INFORMATION TILL VÄGLAGEN
Den nya lagen om enskilda vägar (560/2018) trädde i kraft 1.1.2019. Den nya lagen finns att läsa på FINLEX.
www.finlex.fi på svenska > lagstiftning > uppdaterad lagstiftning > gå till författning nummer/år
Några ändringar som kan nämnas är:
- delägarna kan komma överens om att väglagets stämma sammankallas per e-post
- väglaget kan upprätta stadgar
- grundavgift kan uppbäras också av utomstående användare
- en vägdelägare eller annan sakägare kan hos väglaget yrka på rättelse av beslut
- klander av väglagets beslut ska väckas vid tingsrätten
Myndigheter för ärenden som gäller enskilda vägar
De kommunala vägnämndernas uppgifter i fråga om förrättning av enskild väg har överförts till
Lantmäteriverket.
Ärenden som gäller klander av väglagets beslut har helt och hållet överförts till tingsrätterna för avgörande.
Klandertalan ska väckas vid den tingsrätt som fungerar som jorddomstol. En vägdelägare eller annan
sakägare kan först yrka på rättelse av väglagets, sysslomannens eller bestyrelsens beslut hos väglagets
stämma.
Tillstånd för avlägsnande av byggnad, anläggning eller växtlighet från frisikts- och skyddsområden i vissa
situationer samt undantag från bygginskränkning beviljas av kommunens byggnadstillsynsmyndighet.
Understöd för enskilda vägar
Kommunerna kan fortsättningsvis understöda enskilda vägar. Kommunen beslutar själv om de bidrag som
av dess medel beviljas för väghållning av enskilda vägar samt principerna för bidragen.
Förutsättningen för beviljande av bidrag för väghållningen enligt den nya lagen är dock:
1) att det har bildats ett väglag för att sköta de ärenden som gäller vägen och
2) att uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen är uppdaterade i registret över enskilda vägar och
3) att uppgifter om viktbegränsningar och begränsningar eller förbud att använda vägen är uppdaterade i
trafikverkets Digiroad-system (informationssystemet för väg- och gatunät)
www.maanmittauslaitos.fi svenska > bostäder och fastigheter > meddela beslut och kontaktuppgifter
www.vayla.fi aineistot > avoin data > digiroad > yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin
Mera uppgifter angående kommunens vägbidrag fås av samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 3585 724.

Information i väglagsfrågor
Myndigheterna ger råd inom sitt verksamhetsområde i enlighet med förvaltningslagen.
Lantmäteriverkets kundservice: tfn 029 530 1120, kundservice@lantmateriverket.fi
Egentliga Finlands tingsrätt, PB 376, 20101 Åbo, varsinais-suomi.ko@oikeus.fi
Byggnadstillsynens kundbetjäning tfn 040 488 6080
Allmän rådgivning i vägfrågor fås från Vägföreningen i Finland. Medlemmar i vägföreningen kan kontakta
Simo Takalammi direkt.
Kontaktuppgifter:
tfn 040 730 9266
e-post simo.takalammi@tieyhdistys.fi
Icke medlemmar kan ringa numret 0200 345 20. Samtalet kostar 0,92 euro/min + lsa.

Information och länkar finns också på stadens hemsida.
www.pargas.fi boende- och miljö > gator och trafik > enskilda vägar och vägbidrag

Tjänster för väglag (TIKO-vägdisponenter)
I Pargas finns två vägdisponenter som erbjuder olika slag av tjänster gällande enskilda vägar.
Vägdisponenterna fungerar som självständiga företagare och prissätter själva sina tjänster.
Raili Willberg
Lielahden rantatie 82
21630 LIELAHTI TL
tfn 050 562 9232
raili.willberg@parnet.fi

Peter Karlsson
Väcklaxvägen 74
21660 NAGU
tfn 040 555 4328
peter.karlsson@pp2.inet.fi

Handböcker:
Lantmäteriverkets publikation ” Vägenhetsberäkning för enskilda vägar” hittar du på lantmäteriverkets
hemsida:
www.maanmittauslaitos.fi svenska > information om oss > aktuellt > tidskrifter och publikationer
Vägföreningen har gett ut en ny handbok kring den nya lagen "Yksityisteiden hallinto 2019".
Handboken kan du köpa här:
www.tieyhdistys.fi yksityistiet > yksityistieoppaat

