
       

  

 

PRINCIPBESLUT FÖR BEVILJANDE AV TILLSTÅND ATT UTFÖRA ARBETE INOM VÄGOMRÅDE 
 

 
Landskapsregeringen kan med stöd av 53 § LL om allmänna vägar (23/1957) ge tillstånd att utföra 
arbete inom vägområde. 
 
Följande villkor skall, i tillämpliga delar, följas i ett beslut där tillstånd beviljas för att utföra arbete 
inom vägområde: 
 
1. För arbeten inom vägområdet skall så länge dessa pågår, uppsättas vederbörliga varnings- 

och anvisningsskyltar för att informera trafiken på landsvägen om eventuell fara orsakad 
av arbetsåtgärderna. Även efter att arbetet avslutats för dagen bör behövliga 
varningsskyltar och – anordningar finnas uppsatta så länge behov finns. Sökanden svarar 
för alla flyttningar, skador och reparationer av befintliga anordningar på vägen och dess 
sidoområden som uppkommit genom åtgärden. 

 
2. Ledningar och anordningar skall i första hand placeras ytterom dikets ytterslänt. Endast 

ifall därom skriftligen överenskommits med väghållaren, kan placeringen vara i 
ytterslänten. Ledningar som skall anläggas i belagd väg skall borras eller pressas under 
vägkroppen medan ledningar under grusvägar kan grävas genom vägkroppen. För 
fastställande av ledningens läge skall sökanden utmärka ledningen med bestående synliga 
märkningar eller positionsbestämma ledningen genom GPS-mätning varvid resultatet 
överlämnas till väghållaren i digitalt format. 

 
3. Vägområdet skall efter arbetet återställas till minst samma skick som innan och i enlighet 

med anvisningar av väghållarens representant. Platssyn skall hållas såväl före som efter 
arbetsutförandet. Synen utförs av nämnd person på trafikavdelningen tillsammans med 
en representant för sökanden. 

 
4. Alla kostnader för arbetet betalas av sökanden. Sökanden svarar även för eventuella 

reparationskostnader av vägen och sidoområdena föranledda av åtgärden under ett års 
tid, räknat från det att åtgärden avslutats. 

 
5. Väghållaren ansvarar inte för eventuella skador, som kan åstadkommas på anordningar 

p.g.a. normala vägunderhållsåtgärder. 
 
6. Sökanden skall på egen bekostnad utföra alla erforderliga åtgärder för att skydda eller 

flytta kabel/ledning/anordning som kan erfordras ifall vägen byggs om, breddas, förses 
med separat gång- och cykelväg, grundförbättras eller att vägen förses med olika 
trafikanordningar såsom vägmärken, vägbelysning och dylikt. 

 
7. För närmare bestämning av tiden för arbetet och med arbetsutförandet 

sammanhängande åtgärder, skall sökanden kontakta i beslutet nämnd person i god tid 
innan arbetet påbörjas. 

 
 
 


