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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

landskaps lag angående ändring av 36 

och 37 §§ landskapslagen om motorfor

don i landskapet Aland. 

Genom en ändring av motorfordonsförordningen (FFS 728/78) 

har största tillåtna längd för buss i riket ändrats från 12,0 

till 13,0 meter. Denna ökning av längden motiverades med att 

fordonet därigenom kunde utnyttjas effektivare. Med hänvisning 

härtill samt till att även de övriga nordiska länderna 

har godkänt 13,0 meter som största tillåtna längd för buss, före

slås att 36 § 8 mom. landskapslagen om motorfordon i landskapet 

Aland (25/58) (nedan motorfordonslagen) ändras så att denna längd 

på bussar blir den största tillåtna även i landskapet. 

På grund av landskapslagen den 17 juni 1976 om tillämpning av 

vissa i riket gällande författningar rörande transport av farliga 

ämnen (34/76) träder trafikministeriets beslut om transport av 

farliga ämnen på väg (FFS 610/78) i kraft i landskapet den 1 april 

1979 med i beslutet nämnda undantag. I beslutet ges detaljerade 

anvisningar om transport av farliga ämnen i buss,varför motsvaran

de bestämmelse i 37 § 5 mom. motorfordonslagen föreslås utgå. Av 

praktiska skäl föreslås vidare att i nämnda lagrum även införes en 

hänvisning till bestämmelserna om transport av djur. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 

antagande 
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angående ändring av 36 och 37 §§ landskapslagen om motorfordon 

i landskapet Aland. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 36 § 8 mom. och 37 § 

5 mom. landskapslagen om motorfordon i landskapet Aland den 4 

december 1958 (25/58), av dessa lagrum 36 § 8 mom. sådant det 

lyder i landskapslagen den 9 november 1977 (91/77) som följer: 

36 §. 

8. Bils högsta tillåtna höjd jämte last är 4,0 meter. Bils 

största tillåtna längd, lasten medräknad, är 12,0 meter, i fråga 

om buss dock 13,0 meter och i fråga om ledad buss 18,0 meter. 

Fordonskombinations största tillåtna längd, lasten medräknad, är 

16,0 meter, dock med följande undantag: 
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a) största tillåtna längd för fordonskombination , bildad 

av lastbil och egentlig släpvagn med två eller flera axlar, är 

22,0 meter; och 

b) största till å tna längd för fordonskombination, bildad av 

lastbil och pähängsvagn som är konstruerad speciellt för transport 

av stolpar och andra förem å l av motsvarande längd, är 20,0 meter . 

3 7 §. 

5. Angående transport av farliga ämnen, livsmedel och djur 

skall iakttagas, vad därom är särskilt stadgat . 

Denna landskapslag träder i kraft den 1 april 1979. 

Mariehamn den 17 november 1978 
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