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Statsrådets förordning

25/2014

om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Republiken Finland och Konungariket
Sverige om skötseln av riksgränsen mellan de båda länderna

Utfärdad i Helsingfors den 13 mars 2014

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §
Den i Stockholm den 13 januari 2014 in-
gågna övereneskommelsen mellan Republi-
ken Finland och Konungariket Sverige om
skötseln av riksgränsen mellan de båda län-
derna träder i kraft den 29 mars 2014 så som
därom har överenskommits.
Överenskommelsen har godkänts av repu-
blikens president den 31 januari 2014. No-
terna om dess godkännande har utväxlats den
27 mars 2014.

2 §
Bestämmelserna i övereneskommelsen är i

kraft som förordning.

3 §
Denna förording träder i kraft den 29 mars

2014.

Helsingfors den 13 mars 2014

Utrikesminister Erkki Tuomioja

Lagstiftningsråd Maria Guseff
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ÖVERENSKOMMELSE MELLAN REPUBLIKEN FINLAND OCH  

KONUNGARIKET SVERIGE 

OM SKÖTSELN AV RIKSGRÄNSEN MELLAN DE 

BÅDA LÄNDERNA 

 
 

Artikel l 
 

Med riksgränsen mellan Republiken Finland och Konungariket Sverige avses i 
denna överenskommelse den gräns som fastställts vid den sista allmänna över-
synen mellan länderna. 
 

Artikel 2 
 
De fördragsslutande parterna förbinder sig genom denna överenskommelse att 
ombesörja gränsens tekniska definition, tillsyn och skötsel samt vidta nödvän-
diga åtgärder för att vidmakthålla gränsutmärkningen i det skick den erhållit 
vid gränsöversynen. Till dessa åtgärder hör bland annat: 
 

− underhåll av gränsens tekniska definition 

− reparationer av skador på gränsmärken 

− underhåll av gränsmärkenas målning 

− siktröjning vid gränsmärken och i gränsgator 

− komplettering med nya gränsmärken respektive iordningställande av 

äldre markeringar i de fall tekniska arbeten eller andra förändringar i ter-

rängen inom begränsade områden nödvändiggör ändrad eller förbättrad 

utmärkning av riksgränsen. 
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Arbetena skall utföras i överensstämmelse med instruktionerna för Finlands re-
spektive Sveriges kommission vid den senaste gränsöversynen och med de yt-
terligare riktlinjer för de tekniska arbeten vid denna översyn som anges i därvid 

upprättade gränshandlingar. 
 

Artikel 3 
 
Gränsens och gränsmärkenas skötsel fördelas geografiskt mellan de båda län-
derna så att insatserna blir jämnt fördelade mellan länderna efter överenskom-
melse mellan respektive myndighet med ansvar för underhållet av riksgränsen. 

 
Artikel 4 

 
Innan myndighet, som i det ena landet har ansvar för gränsunderhållet, vidtar 
åtgärder för skötsel av riksgränsen eller av gränsmärken, skall myndighet som 
har motsvarande ansvar i det andra landet underrättas. Representanter för an-
svarig myndighet i det andra landet har rätt att närvara då arbetena utförs. 

 
Artikel 5 

 
Om myndighet, som i det ena landet är ansvarig för gränsunderhållet, finner att 
åtgärder är nödvändiga i fråga om gränsavsnitt eller gränsmärken, vilka sköts av 
det andra landet, skall för detta underhåll ansvarig myndighet underrättas. 
 

Artikel 6 
 
Utförda arbeten för riksgränsens eller gränsmärkenas skötsel skall redovisas i 
rapporter, varav kopia tillställs den myndighet som i det andra landet svarar för 
denna skötsel. 
 

Artikel 7 
 
Ansvarig myndighet för gränsunderhållet enligt tidigare artikel är i i Finland 
den utnämnda finska gränsunderhållskommissionen och Sverige lantmäteriver-
ket. 
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Artikel 8 
 
Vardera fördragsslutande part svarar själv för utgifter för underhåll som över-

enskommits enligt artikel 3. 
 
Efter närmare överenskommelse fördelar länderna mellan sig utgifter för sådana 
förändringar eller förbättringar av gränsens utmärkning, som företas på grund 
av tekniska arbeten eller andra ändringar i terrängen inom begränsade områ-
den. 
 

Artikel 9 
 

Denna överenskommelse träder i kraft trettio dagar efter den dag då de för-
dragsslutande parterna på diplomatisk väg meddelat varandra att de konstitu-
tionella kraven för överenskommelsens ikraftträdande har uppfyllts. 
 

Artikel 10 
 
De för gränsunderhållet ansvariga myndigheterna som nämns i artikel 7 skall i 
god tid 
förbereda och framlägga förslag för nästa allmänna gränsöversyn. 
 
Uppgjord i Helsingfors den 4 oktober 2013 i två exemplar på finska och svenska 
språken, 

vilka båda texter är lika giltiga. 
 
Till bekräftelse härav har de befullmäktigade för vederbörande stater under-
tecknat denna 
överenskommelse. 
 
 

 
För Republiken Finlands regering 
 

För Konungariket Sveriges regering 
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