före sammanträdet 
sant genom kallelsebrev till sökanden och 
väglaget eller, om sådant ej bildats, till vägde
lägarna ävensom till den som särskilt beröres 
av förrättningen. Kallelsebrevet skall såsom 
rekommenderat inlämnas till posten för beford
ran minst fjorton dagar före sammanträdet. 
Såframt de som skall tillställas kallelsebrev 
infunnit sig till förrättningen eller befinnas 
minst fjorton dagar före förrättningens början 
bevisligen av ordföranden ha fått uppmaning 
att inställa sig, kan förrättningen äga rum, 
även om sammanträdet icke blivit kungjort och 
delgivet på sätt i detta moment stadgas. 

Gäller förrättning fastighet i statens, kom
muns eller församlings ägo eller besittning, 
skall ordföranden på sätt i 2 mom. är sagt 
medelst kallelsebrev om förrättningen under
rätta den myndighet, som förvaltar fastigheten 
eller utövar tillsyn över den. Då fråga är om 
fastighet med flera ägare eller om samfällt 
område, är meddelande till en av ägarna eller 
delägarna tillfyllest. 

Måste vägnämndens förrättning uppskjutas 
och kan dagen för förrättningens fortsättande 
icke bestämmas, skall meddelande om följande 

2 331476D 
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fråga om förfarandet vid vägförrättning, kost
naderna för förrättningen och indrivningen av 
dem i tillämpliga delar iakttas vad i skifteslag
stiftningen i motsvarande delar stadgas om 
servitutsförrättning. 

I fråga om rågång, ägobyte och ett områdes 
överförande till och förenande med fastighet 
vid vägförrättning, förfarandet därvid samt 
kostnaderna för sådana åtgärder och indrivan
det av kostnaderna skall, om inte något annat 
följer av denna lag, i tillämpliga delar iakttas 
vad i skifteslagstiftningen stadgas om dessa 
åtgärder. Förrättningsmännen skall genom be
slut bestämma vid vilken tidpunkt området 
skall tillträdas. 

54§ 

Vägnämndens ordförande skall tillkännage 
tiden och platsen för vägnämndens förrättning 
genom kallelsebrev till sökanden och väglaget 
eller, om något sådant inte har bildats, till 
vägdelägarna liksom även till den som särskilt 
berörs av förrättningen. Kan uppgift om någon 
av dem till vilka kallelsebrevet skall skickas eller 
dennes adress inte fås med rimligt besvär, skall 
förrättningen dessutom tillkännages genom kun
görelse i en eller två tidningar som har allmän 
spridning på orten. Gäller förrättningen en fas
tighet eller ett visst område som tillhör flera 
ägare gemensamt eller ett samfällt område, 
tillämpas vad som stadgas i 43 § 2 mom. På 
tillkännagivandet tillämpas dessutom stadgan
dena i 43 § 3 mom. 

Om de till vilka kallelsebrev skall sändas har 
infunnit sig till förrättningen kan förrättningen 
äga rum även om sammanträdet inte tillkän
nagetts på föreskrivet sätt. 

Om behandlingen av vägnämndens förrätt
ning måste skjutas upp och tidpunkten för en 
fortsättning inte kan utsättas och meddelas de 
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sammanträde delgivas på sätt i 2 och 3 mom. 
stadgas eller sakägarna överenskommit. 

65 § 
Väglag skall, såframt ej vägdelägarna annor

lunda besluta, sammanträda till årsstämma 
varje år före utgången av juni månad och vid 
behov även till annan stämma. Stämman 
sammankallas av sysslomannen eller bestyrel
sens ordförande eller vid behov av dessas 
suppleant. Kallelsen skall sändas till vägdelä
garna genom rekommenderat brev eller delgi
vas dem på annat sätt bevisligen. Kallelse kan 
delgivas jämväl så, att stämman kungöres i en 
eller flera på orten allmänt spridda tidningar 
och att de vägdelägare från annan kommun, 
vilkas adress är känd, underrättas medelst 
brevkort. Kallelsen skall delgivas senast fjorton 
dagar före stämman. 

99 a§ 
Grundas vägrätt i lägenheters samfällda om

råde eller öveJföres samfällt område till fastighet 
i enlighet med vad i 38 c § är sgat och är värdet 
av område, som skall ersättas, ringa jämfört 
med kostnaderna för utredande av vilka lägen
heter som äro delägare i området och vilken 
andel som tillkommer envar av dem, behöver 
sådan utredning ej företagas. Angående betal
ning och nedsättande av ersättning för område, 
som skall överföras till fastighet, gäller i 
tillämpliga delar vad om löseskillningen för i 
243 § lagen om skifte avsett samfällt område är 
stadgat. 

107 a§ 
Vad i denna lag är stadgat om fastighet gäller 

i tillämpliga delar även statens skogsmark. 
Vad i 38 a, 38 c och 38 d§§ är stadgat om 

fastighet skall även tillämpas på lägenheters 
samfällda område. 
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sakägare som är närvarande innan sammanträ
det avslutas, skall tiden för följande samman
träde delges i enlighet med 2 mom. eller på det 
sätt som de sakägare som avses i detta moment 
kommer överens om. 

65 § 
Väglaget skall, om vägdelägarna inte beslu

tar annat, hålla årsstämma varje år före ut
gången av juni och vid behov även andra 
stämmor. Stämman sammankallas av sysslo
mannen eller bestyrelsens ordförande eller vid 
behov av dessas suppleant. Kallelsen skall 
sändas med post till eller på något annat sätt 
tillställas vägdelägarna. Kallelsen kan också 
delges så att stämman kungörs i en eller flera 
tidningar som har allmän spridning på orten 
och att de vägdelägare från andra kommuner 
vilkas adress är känd underrättas genom brev. 
Kallelsebreven skall postas eller på annat sätt 
tillställas vägdelägarna och kungörelsen publice
ras minst 14 dagar före stämman. 

99 a§ 
Grundas en vägrätt i ett samfällt område och 

är värdet av det område som skall ersättas 
obetydligt jämfört med kostnaderna för att 
utreda vilka fastigheter som är delägare i 
området och vilken andel som hör till var och 
en av dem, tillämpas vad som stadgas om 
löseskillingen för ett samfällt område enligt 
243 § 2 och 3 mom. lagen om skifte. Detsamma 
gäller också annan ersättning som enligt denna 
lag skall betalas till delägarna i ett samfällt 
område och som är obetydligt jämfört med de 
utredningskostnader som avses ovan. 

107 a§ 

Vad som i 38 a och 38 d §§ stadgas om 
fastigheter skall också tillämpas på samfällda 
områden. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 


