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Lag
om ändring av 58 § i lagen om enskilda vägar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om enskilda vägar (560/2018) 58 § som följer:

58 §

Väglagets stämma

Vägdelägarna beslutar om väghållningen och andra angelägenheter som gäller väglaget
vid väglagets stämma.

Väglagets stämma kan även hållas i en elektronisk verksamhetsmiljö om det beslutas
vid väglagets stämma eller bestäms i väglagets stadgar.

Väglagets syssloman eller bestyrelse kan tillåta deltagande i väglagets stämma med
hjälp av post eller datakommunikationsförbindelse eller något annat tekniskt hjälpmedel
och bestämma en tidsfrist för anmälan om sådant deltagande.

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i denna lag ska väglagets stämma särskilt
fatta beslut om

1) fastställande av en budget för följande eller innevarande räkenskapsperiod och när
väglagets räkenskapsperiod ska börja och sluta,

2) granskning och godkännande av redovisningen för föregående räkenskapsperiod el-
ler förordnande av två personer att på förhand och efteråt granska redovisningen och läm-
na stämman en redogörelse för granskningens resultat,

3) beviljande av ansvarsfrihet för sysslomannen eller bestyrelsen,
4) val av väglagets syssloman eller bestyrelse och befrielse av sysslomannen eller be-

styrelsen från uppdraget,
5) fastställande av vägenhetsberäkningen,
6) fastställande av debiteringslängden för vägavgifter och bestämmande av grunderna

för bruksavgiften samt vid behov om fastställande av bruksavgifter,
7) upptagande av penninglån,
8) sökande av rågång som avses i 103 § 2 mom. i fastighetsbildningslagen, när detta

behövs för väghållningen,
9) utfärdande av anvisningar om väghållningen till sysslomannen eller bestyrelsen,
10) beviljande av tillstånd för regelbunden användning av vägen för andra än vägdel-

ägare,
11) upplåtande av vägrätt till befintlig väg eller upphävande av vägrätt som upplåtits

av väglaget,
12) väglagets stadgar,
13) bemyndigande av en utomstående aktör att sköta vägförvaltningen och väghåll-

ningen,
14) initiativ som vägdelägarna tagit i fråga om väghållningen.
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197/2021  
Denna lag träder i kraft den 12 mars 2021. Denna lag tillämpas på sådana stämmor till
vilka kallelse har utfärdats i enlighet med denna lag och som hålls medan denna lag är i
kraft.

Helsingfors den 12 mars 2021

Republikens President

 Sauli Niinistö

Kommunikationsminister Timo Harakka
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