
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom ändring av 79 § i landsvägslagen Utgiven i Helsingfors den 31 december 2015

1628/2015

Lag
om ändring av 79 § i landsvägslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i landsvägslagen (503/2005) 79 § som följer: 

79 §

Utbetalning av ersättning samt ränta

De förskottsersättningar och slutliga ersättningar som väghållningsmyndigheten ålagts
att betala, jämte sex procents årlig ränta, ska betalas inom tre månader räknat från den tid-
punkt då ersättningarna bestämdes. Vid dröjsmål med betalningen av ersättning ska på
denna betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntela-
gen (633/1982).

Vid ägoreglering är mottagaren av ett område skyldig att till väghållningsmyndigheten
betala en ersättning för området till den del som ersättningen inte kan dras av från de be-
talningar som väghållningsmyndigheten påförts, och överlåtaren av området får en ersätt-
ning av väghållningsmyndigheten för det överlåtna området. På de ersättningar som avses
i detta moment tillämpas vad som i 1 mom. bestäms om beräkning av ränta och utbetalning
av ersättning.

Den årliga räntan på sex procent enligt 1 mom. beräknas från och med besittningstagan-
det enligt 56 §, om inte annat överenskoms när det gäller besittningstagande enligt 56 § 3
mom., samt i de fall som nämns i 74 och 75 § från och med tidpunkten för slutsamman-
trädet i samband med landsvägsförrättningen. Ränta på ersättning som bestämts på grund
av ägoreglering beräknas från den tidpunkt som vid förrättningen har bestämts för besitt-
ningstagande av områdena.

Ersättningar som väghållningsmyndigheten ålagts betala vid landsvägsförrättning och i
2 mom. avsedda ersättningar för ägoreglering till överlåtaren av ett område betalas av
närings, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och
förvaltningscenter.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
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