
1974--75 Lt. - Ls framst. nr 2. 

L.Al~·DSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till land
skapslag angående ändring av landskaps
lagen om motorfordon i landskapet.Aiand. 

Enligt landskapsstyrelsens framställning nr l/1974-75 föreslås in
ttande av en landskapsstyrelsen underställd motorfordonsbyrå? på vil-

slrulle överföras vissa uppgifter 1 som enligt landskapslagen om mo
rfordon (25/58) ankommer på landskapsstyrelsen. Fördenskull föreslås 
paragrafer i landskapslagen om motorfordon ändrade~ vari landskaps
relsen ålagts uppgifter som är avsedda att överföras på motorfordons-

Bestämmelserna i landskapslagen om motorfordon angående trafikinspek
ren och besiktningsman föreslås upphävda~ enär motsvarande bestämmel

ingår i förslaget till landskapslag om motorfordonsbyrån. 
Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till anta-

L a n d s k a p s 1 a g 

ändring av landskapslagen oD motorfordon i landskapet Åland. 

I enlighet med Landstingets beslut upphäves 9 och 10 §§ samt 23 § 

mom. landskapslagen den 4,december 1958 om motorfordon i landskapet 
and (25/58) av dessa lagruru 9 § sådan den lyder delvis ändrad i land
pslagen den 11 juni 1973 (40/73) och 23 § 3 mom. sådant det lyder 
andskapslagen den 27 juni 1967 (28/67) samt ändras 16 § 9 mom.9 
§ 2 mom., 19 § 19 3 och 5 mom. 9 20 § 1 och 2 mom., 22 § 2 och 3 

, 23 § 19 29 49 5 och 7 mom. 9 24 § 2 mom. 9 25 § 1 mom., 26 §, 27 § 
mom., 41 § 2 mom. och 49 § 2 mom. 9 av dessa lagrum 16 § 

mom., 20 § 1 mom., 27 § 2 mom. 9 41 § 2 mom. och 49 § 2 mom. sådana 
lyder i landskapslagen den 10 mars 1972 (16/72 9 18 § 2 mom. 9 19 § 
3 och 5 mom. , 20 § 2 mom. , 22 § 2 och 3 mom., 23 § 1, 2 9 4, 5 och 
om., 24 § 2 mom., 25 § 1 mom. och 26 §sådana de lyder i landskaps

:ägen den 27 juni 1967 ( 28/67) samt 27 § 3 och 4 mom. sådana de lyder 
t landskapslagen den 20 juli 1960 ( 24/60), såsom följer: 

16 §. 

9. Sedan efterbesiktning av bil verkställts skall trafikinspektöre11 
eller besiktningsman införa anteckning om besiktningen i regieterut
d:raget 9 varefter trafikinspektören ombesörjer att anteckning om efter
besiktningen införes i bilregistret på det för vederbörm1de bil avsedda 
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JcÖrtet. Har bil ändrats på sådant sätt 9 att därav föranledes 1ändringar 
... 1'1teckningarna i registret skall trafikinspektören ombesörja att av cw.• 

erforderliga ändringar i registret företages. 
18 §. 

2. Bilregistret föres av motorfordonsbyrån. 

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

hos motorfordonsbyrån. 

3. Om här verkställd registrering av och angående nytt igenkännings·· 
"rke för bil9 som överflyttats från riket, skall motorfordonsbyrån 
ddela bilregistercentralen. 

5. Bilen registreras från den dag 9 då bilen tages i bruk 9 och såsom 
dan dag anses den dag då registeranmälan inlämnats till motorfordons~ 

20 §. 
1. Motorfordonsbyrån skall 9 se dan den ernottag:l_ t anmälan för regis tre

ng av bil 9 till bilens ägare överlämna bilens i g e n k ä n -
i n g s m ä r k e n i två exemplar 9 som anbri.ngas på synligt ställe 

ramtill och baktill på bilen, samt i n t e r i m s i n t y g 9 vilket 
erättigar till interimistiskt bruk av märkena. 

2. Xr ägaren av bil enligt av honom lämnad tillförlitlig utredning 
brådskande behov av i utlandet erforderligt registreringsbevis 9 kan 
torfordonsbyrån utgiva 9 förutom interimsintyg 9 sådant bevis gällande 
'gst tre månader. 

2. Har ägaren under giltighetstiden för det interimistiska beviset, 
t i 23 § 6 rnom. avsedda interimskvittot eller det tidigare register
draget icke erhållit registerutdrag skall han anhålla om sådant hos 
torfordonsbyrån direkt eller genom förmedling av polismyndighet. 
3. r'lotorfordonsbyrån meddelar polismyndighet för hur lång tid interi

lllistiskt bevis eller, i de i 23 § nämnda fallen? interimskvitto eller 
!'egisterutdrag ? som kvarblir hos ägaren, antecknats att gälla. Gil
tighetstiden kan av polismyndighet på synnerlj.ga skäl förlängas. 
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23 §. 

1 . övergår registrerad bil till ny ägare 9 skall den förra ägaren 

~terlänma bilens igenkä:rmingsmä:-cken och registerutdrag till den nya 
~~aren. Denne skall inom en månad från äganderättens övergång därom 
göra anmälan hos motorfordonsbyrån.Vid anmälan fogas registerutdraget 9 

utredning 0111 ;äganderätten och bevis på att stadgad trafikförsäkring 
upptagtts. Försäkringsintyg fordras dock icke? om fordoneiB i registret 
~ntecknade innehavare blir ägare. Har äganderätten övergått genom arv 
ller testamente 9 skall sagda tid räknas från arvskiftets slutförande 
11er 9 om arvskifte icke verkställes 9 från bouppteckningsdagen och 
fråga om testamente från den dag detta vunnit laga .kraft. Angående 
esiktnj_ng såsom fö.rutsä ttning för registrering av ändring beträffande 
garen är stadgat i 16 § 3 mom. 

2. Byter i:igare bil och den i registret antecknade förra ägaren 
mäler därom till motorfordonsbyrån och samtidigt företer överlåtelse

av vilken framgår den nya ägarens namn och adress? anteck-:
i registret. Dylik anmälan f:ritager dock icke den nya 

från anmälningsskyldighet. 

4. Har det i de i registret antecknade omständigheterna skett annq,n 
denna paragraf nämnd ändring 9 skall bilens ägare inom en månad 

,~,.~~ka därom till motorfordonsbyrån. Motorfordonsbyrån får icke över~ 
nya igenkän11ingsmärke11 9 förrtin de tidigare märkena återställts, 
Motorfordonsbyrån skall 9 efter att i 4 rnom. nä:cmda fall ha emot,.,. 
anmälans i registret göra nödiga, anteckningar om ändringen. Har 

eller motorcykelskatt för fordon återburits eller befrielse frän 
beviljats 9 skall anteckning härom göras. 

Har registrerad bil förstörts eller användes den icke av annan 
rsak, skall ägaren inom en månad efter det bilens användning upphört~ 
erställa bilens igenkänningsmärken till motorfordonsbyrån och tillikR 

öra anmälan för bilens av~örande ur registret. Bilen avföres ur re-

···•···· 'stret 9 räknat från den dag avregistreringsanmälan gjorts och igen
känningsmärkena återställts till notorfordonsbyrån. Motorfordonsbyrån 
skall i registerutd:r.aget göra anteckning om avregistreringsanmälan 
OCh dagen för denna. 

2. För i denna ~aragraf avsedda kortregister skall motorfordonsbyrcin 
tillst~illa polismyndigheten ett kort för varje .bil samt, då ändring 
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träffat i de uppgifi:e:.'9 so11 antecknats på kortet 9 anmälan härom. 

25 §. 
detta kapitel avsedda anmälningar skall av ägaren eller inne
göras på av landskapsstyrelsen fastställd blankett. 

26 §. 
rnotorf ordonsbyrån skall till länsstyrelsen översända uppgift om 

registrering och avregistrering av bil 9 som skall beskattas, ävensom 
av sådan bil till ny ägare samt sådan ändring 9 som på
beska ttn ing. 

27 §. 

2. Motorfordonsbyrån kan bevilja tillstånd åt företag 9 som tillver
r, saluför eller iståndsätter· bilar 9 att använda provnummerskyltar. 
ssa skyltar får 9 därest landskapsstyrelsen icke annorlunda för-
nat9 användas endast 
a) vid provkörning av bil och körning till besiktningsman; 
b) vid förevisning av bil i reklam- och försäljningssNfte; samt 
c) vid annan förflyttning, son1 står i omedelbart samband med till-

verkning eller iståndsättande av bil eller handel med bil. 
3. Ovan i 2 noDJ. avsedda skyltar får icke användas för ändamål 9 

icke direkt ansluter sig till vederbörande affärsverksamhet.Skall 
,~d bil flyttas till annan ort, får transporten likväl företagas med 
försäljaren tillhörig provnummerskylt inorn tre dagar från överlåtelsen~ 
\aom vid anfordran bör sty:ckas medelst överlåtelsebrev. Har provnUill.filer
akyl t missbrukats? kan motorf ordonsbyrån återkalla rätten att använda 

4. Polismyndighet utgiver provnurn.rnerskyltar i följande fall: 
a) till dess bil kunnat registreras och tilldelas igenkänningsmär-
i likväl under förutsättning att registerarmälan ingivits till Llyn

digheten och att bilen omedelbart skall tagas i bruk; 
b) då bil skall föras till besiktning; sant 
c) även i andra fall? då polismyndighet prövar användning av prov

.~"ittmmerskyl t nödvändig eller då uotorfordonsbyrån givit tillstånd till 
av sådan. 

41 §. 

2. Försäkringsbolag skall årligen före utgången av oktober månad 
till motorfordonsbyrån anmäla de i:uotorcyklar, för vilka vederbörlig 
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t,ra.filcförstiJcringspremie har erlagts för den senaste försäkringsperiod 9 

soIJ började in11an a11aäl11inge11 gjordes. 

49 §. 

2 , Angående årlig aniilälan av traktor och motorredskap till motor

fordonsbyrån gäller i tillämpliga delar vad i 41 § 2 mom. är stadgat 

om a.nrJälan av motorcykel. 

Denna lag träder i kraft den 1 april 1975. 
M~riehaIJD9 den 13 septeBber 1974. 

På 

vice lantråd 

~gberedningssekreterare Jansson. 
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