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Beslut 

Med stöd av 12 § vägtrafiklag (1983:27) för landskapet Åland beslutar 

Ålands landskapsregering att ge Skördefestens Vänner r.f. tillstånd för att 

sätta upp vägvisningsskyltar till deltagande verksamheter under perioden 

25.5-26.5.2019 då Åland Grönskar pågår samt 20-22.9.2019 då 

Skördefesten pågår. Tillståndet gäller enligt de villkor som följer nedan. 

 

Villkor 

1. Vägvisarna ska placeras på egna anordningar inom landskapets 

vägområde på de platser som anges i ansökan. Om vägvisarna 

placeras utanför vägområdet ska markägaren kontaktas.  

 

2. Vägvisarna får inte uppsättas på vägens innerslänt eller i 

korsningsområden så nära körbanas kant att dessa utgör en trafikfara 

eller skymmer trafikskyltar och övriga väganordningar.  

 

3. Samtliga vägvisare ska följa i anhållan beskrivet utseende.  

 

4. Vägvisarna får inte hindra normala vägunderhållsåtgärder.  

 

5. Efter evenemangen ska vägvisarna genast tas bort. Vägvisare till 

Åland Grönskar tas bort senast 26.5.2019 och vägvisare till 

Skördefesten ska tas bort senast 22.9.2019.  

 

6. Vägvisarna anskaffas och bekostas av sökanden. 

 

Motivering 

Enligt 12 § vägtrafiklag (1983:27) för landskapet Åland får märken, 

skyltar och andra anordningar inte sättas upp på en väg eller på en vägs 

sido-, skydds- eller frisiktsområde utan tillstånd. 

 

Både Åland Grönskar och Skördefesten är årliga återkommande 

tidsbegränsade evenemang med många besökare som kommer bortifrån 
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Åland. Ålands landskapsregering gör bedömningen att vägvisarna är 

nödvändiga för att besökare på ett trafiksäkert sätt ska hitta till de 

deltagande verksamheterna. 

 

Landskapsregeringen beviljar enligt praxis enbart skyltar som följer 

landskapsförordning (2005:35) om vägmärken. Beviljandet i detta fall 

motiveras med att skyltarna i samband med båda evenemangen ska vara 

uppsatta upp till tre dagar och att skyltarna är utformade så att de inte kan 

förväxlas med vägmärken.  Med ovan givna villkor bedömer Ålands 

landskapsregering att skyltarna kan uppsättas utan att trafiksäkerheten 

äventyras. 

 

Bakgrund 

Skördefestens Vänner r.f., genom Projektledare Anita Lundin, inkom 

13.3.2019 med en anhållan om att få sätta upp vägvisare till 

evenemangen Åland Grönskar 25-26.5.2019 och Skördefesten 20-

22.9.2019.  

 

Avgift 

För beslutet debiteras en avgift om 50 euro enligt Ålands 

landskapsregerings beslut (2018:25) om avgifter för prestationer vid 

landskapsregeringens allmänna förvaltning under punkten Prövning av 

ansökan om tillstånd enligt 12 § vägtrafiklag (1983:27) för landskapet 

Åland, Tillfällig skyltning. 

 
 


