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Lag
om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) 4, 84, 103 och 104 §, sådana

de lyder, 4 § i lag 980/2018, 84 § i lag 566/2016 och 103 och 104 § i lag 1501/2019, och
fogas till lagen en ny 4 a § och till 99 §, sådan den lyder i lag 980/2018, ett nytt 2 mom.

som följer:

4 §

Landsvägar

En landsväg är en statsägd väg eller en väg som innehas med vägrätt och som har anvi-
sats för allmän trafik och förvaltas av Trafikledsverket. Landsvägarna är beroende på sin
betydelse för trafiken riksvägar, stamvägar, regionala vägar eller förbindelsevägar.

Riksvägarna betjänar långväga trafik som är riksomfattande eller rör sig över land-
skapsgränserna. Stamvägarna kompletterar nätet av riksvägar och betjänar trafiken inom
landskapen. De regionala vägarna betjänar trafiken inom de ekonomiska regionerna och
förbinder dem med riks- och stamvägar. De övriga landsvägarna är förbindelsevägar. När-
mare bestämmelser om på vilka grunder landsvägarna ska klassificeras som riksvägar,
stamvägar, regionala vägar och förbindelsevägar får utfärdas genom förordning av stats-
rådet.

De landsvägar som hör till det nationellt viktiga stomnätet förbinder de största nationel-
la och internationella centrumen och knutpunkterna med varandra samt betjänar särskilt
den långväga trafiken. Närmare bestämmelser om till vilka delar landsvägarna hör till
stomnätet utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

En landsväg kan vara en motorväg eller motortrafikled eller annan väg avsedd för trafik
av en viss art. Närmare bestämmelser om motorvägars och motortrafikleders tekniska
egenskaper utfärdas genom förordning av statsrådet. En landsväg kan även vara avsedd att
användas endast på vintern (särskild vinterväg).

4 a §

Framställning om en landsvägs funktionella klass

Trafikledsverket gör en framställning till Transport- och kommunikationsverket om att
en landsväg ska klassificeras som riksväg eller stamväg och om att en riksväg eller stam-
väg ska ändras till en regional väg eller förbindelseväg samt en framställning om funktio-
nell klass som berör flera närings-, trafik- och miljöcentralers område. En närings-, trafik-
och miljöcentral gör en framställning om att en landsväg ska klassificeras som regional
väg eller förbindelseväg.
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Den som svarar för en framställning som avses i 1 mom. ska ge andra i 11 § avsedda
myndigheter som svarar för väghållningen och som ärendet gäller samt de kommuner och
landskapsförbund på vars område landsvägen är belägen möjlighet att delta i beredningen
av framställningen. Innan framställningen godkänns ska den som svarar för framställning-
en begära utlåtande av de ovannämnda kommunerna och landskapsförbunden samt ge till-
fälle att framföra åsikter. Framställningen ska i detta syfte delges genom offentlig kungö-
relse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen (434/2003). Kun-
görelsen och framställningen ska dock hållas tillgängliga i 30 dagar utan avbrott. Informa-
tion om kungörelsen ska utan dröjsmål offentliggöras i de kommuner där landsvägen är
belägen. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen
(410/2015).

En framställning som avses i 1 mom. kan beredas som en del av en vägplan. Då iakttas
vad som i 2 kap. föreskrivs om utarbetandet av en vägplan. När en framställning bereds
som en del av en vägplan ska framställningen om landsvägens funktionella klass med av-
vikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. göras av den aktör som enligt 15 f § ansvarar för
utarbetandet av vägplanen.

84 §

Ersättningsfria överlåtelser

Staten har inte rätt till ersättningar enligt denna lag. Statliga affärsverk har dock rätt till
ersättning. Statsrådet kan av särskilda skäl besluta på annat sätt om statens rätt till ersätt-
ning.

När en enskild väg eller en gata ändras till landsväg övergår väglagets eller vägdelägar-
nas vägområde och gatuområde utan ersättning till väghållaren.

99 §

Beslutsfattande

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Transport- och kommunikationsverket fastställer om en landsväg klassificeras som en

riksväg, stamväg, regional väg eller förbindelseväg.

103 §

Delgivning och delfående av beslut

Transport- och kommunikationsverket sänder besluten om godkännande av utrednings-
planer och vägplaner samt om förlängning av deras giltighetstid och om fastställande av
en landsvägs funktionella klass till närings-, trafik- och miljöcentralen och väghållaren.
Närings-, trafik- och miljöcentralen ska delge beslutet offentligt genom offentlig kungö-
relse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Information om
kungörelsen ska utan dröjsmål offentliggöras i de kommuner vars område planen gäller.
Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen.

Ett sådant beslut om godkännande av en vägplan som är av ringa betydelse kan delges
genom bevislig delgivning. Bestämmelser om bevislig delgivning finns i förvaltningsla-
gen. Bestämmelser om delgivning av beslut på elektronisk väg finns i lagen om elektro-
nisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).
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104 §

Meddelande om beslut till dem som gjort en anmärkning och till myndigheterna

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska samtidigt när ett beslut om godkännande av en
utredningsplan och en vägplan delges offentligt i enlighet med 103 §, genom vanlig del-
givning meddela om beslutet till dem som gjort en anmärkning om planen och vars adres-
ser är kända. Bestämmelser om vanlig delgivning finns i förvaltningslagen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska meddela kommunen och landskapsförbundet
samt vid behov även andra myndigheter om beslut om godkännande av och om förläng-
ning av giltighetstiden för en utredningsplan och en vägplan samt om beslut om faststäl-
lande av en landsvägs funktionella klass. Information om var och hur länge beslutet hålls
tillgängligt ska bifogas meddelandet.

————
Denna lag träder i kraft den 7 februari 2023.
På en vägplan som är anhängig vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestäm-

melser som gällde vid ikraftträdandet, om planen har lagts fram på det sätt som avses i 27 §
2 mom. före ikraftträdandet.

Helsingfors den 3 februari 2023

Republikens President

 Sauli Niinistö

Kommunikationsminister Timo Harakka
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET     ISSN 1456-9663

3


