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l 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

s e s framställning till Ålands landsting med 
förslag till motorfordonslag för landskapet 
Åland . 

]en i riket den 29 mars 1957 utfärdade lagen om vägtrafik (FFS 143/ 
57 ) har efterföljts av en förordning om vägtrafik av den 4 oktober 1957 
(FFS 331/57 ) och en motorfordonsförordning av samma dag (FFS 330/57) . 
De två förstnämnda författningarna komma i landskapet att motsvaras av 
iandskapslagen om vägtrafik i landskapet Åland, antagen av Landstinget 
under höstsessionen 1957 . Vissa stadganden i lagen om vägtrafik uteläm-
nade s dock för att införas i den landskapslag om motorfordon, som 
Lan dstinget hemställde om i samband med beslutet att antaga landskaps
lagen om vägtrafik. 

Denna framställning avser att komplettera lagstiftningen enligt 
Landstingets hemställan. Till lagstiftningen på detta område hör ytter
ligare en mängd detaljbestämmelser, såsom stadgandena om vägmärken, de 
närmare föreskrifterna om bilars utrustning och bestämmelserna om tra
fikavgifter . Avsikten är att utfärda dessa bestämmelser i form av 
landskapsförordningar. Till dess så sker, bli de gällande besluten i 
kraft. I riket motsvaras denna del av lagstiftning~n av kommunika

tionsministeriets beslut, t . ex . FFS 384/57 och 39~/57 . 
I jämförelse med landskapslagen om trafik me<l motorfordon i land

skapet Åland av den 5 april 1949 (13/49) är f örslaget betydligt mera 
detaljerat. Förslaget bygger på rikets förordning utan större avvikel
ser . Redaktionella ändringar ha dock införts rätt ofta och vissa ute
slutningar ha också varit påkallade. Enhetlighet med rikets lagstift
ning har eftersträvats, då den tilltagande turisttrafiken fordrar det 
f ör att svårigheter sk-Ola undvikas ~ Då dessutom största delen av bil
parken i landskapet inköpes från fastlandet, är den redan frän början 
utr us tad med där föreskriven utrustning. De bilar återigen, liksom 
motorcyklar och mope der, som införas till landskapet direkt från ut
landet, säljas ofta i andra hand till fastlandet , och måste därvid 
f örses med där föreskriven utrustning. Den i riket föreskrivna utrust
ningen är dessutom , så långt motorfordonsförordningen reglerar den
samma , nödvändig ur trafiksäker hetssynpunkt . 

Lagförslaget har beretts i -e kommitte, bestående av landskapssek
reteraren Rolf Sundman , biträdande landskapssekreteraren Runar Franzen 
och bilbesiktningsmannen Rainer Mattsson . Kommitten har under behand
l i ngen hört sakkunniga , Landskapsstyrelsen har endast i några enskild
heter funnit anledning att frångå kommittens förslag. 
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3 §.År 1953 infördes, genom en -ändring av 1949 års motorfordonslag 

(18/53) , i landskapet den avvikelsen.från rikets stadganden, att i per

sonbil endast antalet passagerare i framsätet specificeras medan i 

baksätet och på uppfällbara säten så många passagerare f5c.k upptagas , 

som det var tillrådligt 'med hänsyn till förarens rörelsefrihet och 

trafiksäkerheten i övrigt. Detta system har i praktiken visat sig än

damålsenligt, varför definitionerna i 3 § ändrats med beaktande · :1ärav . 

En totalvikt om 2.600 kg såsom gräns också för personbilar kunde icke 

tillämpas, då det finns personbilar med större totalvikt. I r i ket har 

i den nya förordningen införts en ändring, som i viss rr~n motsvarar 

1953 års ändring här. Enligt 38 § 2 mom. är nämligen 30 procents överb~ 

lastning med passagerare tillåten i bil. Den i landskapet tillämpade 

regeln är dock smidigare, varför regeln om 30 procents överbelestning 

här föreslagits att tillämpas endast på buss. 

I övrigt är att märka 9 att begreppet kombinerad bil försvunnit och 

att det i lagen om extra skatt på personbilar och motorcyklar (FFS 244/ 
57) använda begreppet personpaketbil icke upptagits i motorfordonsför

ordningen och icke heller i föreliggande förslag. För moped använde s · i 

riket benämningen i' motorvelociped' . Landstinget godkände dock senaste 

höst benämningen moped i vägtrafiklagen, varför samma benämning kÖmmit 

till användning i förslaget. 

4 §. Här återfinnas de i motorfordonsförordningens 11 § intagna 

definitionerna. Då benämningarna egenvikt , bärförmåga, totalvikt , axel

tryck och boggietryck användas också för andra fordon än bilar , har det 

ansetts lämpligast att taga in defintitionerna under de allmänna stad
gandena. 

7 §. Stadgandet motsvarar 5 § i rikets vägtrafiklag (FFS 143/57). 
8 §. I stället för benämningen besiktningsman föreslås 'trafikin

spektör' medan biträdande besiktningsman här skulle kallas besiktnings

man. Benämningen trafikinspektör anses bättre motsvara arbetsuppgif

terna för landskapets besiktningsmari 9 som ju också äger fungera som 

inspektör för landskapets motorbåtar och färjor, I Sverige använde s 

benämningen bilinspektör. Tillsvidare bör i landskapet Bn h eltids

anställd trafikinspektör och en för en kortare tid förordnad besikt

ningsman förslå för de avsedda arbetsurpgift erna . 

_ Jl §. I 12 . § 2 mom. motorfordonsförordningen föreskrives såsom ob

ligatorisk utrustning '' nödig växellåda". På sakkunnigkommi tt~ns f ör

slag har i förslaget i stället införts "frikoppling" , då ur trafik

säkerhetssynpunkt frikoppling är nödvändig men icke växellå da. Så som 

I 
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Öbligatorisk utrustning har föreskrivits störningsskydd för tändnings

systemet, då det visat sig, att radiomottagning från frekvensmodulerade 

sändare (UKV- ooh televisionssändare) störes av motorfordonen . Kost

naden för sådant störningsskydd är ringa. Vidare föreslås taxameter 
. -

s~s~m obligatorisk utrustning för taxibil. Mom. 3 har omredigerats 

med tanke på, att en del av bils ursprungliga utrustning skymmer sik

ten samt att den hos oss och i Sverige använda gula taxiskylten bakom 

backspegeln skall kunna tillåtas av landskapsstyrelsen. I 6 mom. ha 

orden "genom upph~ttning eller eljest" uteslutits, då iståndsättande 

av delar genom upphet~ning blott i få fall kan anses äventyra säkerhe

ten och stadgandet _sålunda icke är fullt klart. 

12 §. Stadgandet har f'ij_renklats och omstilis~rats. Motorfordons

förordningens motsvarande stadgande (§ 13), som 'ytterligare komplett ~

ras av § 27 i kommunikatio,ns~*lsteriets beslut (FFS 392/57) inne- . 
~ . 

håller en sådan mångfald av f öru~~ättningar för att en bristfällighet 

skall kunna lämnas obeaktad, att d~t ställer sig svårt för en trafik

polis eller -inspektör att avgöra 9 om lagrummet är tillämpligt eller 

· icke. 

13-14 §§. Stadgandena om den nyinförda typbesiktningen ha införts 

oförändrade. Denna besiktning kommer att verkställas i Helsingfors av 

en därtill av kommunikationsministeriet förordnad besiktningsman. 

19-27 §§. I landskapet ombesörjer landskapsstyrelsen registreringen 

av motorfordon medan beskattningen av dem åligger länsstyrelsen. Sär

skilda ändringar påkallas härav i stadgandena om bils registrering . 

Igenkänningsmärkena för bilar ha hittills anskaffats av landskapet , 

som tilldelat motorfordonsägarna sådana efter registreringen mot fast~ 

ställd avgift. Detta s;>stem skulle ti].svidare bibehållas, men sed.an 

en tid tillbaka undersöker landskapsstyrelsen möjligheterna at t övergå 

till det svenska systemet. I Sverige får nummerbrickor, ~Qm där ? allas 

registreringsskyltar, inköpas i affärerna. Skyltarna tillhandq~as 

med lösa siffror och bokstäver av lättmetall eller plast, som bil~ren 

själv kan fästa på plåten. Förutom att härigenom vinnes i enhetlighet 

och prydlighet, kan utbyte av skadad nummerbricka på det sättet sYe 

snabbare än hos oss. Särskilt på lastfordon skadas nummerbrickorna 

lätt vid manövrering på trånga byggnadsplatser. 

Stadgandena om provnummerskylt föreslås något uppmjukade i jämfö

relse med rikets stadganden. 

28-34 §§. Enligt den tidigare i riket gällande bilförordningen 

(FFS 349/48) gällde i landskapet utfärdat körkort endast för körning 

i privat trafik på fastlandet (§ 29 mom. 1). Med anledning av detta 
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stadgande yände sig landskapsstyrelsen till kommunikationsministGriet med 

anfl.ållCA!l. om, · a,tt den nya motorfordonslagstiftningen skullG uppgöras med 
. . . ' ' . 

bea-}ctande a:v ~ :, ~tt i landskapet utfärdat körkort borde gälla i riket på 

samma sätt . som""' j_ · +aJ:'.1~8kapet. I motorfordonsförordningen har också inta

gits ett stadgand~ o~~ , at~ 'så numei'.a skaii" ''\713,ra -. f~ll~t (J4 §) . Med an

ledning härav anser lan~skapsstyrelsen, att stadgandena om förutsätt

ningarna för erhållande av körkort och om körkortens giltighet böra vara 

sakligt lika som i riket. Den ålder, då läkarintyg skall presteras vid 

förnyelse av körkort i har dock höjts till 60 år. Ytterligare har i § 30 
mom. 8 föreskrivits, att körkortsaspirant skall äga kännedom om ocks~ i 

riket gällande trafikbestämmelser, närmast ;med tanke på sådana bestäflillel

ser, som icke intagas i landskapslagen, t;e~. stadganden berörande 
. !·. 

spårvagns- och järnvägstrafik. 34 §· i förslaget medför ömsesidighet be-

träffande körkortens giltighet. 

37 §. Stadgandet i 2 mom. har ändrats så, att i buss på ordinarie 

tur passagerare kan fordra, att radion skall stängas av. I 5 mom. har 

"fulla gasbehållare" ändrats till '!g?;sbehålbare"' ·d:å en t "om gasbehål+~re 
... . l ' ' ~-~ . .. -~ 

i regel är explosionsfa~lig. 

särskild godsavdelning eller 

Stadgandena om forsling av g6ds med buss i 

utanför karosseriet har ansetts h~ra iill - ; 

specialb_estämmelserna om bus'a., Mom, 6 har strukits, då det icke kan : an-

ses riktigt att nedväxling i medlJxl} -förbjudes. Den i § 2 landskapslagen 

om vägtrafik i landskapet Åland intagna allmänna regeln bör medföra, att 

bussförare icke kopplar ur motorn i utförsbacke på sådana vägsträckor, 

där det kan medföra fara. 

38 §. Hänvisas till motiveringen för § 3. 
42 §. Med hänsyn till att m~nga mopeder införas till landskapet di

rekt från Sverige och då typskY,lt icke anses nödvändig tillsvidare, har 

stadgandet härom ändrats så, a?t't landskapsstyrelsen berätti.gats utfärda 

bestämmelser om typskylt ifall behov härav kommer att f öreli.gga. 

46 §. Enligt motorfordonsförordni rigen får passa.gerare i~ke befordras 

med invalidcykel, Landskapsstyrel,_~en har dock ansett lämpligast tillåta 

detta i det fall att invalidcykelns kons t ruktion gör det mö j ligt . Om 

invaliden icke själv kan taga si.g i ell.er ur fordonet, kan det vara ho

nom till hjälp, om han kan medföra en passagerare i fordonet. 

47-54 §§. Bestämmelserna om t rp.ktor i motorfordonsförordningen 

äro begränsade till vad trafiksäkerhe t,en fordrar. Ehuru här icke är frå

ga om såd~n trafik, som bör regleras möjligast enhetligt, medföra stad-
-

gandena om obligatorisk försäkring för traktor, att registrering av trak-

tor måste fordras också här. Bestämmelserna om traktorkörkort äro något 

Uppmjukade i landskapsstyrelsens förslag såtillvida, att traktorkörkort 

Il' 

I 
I I 
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utan särskilda skäl kan utfärdas åt 15-åring ; likväl bör körkortets 

giltighet för person, som icke fyllt 16 år 9 begränsas till hemkommunen. 

65 §. Definitionen för yrkesmässig trafik har ändrats och förtydli

gats. llttryckligen bör utsägas, att uthyrning av bil jä:rrte förare anses 

vara yrkesmässig trafik medan uthyrning av endast bil faller utom den 

yrkesmässiga tr·1fiken, såsom också hittills varit fallet. Biluthyrnin-

gen räknas icke till reglementerade näringar och förutsätter alltså endat I 
. I näringsanmälan. 

66-73 §§. Genom att landskapsstyrelsen här kommer att motsvara såväl 

länsstyrelse som kommunikationsministerium vid behandlingen av linje

tillstånd 9 har förfarandet kunnat förenklas. Körningsåret skulle enligt 

motorfordonsförordningen räknas för persontrafik från 1 juni till 31 

maj och för godstrafik sammanfallan~e med kalenderåret. För landskapets 

dei har gemensamt körningsår från 1 juni till 31 maj för vartdera slaget 

ansetts vara lämpligt. Med hänsyn till turisttrafiken under sommaren 

är 1 juni en lämplig tidpunkt för körningsårets början. 

74-78 §§. Sakkunnigkommitten har sorgfälligt prövat frågan om trafik

områdena för bestäl:b:ingstrafiken i landskapet, Ur allmänhetens synpunkt 

vore det till fördel, om hela landskapet utgjorde ett enda trafikområde 

i stället för att nu Mariehamn utgör ett och landsbygden ett annat tra

fikområde, Ett gemensamt trafikområde skulle möjliggöra utjämnande av 

de trafiktoppar, som nu förekomma, än inom det ena och än inom det 

andra området. I synnerhet i Mariehamn leder turisttrafiken sommartid 

till att taxistationen, som icke kan dimensioneras endast med beaktande 

av dsnna korta säsong 9 lätt blir överbelastad, Också lastbilarna ~ 

staden kunna då och då vara för få till antalet, i synnerhet vid last

ning och lossning av båtar. 

Kommitten har hört Mariehamns Åkeriförening, Ålands yrkesbilägare

förening samt polisinrättningen och magistraten i Mariehamn och voro ut

låtandena positiva för en ändring till ett trafikområde 9 med undantag 

av 'ltlåtandet från Mariehamns Åkeriförening, vilken befarade, att yrkes

bilisterna i staden skulle bli lidande på ändringen. Ehuru kommitten 

icke var övertygad av de skäl Marieharrins Åkeriförening anförde~ ansåg 

kommitten dock, att ändringen måhända icke borde genomföras ännu, Land

skapsstyrelsen ansåg emellertid, att en sådan ändring redan nu kunde in

föras 9 att tillstånd för såväl stad som landsbygd beviljas av landskaps

styrelsen, varigenom landskapsstyrelsen finge möjlighet att utan lagänd

ring genomföra reformen, Genom att landskapsstyrelsen fastställer tra

fikområdena, kan tillsvidare staden och landsbygden utgöra särskilda 

trafikområden, men då det befinnes lämpligt, kan ändring till ett enda 

i 

f 
I 



-6-

område ske. Främst talar enligt landskapsstyrelsens åsikt för ett 

sådant förslag den omständigheten, att det är opraktiskt att ett så 

lit e t område som landskapet skall delas upp i två 9mråden, i synnerhet 

som en stor del av körningarna antingen börja eller sluta i Mariehamn. 

Vid lastning och lossning av båtar och andra trafiktoppar vore systemet 

mycket smidigare. 

~~ed den ståndpunkt landskaps styrelsen ;Lntagi t bör i förhållande till 

motorfordonsförordningen den ändringen göras, att trafiktillstånden i 

staden icke beviljas av polisinrättningen i Mariehamn utan av landskaps

styrelsen och att maximiantalet trafiktillstånd i staden samt trafik

t ~ ~orna därstädes liksom för landsbygden skull~ fastställas av landskaps

styrelsen. 

79-84 §§. Stadgandena om internationell trafiJc. ha väsentligen för

kortats men tord0ia samma S'3,kliga innebörd som motsvarande stadganden i 

motorfordonsf örordningen. 

85 §. I denna paragraf ha de alimänna straffsatserna för brott mot 
,, 

landskapslagens stadganden intagits medan beträffande de grova tra

fikbrotten hänvisning göres till landskapslagen om vägtrafik i landska

pet Åland 9 där stadganden om dessa brott äro intagna. Såsom en nyhet i 

jämförelse med tidigare lagstiftning i ämnet må påpekas paragraf ens 

andra moment 9 enligt vilket ringa förseelse numera icke med nödvändighet 

medför åtal utan må antecknas blott i körkortet . 

86 §. I landskapslagen om vägtrafik i landskapet Åland intogos be

stämmelserna om indragning av körkort i samband med straffdom. I före

liggande förslag ingå stadgandena om indragning i administrativ väg. 

Denna skulle numera ankomma på polismyndighet i stället för på land~ 

skapsstyrelsen. Besvär över polismyndighets beslut anföras enligt 87 § 
hos länsstyrelsen. 

89 §. Då en bestämt tidpunkt för landskapslagens ikraftträdande är 

nödvändig 9 föreslås den 1 oktober 1958 såsom lämplig tidpunkt. De 

flesta ändringarna i förhållande till tidigare gällande lag skulle dock 

genomföras först under å r 1959 och om komplettering av fordonens ut

rustning skulle landskapsstyrelsen förordna närmare. Vissa stadganden 

i motorfordonsförordningens motsvarande paragraf ha kunnat uteslutas 5 då 

de icke äro behövliga här ( l unkterna b 9 c, g och k). Beslutet om kon~ 

struktion och utrustning av buss och kombinerad bil (31/51) skulle 

tillsvidare bli gä~lande. Beslutet är till vissa delar föråldrat och kom 

mer att h elt eller delvis förnyas . På grund av den i 88 § t ntagna 

I 
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fullmakten skulle landskapsstyrelsen utfärda de närmare föreskrifter, 

som erfordras för landskapslagens verkställighet, i form av landskaps

förordning, varvid ministeriets för kommunikationsväsendet och allmänna 

arbetena beslut om verkställighet av motorfordonsförordningen (FFS 392/ 
57) skulle tagas till förebild. 

Med stöd av det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt före-

relägga Landstinget till antagande nedanstående ~j 

I I 
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M o t o r f o r d o n s 1 a g 

för landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings be~lut stadgas: 

1 kap. 

Allmänna . stadganden~ 

1 §. 

321 

Denna landskapslag gäller fordon och anordningar, som gå eller fram

för~s med maskinkraft, samt deras användning på väg, som nämnes i 2 §, 
med undantag för fordon och anordningar på skenor. 

2 §. 
I denna landskapslag avses med: 

a) väg, såsom allmän benämning, allmän och en-skild väg, gata, torg; 

gränd, gång, bro och annan väg ell~r område, som äro upplåtna för allmän 

samfärdsel eller allmänt nyttjas för samfärdsel; 

b) motorfordon varje fordon eller anordning, som framdrives med egen 

motor och är avsedd för färd på väg; 

c) motordriven anordning fordon eller anordning, som framdrives med 

egen motor och framföres på väg endast för arbete på vägen eller vid över

flyttning från en arbetsplats till en annan och vars konstruktion avser 

en körhastighet om högst 10 km i timmen; samt 

d) släpfordon varje fordon eller anordning, som drages av motorfor

don eller av motordriven anordning. 

3 §. 
Motorfordon: 

1. Med bil avses motorfordon med minst tre hjul eller band, byggt 

huvudsakligen för befordran av pe rsoner eller gods eller båda, försåvitt 

fordonet icke jämlikt 2 mom. bör betraktas såsom motorcykel. 

a) Personbil är en huvudsakligen för personbefordran avsedd bil, som 

icke, enligt vad nedan stadgas, skall anses som buss, eller vilken, då 

bilen är avsedd även för godsbefordran, ha r en totalvikt om högst 2.600 

kilogram. 

b) Paketbil är en för godsbefordran avsedd bil me d högst 2.600 kilo

grams totalvikt. 

c) Lastbil är en för godsbefordran avsedd bil, vars totalvikt över

stig~r 2.600 kilogram, 

d) Specialbilar äro för särskilda specialupppgifter avsedda och för 
' 

sådana ändamål byggda .och utrustade bila r, såsom brand-, ambulans-, lik-, 

bogser-, service- och husbila r samt med dem jämförbara bilar, vilka icke 

I 
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höra till andra kategorier, samt på bilunderreden byggda arbetsmaskiner. 

e) -Buss är en för personbefordran avsedd bil, utrustad för flera än -åt~a personer utom föraren såsom därom är särskilt stadgat eller en för 

person- och godsbefordran avsedd bil med plats för minst tre personer 

utom föraren och med en totalvikt, som överstiger 2.600 kilogram. Tråd

buss är en med elektricitet från lyftledningar driven buss. ---2o Motorcykel är ett tvåhjuligt motorfordon med eller utan löstagbar 

sidvagn. Till motorcyklar hänföras även trehjuliga motorfordon, vilkas 

egen vikt icke överstiger 300 kilogram, ävensom 

Invalidcykl&r, v2rme d avses för invalider specialbyggda motorcyklar& 

)., Moped är en med högst 50 · kubikcentimeters förbränningsmotor och 

pedaler försedd cykel, vars egen vikt icke överstiger 50 kilogram och 

vars konstruktion avser en högsta ~örhastighet av 30 kilometer i timmen. 

4. Traktor är ett motorfordon, som är byggt huvudsakligen för att 

driva eller dra ga arbetsreds~ap eller andra fordono 

5. Motorredskap är redskap eller anordning, som rö~ sig med egen mo

tor och vars konstruktio~ avser en högsta körhastighet, som överstiger 

10 kilometer i timmen, såframt det icke enligt 1 mom. d punkten av denna 

paragraf bör anses såsom specialbil. ~; 

60 Motorslä de är ett - uteslutande med medar f~~sett motorfordon, som 

är byggt för färd på is ochisnö. 

Motordrivna anordningar: 

7. Till motordrivna anordninga r hänföras vägmaskiner och med järn

hjul eller -band försedda traktorer, skördetröskor, även om deras konst

ruktion avser en högsta körha s tighet, som överstiger 10 kilometer i tim

men, så ock arbetsmaskiner och anordningar, som gå med motor och äro av

sedda att sty~as av gående. 

Släpfordon: 

8~ · släpvagn är ett för person~ eller godsbefordran eller för turist

ändamål byggt släpfordon. Släpsläde är ett med medar försett släpfordon. 

9, Släpanordning är annat än i 7 mom. nämnt släpfordon. Såsom släp

anordning anses dock icke motordrivet fordon, som på grund av att det är 

i olag eller av annat skäl tillfälligt bogseras. 

4 §. 
1, Med fordons egen vikt avses fordonets vikt i fullt driftfärdigt 

skick med a ll sedvanlig utrustning, inberäknat nödiga verktyg, reserv

ringar, bränsle, olja och vatten. 

2o Fordons bärförmåga är dess största tillåtna gods- och person

belastning" Vid bä rförmågans bestämmande skall vikten av såväl fordonets 

i 

1/. 
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personal som största tillåtna passagerarantal så beaktas 9 a tt för varje 

person beräknas en vikt av 75 kilogram. 
Jo Summan av egenvikten och bärförmågan är fordonets totalvikt. 

4e Fordons axeltryck &r den del av fordonets totalvikt 9 som genom 

nägon av dess axlar belastar vägen. I fordon med boggiekonstruktion är 

boggietrycket summan av boggieaxeltryckeno 

5 §. 
I ovissa fall eller då liråga är om användning av andra fordon och 

anordningar, som gå eller framföras med maskinkr5ft, än de i 3 § nämnda, 
bestämmer landskapsstyrelsen till vilken grupp fordonet eller anordnin

gen skall hänföras och meddelar nödiga föreskrifter därom. 
6 ~& 

Vad om ägare av fordon eller anordning i denna landskapslag är stad

gat, gäller, då fordonet eller anordningen överlåtits i annans varaktiga 
besittning , även innehavaren~ 

7 ) . 
XailxEmx~~rExaxxxEr»EEXEXX~rxaNErNN.X:mgxxxlteNNax:Du~.NE.kai~Eb[gx:äxxE±aN* 

g~±+xgäxxHx+xEåXXEXEENRXXHXXEXXaNEXEIDi:NgRNXNX~rxi±xxEXXXaNNaNEXXarak:t.xga 

ERE±±iNXNg:pcäxRNXX.NNRk~xaxRN~ 

Ingen må utan vederbörligt tillstånd föra motorfordon eller meddela 

undervisning i körning med såaant fordon, därest icke nedan annorlunda 

stadgas. Eij heller må någon utan tillstånd utöva yrkesmässig motorfor

donstrafik. Traktor må likväl användas för va rutransport utan trafiktill

stånd enligt vad neda n stadgas. 

8 §e 

1. Allmänna tillsynen över motorfordonen och deras användning i land

skapet åligger l andskapsstyrelsen och den närmare övervakningen polismyn

dighet, trafikinspektör och besiktningsmän. 

2. Vägingeniör och vägmästare i lands kapets tjänst äger befogenhet att 

övervaka efterlevnaden av denna la~dskapslags bestämmelser om fordons 
huvudmått 9 axeltryck, totalvikt och belastning. 

3. Vid övervakning av s cimfärdsel äga trafikinspektör 9 besiktningsmän 
och vägmynuighet polismans rättigheter och skyldigheter~ 

2 kap. 
Om tra fikinspektör och besiktningsmäno 

9 ~. 

1. För besiktning av motorfordon och a nordninga r och för annan i den

na landskapslag avsedd förrättning anställes en trafikinspektör för land

skapet och i mån av behov en eller flera besiktningsmän, 

2 o Befat t ning som trafikinspektör lediganslås av lands ka psstyrelsen 

/1. 
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a tt sökas ino.m JO dagar. Till besiktningsman förordnar l a nds kaps :::, ty

relsen utan ansökan person 9 som samtyckt därtill. 

J. Övervakningen av trafikinspektörs och be s iktningsmans verksamhet 

ankommBr n ä rmast på l a nd s ka ps s tyre lsen. Tjänstledighet beviljas dem av 

l anqskapsstyrelsen 9 som tillika förordnar vikarie$ 

10 §. 

le Kompetensvillkor för trafikinspekt ör är: 

a) a tt sökanden avlagt diplomingeniörsexamen vid Tekniska hö gs kolans 

moskinavdelning eller ingeniörsexamen inom maskinbyggnadsavdelningen 

eller studieriktningen fö r b ilt eknik v id tekniskt institut i landet; 

b) a tt han genom företedda ini;_yg styrkt sig vara väl förtrogen med 

bilfacket och med därom gälland e stadganden och bestämmelser; samt 

c) att han innehar yrkeskörkort för. l a stbil. 

Besiktningsman skall inne hava körkort, s om berättigar a tt föra last-

bil9 och nödig kompetens för befattningen. I[ 

La ndskaps styrelsen må medgiva undantag från dessa kompetensfordr ingar. 

2. Traf ikinspektör och besiktningsman må e j i n ågon fo rm i förvärvs

syft e deltaga i tillverkning e ller iståndsättande ~v 9 ha ndel med eller 

f ?rsäkring av i denna l a ndskaps l ag avsedda f or don eller anordningar el

ler delar eller tillbehör till dem 9 ej heller i handel med bränsle och 

smörjmedel eller i annan verksamhet 9 som a nses oförenlig med trafikinspe~ 

törs eller besiktningsmans ställning och å ligganden. 

Je För ha ndhavandet a v sina tjänsteåligganden bör trafikinspektören 

ha va nödig materiel 9 som han ä r pliktig a tt anskaffa inom tid 9 som be

stämmes av landskapss tyrelsen. 

4. Trafikinspektör och besiktn~ugsman skola vid tjänsteutövning vara 

försedda med av landskapsstyrelsen fastställt tjänstemärke 9 som bör upp

visas vid anfordran. 

5. Närmare best ämmelser a ngående traf ikinspektör och besiktningsman 

samt deras .verksamhet 9 befogenheter ävensom a rbetsfördelningen och 

tjänsteförhållandet dem emellan utfärdas av landskaps styre lsen. Om deras 

avlöning ooh arvoden fö r tjänsteförrättningar stadgas särskilt. 

J kap., 

Om b il, dess konstruktion och utrustning. 

11 §. 
lo Bil skall vara så konstruerad och utrustad 9 att den är fullt till • 

förlitlig och i övrigt för sitt a ndamå l lämplig. 

2. Bil skall vara försedd med: 

a) styrinrättning på vänstra s ida n; 

b) effekt i v a tjänste- och parkeringsbroms a r; 

r 
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c) f rikoppling och backa nordning ; 

d) om förbränningsmotor användes, effektiv ljuddämpare och så konst

ruerat och monterat avgasrör 9 att avgaserna icke förorsaka brandfara 

eller men för passagerarna och den övriga trafiken; 

e) nödiga fjärr- och närljus samt parkerings-, bak- och stoppljus, 

så · ock andra sådana hjälp- och _signalljus 9 som äro nödiga v id bilens 

nyttjande eller för samfärdselns tryggande eller såsom kännetecken för 

bilen, samt ref lektorer; 

i. ! 

f) anordningar för angivande av ändring i färdriktningen, nödiga back- j 

speglar samt lämplig apparat för avgivande av ljudsignal; I I 
g) vindruta och anordningar 9 som hålla vindrutan tillräckligt genom- 1 I 

skinlig; - .- ... . - -- .. ---·· ___ . 

h) luftringar eller me-d gummi beklädda band och ändamålsenliga stänk-

skydd; 

i ) effektivt _skyifd mot- radiostöring på tändningssystemet; 

j) på last- och paketbil, . ,synli -g anteckning om bilens bärförmä~a; to

talvikt och högsta axel- eller.. boggie'rryck; 

k) på l a stbil, vars axel tryck över.s·ffger 5 9 6 ton 9 en bak på ramen 

fäst, för bogsering lämplig dragkrok; s amt 

1) i taxibil av landskapsstyrelsen godkänd taxame-ter. 

3~ I bil må ej utöver urspr unglig utrustning finnas någonting, som 

frå n förarplatsen skymmer sikt-en över körbanan framåt eller åt sidorna 

eller som hindrar föraren s verksau~het , där icke lands kapsstyrelsen med 

stöd av 7 mom. förordnar anno~lunda. 

4. Bil ska ll vara så konst r uerad, att den icke åstadkommer buller, 
som med lämpliga tekniska medel kan -undvikas. Motor må icke ut släppa 

. ' 

rök eller illaluktande eller giftig gås i sådana mähgder eller på sådant 
sätt, att men därav uppstå r. 

5. Axeländarna må icke . skjuta ut anför bilens ytterlinj er 9 ej heller må 

på karosseriet finnas sådana utskjutan de låshandtag, hakar eller andra 

anordningar eller sådana s kad~de de l a r 9 s om kunna förorsaka fara eller 
men. 

6. Ändring av bils axelavs t ån d och underredets konstru~tion är till

l~ten endast med tillstånd, s-0m på f örhand meddelas av landskapsstyrel

sen eller av trafikinspektören i enlighet med l ands kaps styrelsens anvis

ningar. I bil må icke användas på obehörigt sätt iståndsatta delar, som 

kunna. äventyra säkerheten. 

7o Närmare föreskrifter angå ende bils konstruktion och utrustning m~d

delas a v l andskapsstyrelsen 9 som jämväl b esluter om kompletterande ut-

/ I 

I j 

I . 
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rustning, som ur säkerhets- och ändamälsenlighets synp, unkt är av nöden. 

Landskapsstyrelsen må även medgiga undantag frän stadgandena i denna 

paragraf. 
12 §. 

Bils ägare och förare skola tillse, att bilen icke användes, innan 

brister i dess konstruktion eller utrustning blivit avhjälpta. Vad 

ovan är sagt gäller likväl icke efter förhållandena mindre bristfällig

het, som uppstått under färd och icke utan betydande olägenhet kan av

hjälpas under färden. 

4 kap. 
Om bils godkännande för' trafik. 

13 §. 
1$ Typbesiktning av varje i landet tillverkad eller till landet in

förd biltyp verkställes av en av ministeriet för kommunikationsväsen

det och allmänna arbetena därtill särskild förordnad besiktningsman. 

Vid typbesiktning: 

a) bestämmes, till vilken kategori bilen skall hänföras; 

b) f~stslås bilens märke, typbeteckning och platsen för tillverk

ningsnumret; 

c) utrönes bilens egen vikt genom vägning samt, beträffande lastbil 

och buss, egenviktens fördelning på axlarna; 

d) fastslås bilens viktigaste dimensioner och karos s erikonstruktionens 
art samt antalet sittplatser i styrhytten eller i färdigt för personbe

forel.ran byggt karosseri samt bestämmes, då förhållanden~. sådant förut
sättä, person-, paket- och specialbils totalvikt, bärförmåga och karos

seriöverhäng; 

e) fastslås ringarnas samt, beträffande lastbil och buss, hjulfäl

garnas dimensioner; 

:f) undersökes, huruvida bilen uppfyller gällande bestämmelser om 

kohstruktion och utrustning och konstateras eventuella bristfällighe

ter ; samt 

g) konstatera~ motoriis beskaffenhet och förbränningsmotors cylinder-

Völym, ·1·•• , ·- --- ! f~::;.~' . . , ·r<''.·J.;I : . ,. 

2; . Till landet införd bils konstruktion elle.r '· utrust\iing må icke 

ändras eller kompletteras, förrän typbesiktning ~gt rum. Såsom särskild 

typ anses varje fabrikat, som till konstrukt.ion, axelavstånd eller typ

benämning eller -beteckning avviker från tidigare besiktigad typ. 

3. Över verkställd typbesiktning upprättas enligt mall, som bestäw-

1. 

mes av ministeriet, ett typbesiktningsintyg i tre exemplar, av vilka / 

ett mot särskilt fastställd avgift utgives åt bilens tillverkare eller 

I 
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importör, ett insändes till ministeriet och ett kvarbliver hos besikt-

ningsmannen. r 
4. Den, som yrkesmässigt tillverka r eller till landet inför bilar, 

skall draga försorg om, att vid typbesiktningen konstaterade bristfä~

ligheter i varje levererad bil bliva avhjälpta, innan bilen överlåtes; 

med warje bil ska ll följa ett exemplar av typbesiktningsintyget i ljus

kopia eller till riktighet styrkt avskrift av annat slag. 

5. Närmare föreskrifter angående typbesiktningen meddelas av minis

teriet. 

14 §. 
1. Sedan typbesiktning verkställts, fastställer ministeriet för kom

munikationsväsendet och allmänna a rbetena på ansökan av tillverkaren 

eller importören för lastbils- och busstyp totalvikten och axeltrycket 

samt flak- eller karosseriöverhänget. 

2. Ansökan för åtföljas av: 

a) typbesiktningsintyg; 

b) biltillverkarens intyg över den totalvikt och det axeltryck han 

garanterar för biltypen; 

c) med mått försedd ritning av bilens underrede; samt 

d) när bil införts från utlandet och det befinnes nödigt 1 av minis

teriet godkänd utredning över vilken vikt, som i tillverkningslandet 

godkänts såsom totalvikt. 

3. Ministeriet må förordna, att lastbils totalvikt och axeltryck 

samt flaköverhäng fastställas vid typbesiktningen. 

15 ~ . 

1. Innan bil anmäles till registrering skall den vid första besikt

ning godkännas av landskapets trafikinspektör. Besiktning sker på här

för bestämd plats. 

2. Vid första besiktning skall företes avskrift av typbesiktnings

intyget för bilen och därutöver för lastbil av fastställelsebeslutet 

enligt 14 §. 
Då typbesiktning gällt bilens underrede eller skäl därtill eljest 

föreligger, skall bilen vägas. Över f örrättningen utgives besiktnings

instrument , vilket utskrives i två exemplar på blankett, som faststäl

les av landskapsstyrelsen, och vilket inom två daga r från besiktningen 

skall tillhandahållas bilens ägar~. 

3. Landskapsstyrelsen må förordna, att för privat bruk avsedd person

eller paketbil må införas i registret med stöd av typbesiktningen, utan 

första besiktning. 

11 
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1. I registret inf örd bil ska ll på åt g ärd a v ä garen å rligen på tidt 
som trafikinspektören bestämmer enligt 2 mom., för efterbesiktning föras 

till plats, som likaså bestämmes av trafikinspektörene 

2. Tiden för efterbesiktning fastställes enligt följande: 

· a) Buss, annan bil i yrkesmässig trafik och över tio år gammal bil 

skall besiktigas fÖ1'e utgången av juni månad. 

b) Annan bil, som användes för privat körning, skall besiktigas före 

utgå ngen av september månad. 

c) Buss, som varit i trafik f öre juli, månad, skall unde;rgå ny efter

besiktning före utgången av oktober , dock tidigast fy~a månader efter 

den föregående besiktningen. 

Besiktning av bil, som användes i yrkesmässig trafik, skall i mån 

av möjlighet förrättas i samråd med polismyndighet. 

3, Bil; varom trafikinspektör icke annorlunda bestämt, ska ll föras 

tilltesiktning i god tid före utgången av den i 2 mom. nämnda tiden. 

4. Tages bil i bruk först efter utgången av den den för . b e siktnin~~n 1 

bestämda tiden, skall den inom en vecka föras till besiktning. 

6. Har bil sålunda ändra ts, a tt dä rav föranledes ändringar i anteck

ninga rna i registret, elle r finnes anledning att misstänka, att bil 

icke är i föreskrivet skick, skall den ofördröjligen besiktigas. Trafik

inspektör och besiktningsma n må även v id övervakningen av tra fiken för

rätta besiktning för utrönande a v bils skick. Likaså ä g er polisman rätt 

att granska, att föreskriven utrustning i bil är funktionsduglig och 

att säkerhetsanordningarna icke äro uppenbart i olag samt b es tämma den 

tid inom vilken bristfälligheten s ka ll a vhjälpas, samt, om skäl därtill 

förefinnas, förordna, att bilen skall besiktiga s därefter. 

6. Sedan efterbesiktning verkställts, skall trafikinspektören därom 

göra anteckning i registerutdraget. Efterbesiktning må icke utan sär

skilt skäl förrättas, medan registerutdraget ar inlämnat till myndighetfo /i 

17 § .. 
1. Är till besiktning befordrad bil icke i föreskrivet skick, må den 

icke användas, och skola des s igenkänningsmärken och registerutdrag på _I 

anfordran överlåtas åt traf ikinspekt~ren till dess felet är avhjälpt och J 

bilen vid ny besiktning är godkänd. Ar bristfälligheten av den art, att 

därav icke uppstår omedelbar fara för trafiksäkerheten, äger trafik

inspektören likväl befogenhet att utan hinder för bilens begagnande 

medelst anteckning i regist erutdraget bestämma den tid, inom vilken 

bristfälligheten skall vara avhj ä lpt och , om skäl därtill förefinnes, 

förordna, a tt bilen skall underka sta s förnya d be s iktning. 

I , 
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2. Befinnes bil vid annat tillfälle bristfällig eller i olag, skall 

förfaras i enlighet med vad i 1 mom. är stadgat, såframt icke annat 

följer av 12 §• 
3. Då igenkänningsmärken och registerutdrag omhändertagits, må, om 

bilens begagnande icke medför omedelbar fara, ägaren av bilen berätti-

gas att köra bilen utan igenkänningsmärken för egen maskin till närmaste 

ställe, där iståndsättningen ändamålsenligt kan utföras och efter repa

rationen till förnyad besiktning . Över omhändertagandet av igenkännings

märken och registerutdrag skall i detta fall utgivas intyg, som utvisar 

vart bilen får köras och huru länge intyget är i kraft. 

4. Polis skall genom omhändertagande av igenkänningsmärken eller på 

annat lämpligt sätt förhindra fortsatt bruk av bil, som i s tadgad ord

ning icke undergått efterbesiktning. Dylik bil må dock med polisens 

tillstånd köras till trafikinspektören för efterbesiktning. 

5 kap. 

Om registrering av bil och bils igenkänningsmärke. 

18 ~. 

1. Bil må ej, innan den blivit behörigen registrerad och försedd med 

igenkänningsmärken, användas i trafik utom i de fall, som avses i 20 

och 27 §8 . 
2. Bilregister föres a~ landskapsstyrelsen. Bil skall anses hava sin 

hemort i landskapet Åland, om den huvudsakligast användas där. 

3. Vid bils begagnande skall registerutdrag eller motsvarande interi- 1 

mistiskt intyg medföras och vid anfordran företes polisman. 

19 §. 
1. Anmälan för registrering av bil skall av ägaren göras skriftligen 

hos landskapsstyrelsen. Anmälan skall för utredande av äganderätten 

till bilen åtföljas av överlåtelsehandling 1 styrkt av två personer, bi-

I 

lens besiktningsinstrument eller motsvarande typbesiktningsintyg i två 

exemplar och behörigt intyg över att stadgad trafikförsäkring tagits samt s 

därest bil, som icke tidigare här registrerats 9 införts från utlandet, 

till äventyrs av landskapsstyrelsen fordrad utredning angående slutligt 

erläggande av tull och andra stade:,dde skatter och avgifter. Är bil tidi

gare registrerad i Finland 1 skall dess tidigare registreringslän och 

igenkänningsmärken i ansökan uppgivas. 

2. Har ägaren styrkt sin äganderätt till bilen och är denna behörigen 

försäkrad samt enligt besiktningsinstrumentet godkänd för trafik, skall 

bilen registreras och registerutdrag utfärdas åt ägaren. 

3. Överstiger bils vikt och tyngd eller huvudmått de tillåtna värden, 
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som angivas i 36 § , eller är användning a v bil i enlighe t med bestäm

melserna i denna landskapslag eller med stöd därav utfärdade f öreskrif

ter eljest icke tillåten utan särskilt tillstånd, må bilen icke användas 

i trafik och införas i registret utan att utredning företes därom att 

behörigt tillstånd till nyttjande a v bilen utverkats. 

4. I registret skola tör varje bil antecknas registrering sdagen och 

igenkänningsmärke t , de i besiktningsinstrumentet ingå ende uppg ifterna 

samt besked om försäkringen enligt försäkringsanstaltens intyg. 

5. Angående registrering av bil skall landskapsstyrelsen göra anteck

ning i det duplettexemplar av besiktningsinstrumentet eller typbesikt

ningsintyget, som å tföljt registreringsanmälningen, och måna tligen in

sända dessa till trafikinspektören. 

6. Registrering av bil skall av landskapsstyrelsen utföras i skynd

sam ordning. 

7. Det på grund av registreringen utfärdade registerutdraget över

sändes av landskapsstyrelsen till länsstyrelsen för verkställande av be

skattning såsom därom är särskilt stadgat. 

20 §. 
1. Registrerad bil förses med igenkänningsmärke i två exemplar, som 

anbringas på bilen, det ena framtill och det andra baktill, på synligt 

ställe. 

2. Bils igenkänningsmärken utlämnas jämte intyg över interimistiskt 

bruk av desamma, då anmälan om bilens registrering gjorts, därest land

skapsstyrelsen icke annorlunda iöror~na r. 

3. Landskapsstyrelsen meddelar närmare anvisningar om igenkännings

märkena. 

21 §. 

1. Önskar ägare av reg istrerad bil a~vända denna från det f9ljande 

kalenderårets början, skall han i god tid före årets slut, för vidare 

befordran inom en vecka till landskapsstyrelsen, tillställa polismyndig

het en på bilens hemort bilregisterutdraget, försett med anteckning om 

att gesiktning för detta år verkställts, så ock av vederbörande försäk

ringsbolag utfärdat kvitto eller intyg över att behörig försäkringspre

mie för bilen erlagts för f örsäkringsperioden under sagda å r. Landskaps

styrelsen skall, efter att hava infört de behövliga anteckningarna i re

gisterutdraget, ofördröjligen översända detsamma till länsstyrelsen, som, 

efter införande av behövliga anteckningar, återsänder detsamma till po- I 
lismyndigheten på bilens hemort för a tt utlösas av bilägaren. Polismyn

digheten skall även utfärda kvitto på inlämnade ha ndlingar, varå enligt 

anvisning a v länsstyrelsen ska ll anteckna s, när bilägaren kan utfå regis- / 
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t erut dra get• 
2. Önskar ägare av -registrerad bi l taga denna i bruk först senare un-

der det följande å r et, skall han, innan bilen t ages i bruk, till l and

skapsstyrelsen inlåmna de · i 1 mom • . nämnda handlingarna fö r där förut-

satta åtgärder. · · - "" ·.· 

3. Registr'erad bil, · som icke under l oppet av ka lende r året anmälts 

till begagna nde' skall a'Tföra ~ °lir registret. Buss' i vi lken intec kning 
.· .. 

är f a ststä lld eller om vars inteckning ansöka n är inlämnad till l and-

skap ss tyrel~en , må doc k ·i cke utan inteckningshavarens skriftliga sam

tycke avföras ur reg i s tret eller överföra s frå n ett register t ill ett 

a nnat, innan det styrkts, att inte ckningshavaren där om underrättats. 

4. Ägare av skattefri bil skall före åre ts slut eller innan b ilen 

tages i bruk, föret e registerutdrag över bilen hos l andskaps s tyrelsen 

f ör konstaterande av at t besiktning ägt rum på utsatt ti d och, om bilen 

är underkas tad försäkringsplikt, att f örsäkringspremie erlagts och att 

anteckninga r na angående bi lens ägare och hemort äro överensstämmande 

med verkligheten. La nd skap._styrelsen skall årligen till l änsstyr e lsen 

anmäla de skattefria bilar, om v ilkas anvandning anmälan ingått. 

22 §. 

1. Övergår registrerad bil till ny ägare i landskapet, skall de n 

förra ägaren överlämna bilens i genkänningsmärken och reg i sterutdrag 

till den nya ägaren. Denne ska ll inom en månad efter det att han bli

vit bilens äga re, h os l a ndskapsstyre lsen göra anmälan om äganderä ttens 

övergång. Till anmälan bif ogas utredning om äganderätten samt register

utdra g och f örsäkringsintyg. Har äganderätten över gått genom arv eller 

testamente, r äknas tiden för anmälningen från a rv~skifte ts slutförande 

eller därest arv- skifte ej verkställes, från bouppteckningsdagen och 

i fråga om testament e från den dag detta v unnit laga kraft. Landskaps

styrelsen skall i r egis tret och registerutdraget införa ant eckning om 

äganderät tens övergång samt meddela härom ti ll l änsstyr e lsen. 

2. Sker sådan an dring, att i riket registrera d bil får hemort i 

landskapet, är bilens ägar e pliktig att inom en månad hos landskaps 

styrelsen anmäla bilen för registrering och erhålla nde av nya igen

känningsmärken, varvid ha n tillika ska ll ing i va registerutdraget r ö

r an de bilen och, om bilen övergått till ny ägare, med i a ktt agande av 

föreskrifterna i 1 mom., j ämväl utredning om äganderätt en och försäk

ringen. När äga ren erhåll er det nya registerutdraget och de nya igen

känningsmärkena sko l a bilens tidigare igenkä.nningsmärken av honom över
l ämnas till landskaps.styre lsen. Om den verks tällda r eg1i:;tr-oririg1;;.n samt 

'I · 
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b ilens nya hemort och igenkänningsmärke skall lands kapsstyrelsen under

rätta länsstyrelsen i det län i riket, där bilen tidigare varit re-

gistrerad. 
3. Har i landskapet tidigare re~istrerad bil anmälts såsom regist- 1 

rerad i riket från länsstyrelse därstädes 9 skall landska:psstyrelsen av- I/ 

föra bilen ur sitt register och översända det i 19 § 1 mom. nämnda för

säkringsintyget rörande bilen till länsstyrelsen i det nya registre- l 
ringslänet samt anmoda trafikinspektören att översända det i hans kort- I 
register ingående kortet om denna bil till besiktningsmannen på bilens 1 

J1 i nya hemort. 

4. Byter bil ägare 9 skall den förra ägaren inom två veckor hos 

landskapsstyrelsen göra anmälan om bilens överlåtelse. Har han till

lika genom överlåtelsehandlingi som utvisar den nya ägarens fullstän-

diga namn och adress, styrkt ä ganderättens övergång , skall anmälnin-

I 

gen antecknas i registret. Dyiliik anmälan fritager dock ej den nya äga- I I 
ren från anmälningsplikt. J 

5. Har i de i registret antecknade omständigheterna skett annan änd- I 

ring än i denna paragraf nämnd, skall bilens ägare inom en månad göra 

anmälan därom hos landskapsstyrelsen för anteckning i registret och 

registerutdraget. 

6. Har registerutdrag inlämnats till myndighet och är bilens använd

ning eljest tillåten, skall myndigheten över inlämnandet utfärda in

tyg9 vilket interimistiskt gäller som registerutdrag, 

23 ~ . 

Har registrerad bil förstörts eller kommer den av annan orsak icke 

vidare att användas 9 skall ägaren inom en måna d efter det bilens använd 

ning upphört inlämna skriftlig anmälan till landskaps styrelsen för 

bilens avförande ur registret. Till anmälan skall fogas bilens regis

terutdrag eller motsvarande kvitto. 

24 §. 
l.· Polismyndighet och trafikinspektör skola var för sig föra kort

register över bilar med hemort inom deras tjänstedistrikt. 

2. Ur registret avförda bilar skola av landskapsstyrelsen månat

ligen anmälas till trafikinspektören och vederbörande polismyndighet. 

2 5 §. 

Registerutdrag för bilar översändas av länsstyrelsen till vederbö

rande polismyndighet för att tillhandahållas bilägaren. Registerutdra

get skall vid äventyr av utmätning lösas inom en månad efter det ut
draget sålunda blivit åtkomligt. 

I j 
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26 ~. 

le Skriftliga anmälningar, som bilägare är pliktig att göra hos land

skapsstyrelsen, må genom polismyndighets fi;irmedling insändas till land

skapsstyrelsen. 

2. Polismyndighet äger ej rätt att för ovannämnd eller annan i den

na lahdskapslag förutsatt förmedling uppbära ersättning. 

27 §. 
1. Bil må i de fall, som nämnas i 2, 3 och 4 mom., köras med prov

nummerskylt på villkor att bil~n är behörigen försäkrad och att annat 

laga hinder för dess begagnande icke föreligger. Intyg över rätt att 

använda provnummerskylt gives åt vederbörande av den myndighet, som 

utlämnat skylten. Intyget bör vid körning medhavas. 

2. Landskaps styre ls en må bevilja tillstånd åt företag , som tillver

kar, saluför eller is tåndsätter bilar att använda provnummerskyltar. 

Tillstå ndsbeviset översändc3 till länsstyrelseh, där företaget äger ut

få det mot fastställd ersättning. Dessa skyltar må, därest landskaps

styr e lsen icke annorlunda förordnat, användas endast ! 

a) vid provkörning av bil och körning till eesiktningsman; 

b) vid förevisning av bil i reklam- och försäljningssyfte; samt 

c) vid annan förflyttning, som står i omedelbart samband med till

verkning eller iståndsät tande av bil eller handel med bil. 

3. Ovan i 2 mom. avsedda skyltar må icke användas för ä ndamå l, som 

icke direkt ansluter sig till vederbörande affärs~erksamhet. Skall 

såld bil flyttas till annan ort, må tra nsporten likväl företagas med 

försäljaren tillhörig provriummerskylt inom tre dagar från överlåtelsen, 

som vid anfordran bör styrka s medelst överlåtelsebrev. Har provnummer

skylt missbrukats, må landskapsstyrelsen återtaga rätten att a nvända 

sådana. 

4. Polismyndighet utgiver provnummerskyltar i följande fall: 

a) till dess bil hunnit bliva registrerad och erhålla igenkännings

märken, under förutsättning at t registeranmälan ingiv,its till myndig

heten och a tt bilen omedelbart ska ll tagas i bruk; 

b) då bil skall föras till besiktning; samt 

c) även i andra fall, då polismyndighet prövar det nödvändigt. 

5. Vederbörande polismyndighet bestämmer i de fall, som nämnas i 

4 mom. b och c punkterna, huru lång tid provnummerskyltar få användas. 

,1 
I ~ 
·I 

li 

I 

Denna tid bör bestämmas så kort som möjligt, ej utan särskiJd anledning I 
längre än tio dagare 

6. Provnummer,skylt utlämnas i två exemplar och anbringas på bilen k 
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på sätt angående igenkänningsmärken är föreskrivet. Då tiden för använd

ning a v provnummerskyltarna utgått , skola de inom en vecka återställas 

till den myndighet, som utlämnat dem. 

7. Närmare anvisningar angående provnummerskyltarna meddelas av land

skapsstyrelsen, som jämväl ombesörjer tillverkningen av dem. Genom land

skapsstyrelsens försorg anskaffas åt polismyndighet erforderligt antal 

provnummerskyltar. 

6 kap. 

Om bilf örare. 

2 8 §. 

1. Bil må med i 29 § 10 mom. och 30 § 9 mom. samt 79 § nämnda undan

tag framföras endast av person, som innehar giltigt körkort. 

2. K9rkort är frivat- ell~~ yrkes-körkort. Yrkeskörkort skall inne

havas av den, som framför bil i yrkesmässig traf ilc eller har sin huvud

sakliga utkomst såsom bilförare i annans tjänst, så ock av den, som 

framför buss, utom då fråga är om tillfällig flyttning eller provkörning 

av buss utan passagerare. 

3. Privatkörkort utgives särskilt för framförande av: 

a) personbil; och 

b) lastbil. 

Körkort för personbil berättigar att framföra jämväl paketbil och kör

kort för lastbil även förenämnda bilar och specialbilar samt buss vid 
-

tillfällig flyttning och provkörning utan passagerare. 

4. Yrkeskörkort gives för framförande av: 

a) personbil; 

b) lastbil; samt 

c) buss .. 

Körkort för lastbil berättigar att framföra jämväl person-, paket

och specialbil samt buss i syfte, som nämnes i 3 mom., och körkort för 

buss att framföra alla slags bilar. 

5. Angående körkort för framförande av motorcykel och traktor stadgas 

särskilt. 

6. Körkort skall vid körning medhavas och vid anfordran företes po

lisman. 

2 9 '). 
1. Körundervisning meddelas med i denna paragraf nämnda undantag i 

bilskola. 

2. Tillstånd att hålla bilskola utverkas hos landskapsstyrelsen. För

såvitt inrättande aY bilskola på orten anses av behovet påkallat och än-
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damåls enligt 9 beviljar landskapsstyrelsen efter att hava hört trafik

in~pektören och vederbörande polismy~dighet dylikt tillstånd på viss 

ti~ ~ åt s~kande, som prövas äga nödiga förutsättningar 8 tt hålla skola, . 

' ]. Bilskola skall hava föreståndare, som ansvarar för undervisningen; 

samt nödigt antal lärare. 

4. Föreståndare och ~~~are vid bilskola skola innehava giltigt l~st~ 

bils körkort och minst ' fem~ 'ar~. av trafikinspektören godkänd praktik i 

bil branschen. Lärare, som. med&e,1.ar körundervisning 9 skall innehava 

lärarkort .. - -
5. Villkor för erhållande av lärarkort ärc 

a) att sökanden innehar giltigt körkort·- för lastbil och i 31 § 9 mom. 

nämnt körtillstånd; 

b) a tt s ~kanden företer av besiktningsman godkänd utredning om att 

han under minst de tre senaste åren regelbundet kört bil; 

c ) att sökanden icke på grund av sina levnadsvanor eller personliga 

egenskaper eller på grund av vad som är känt om honom såsom bilförare 

kan . ~nses olämplig såsom körlärare; samt 

d) att sökanden innehar intyg över avlagd bilskollärarexamen eller 

~nnan a v landskaps styrelsen godkänd kompetens. , , . 

6 ~ Lärarkort utfärdas på skriftlig ansökan av den polismyndighet, som 

utfärdat yrkeskörkortet, eller av skolortens polismyndighet. Lärarkort 

Qt'f ärdas för körkortets giltighetstid. Lärarkortet skall återkallas för 

v iss tid eller helt och hållet, ifall omständigheter kommit i dagen, vil- 1 

ka jämlikt 5 mom. utgöra hinder för erhållande av lärarkort. 

7,~ V~d förnyande av lärarkort bör söka nden förete av trafikinspektör 

godkänd utredning däröver, att icke mer än fem år förflutit sedan han 

sena st var verksam såsom ordinarie körlärare vid bilskola, eller i 5 mom. 

d punkten nämnd utredning över avlagd förnyad lärarexamen. 

8. Innan undervisningsverksamheten påbörjas, skall i bilskola finnas 

godkänd undervisningsmateriel. Närmare föreskrifter angående undervisnings 

materielen samt organisationen och övervakningen av undervisningen med

delas av landskapsstyrelsen. Bilskola står under tillsyn av trafikinspek

tör~n. 

9. Polismyndighet må, då särskilda skäl det påkalla, berättiga inom 

dess distrikt bosatt lämplig person, som innehar giltigt körkort för bil 

och äger minst tre års körpraktik att meddela viss person undervisning 

för erhållande av privat körkort för personbil. Dylikt tillstånd meddelas . 

skriftligen för högst tre månader och m~förnyas. 

ro. Övningskörning må elev företaga med lärare vid sin sida, varvid 
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lä.raren anses vara förare.. '~~å övniu.ffi sbilen skall såväl fram- som baktill 

finnas en på synlig plat,s anb~-ag-,:t,,~- v:tt skylt i form av en liksidig tri

angel me~ . 25 centimeters s ida. 
llo Har fö .raraspirant"· i ,bilskp;L:a -e l ler enskilt erhållit för avläggan

de av förarexamen f örutsatt unde.rvistfing 9 utfärdar sko lföreståndaren el

l er privatläraren åt honom i_p.tyg dä~ä:ve:~~ Privatlärares intyg skall å .... 

tecknas det av polismyndighe:t·en utfär"d:a,9-e~ undervisningstillståndet. 

12.. Såv ida undervisningen icke bedl;.'i~e~· på ett ändamålsenligt sätt 
•, . 

eller andra skäl därtill föreligga, må · lafil.cfokapsstyrelsen återkalla me_d-

delat tillstånd att hå lla skola. På enahand~ grunder må polismyndighet 

återkalla sitt med stöd av 9 mom. meddelade updervisningstillstånd. 

30 E) . 

1. För erhå llande av pr i vatkörkort och yrkeskörkort avlägges skilda 

förarexamina. , 

2. Förutsättning för avläggande av förarexamen är, om examen avser 

erhållande av privatkörkort: 

a) att examinanden fyllt 18 år; 

b) att exa~inanden enligt högst tre månader tidigare utfäfdat läkar

intyg ic~~ lider av sådan sjukdom eller sådant fel, som väsentligt mins

kar elle.r äventyrar hans förmåga att köra bil, att synskärpan, sedan 

tilläven~~rs förekommande refrakt ionsfel blivit avhj älpt, på det ena 

ö&~ ä r minst 0,7 och på det andra minst 0,3 och a tt ban å tminstone på 

ena örat väl uppfattar vanligt tal på fyra meters avstånd; samt 

c) a tt examinanden medelst inty'--' som högst tre månader tidigare ut-
·, 

färdat s av körskola, polisskola, fö rsvarsväsendet eller enskild lärare, 

styrkt sig hava erhållit stadgad förarutbildning eller att hän tidigare 
erhållit bilkörkort i Finla n d eller i utlandet, 

Är examinanden behäftad med ovan i b punkten avsett kropps ligt f el 9 

som dock icke väsentligen minskar e ller äventyra r hans förmåga att fram

föra med särskilda köranordni~gar utrustad bil,äger han rät t att avlägga 
förarexamen för framförande av sådan bil. 

3. För avläggande av examen för yrkeskörkort fordras : 
a) a tt examina nden fyllt 20 år; 

b) att examina nden till sin kroppsbyggnad och hälsa uppfyller i 2 mom. I 
b punkten uppställda fordringar; samt 

c ) att examina nd en enligt intyg, som högst tre månade r tidigare utfär
dats av körsko la eller försvarsväse11det erhållit för erhå llande av yrkes- , 
körkort erforderlig förarundervisning 9 eller a tt han inneha r giltigt pri

vatkörkort eller motsvarande av försvarsmakten eller i utlandet utfärdat 

körkort och att han enligt intyg, som ä r bekräftat av myndighet eller två 
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kanda personer, efter att hava erhållit dylikt körkort, under minst tre 

år re ge lbundet kört bil eller minst ett år arbetat såsom bilf örares 

ltjälpkarl eller i bilreparationsverkstad eller i bilservicesysslae 

4 • För avläggande av examen för yrkeskörkort, som berättigar att fram-

föra buss, fordras: 
a) att examinanden f~llt 22 år; 
b) att han till sin kroppsbyggnad och hälsa uppfyller i 2 mom. b puhk

ten för erhållande av yrkeskörkort stadgade f ordrffingar, likväl så, att 

synskärpan skall vara på ena ögat minst 0,8 och på andra ögat minst 0,6 

och att hans synfält är normalt; samt 
c) att han innehar giltigt yrkeskörkort för bil och att han enligt 

företedd tillförlitlig utredning efter det han erhållit körkortet under 

de tre senaste åren arbetat minst två år såsom lastbilsförare i Finland 

i yrkesmässig trafik eller i annans tjänst. 
5. I 2 mom. av denna paragraf nämnd utredning erfordras icke, då per

son, som innehar privatkörkort för framförande av personbil, önskar av

l ägga kompletterande. examen för erhållande av körkort, som berättigar 

att framföra lastbil. Den, som tidigare innehaft i Finland utfärdat bil

körkort, är berättigad att avlägga f9r dess förnyande tilläventyrs påkal

l ad förarexamen utan att förete undervisningsintyg, såframt icke längre 

tid än fem år förflutit från utgången av giltighetstiden för det förra 

körkortet. Examen för förnyande av yrkeskörkort för framförande av buss 

må likväl icke anställas, såframt vederbörande tillförlitligen ådagalagt, 

att han genom att regelbundet framföra bil uppehållit sin körskicklighet. 

6. Med person, vars tidigBre körkort indragits, må icke anställas 

examen, förrän han enligt företedd utredning äger möjlighet att erhålla 
nytt körkort., 

7. Förarexamen skall avläggas inför trafikinspektören. För undergående 

av examen skall aspiranten lämna honom erforderlig utredning samt foto

grafi, på vars baksida han själv och trafikinspektören tecknar sina namn. 

8. Vid förarexamen skall aspiranten ådaga l ägga, att han med tillräck
lig säkerhet behärskar manövrerandet av sådan bil, som examen avser, och 

känner till såväl landskapets som rikets stadganden om vägtrafik, motor

fordon och vägmärken, så ock bilens funktionssätt och, om examen avser 

Yrkeskörkort, att han äger tillräcklig kännedom om bilens konstruktion 
och skötsel. 

9. Examinanden är pliktig att anskaffa bil för körprovet. Under kör

provet betraktas han såsom förare~ 

10. Över godkänd förarexamen skall besiktningsmannen åt den examinerade 
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tfärda intyg, varav även framgår besiktningsmannens uppfattning om ve-u . 

derbörandes lämplighet såsom bilförareo Har examinanden icke kunnat god-

kännas, äger han rätt att ånyo avlägga examen tidigast två veckor räknat 

från underkännandet. Kan han icke heller då godkännas, äger han rätt att 

efter en månad ånyo avlägga den andra och därefter tidigast efter 6 må

nader den följande förnyade exameno 

11 Närmare föreskrifter angående förarexamen meddelas av landskaps

styrelsen, som jämväl må bevilja undantag från stadgandena i denna para-

graf a 

31 s. 
lo Körkort sökes skriftligen hos polismyndighet på sökandens bonings-

ort. 
2. Villkor för erhållande av körkort är: 

a) att sökanden uppfyller de i 30 § uppställda fördringarna beträf

fande ålder och hälsa; 

b) att sökanden avlagt förarexamen enligt 30 § eller av polisskola 

eller försvarsväsendet godkänd motsvarande förarexamen eller, när ansökan 

avser yrkeskörkort 1 förarexamen enligt 3 mom. samma paragraf eller av 

försvarsväsendet godkänd motsvarande examen eller, när ansökan avser kör

kort, som berättigar att framföra buss, examen enligt 30 § 4 mom.; 

c) att sökanden i Finland eller annorstädes icke dömts till straff 

för att hava framfört fordon i berusat tillstånd eller under påverkan 

av alkohol eller andra berusningsmedel, eller, då domstol i Finland i 

samband med dom för sådant e~ler av annan orsak fastställt en tid 9 inom 

vilken körkort icke må beviljas, att denna tid tilländalupit; 

d) att sökanden icke på grund av sina levnadsvanor eller personliga 

egenskaper kan anses olämplig att föra bil; samt 

e) att sökanden, om ansökan avser yrkeskörkort, åtnjuter medborgerligt 

förtroende och att, om han utan att förlora medborgerligt förtroende bli

vit dömd till straff för sådant brott, att han på grund därav bör anses 

olämplig att bedriva yrkesmässig biltraf ik, att minst tre år förflutit 

från det straffet utståtts. 

3. Sökande, som dömts till straff för att hava framfört bil utan kör

kort må icke utan särskild orsa k tilld~as körkort, innan ett är förflu

tit frå n händelsen. 

4. I ansökan om erhållande av körkort skall uppgivas, huruvida sökan

den tidigare erhållit körkort eller ansökt om sådant samt meddelas eller 

utredas, att hinder för erhållande av körkort Enligt 2 mom. c punkten ic

ke föreligg er& Ansökan bör åtföljas av: 

a) h9gst tre må nader tidigare utfärdat intyg över avlagd förnrexamen; 
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b·) officiell utredning anga ende sökandens å lder och frejd; 
c )'~/ieg i timerad läkare hi;)gst sex månader tidigare givet intyg 9 som 

uppfy l l er i 30 § uppställda krav~ samt 

341 

. d) s .ådant i enlighet med passbestämmels erna av sökanden taget fotogra 

fi i två exemplar 9 som är lämpligt att anbringas på körkortet 9 av vilka 

det ena förs ett med såväl sökandens som trafikinspektörens egenhändiga 

namn teckningar. 
5. Ha r sökande bott kortare tid än ett år inom den polismyndighets 

distrikt, hos vilken han söker körkort 9 skall polismyndigheten, om den 

icke tillräckligt väl känner tillIBdkandens levnadsvanor och personliga 

egenskaper, begära utlåtande därom hos ~olismyndigheten på sökandens för

ra boningsort. Avser ansökan yrkeskörkort eller då det eljest befinnes 

nödigt, skall även straffregisterutdrag angående sökanden anskaffas. 

6. Utvisa ansökan och den kompletterande utredning, som tilläventyrs 

införskaffats, att sökanden uppfyller föreskrivna villkor, utfärdar po-
~- -

lismyndighet för honom ett fem år g iltigt körkort i enlighet med av land-

skapsstyrelsen fas:fställt formulär. H~r sökanden endast med glasögon 

eller hörapparat tillräcklig synskär:pa ell:e.~ _ hörsel, skall i körkortet 
.. , , .. , ... -. 

antecknas 9 att han är skyldig att vid körning _pä;ra glasögon eller hör

apparat. Körkort må, då särskilda skäl det påkalla; · utställas även på 

kortare tid samt även med ancra villkor och inskränkningar. 

7. Förrän beviljat bilkörkort överlåtes åt sökande, skall denne åt 
polismyndighet lämna honom tidigare tilläventyrs beviljat körkort för 

bil eller annat mot orfordon. 

8. Extra t i llstånd 9 som berättiga r att framföra lastbil, gives åt 

person 9 som innehar giltigt körkort, vilket berättigar att framföra per
sonbil och ett h ögst tre månader tidigare utfärdat intyg över att förar

exai;n.1en. avlagt s m.E?d lastbil. Till~tånd att framföra buss gives den 9 som 
. gi ·ti.l7t ;z:r,ke·sko:i;-kort 9_ch ett hogst tre manader tidigare . 
innehar; -J.itfardat intyg over att forarexamen av.Lagts med bu9s. Antecknin-

gen i k örkor tet om extra tillstånd f örlänger icke kortets ursprungliga 
gil t'ighetst'id. 

9. Önsk ar bilförare 9 som innehar giltigt yrkeskörkort 9 bliva förare 

i yrkesrri'åssig trafik i Mariehamn eller körlärare i bilskola 9 skall han 

söka körtillstånd hos polismyndigheten och till ansöka ,1 foga sitt kö,rkort 

och a g po l ismyndigheten föreskriven utredning om att han tillräckligt väl 

känne r till orten och de lokala förhållandena ävensom de lokala trafikbe

stämmelserna. Polismyndigheten må efter prövning förständiga sökanden att 

avlägga kompletterande examen inför trafikinspektören . Beviljat tillstånd 
skall antecknas i k_örkortete 

10. Landskapsstyrelsen äge r rät c att på ansökan medgiva undantag från 



312 
-27-

8 tadgandena i denna paragraf~ 

32 ~-
1. Vid ansökan om förnyelse av körkort skall det förra k9rkortet före-

tes samt till ansökan fogas: 

a) då sådant med beaktande av stadgandet i 2 mom. befinnes nödigt, 

2 fotografier; 
b) utredning om att sökanden genom fortlöpande bilkörning uppehållit 

sin körskicklighet eller ock intyg över, att ny förare xamen avlagts inför 

trafikinspektören 9 om detta med anledning av trafikförseelser eller av 

annat skäl befinnes nödigt; 

c) om sökanden fyllt 60 år ell~r det eljest befinnes nödigt 9 läkar~ 

intyg; samt 

d) då ansökan avser yrkeskörkort eller det eljest befinnes nödigt, 

ämbetsbetyg. 

2. Körkort må förnyas, utan att nya fotografier erfordras, genom an

teckning i det förra körkortet. 

3. Vid prövningen av förarens lämplighet skall vid förnyande av kör

kort särskilt beaktas, vad om honom erfarits under den tid det förra 

körkortet varit i kraft. 

33 G0 

Över utfärdade körkort och körtillstånd skall polismyndigheten föra 

förteckning eller kortregister 9 vari antecknas körkortets nummer och 

dagen för dess utfärdande samt innehavarens namn, födelsedatum och -ort, 

yrke och adress. Däri samt i körkortet skola antecknas de straff för över 

trädelse av-trafikbestämmelser 9 som innehava ren av kortet ådömts i landet 

eller annorstädes samt straff för fylleri och framförande av bil i beru

sat tillstånd eller under påverkan av alkohol eller andra berusningsme

del ävensom anhållanden för fylleri, så ock de straff 9 som ådömts för i 

31 § 2 mome e punkten omf örmälda brott ävensom av landskapsstyrelsen med 

stöd av 10 mom. av samma paragraf medgivna undantag& 

34 §o 
Åt i riket varaktigt bosatt person ~~färdat giltigt körkort gäller i 

landskapet på samma sätt som här utfärdat motsvarande körkorte 

7 kap. 

Om bilkörning* 

35 §. 
Vtöver vad i detta kapitel är sagt 9 skall vad i landskapslagen om väg

trafik i landskapet Åland är stadgat lända till efterrättelse v id bil

körning. 
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l . :Bil må iQ~e framföras på väg, om dess i enlighet med 14 § fast

ställda eller · i r~glst:r-et antecknade axeltryck överstiger 6,4 ton eller 

dess största bredd 2_, 40 me~er. 
2. Har bil eller dä_:rtill kopplat fordon tvåaxlad boggie eller eljest 

två axlar, vilkas avstånd från varandra är högst 2 meter, må deras sam

. manlagda registrerade belastning stiga till högst 10 ton. 

3. Totalvikten av bil eller därtill kopplat f ordonfeller den samman

lagda totalviken av dessa må do.ck icke överskrida den v ikt, som erhål

les genom ökning ~v 10 ton med 140 kilogram för va r je fulla 10 centi

meter, varmed avst åndet mellan fordonets eller fordonskombinationens 

yttersta axlar överstiger 2 meter. 

4. Är bil eller därtil+ kopplat fordon försett mea band, må total

vikten icke överstiga 14 ton. 

5. Vid körning på bro eller fär~a må bils eller- därtill kopplat for

dons verkliga totalvikt icke överstiga brons medelst vä gmärken angivna 

bärighet, ej heller den samm2nlagda totalvikten av sådan kombination 

färjans fa~tställda bärighet. 

6 i Yid fastställandet av b{li bredd beaktas icke backsp~gel, ~ikt

nirtgslyse eller utfälld färdriktnin.gsvi.sare 9 ej heller på bil, som an

vändes vid väghållning , tillf ällig t fästa anordningar, vilka utmärkts 

så, som landskapsstyrelsen s ärskilt föreskrivito 

7. Lastens bredd må icke överstiga den transporterande bilens största 
bredd. 

8. :Bils största höjd jämte lass må icke överstiga 3,80 meter och d"e.S s 

största längd, lasset medräkna t , 11,0 meter. Sammanlagda längden av bil 

och därtill kopplad släpvagn .·må icke överstiga 14, 0 meter, utom då med 

släpvagn fraktas stolpar elle r motsvarande långgods~ 

9. Landskapsstyrelsen må medgiva undantag från stadgandena i denna 

paragraf. Likaså är magistraten i Mariehamn, efter att hava hört stad~

styrelsen och polisinrättningen, berättigad att bev ilja eftergivt frå n 

dessa stadga~den inom stadenS- områ de. Vägingeniören må likaså för viss 

tid för utförande av viss transpor t.uppgift å landsorten, och polismyn

dighet efter vederbörande vägmyndighets hörande för tillfällig färd på 

väg inom distriktet, tillåta begagnandet av bil eller lass, som icke 

motsvarar sagda stadganden, doc k s å 1 a tt vederbörande , om vägen eller 

bron därvid tager skada, ska-ll. ers ä tta skada, som uppstått, 

37 §. 
1. :Bil skall användas så, a~t dess motor eller annan anordning icke 

. I 
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a lstra-J'.I s1arkare, ., eller mera st örande ljud än regelrätt, omsorgsfullt 
bruk av bilei;i. oundgängligen förorsaka r, eller å samkar passagerare eller 

personer i bilens närhet annan olägenhet. . 
2. Förmedling .av radioutsändning genom högtalare i buss på ordinarie 

tur , samt i taxibi l , är förbjuden, om någon passagerare så kräver. 

3. I yrkesmässig trafik må förare ej röka vid befordran av passa~ 

geraree 
4. Passagerare i bil ~ icke genom sitt uppträdande störa för~ren el-

ler medpassagerare, ej hel\er andra, , som färdas på väg. Föraren har rätt 

att avlägsna störande perso~ från bileno 
5. I buss må icke i för · f ~-raren eller passagerare reserverad avdel

ning forslas eldfa"r.liga väts~or, , gasbehållare, explosiva ämnen eller sy

ror , ej heller annat · gpds,_ --s,om kan medföra risk eller men för passagerar

na. Angående forslingen av här p.ämnt gods med buss eller annan bil samt 

livsmedel med bil skall därj ämt'·e·· .;iakttagas, vad därom ä r särskilt stad-
·~ · ... 

gat. 
6. Vid ankomst till färja skall bil stannas och de passagerare, som 

så önska, tillåtas stiga ur, innan bilen kör ombord på färjan. 

7. Där för buss utmärkta hållplatser finnas, må buss i regelbunden 
tur icke stanna på annat ställe f ör upptagande och avlämnande av passa

gerare. 

38 ~. 

le I bil må i förarsätet upptagas högst det antal passagerare , som 

finnes angivet i registerutdraget. I buss må icke upptagas flera passa

gerare, än registerutdrage t angiver, därest icke annat följer nedan av 

2 mom. Vid beräkningen av antalet passagerare beaktas icke ett barn på 

~ögst 12 år, och två sådana barn räknas som en pas sageraree 

2. Med avvikelse frå n s tadgandet i l mom. må i buss på ordinarie tur 

det fastst ä llda passagerarantalet tillfälligt överskridas med högst 30 

procent. Extra passagerare må likväl icke placeras i bussf örarens utrym

me. Övervikt på last- eller paketbil, som konstaterats genom vägning, be~ , ,-

aktas icke, då dess axeltryck och totalvikt med högst 10 procent, eller 

om marken är frusen , med högst 20 procent överstiga motsvarande i regist

ret införda vikter. Landskapsstyrelsen må f örordna , enligt vilka grunder 

storleken av tillåten l as t skall beräknas beroende~å det befordrade god

sets bes:kaffenhet och bilens bärförmågae Vid beviljande av i 36 § 9 mom. 

avsBtt •tillstånd för tillfällig transport av viss maskin eller annat 

odelbart föremål äga vägingeniören och polismyndighet rätt att tillåta 

överskridning av den fastställda bärförmå,gan med högst 30 procent. 

3. Bil må icke lasta s s å, att riktningsv isaren blir dold eller att fö-
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raren icke i backspegel kan iakttaga trafiken bakom bilen. 

4. Med undantag för den eller de personer, som enligt registerut

draget må sitta bredvid föraren 9 må i b il för godsbefordran eller i 

godsutrymme i bil icke forsla s personer utan l andskapsstyre lsens till

stånd. Dock må på åtgärd av arbetsgivare med la s t - eller paketbil beford

ras ar.betsfolk eller hjälpfolk för bilehs lastning och lossning till och 

från arbetsplats eller bestammelseort, på villkor att landskapss tyrel- _ 

sens eJler polismyndighets anvisningar för dylik befordran efterföljas. 

Närmare föreskrifter därom 9 i vilka fall och på vilka vi llkor last- och 

paketbil med ell_er utäri polismyndighets tillstånd tillfälligt må använ

das för personbefor.dran 9 ut=n.~rdas av landskapsstyrelsen. 

5. Förare är skyldig at-t på ·• e-get ansvar avlägsna frå n bilen konstate

rad överbela stning och lämna godset -på närmas-te lämpliga plats. 

8 kapo 

Om motorcyklar och mo~eder. 

39 §. 
Stadgandena om personbilar i J, 4, 5, 6 och 7 kap~ av denna landskaps

lag gälla i tillämpliga delar även motorcykel och moped med i detta kapi

tel nämnda undantag. 

40 ~. 

1. Med sidvagn försedd eller annan trehjulig moto r cyke l av öppen 

konst ruktion må godkännas för trafik utan anordning för angivande av 

ändr ing i färdriktning och utan vindruta. Sidvagn skall kopplas till 

motorcykel på dennas högra sida. 

2. Annan motorcykel må godkännas utan l åsanordning för bromsarna, 

Qtan parkerings- och stoppljus samt utan vindruta och anordning för an

givande av ändring i färdriktningen. 

J. Moped må godkännas med samma utrustning som i 2 mom. avsedd motor

cykel, dock utan fjärrljus. Moped må icke förses med sidvagne 

41 §. 

Över mötorcyklar föres ett särskilt register och dem tilldelas sär

skilda i genkänningsmärken. Motorcykel behöver ej undergå efterbesiktning, 

om icke särskilt skäl därtill före ligger. 

4 2 §. 

Moped registreras icke och erfordrar icke besiktning , om icke särskilt 

skäl.därtill föreligger. Lanc3kapsstyre lsen äger vid behov utfärda be

stämmelser om typskylt för moped, 

4 3 G. 
1. För motorcykel gives körkort, som berättigar innehavaren att an-
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vänd,å,, .. cy1fe'ln i privat trafik. Den ~ som kör motorcykel i yrkesmässig 

trafik;~ bör innehava yrkeskörkort för bil. 

2. A~gående körundervisning 9 förarexamen samt ansökan om utgivande 

av körkot t för motorcykel gäller i tillämpliga delar vad om privat 

körkort;-.• s-0m berät.t igar att föra personbil, är stadgat' likväl sålun

da, att und.~rvisningstillstånd enligt 29 § 9 mom. får givas utan · 

särskilt .. skä_+, och att dylikt 'körkort må givas åt person, som fyllt 
,_. _ 

16 år\ 
" Jo Polismynd~ghet må även, då särski l t skäl föreligger, berättiga 

den, som önskat : körkort för motorcykel, att företaga övningskörningar 

utan körlärare • . Dy.J.. ikt tillstånd, som må beviljas tidigast en månad 

förrän sökanden fyller 16 år, skall utgivas skriftligen och är gällan

de på däri upptag~a villkor endast på tillståndshavarens boningsort 

och för färd till trafikih~':fJektören för avläggande av förarexamen. 

Vid övningskörning utan lärä:r.e ~ .må passagerare icke medföras och på 
·. 't~ 

cykeln skall såväl fram- som· bäk.:f7i ll finnas en gul skylt i form av en 

liksidig triangel. Sådant tillståna beviljas för en tid av högst tre 

månader och må icke f örnyase 

4. Körkort för motorcykel utfärda s särskilt för: 

a) motorcykel med egen vikt av högst 50 kilogram; 

b) invalidcykel; samt 

c) motorcykel i allmänhet, varvid i denna punkt avsett körkort även 

berättigar till framförande av i a och b punkterna nämnda mo torcyklar. 

Innehavare av i 52 § n ämnt traktorkörkort ha r även rätt att framföra i 

a punkten nämnd motorcykel. Förarexamen för erhå llande av i a punkten 

nämnt körkort må efter besiktningsmans prövning verkställas utan kör
prov. 

5. Moped må framföras endast av person, som fyllt 15 år. FQr fram• 

föra nde av sådan erfordras icke körkort. 
.. .-:::-::'-< 

. 
6. Landskapsstyrelsen må medgiva undantag från stadgandena i denna 

paragraf. 

44 § . 

Bilkörkort berättigar innehavaren att köra motorcykel med beaktan

de likvä l av vad i 43 § 1 mom. är i detta hänseende ~adgat~ 

4 5 § . 

Använ des motorcykel eller moped mellan klockan 20.00 och klockan 

6.oo, skall tillses, a tt motorn icke onödigtvis drives i tomgång medan 

cykeln står, utom vid tvingande ~rafikhinder, att varvtalet även i 

dylikt f a ll hålles så låg t som möjligt samt att opåkallad axeleration 

samt körning på låg växe l och med onödigt stor hastighet undvikes. 

I · 
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Uppenba rt onö dig kö I'.ning med motorcy~el ~ller mopeEl. är under denna 

tid helt förbjud en& 
46 §'. 

På . personbefordran me·d mope.d, ti,llämp~s· bestämmelserna angående cy

kel . Med moto-rc.ykel utan sidvagT,L ·är bef ord.ra~ av en person eller ett 

barn tillåten, likväl under f örutsättn ing. c.a t~. lämplig sittplats och 

fots t öd finnas. I motorcykels sidva.g.l\::~äi b8:fo~dras en person och ett 
högst f;yra år gammalt barn eller i st i;i ll.·e.t för ., dem två högst tolv år 

.;. . 

gamla barn. Med invalidcykel må annan pe r. son befordras endast, då 

dett a ä r förutsatt i registerutdraget. 

9 ka p. 
Om traktorer, motorredska p och motorslädar. 

47 §. 
Stadgandena om l a stbila r i 3, 4, 5, 6 och 7 kap. av denna landskaps

l ag gälla i tillämpliga delar även tra ktorer och motorredskap, dock med 

nedan i detta kapitel n ämnda undant ag. 

4 8 §. 
Trakt_or och motorreds kap må go dkännas f ör trafik : 

a) oberoe-n d·e· -av s t yrinrättningens pla cering9 

b) ut~n parkerings- och stoppljus; 

c). när utrymmet för föraren ä r öppet, utan anordning för angivande 

av ändring i f ärdriktningen s amt utan vindruta med tillhörande a~ord~ 
./• 

ningar; s amt 

d) utan stänkskydd. 

49 §. 
Vid registrering av traktor och motorredskap motsvarar typbesikt

ningsintyget besiktningsinstrument. Över traktorer och motorredskap 

föres ett särskilt gemensamt register och de tilldelas ett igenkänning.§. 

märke, som anbringas framtill på fordonet. Re gisterutdrag f ör traktor 

behöv er icke medhavas vid körning , men skall på anfordran tillställas 

polismyndighet. 

50 §. 
Traktor och motorredska p erfordra icke besiktning , om i c ke sär

skilt s kä l därtill f öreligger. 

51 0· 
Traktor ech motorredskap må framföras av den, som innehar giltigt 

bil- eller motorcykelkörkort eller i 52 § nämnt traktorkörkort. 

52 §. 
1 . Tra ktorkörkort utfärda s å t person, s om fyllt 15 år, som enligt 

intyg av trafikinspektören visa t sig äga tillräcklig kännedom om tr~-

I j 
I 
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f ikstadgandena och v~gmärkena och som enligt hans uppfattning ä~en 

eljest är lämplig som förare. 
2,, Traktorkörkort ansö,lC'e s skriftligt hos polismyndighet en :på sökan

dens boningsort, varvid till ansökan fogas: 

a) av trafikinspektören h05st tre månader tidigare utfärdat, i 1 

mom. n ämnt intyg; 
b) officiell utredning över söka~dens ålder; samt 
c) sådant i enlighet med passbestämmelserna av sökanden taget fo

tografi i två exem:plar 9 som är lämpligt att anbringas på körkortet, 

av vilka det ena är försett med s~väl sökandens som traf ikinspekt örens 

egenhändiga namntecknin~ar. 
3. Framgår av ansökan 9 att sökanden uppfyller stadgade villkor 9 och 

anses han icke :på grund av sina levnadsvanor eller av annan orsak o~ 

lämplig som f öra r.e.J och föreligga icke heller andra hinder för bevil

jande av körtillståndt-c _må :polismyndigheten åt honom utfärda körkort 

för högst tio år enligt aY landskapss tyrelsen fastställt formulär • 
. ~ ...... 

I 
' I 

Traktorkörkort må ·utfärdas med av -foörhå lland ena måhända :påkallade vill- I ' 

Itor och begränsningar; Har 'sökande'ri•·~ ~ .. ~ ' f:y;JJ. t 16 år, bör körkortets 

giltighet begränsas till sökandens hemk'ömm-;J:n.- - __ _ 

4. Angående förnyande av traktorkörkort gäller i tillämpliga de-

l ar vad om förnyande av bilkörkort är stadgat. 

53 §. 
1. Vid beräkning av traktors största bredd beaktas icke därtill 

kopplat redskap. 

2. Med traktor och motorredskap må förutom föraren utan avgift be

fordras högst två personer 9 försåvitt åt dem anordnats fasta, säkra 

sitsar och :på villkor, att :personerna icke hindra sikten eller eljest 
fordonets framförande. 

54 El 
Motoraläde må köras endast med tillstånd av landskapsstyrelsen och 

:på i tillståndet angivna villkor. 

10 kap. 

Om motord~ivna anordningar. 

55 §. 
ll. På motordrivna anordningar tillämpas stadgandena om motorred

skap, likvä l så, att de må användas: 

a) utan fjärrljus; 

b) då särskilt skäl föreligger, me d kompakta ringa_1_ 9 järnhjul el
ler band; samt 

c) utan besiktning och registrening, dock så, att anordning, som 

I 

I 
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icke nämnts i 3 § 6 mom. bör besiktigas för erhållande av intyg eller 

typskYlt , utvisande att anordningen ej bör anses såsom motorfordon; 

b) anordning, avsedd att framföras av gående, dessutom utan back-

anordning, ljudsignalanordning och bakljus samt utan körkort" 

2. På vägmaskin och skördetröska tillämpas icke i 36 § ingående be

stämmelser om huvudmått, dock under förutsättning, at~ anordningen icke 

uppenbart äventyrar den övriga trafiken 

11 kap . 

.Qm sl§.Ev.§_gna.r och slä12a_n,Q.Edningar. 

56 §. Gn 
Släpvagn, som är kopplad till draf ande bil så, att/väsentlig del av 

belastningen vilar på den dragande bilen, benämnes påhängsvag,g , och 

släpvagn, vars belastning helt eller nästan helt vilar på själva släp

vagnen, Qg.§.ntlig späpvagn. 

57 §. 
1. Till bil kopplad släpvagn må icke användas f ör personbefordran. 

Till lastbil kopplad påhängsvagn, som är täckt eller försedd med flak, 

får dock användas för personbefordran enligt 38 § 4 mom. Till bil får 

endast en släpvagn vara kopplad. 

2. Till lastbil rrå kopplas : 

a) påhängsvagn, vars verkliga axeltryck eller boggieaxeltryck uppgår 

till högst den dragande bilens bakaxeltryck eller boggieaxeltryck, eller, 

då påhängsvagnen är försedd med broms 9 till högst den dragande bilens 

totalvikt med beaktande av stadgandena i 36 § ; eller 

b) två-axlad egentlig späpvagn 9 vars verkliga totalvikt uppgår till 

högst den dragande bilens totalvikt eller, då bilens samtliga axlar äro 

dragande, är högst dubbelt så stor med beaktande av stadgandena i 36 § ; 
eller 

c) en-axlad egentlig Fläpvagn, vars .yerkliga totalvikt uppgå r till 

högst hälften av den dragande bilens totalvikt. 

3. Till person- och paketbil samt till specialbil må kopplas en-axlad 

egentlig släpvagn, vars verkliga totalvikt uppgår till högst hälften av 

den dragande bilens egen vikt. 

4. Till buss må kopplas en-axlad egentlig s läpvagn, vars verkliga 

totalvikt uppgår till ~~gst tredjedelen av den dragande bilens totalvikt. 

58 §. 
1. För släpvagn gäller i tillämpliga de lar vad om lastbil är stadgat , 

dock med följande undantag och tillägg : 
a) kopplingsanordningarna mellan släpvagn och dragande bil skola vara 

hållbara och ändamå lsenliga och av trafikinspektören godkända ) 
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' b ) släpvagn må endast ~ed landskapsstyrelsens till stånd vara bredare 

än den dragande bilen ; 

c) i påhängsvagn må last eller last1lak skjuta högst 20 procent av 

sin längd framom svängpunkten ; 

d) släpvagn skall utan självständig styrning följa med den dragande 

bilen. Angående släpvagnars utrustande med bromsar utfärdar landskaps

styrelsen närmane bestämmelser 9 

e) släpvagns bärförmåga samt totalvikten och axeltrycket skola an

tecknas på skylt som anbringas baktill på vagnen; samt 

f) släpvagns största tillåtna totalvikt fastställes av trafikinspek

tören, såframt icke landskapss tyrel sen annorlun~a bestämmer. 

2. Över släpvagnar föres särskilt register, och släpvagn skall bak

till förses med igenkänningsmärke. 

3, Användning av s läpsläde efter bil är tillåten endast vid körning 

på i s, och därvid tillämpas vad om släpvagnar är stadgat . 

59 §. 
För traktorsläpvagnar gälla stadgad~ena i detta kapitel rn?d följaµ.de 

undantag ~ 
-. ..,_ 

a) till traktor må, då särskilda skfild~rtill föreligga, och då sådant 

kan tillåtas utan ri s k eller olägenhet ~ör den övriga trafiken, med 

polismyndighets tillstånd kopplas högst två släpvagnar 9 

b) traktorsläpvagns dragkrok skall befinna sig under detvågräta 

plan , som går igenom axellinjen för traktorns bakhjul och~ då en del 

av sl'äp~agnens totalvikt g enom de·ss förmedling belastar trakt9rn ~ så 

nära bakaxeln, att denna belastning icke äventyrar traktorns stabilitet 

och att icke det vågräta avståndet mellan drag kroken och bakaxeln ö

vers tiger 15 procent av avståndet mellan axlarna 1 

c) då släpvagnens axel är aragande eller förse dd med bromsar, som 

manövreras av traktorf öraren eller då minst 15 pro cent av s läpvagnens 

totalvikt belastar dragkroken, må totalvikten inom r~men för stadgandena 

i 36 §vara högs t tre gånger så stor som traktorns egen vikt 9 elj~st 

högst två gånger denna vikt. I traktorns vikt må härvid b e aktas på den

samma enligt tillverkarans rekommenda tion monterade tilläggsvikter , dock 

högst en tredjedel av traktorns r egi strerade typvikt ; 

d) s läpvagn må kopplas till traktor utan godkännande av trafikinspek

tören ; 

e ) traktorsläpvagns bredd mä inom en gräns av 2,40 me ter överstiga 

den dragande traktorns bre dd, och största läqgden för en kombination av 

traktor och två s läpvagnar må utgöra 18 meter ; 

f) på traktorsläpvagn fordras icke bak- och stoppljus, anordning för 
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angivande av ändring i färdriktningen, stänkskydd eller anteckningar 

om vikt och axeltryck ; 

g) traktorsl~pvagn registreras icke 9 förses icke med igenkännings

märke och behöver icke besiktigas med mindre särskilda skäl därtill 

yppa sig ~ 

h) köres traktor endast en obetydlig del av f.-.:i.rd på vsg och kan detta 

försi ggå utnh r4.sk el],,.er olägenhet för den övriga trafiken~ må till 

traktorn med tillämpn-ing- av stadgandena i denna paragraf kopplas släp

släde. Släpsläden n1å härvid oberoende av stadgandena i - b punkten 

lastas sf JOm förhållandena och trafiksäkerheten medgiva ; samt 

i) med traktorsläpvagn må frambefordras eget arbetsfo lk eller hjälp

folk för lastning ell er lossning av släpvagnen till och från arbets

plats eller, bestämineJseort på villkor 9 att polismyndighetena nvisningar 

för dylik b~o~dran efterföljas. 

60 §. 
Till motorredskap och motordriven anordning må 9 med iakttagande i 

tillämpliga delar av vad om släpvagn till traktor är stadgat 9 kopplas 

släpvagn, som användes för forsling av dess bränsle och smörjmedel samt 

för dess nyttjande nödig utrustning och vars totalvikt uppgår till 

högst tredjedelen av det dragande fordonets egen vikt, Sådan släpvagn 

skall dock förses med bakljus, 
61 §, 

l, Till -motorcykel :nå 9 med tillämpning av stadgandena om bilslä_pvagn , 

kopplas e~~axlad egentlig släpvagn 9 vars totalvikt uppgår till högst 

hälfte·n- ~v motorcykelns egen vikt och vars största bredd är }lijgst 1,25 

meter, Släpvagn må dock icke kopplas till invalidcykel eller till mo

torcykel med sidvagn. 

2, Motorcykelsläpvagn r egistreras ej och dess koppling behöver ej 

godkännas vid besiktning, Vid användning av släpvagn skall dock motor

cykelns bakre igenkänningsmärke veuerbörligen belyst anbringas baktill 

på släpvagnen, 

62 §. 
Släpanordning må koppla s till motorfordon e ller motordriven anordning 

med iakttagande i tillämpliga delar av vad om släpvagn är stadgat 9 dock 

så 9 

a) a tt släpanordning må vara försedd med järnhjul eller kompakta 

gummiringar; 

b) att släpanordning icke behöver registreras, ej hell er kopplingen 

godkännas vid besiktning ; samt 

c) att släpanordningar 1 vilka användas för l antbruk eller väghåll-

I I 

I 

I 
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ning 9 må transporteras även om deras bredd överstiger största fordons-

bredd, på villkor, att bredden minskats genom skälig avmontering och ut

skjutande delar utmärkts på av landskapsstyrelsen föreskrivet sätt. 

63 §. 
Skadat eller annat motorfordon, som icke kan eller får framföras 

för egen motor, må med hjälp av motorfordon bogseras. Vid bogsering må 

icke utan tvingande skäl användas fordon, som är lättare än det fordon, 

som skall bogseras, eller eljest är för ändamålet olämpligt. Förare av 

fordon, som bogseras, skall innehava körkort, som berättigar till fram

förandet av sådant fordon. 

64 §. 
Landskapsstyrelsen må medgiva undantag från stadgandena i detta ka

pitel. 

12 kap. 

Q!!L_Y!:kesmässig_bi1trafik. 

65 §. 
1. Med ~rk(smä§~ig t~afik förstås i denna landskapslag trafik, i vil

ken bil jämte förare mot ersättning tillhandahålles allmänheten eller 

viss uppdragsgivare för befordran av personer eller gods eller båda. 

2. Yrkesmässig biltrafik är antingen 1j~j~E.§fik eller beställnings

trafik. Med linjetrafik avses regelbunden trafik på viss sträcka eller 

mellan vissa orter under sådana förhållanden 9 att bestämmanderätten ö

ver användningen av transportmedlet icke överlåtits åt_ en eller flera 

åkande. Annan yrkesmässig trafik är beställningstrafik. 

3. Med avvikelse från vad i 1 mom. är stadgat, skola - stadgandena i 

detta kapitel icke äga tillämpning på transporter av gods mot ersättning 

med traktor 9 som dess ägare har behov av för idkande av lantbruk, 

66 §. 
1. Tillstånd att idka linjetrafik skall sökas hos landskapsstyrel

sen 9 utom vid utövande av sådan trafik inom Mariehamns område, varom 

stadgas i 7 3 §. 

2, Ansökan skall innehålla noggrann uppgift om trafiksträckan, trafi

kens art, antalet och beskaffenhe ten av de bilar, som komma att begag

nas, samt antalet turer om dagen eller i veckan ävensom uppgift därom 9 

huruvida trafiken skall upprätthållas under hela körningsårot eller 

endast under vissa tider. Till ansökan skåla fogas förslag till tidta

bell i fem exemplar, kartblad i tre exemplar, på vilka linjen är nog§ant 

utmärkt, samt, därest sökanden e j är statsinrättning eller kommun, ut

redning om sökandens frejd och därom, att han råder över sig själv och 

sin egendom, eller, om sökanden är bolag e ller andelslag 9 utdrag ur har~ 

11 
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delsregistret jämte bolagsordning eller andelslagets stadgar. Tiärjämte 

skall utredning om i landskapslagen om rättighet att idka näring i land

skapet Åland förut satt åländsk hembygdsrätt bifogas, I ansökan, som 

rör uteslutande godstrafik, skall, om noggrann tidtabell icke kan föl

jas i trafiken , antalet turer om dagen eller i veckan uppgivas, 

3, Över ansökan införskaffar landskapsstyrelsen vid behov utlåtan

de av vederbörande polismyndigheter, organisationer och kommuner, 

4, Vid prövning av linjetillstånd skall beaktas huruvida den till

ärnade trafiken är av allmänt intresse och med hänsyn till förefintli

ga trafikförbindelser behövlig och ä.1damåJsenlig samt sökandens t'illför

liglighet 9 vederhäftighet och förmåga att behörigen handhava trafiken, 

5, Körningsåret räknas från och med ingången av juni månad till 

utgången av följande maj månad, 

67 §, 

1. Linjetillstånd meddelas för viss tid av landskapsstyre l sen, som 

tillika fastställer taxan och övriga villkor för trafiken ävensom 

trafiköver_vaknin_gsorten samt fastställer tidtabellen . 

2, Linjetillstånde t innefattar förpliktelse såväl att utöva trafiken 

i enlighet med trr .fiktillståndet som att 9 i den mån landskapsstyrelsen 

prövar sådant nödigt och lämpligt 9 befordra postförändelser mot ersätt

ning , om vilken vederbörande överenskommit eller vilken 9 då överens

kommel se ej kan åstadkommas, bestämmes av landskapsstyrelsen. Likaså 

skall i bil i linjetrafik avgiftsfri befordran beredas den polismyndighel1 

som övervakar trafiken, och trafikinspektören på resa i tjänsteärende. 

3, Av trafiktillståndet skall avskrift jämte kartblad över linjen 

samt tidtabell av landskapsstyrelsen tillställas polismyndigheten på 

övervakningsorten ävensom trafikinspektören, 

4, Landskapsstyrelsen må medddela från det ursprungliga tillståndet 
avvikande föreskrifter. 

5, Polismyndigheten på trafikövervakningsorten må tillåta 9 att tra

fiken på grund av snöhinder eller av annan tvingande orsak inställes . 

68 §. 
Vidtager icke innehavare av linj etillstånd med trafiken på i 

tillståndet uisatt tid 9 skall tillstånde t anses hava förfallit. Härom 

skall polismyndigheten på övervakningsorten ofördröjligen underrätta 

landskaps styrelsen. 

69 §. 
1 . Tie tillståndshavare~ som ärna under fö lj ande körningsår fort

sätta sin linjetraf ik, sYola årligen vid tidtabellsmöten, vilka sär

skilt för varje gång bestämmas av l andskapss tyrel sen och vid vilka 

:i 
l 
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även post- och telegrafverket samt polismyndigheten på övervakningsor

ten skola vara företrädda, framlägga sina förslag till tidtabell för det 

följande körningsåret, Statsinrättning , som bedriver linjetrafik , skall 

inom tre veckor efter det tidtabellsmöte avslutats insända sina förslag 

till tidtabell direkt till landskapsstyrelsen. 

2, Tidtabellsansökningar, vilka icke framlagts vid tidtabellsmöte, 

handläggas i samma ordning som ansökningar om trafiktillstånd. 

3, Angående tiden och orten för tidtabellsmöte erhålla vederbörande 

tillståndshavare skriftligt· .Jileddelande, 

4 , Landskapsstyrelsen faststäJJer före ingången av körningsåret tid

tabellerna med beaktande av övriga trafikförbindelser och tillser där

vid, att turerna på samma linje icke inverka störande på varandra, Vid 

behov må landskapsstyrelsen under körningsåret ändra fastställd tidtabello 

5, Tillståndshavare skola på lämpligt sätt bringa fastställd tidta

bell och trafiktaxa till allmänhetens kännedom, 

6, Utövare av linjetrafik skall vid äventyr av trafiktillståndets för

lust avlämna statistiska uppgifter om trafiken i enlighet med de anvis

ningar, som av landskapsstyrelsen fastställts, De sålunda insamlade 

uppgifterna skola anses konfidentiellao 

70 §0 
Tillståndshavare är berättigad att på beställning uthyra buss jämte 

förare för tillfällig transport eller färd utom den egentliga linjen, 

såvida den regelbundna linjetrafiken icke lider men därav, 

71 § , 
l, Polismyndighet skall inom sitt distrikt noggrant övervaka, huru 

vederbörande utövare av linjetrafik handhava trafiken, 

2. Polismyndigheten på övervakningsorten skall övervaka att tidtabel

len och taxan ävensom villkoren i tillståndet efterlevas samt att de 

vagnar 9 som användas i trafiken 9 hållas snygga 9 och i sådant _syfte verk

ställa inspektioner . 

J, Därest innehavare av linjetillstånd icke längre uppfyller förut

sättningarna för erhållande av trafiktillstånd eller tillståndsvillkoren 

ej iakttagas eller trafiken eljest ej behörigen handhaves, må linje

tillståndet återkallas av landskapsstyrelsen, 

72 §. 
1. Önskas förnyelse eller ändring av linjetillstånd, skall ansökan 

därom göras såsom i 66 § stadgas om utverkande av tillstånd . Till an

sökan skola fogas kartblad, på vilka linjen angivits, samt för sökanden 

utfärdad tillståndsresolution eller avskrift därav. 

2. Dör tillståndshavare eller försättes han i konkurs, är döds- eller 

I 
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konkursb oet berättigat att fortsätta trafiken under högst sex månader, 

dock på villkor, att döds- e ller konkursboet ofördröjligen hos land

skapsstyrelsen anmäler sådan f ör tillståndshavarens förpliktelser ansva 

rande person, som landskapss tyrelsen godkänner. 

73 ~. 

1. Tillstånd att utöva linjetrafik inom Mariehamns område sökes hos 

magistrat en. 

2. Ansökan skall åtföljas av plan för den tillärnade trafiken och 

den utredning rörande sökanden 9 som omf örmäl es i 66 § 2 mom. 

3. Efter det stadsstyre1sens och polismyndighetens utlåtanden inför

skaffats, avgör magistraten ärendet med beaktande av de i 66 § 4 mom. 

nämnda omständigheterna. 

4. Linjetillstånd meddelas av magi$traten för viss tid. Magistraten 

fastställer tillika tidtabell och taxa samt de vi llkor, som skola .ef-

terlevas i trafiken. Magistraten må äve n å terkalla trafiktillstånd i ' . 

de fall 9 som nämnas i 71 § 3 mom. Därom 9 när linjetillstånd skall an-

ses hava förfallit 9 gäller vad i 68 G är stadgat. 

74 ~· 
1. Tillstånd att utöva beställningstrafik skall sökas hos landskaps-

styrelsen. 

2. Landskapet må av l andskapsstyre l sen indelas i trafikområden. 

Tillstånd beviljas för visst område 9 om landskapet är indelat i trafik

områden9 men i annat fall för hela landskapet. 

J. Ansökan skall göras skriftligen och däri ska ll uppgivas trafik

området, vad slags trafik, som är avsedd att bedrivas, och huru många 

bilar, som skola insättas i trafiken, så ock var bilen eller bilarna 

stationeras, dvs. s t at ionsorten. Till ansökan fogas, såvida sökanden 

icke är statsinrättning eller kommun 9 utredning därom, att sökanden är 

välfrejdad och råder över sig s jälv och sin egendom, eller, om sökan

den är bolag eller ande lslag, handelsregisterutdrag och bolagsordning 

I 

e ller motsvarande bo l agsavt a l eller ande lslage ts stadgar, så ock utred- I 

ning

4 

omV~ att sökanden är berättigad att idka näring i l andskapet. /. 

• id prövning av ansökan skall beaktas huruvida den tillärnade 

trafiken är av a llmänt intresse och med beaktande av förefintlig a tra

fikmöjligheter behövlig och ändamålsenlig, så ock sökandens tillför

litlighet odh förmåga att behörigen handhava trafiken. 

7 5 § . 

1. Innan ärende angåen de tillst~nJ till beställningstrafik avgöres, 

skall l a ndskapsstyrelsen inhämt a utlåtande av polismyndigheten i det 

distrikt, där stationsorten är belägen, ävensom i mån av behov av andra 
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myndigheter och traf ikidkarf öreningar. 

2. Vid beviljande av tillstånd skall fastställas giltighetstiden, 

antalet av och st~tionsorten för de bilar, som skola användas i tra

fiken, tidpunkten, då trafiken skal~ vidtaga, samt tillständsvillkoren. 

Giltighetstiden må icke vara längre än fem år. 

76 § , 

1. Innan trafiken påbörjas, skall trafiktillståndet uppvisas för 

stationsortens polismyndighet, som i registerutdraget för bilen anteck

nar, att bilen må användas i beställningstrafik inom det i tillstån

det nämnda området, likväl under förutsättning, att bilen icke redan 

är antecknad för användning inom annat område, Vidare skall polismyn

dighet övervaka, att bilen hålles snyg g och i sådant syfte då och då 

verkställa inspektioner. 

2. Därest övermäktigt hinder eller anna t giltigt skäl icke förelig

ger, är den, som erhållit tillstånd till beställningstrafik, skyldig 

att på anmodan utföra körning i enlighet med trafiktillståndet. 

3, Tillstånd till b eställningstrafik innefattar även rätt att ut

föra tillfällig körning till ort utom tra fikområdet och från ort utom 

trafikområdet till detta. Vid beställningsfärd till område utanför 

trafikområdet ska ll bilen, efter det f ä rden avslutats på detta område , 

utan dröjsmål föras tillbaka till stationsorten, varvid föraren må 

åtaga sig transporter i återfärdens riktning även inom främmande tra

fikområde. 

4. Tillståndshavare a r berättigad at t tillfälligt f örflytta sin i 

beställningstrafik v a rande lastbil till arbete på arbetsplats utom 

tra fikområdet med vederbörande polismyndigheters medgivande. Till främ

mande område överflyttad äger icke rätt att där idka annan tra fik, 

5e Underlåter tillståndshavare utan giltig anledning~t vidtaga 

med trafiken på i tillståndet utsatt tid, skall tillst å ndet anses ha

va förfallit .• Härom skall polismyndigheten på övervaknings ort en of ör

drö jligen underrätta landska psstyrelsen. 

6. Därest tillståndsha v a re ej längre uppfyller förutsättningarna f ör 

erhållande av trafiktillstå nd eller icke iakttager villkoren för till

ståndet eller om trafiken eljest icke behörigen handhaves, må landskaps 

styrelsen återkalla tillståndet för viss tid eller helt och hållet. 

7. Dör till s t å ndshavare eller försättes ha n i konkurs, är döds

eller konkursbo e t berättigat att forts ä tta trafiken under hög st sex 

månader, dock på villkor, att döds- eller konkursboet ofördröjligen 

hos landska pssty relsen anmä ler så danfur tillståndshava rens f örpliktel-
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ser svara nde person, som landska psstyrelsen g odkänner. 

77 §. 

1. Trafiktaxan för olika slag av beställningstrafik fastställes 

av landskapsstyrelsen. 

2. Den, som innehar tillstånd till beställningstrafik, är skyl

dig att avlämna statistiska uppgifter såsom i 69 § 6 mom. är stad

gat. 

7 8 § . 

1. Med avvikelse frå n v a d i detta kapitel är stadgat om tra

fiktillstånd äger postverket rätt att utan utverkat tillstånd an

vända bil för befordran a v posto 

2. Utövas yrkesmässig trafik med anna t motorfordon än buss, 

last- eller personbil 9 skola best ämmelserna i detta kapitel i till

lämpliga dela r lända till efterrättelse i enlighet med l a ndskaps

styrelsens anvisningar. 

13 kap. 

Om internationell trafik. 

79 §. 

1. I utlandet utfärdat körkort berättigar a tt föra bil i l and

skapet enligt vad i den i Geneve år 1949 avslutade konventionen 

r örande vagtrafik eller annan Gv erenskomme l s e med vederböra nde 

l a nd är stadgat. Är körkortsinnehav9~en fast bosatt i Finland eller 

bosätter ha n sig i landet, berättigar det utländska körkortet lik

väl till att köra medfört motorfordon i landskapet enaast under 

den tid, inom vilken fordonet skall anmälas för registrering 

här. 

2. I a ndra än i 1 mom. o.ch 34 § nämnda fall skall person 9 som i 

landskapet önskar föra motorfordon, ans kaffa körkort i den ordning 

denna landskaps lag föreskriver. Då fråga endast är om att framföra motor-1 

I I 
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cykel Gller person- eller paketbil i privat trafik, äger polismyndighet 

likVäl rätt att efter prövning utan förarexamen och anna_n stadgad ut

redning meddela körtillstånd för högst den i 80 § 2 mom. stadgade tiden 

å t perffon, som äger motsvarande körkort, utfärdat i utlandet , Åt per

son, som enligt intyg av ministeriet för utrikesärendena hör till dip-
· .. 

iomatkåren och som erhållit körkort i utlandet, må utan förarexamen 

utfärdas motsvarande, till privat körning berättigande körkort med i

akttagande i tillämpliga delar av vad om förnyande av körkort i 32 § 
är stadgat. 

80 §. 
1 . Innehar i utlandet fast bosatt person av finländsk konsul eller 

polismyndighet i hans hamland eller av konsul, som företräder detta 

land i Finland, utfärdat intyg, att motorfordon, som av honom för eget 

tillfälligt bruk hit medförts från utlandet, i hans hemland är godkänt 

för regelbundet bruk, behörigen registrerat och försett med hans hem

lands igenkänningsmärkrn, må fordonet användas i landskape t utan att 

besiktigas och registreras här. 

2. Innehava r en av fordonet skall, efter att hava iakttagit vad an

gående tullbehandling är föreskrivet, för polismyndigheten på inrese

orten förete i 1 mom. nämnda intyg samt utredning om att i Finland 

gällande trafikförsäkring upptagits för fordonet. Föreligger ej annat 

hinder och överstiger fordonets axeltryck eller största bredd icke vad 

enligt 36 § är tillåtet, skall polismyndigheten utgiva igenkänningsmär..,. 

ken och bevilja tillstånd till tillfälligt bruk av fordonet i Finland 

för en tid av högst et t år. 

3. Landskapsstyrelsen tillställer i:rireseo1te:rmspolismyndigheter i 2 

mom. nämnda igenkänningsmärken, upptagande bokstäverna ÅL, ordningsnum

mer och bokstäverna . SF i rött på vit botten. 

4. Polismyndighet övervakar att i denna paragraf avsett fordon, 

för vilket gjorts ovan i 1 mom. stadgade eftergifter ~ icke användes 

längre tid än tillståndet förutsätter, 

81 §. 
1. Inför person, som är fast bosatt i land , anslutet till den i 

Geneve år 1949 avslutade konventionen rörande vägtrafik, för sitt per

sonliga tillfälliga bruk till landet motorfordon, som är registr~rat i 

ett till konventionen anslutet l and, och är motorfordonet försett med i 

konventi onen förutsatta igerkänningsmärken och handlingar, och har för 

fordonet upptagits i Finl and giltig trafikförsäkring och tullmyndighet 

efter tullbehandling i handlingarna antecknat dagen för fordonets an

komst till Finland, må fordonet, med iakttagande av stadgandena i 83 § 



-44-

på de villkor och med de begränsningar~ som nämnas i konventionen , an

vändas i Finland under en tid av högst ett år. 

2. Angående användning i Finland av motorfordon, rilket r egistrerats 

i Norge~ Sverige eller Danmark eller vilket i dessa länder erhållit till

fälligt brukstillstå nd , gäller v ad därom är särskilt stadgat. 

82 §. 
Finner tullmyndighet, då enligt 80 och 81 §§ till landet infört 

motorfordon skall utföras, a tt det varit i bruk i Finland längre tid än 

ett år, skall den ome delbart göra anmälan därom hos polismyndighet för 

vederbörliga å tgärder och förhindra f ordonets utförande, tills polis

myndigheten annorlunda förordnar. 

83 §. 
Inför i Finland fas t bosatt person till l andet i utlandet r egistre

rat motorfordon eller bosätter sig ~tomlands bosatt innehavare av sådant 

fordon varaktigt i Finland, eller överlåter han fordonet å t här fast 

bosatt person, skall innehavaren, ef ter att hava iakttagit vad om 

tullbehandlingen av fordon som varaktigt införes i lande t är stadgat, 

inom två veckor från sin ankomst till lande t förete fordonet till be

siktning och anmäla det till registret. 

84 §. 
I konventionen rörande vägtrafik nämnda r egi s treringsbevi s och kör

kort för int ernationell trafik utfärdas av de organisationer , s om er

hållit tillstånd därtill för hel a l ande t, på de villkor 5 som därför äro 
särskilt stadgade. 

14 kap. 

~skilds s tadg_anden, 

85 §. 
1 . Den , som bryter mot bestämmelserna i denna l andskaps l ag eller med 

stöd av densamma utfärdade bestämmelser, s traffes med bö t er eller fän

gelse i högst tre månader, där icke gär n ingen enligt landskaps l agen om 

vägtrafik i landskapet Åland ( /58) är belagd med s trängare straff, 

2. Är förseelse ringa, må polismyndi ghet utan att väcka å t a l mot den 

skyldige göra anteckning därom i körkortet. 

86 §. 
1 . Körkort skall för hela giltighetstiden eller för viss tid indra

gas, därest beträffande innehavar en yppat s omständigheter, som jämlikt 

31 § 2 mom. utgöra hinder för erhå llande av körkort . 

2. Körkort må indragas helt och hålle t eller för vi ss ti d ~ 

a) om föraren dömts till s traff för a tt hava avviket f r ån plats, där 
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skada inträffat, eller vägrat att lämna skadad bistånd ; 

b) om föraren uppsåtligen underlåtit att följa av polisman givna 

anvjsningar och tecken ; 

c r om -för;:i,r _~n' genom att upprepade. gänger överträda för trafiken 

meddelade för~~kr .... i,-;ft.er, ådagalagt bristande håg eller förmåga att föl

ja dem; 
d) då föraren ådömts straff för användning av motorfordon utan äga-

rens samtycke ; samt 

e ) om föraren_ på annat sätt '-än i 27 § 2 mom. eller 29 § 1 eller 3 

mom. landskapslagen -. onf. vägt_rafik -:i. landskapet Åland eller ovan i detta 
" 

moment är stadgat, öve-rträtt .2estärri:inelserna i nämnda eller denna land

ska:pslag eller med stöd av dem rn;,eddel ade föreskrift er. 

3. Åt den, som dömts till stra~f för framförande av bil, oaktat hans 

körkort indragits eller fråntagits honom 9 ~å körkort icke utfärdas 9 in

nan minst två år förflutit från den tidpunkt , då han eljest hade varit 

berättigad att erhåJla körkort. 

4. Körkort indrages i de fall 9 som nämnas i 1 mom, och 2 mom. c 

punkten av den polismyndighet, som utfärdat körkortet 9 och i övriga fall~ 

då det icke enligt landskapslagen om vägtrafik i landskape t Åland an

kommer på domstol 9 av den polismyndighet, inom vars område brottet ägt 

rum , efter det domstols utslag rörande brottet vunnit laga kraft. 

5. Den, vars körkort indragits av polismyndighet, skall genast av

lämna det till den myndighet, som beslutat om indragningen , och skall 

denna , om den icke utfärdat körkortet, omedelbart efter det beslutet 

om indragningen vunnit laga kraft, översända meddelande om indragn~ng~n 

jämte körkort .et till den polismyndighet, som utfärdat kqrko-r 'tet. 

6. Polismyndighet må ef t er omständigheterna int erimistiskt omhänder .... 

taga körkort redan innan beslut om de ss indragning fattats ell er vunnit 

laga kraft. Förkastar rätten åtal för brott, på grund varav körkort 

interimistiskt omhändertagits, bör körkortet genast å terställas till 

ägaren, ändå att utslaget överklagats. Angående interimistiskt omhän

de~tagande av körkortet och dess å t er s tällande skall polismyndighet, om 

kö;rkort e t icke utfärdats av denna, omedelbart underrätta den polismyn

di:ghet, som utfärdat körkortet. 

87 §. 
1. Beslut, som på grund av denna l andskapslag eller med stöd därav 

meddelade föreskrifter fattats av magistrat eller polismyndighet, må 

inom tre ttio dagar överklagas hos länsstyrelsen, 
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2. Landskaps styrelsens bes lut må icke överklagas~ då det gäiler till- 1 

stånd att idka beställningstrafik eller att hålla körskola. Annat be

slut av landskapsstyr elsen liksom av länsstyrelsen enligt denna land

skapslag fattat beslut må överklagas inom trettio dagar ho:::i Högsta 

förvaltningsdomstolen. 

3. Anmärkning mot trafikinspektörens eller besiktningsmans åtgärd ! 1 

m~, inom trettio dagar göras hos landskapsstyrelsen. 

4. I denna paragraf nämnda tider räknas från den dag vederbörande 

erhållit del av beslutet eller å tgärden, 

5. Med stöd av denna landskaps.lag meddelat beslut eller förordnande 

skall lända till efterrättelse oaktat det icke vunnit lags kraft. 

88 §. 
Anvisningar angående verkställigheten och tillämpningen av denna 

landskapslag meddelaslli.d behov av l andskapsstyrelsen. 

89 §. 
Denna landskapslag träder i kraft den 1 oktober 1958 och genom den

samma upphävas l andskapslagen den 5 april 1949 om trafik med motorfor

don i landskapet Åland (13/49) jämte däri företagna ändringar, , dock 

med följande undantag : 

a) ändringar på grund av de i 3 § ingående definitionerna på regis

trerade motorfordon böra beaktas senast vid efterb esiktning å r 1959 1 

b) befattningen såsom bilbesiktningsman i landskapet Åland samt 

inspektör av landskapets motort~tar och färjo r ändras till trafikin

spektörsbefattning 9 för vilken tillsvidare skall tillämpas den år 1950 

utfärdade instruktionen (10/50) ~ 

· c) före denna landskapslags ikraftträdande meddelade tillstånd att 

hålla körskola äro i kraft till utgången av år 1959 under förutsätt

nin ar 9 som stadgas i denna l andskapslag ; 

d) å t den 9 . som minst tre år före denna landskapslags ikraftträdande 

erhållit betyg över bilskollärarexamen eller som under denna tid varit 

körlärare vid bilskola under minst ett år 9 må senast år 1 959 utfärdas 

lärarkort 9 obero ende av stadgandena i 29 § 5 mom. b~ c och d punkterna ; 

e ) angående komplettering av utrustning till motorfordon 9 motordriv

na anordningar samt fordon som bogseras förordnas särskilt av land
skapsstyrelsen ; 

f) tidigare såsom s läpvagnar registrerade släpnnordningar samt trak

torsläpvagnar sko la inom å r 1 959 anmäl as för avlägsnande ur registret~ 

varvid tillika i genkänningsmärken rech registerutdrag sko la återställas 

till polismyndigheten ~ 

g) traktorer och motorredskao, vilka användas i trafik före denna 

' I 
I 

' I 
I 

I 
i ' 



-47-
1andslrnpslags ikraftträdande och vilka enligt dcmna landskapslag skola 

rogistror2 e · ~ skola inom år 1959 anmälas till r egistrering, varvid i 

stället för besiktningsinstrtunent godkännes en av fordonets ägare given 

styrkt anmälan 9 varav framgår fordonets märke 9 samt, om de äro kända 9 

typen och motorns cylindervolym 9 så ock fordonets tillverkningsntunmer 

och egenvikt i fullt driftfärdigt skick 9 men ut,an arbetsredskap eller 

extra vikter 9 samt bränslets art och ringarnas e:n.er bandens beskaffen

het och dimensioner. För hittills registrerade traktorer skall genom 

polismyndighets förmedling under år 1959 anskaffas nytt igenkännings

mVrke ? 
h) den 9 som eft er den 1 januari 1960 framför traktor eller motor

r edskap eller motordriven ano rdning på väg, som avses i 2 §. skall 

inneha därfö r e r forderligt körkort ; 

i) tidigare beviljade dispenser angående axeltryck och bredd för

bliva i kraft. För tidigare registrerade fordon 9 vilkas största höjd 

eller längd överstiger i denna landskapslag stadgade gränsvärden 5 

skall inom år 195 9 anskaffas tillstånd enligt gällande s tadganden ; 

j) tidigare beviljade trafiktillstånd äroj såframt annat e j följer 

av stadgandena i denna 1andskaps l ag 9 fortfarande i kraft den tid, som 

i dem angives ; samt 

k ) beslutet den 25 juli 1951 om konstruktion och utrustning av 

buss och kombinerad bil (31/51) förblir i kraft tills landskapssty

rels en därom annorlunda förordnar. 

Mariehamn 9 den 4 mars 1958. 

På ~ps,,{yrelsens vägnar : 

Lantråd ~jf~~~ 
Landskapssekreterare 
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