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Begäran om yttrande om regeringens proposition med förslag till lag
om ändring av landsvägslagen
Inledning
Kommunikationsministeriet begär yttranden om bifogade utkast till regeringens proposition
med förslag till lag om ändring av landsvägslagen (503/2005). Propositionen som nu är på
remiss är ett tjänstemannaförslag.
Syftet med propositionen är att de i 6 § 1 mom. 14 punkten i landskapslagen avsedda
uppgifterna inom trafik och väghållning ska överföras från staten till landskapen. Genom
propositionen överförs också vissa uppgifter till Trafikverket från de närings-, trafik- och
miljöcentraler som läggs ner i samband med landskapsreformen. Staten ska fortfarande äga
landsvägarna, och finansieringen av väghållningen ska genomföras som särskild
finansiering.
I propositionen föreslås det att lagens rubrik ändras till lagen om trafiksystem och
landsvägar och att tillämpningsområdet utvidgas därefter. Det föreslås att lagen ska
innehålla nya bestämmelser om trafiksystemsplaneringen på riks- och landskapsnivå och
mer exakta bestämmelser om den servicenivå som baserar sig på klassificeringen av
landsvägar. Propositionen innehåller också förslag till sådana nya bestämmelser som
landskapsreformen förutsätter och som gäller landskapens och statens samarbete för
ordnandet av underhållet av landsvägar samt organisering av ledning och avtal och annan
organisering i anknytning till detta.

Bakgrund
Regeringens proposition hänför sig till regeringens proposition med förslag till lagstiftning om
inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården, som
överlämnades till riksdagen den 2 mars 2017, samt till den underrättelse som gäller
Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (RP 15/2017 rd).
Torsdagen den 24 augusti 2017 ordnar kommunikationsministeriet ett öppet samråd om
ändringen av landsvägslagen.
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Syftet med förslaget är att verkställa landskapsreformen till den del det gäller de
uppgiftsområden inom trafik och väghållning som ingår i 6 § 1 mom. 14 punkten i
landskapslagen. Till propositionens centrala syften hör därtill att säkerställa enhetligheten i
fråga om landsvägsnätet samt en tillräcklig servicenivå för landsvägarna i hela landet. I
propositionen klargörs fördelningen av befogenheter mellan staten och landskapet i trafikoch väghållningsuppgifter.

Svarsanvisningar för mottagarna
Vi ber er att särskilt
 fästa uppmärksamhet vid hur ordnandet och styrningen av väghållningen ska genomföras,
 utvärdera trafiksystemplaneringshelheten på riksomfattande nivå och landskapsnivå,
 utvärdera samarbetet mellan landskapen och staten samt
 se över olika aktörers roll i de ovan nämnda helheterna.
Vi ber er avge ert utlåtande genom att svara på begäran om yttrande som publicerats på
webbplatsen utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. Om
möjligt kan utlåtandena delas in enligt de rubriker som angetts i begäran om yttrande.
För att avge ett yttrande måste ni registrera er och logga in i utlåtande.fi. Närmare
anvisningar för användningen av tjänsten finns under Anvisningar > Bruksanvisningar på
webbplatsen utlåtande.fi. Stöd för ibruktagandet av tjänsten fås på adressen
lausunto.om@om.fi.
Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi

Tidsplan
Vi ber er lämna in ert utlåtande till kommunikationsministeriet senast den 4 september 2017.

Beredare:
Mer information:
Ari-Pekka Manninen, enhetsdirektör, trafikråd, tfn 0295 34 2626, ari-pekka.manninen@lvm.fi
Eeva Ovaska, överinspektör, tfn 0295 34 2354, eeva.ovaska@lvm.fi
Mervi Karhula, trafikråd, tfn 0295342976, mervi.karhula@lvm.fi

Länkar
http://alueuudistus.fi/sv/framsida - Information om landskapsreformen

Bilagor:
Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av landsvägslagen.pdf
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Remissinstansens yttrande
Allmänna kommentarer om förslaget

Era kommentarer om lagens 1 kap. Allmänna bestämmelser

Era kommentarer om lagens nya 1 a kap. Trafiksystemplanering

Era kommentarer om lagens nya 1 b kap. Förhållandet mellan staten och landskapet

Era kommentarer om lagens 2 kap. Planering av landsväg

Era kommentarer om lagens nya 9 kap. Övergångsbestämmelser i anslutning till införandet
av landskapsreformen

Era kommentarer om lagens övriga kapitel (kapitel 3-7)

Övriga kommentarer

Ni kan lämna in bilagor i samband med utlåtandet. Tillåtna filformat är: pdf, doc, docx, xls,
xlsx, ppt, pptx, csv, txt, rtf, zip, jpg, jpeg, png, gif och tif. Filstorleken på bilagorna bör
underskrida 50 Mb.

Ovaska Eeva
Kommunikationsministeriet
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