
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 16 och 17 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk Utgiven i Helsingfors den 18 juli 2018

563/2018

Lag
om ändring av 16 och 17 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogs-

bruk

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) 16 §

1 och 2 mom. samt 17 § 2 mom., av dem 16 § 2 mom. sådant det lyder i lag 227/2016, som
följer:

16 §

Byggande av skogsväg

Stöd kan beviljas för grundlig förbättring av en enskild väg som behövs för transporter
inom skogsbruket och för byggande av en ny skogsväg. En grundlig förbättring av en en-
skild väg kan gälla hela vägen eller en del av den, konstruktioner och anläggningar och det
kan innefatta byggande av en ny skogsväg. En grundlig förbättring av en enskild väg eller
byggande av en ny skogsväg kan också gälla byggande av en separat upplagsplats vid vä-
gen. En grundlig förbättring av en enskild väg kan gälla byggande av en separat upplags-
plats vid vägen eller byggande av en bro eller anläggning av en vägtrumma som motsvarar
en bro trots att vägen inte byggs om i övrigt. Med skogsväg avses i denna lag en skogsväg
enligt 3 § 1 mom. 4 punkten i lagen om enskilda vägar (560/2018).

En förutsättning för att stöd ska beviljas är att den enskilda väg som ska genomgå en
grundlig förbättring eller den nya skogsvägen till sin struktur lämpar sig för transporter
inom skogsbruket under hela året, med undantag för menförestider, och att det med tanke
på helheten av vägnätet av lägre grad kan anses ändamålsenligt att grundligt förbättra vä-
gen eller bygga en ny väg. Dessutom krävs det att en vägrätt i enlighet med lagen om en-
skilda vägar har bildats och att det i enlighet med den lagen har bildats ett väglag bestående
av vägdelägarna för skötseln av vägärenden. Kravet på ständig vägrätt och väglag tilläm-
pas dock inte på projekt som genomförs för en enda samfälld skog.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

17 §

Ytterligare villkor för stöd för grundlig förbättring av en enskild väg

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Stöd för grundlig förbättring av en enskild väg förutsätter dessutom att grundlig förbätt-

ring av vägen inte har finansierats med medel enligt lagen om enskilda vägar eller den
upphävda lagen om enskilda vägar (358/1962) under de senaste 20 åren. Avvikelser kan
dock göras från detta krav, om användningen av vägen har förändrats väsentligt på grund
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av att transporterna inom skogsbruket har ökat eller om användningen kommer att föränd-
ras på grund av en uppskattad ökning av transporterna eller om vägens struktur inte längre
lämpar sig för den virkestransportmateriel som används. För avvikelser krävs också att det
har gått minst tio år från den föregående finansieringen av grundlig förbättring av vägen
med offentliga medel. Tidsfristen räknas från slutbetalningen av finansieringen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
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