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Lag
om ändring av lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet (991/2003) 4–7 och

9 §, sådana de lyder i lag 1302/2009, som följer:

4 §

Administreringen av informationssystemet

För inrättandet av informationssystemet för väg- och gatunätet samt för administrering-
en, upprätthållandet, informationstjänsten och utlämnandet av uppgifter samt för det tek-
niska utvecklandet av systemet svarar Trafikledsverket.

5 §

Inrättandet av informationssystemet

Trafikledsverket levererar för förvaring i informationssystemet för väg- och gatunätet
de uppgifter om allmänna vägars egenskaper som Trafikledsverket förfogar över. Lantmä-
teriverket levererar, i enlighet med det avtal som det slutit med Trafikledsverket, för lag-
ring i systemet uppgifter om de i denna lag avsedda trafikledernas position och de uppgif-
ter om egenskaper som lantmäteriverket förfogar över i fråga om lederna. En kommun kan
i enlighet med det avtal som den slutit med Trafikledsverket för lagring i informationssys-
temet för väg- och gatunätet leverera uppgifter om gator och de enskilda vägar som kom-
munen sköter om.

6 §

Upprätthållande av informationssystemet

När de basuppgifter som avses i 5 § har levererats till informationssystemet för väg- och
gatunätet och systemet har tagits i bruk, svarar Trafikledsverket, Lantmäteriverket och en
kommun för att de uppgifter som behövs för upprätthållandet av informationssystemet le-
vereras till systemet.

Trafikledsverket levererar till systemet de ändringsuppgifter som gäller allmänna väg-
ar. Lantmäteriverket levererar, i enlighet med det avtal som det slutit med Trafikledsver-
ket, till systemet de ändringsuppgifter som avser positionen för allmänna och enskilda
vägar och för gator samt de ändringsuppgifter som gäller enskilda vägars egenskaper.
Kommunerna meddelar eller levererar, i enlighet med det avtal som respektive kommun
slutit med Trafikledsverket, de ändringsuppgifter som gäller gator och de enskilda vägar
som kommunen sköter om.
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7 §

Utlämnande av uppgifter ur informationssystemet

Trafikledsverket kan ur informationssystemet lämna ut uppgifter för användning som
sådana och för producering av tjänster antingen som ett skriftligt utdrag eller via ett gräns-
snitt eller annars i elektronisk form.

9 §

Ansvaret för uppgifterna

Trafikledsverket ansvarar inte för skada som eventuellt orsakats till följd av brister eller
fel beträffande innehållet i uppgifter som Lantmäteriverket eller en kommun har levererat
till Trafikledsverket och som detta lämnar ut ur informationssystemet för väg- och gatu-
nätet. Trafikledsverket korrigerar dock utan dröjsmål och utan ersättning väsentliga fel
och brister som konstaterats i den utlämnade uppgiftsmängden.
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