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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 
1.1. , 

angående ändring av landskapslagen om kör-

kort samt till landskapslag angående änd

ring av 3 § 5 mom. landskapslagen om motor

fordon. 

Framställningens huvudsakliga innehåll 

I riket har den 14 januari 1977 (FFS 48/77) och den 11 augusti 

1978 (637/78) utfärdats förordningar angående ändringar av förord

ningen om körkott. Den förstnämnda ändringen innebär i huvudsak att 

- det är tillåtet att framföra brandbil med körkort av klass ABC, 

även om passagerarantalet överskrider åtta personer, 

körundervisning och förarexamen i samband med beväringstjänst

göring godkännes, 

- yrkeskörtillstånd erfordras endast vid yrkesmässig person

trafik, 

- bilregistercentralens skyldighet att meddela körkortsinne

havare, om att denne vid viss ålder bör förete läkarintyg, upp

häves. 

Genom den senare ändringen införes en ny körko;rtsklass benämnd 

ABE och ett nytt stadgande, innebärande att icke utlösta körkort 

förfaller efter en viss tid. Ändringen berör vidare läkarintygens 

giltighetstid vid anmälan till förarexamen liksom stadgandena om ut

färdande och indragning av körkort samt vissa av de uppgifter som 

upptages i körkortsregistret. 

På grund av de praktiska fördelarna med körkortsregler, som i 

princip överensstämmer med rikets, föreslås att ändringar motsvaran

de dem som införts i riket genom ovannämnda förordningar, göres '"i 

landskapslagen om körkort (39/73). 

Detaljmotivering 

2 §. I denna paragrafs 1 mom. föreslås ett förtydligande av 

ordalydelsen så att hänvisningen till 2 § 2 och 3 mom. utbytes mot 

en hänvisning till lagen i sin helhet. 

I 
I 

) 
3 ·-~._Enligt gäl 1 ande körkorts 1 ag e rf ord ras körkort av klass ABCD I! I 

1 I (busskörkort) för framförande av brandbil om passagerarantalet över- 1, 

stiger åtta personer. Detta krav har medfört olägenheter, framför 

allt, för de frivilliga brandkårerna eftersom ytterst få av -deras 

brandmän har busskörkoLt,Med anledning av det sagda föreslås denna 

paragrafs 1 mom. så ändrad att det skall vara tillåtet att framföra 

brandbil med körkort ABC även om passagerarantalet överstiger åtta 

personer. 
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I denna paragrafs 1 mom. och i 3 § 5 mom. landskapslagen om 

motorfordon (25/58) ingår en bestämmelse om motorkälkar. Ordet 

motorkälke har, med den i 3 § 5 mom. lan~skapslagen om motorfordon 

(25/58) angivna betydelsen, ingen motsvarighet i normalt svenskt 

språkbruk. Med motorkälke förstås nämligen en kälke med motordriven 

propeller. Det i 3 § 5 mom. landskapslagen om motorfordon (25/58) av

sedda motorfordonet benämnes i normalspråket snöskoter, som är en 

banddriven version av motorsläde med plats för högst två personer 

utom föraren och med en egenvikt av högst 400 kilogram. Med anled-

ning av. det ovan sagda föreslås lagtexten i 3 § 5 mom. landskaps-

lagen om motorfordon (25/58) och i denna paragrafs 1 mom. så ändrad 

att "motorkälke" ersättes av "snöskoter". 

Enligt gällande körkortsbestämmelser får man med AB-körkort 

endast framföra person- eller paketbilar och släpvagnskombinationer, 

om släpvagnens totalvikt är högst 750 kg eller kombinationens total

vikt är högst 3.500 kg. För framförandet av person- eller paket- ~I 
bilar och släpvagnskombinationer kräves alltså ABCE-körkort om total-. 

vikten överstiger 3.500 kg. Detta kan bland annat innebära att för I , 
framförandet av personbil med en större husvagn på släp kräves Il 'i 
ABCE-körkort vilket får anses vara ett orimligt krav eftersom det 

för erhållande av ABCE-körkort även erfordras tre månaders erfaren-

het av lastbilskörning. Med anledning härav föreslås i 2 mom. att 

en ny körkortsklass benämnd ABE införes. Innehavare av ABE-körkort 

föreslås bli berättigad att framföra person- eller paketbilar och 

släpvagnskombinationer även om släpvagnens totalvikt överstiger 

750 kg eller kombinationens totalvikt överstiger 3.500 kg. 

16 §. I b punkten stadgas bland annat att en förutsättning för 

avläggande av fbrarexamen för körkort av klass A eller AB är, att 

han erhållit förarundervisning, som motsvarar körkortets klass eller 

övningstillstånd. Ordalydelsen föreslås förtydligad så att "erhål-

lit övningstillstånd" utbytes mot "övat sig i körning med övninEs

tillstånd". 

Till denna paragraf föreslås ett nytt 2a mom. tillfogas, vil

ket innehåller den för avläggande av förarexamen för körkort av 

klass ABE eller ABE/ABC speciella förutsättningen att examinanden 

skall ha innehaft körkort, som berättigar till framförande av bil, 

under minst ett års tid. 

Till paragrafens 5 mom. föreslås att en ny c punkt fogas, inne

bärande att såsom ytterligare en förutsättning för avläggande av 

förarexamen för körkort av klass KT skall krävas, att examinanden 

erhållit förarundervisning eller övat sig i körning med övnings

tillstånd eller att han tidigare erhållit motsvarande körkort i 

I i 

I 

'I I 

,I ' 

11 ' 
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Finland eller utomlands. 

17 §. Enligt gällande körkortsbestämmelser fmr det läkarintyg, 

som skall företes vid anmälan till förarexamen vara högst tre måna

der gammalt medan_motsvarande tid för det som skall bifogas ansökan 

om körkort är sex månader. För att undanröja denna olikhet i läkar

intygens giltighetstid föreslås denna paragrafs 1 mom. c punkten så 

ändrad att där nämnda giltighetstid förlänges till sex månader. ) 

~.Enligt denna paragrafs 2 mom. bör motorfordonsbyrån under-

rätta de körkortsinnehavare som fyllt 45, 50, 55, 60 eller 65 år om 

deras skyldighet, att förete läkarintyg. 

Motorfordonsbyrån har dock på grund av t.ex. inaktuella adresser 

icke alltid kunnat underrätta berörda körkortsinnehavare. Emedan det 

i dessa fall har uppstått ovisshet om påföljden för de körkorts

innehavare som icke företett läkarintyg så föreslås att paragrafens 

2 mom,. upphäves. Avsikten är dock att motorfordonsbyrån fortsätt

ningsvis skall sända ut detta meddelande. 

25 §. Till följd av det föreslagna införandet av körkort av klass 

ABE föreslås denna paragrafs 2 mom. så ändrat att körkort av klass 

ABCD, ABCE och ABCDE kan förnyas även till körkort av klass ABE och 

ABE/ABC. 

26a § Till lagen föreslås denna paragraf fogad, innebärande att 

körkortet förfaller om det icke utlöses inom ett år francdet beslutet 

om dess utfärdande eller förnyande fattades. 

~.Med anledning av att 29 § landskapslagen om vägtrafik änd

rats (71/77) så föreslås att brotten rattfylleri, grovt rattfylleri 

och körning under påverkan av rusmedel upptages i denna paragrafs 

1 mom. samt att hänvisningen till 29 § landskapslagen om vägtrafik 

utgår såsom obehövlig. 

37 §. Även i denna paragraf föreslås förändringar med anledning 

av att landskapslagen om vägtrafik ändrats (71/77). I paragrafens 

1 mom. föreslås d punkten preciserad på så sätt att en hänvisning 

göres till 31 § 1 mom. landskapslagen om vägtrafik. Även i para

grafens 2 mom. föreslås en hänvisning till 31 § 1 mom. landskaps

lagen om vägtrafik, varvid hänvisningen till 27 § 2 mom. och 29 § 

1 och 3 mom. landskapslagen om vägtrafik föreslås, såsom obehövliga 

utgå. 

Med hänvisning till det anförda förelä~g~s landstinget till 

antagande 

,, 
I' 
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L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om körkort. 

I enlighet med landstingets beslut 

upphäves 23 § 2 mom. landskapslagen om körkort den 11 juni 1973 

(39/73)' 
fördras 2 § 1mom.,3§1 mom., 3 § 2 mom., 16 § 1 och 5 mom., 

17 § 1 mom. b och c punkterna, 25 § 2 mom., 28 §,rubriken för 31 §~ 

31 § 1 mom., 32 § 1 mom. c punkten, 37 § 1 mom. d punkten, 37 § 

2 mom., samt 

fogas till 16 § ett nytt 2a mom. och till dess 5 mom. en ny c punkt) 

samt till lagen en ny 26a § som följer: 

2 § • 

1. Motordrivet fordon får framföras, om icke i denna lag annor-

lunda stadgas, endast av den som innehar giltiB~ körkort, som mot-

svarar fordonets klass. 

3 § • 

1. Körkort utfärdas för följande klasser av motordrivna fordon: 

Klass A: motarcyklar; 

Klass B: person- och paketbilar samt övriga fordon och fordons

kombinationer, vilkas totalvikt är högst 3.500 kg och i vilka finns 

plats för högst åtta personer utom föraren, samt fordonskombinatio

ner, vilkas dragbil hör till denna klass, om släpfordonets totalvikt 

är högst 750 kg; 

Klass C: lastbilar och andra fordon, vilkas totalvikt överstiger 

3.500 kg och i vilka finns plats för högst åtta personer utom 

föraren, brandbilar, vilkas totalvikt överstiger 3.500 kg, samt for

donskombinationer, vilkas dragbil hör till denna klass, om släpfor

donets totalvikt-,::. är högst 750 kg; 

Klass D: bu~~ar och andra fordon, i vilka finns plats för flera 

än åtta personer utom föraren, samt fordonskombinationer, vilkas 

dragbil hör till denna klass om släpfordonets totalvikt är högst 750 

kg; 

Klass E: fordonskombinationer, vilka icke hör till ovan nämnda 

klasser; 

Klass K: lätta motorcyklar och invalidcyklar; 

Klass T: traktorer, motorredskap, snöskotrar och motordrivna 

anordningar jämte till dem kopplade släpfordon. 

I 

I 

I 

I 

l 
I 

I 

I 

1 I 

I 

I 
/' 

I 
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2. I körkort angives med i 1 mom. nämnda bokstavstecken de for

donsklasser vilka körkortet berätt~~r .att framföra. I enlighet 

härmed finns körkort av klass A, AB, ABE, ABC, ABCD, ABCE, ABCDE, 

KT och T. Utfärdas för den som innehar körkort av klass ABE eller 

ABC körkort av klass ABC eller ABE, är körkortets klassförteckning 

ABE/ABC. 

16 §. 
1. Förutsättning för avläggande av förarexamen för körkort av 

klass A eller AB är att examinanden: 

a) fyllt 18 år; 

b) erhållit förarundervisning, som motsvarar körkort©ts klass, 

eller ~övat sig i körning med övningstillstånd eller att han tidi

gare erhållit motsvarande körkort i Finland eller utomlands; 

c) har en synskärpa med glasögon eller utan sådana om minst 0,7 på 

det ena ögat och minst 0,3 på det andra eller, om det svagare ögat 

är minst 0,8 och att eventuellt synfel eller eventuell~ ögonsjukdom 

bör anses ha avstannat minst ett år innan han anmält sig för avläg

gande av förarexamen; samt 

d) icke lider av sådan sjukdom eller sådant lyte som väsentligt 

minskar eller äventyrar hans förmåga att framföra fordon. 

2a. Förutsättning för avläggande av förarexamen för körkott av 

klass ABE eller ABE/ABC är utöver de i 2 mom. avsedda fordringarna, 

att examinanden innehaft körkort, som berättigar till framförande 

av bil, under en tid av minst ett år. 

5. Förutsättning för avläggande av förarexamen för körkort av 

klass KT är att examinanden: 

a) fyllt 16 år; 

b) uppfyller de i 1 mom. nämnda hälsokraven; samt 

c) erhållit förarundervisning, ?OIB motsvarar körkortets klass, 

eller övat sig i körning med övningstillstånd eller att han tidi

gare erhållit motsvarande körkort i Finland eller utomlands. 

17 §. 
1. Den som anmäler sig till förarexamen skall för besiktnings

mannen förete, 

I 

I I 
I I 

I 

~ 
I 
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b) ett högst tre månader tidigare utfärdat intyg över erhållen 

förarutbildning eller ett minst en månad och högst tre månader 

tidigare utfärdat övningstillstånd eller ock utredning om tidigare 

utfärdat körkort och om körpraktik, såvida sådan är förutsättning 

för avläggande av förarexamen; 

c) ett högst sex månader tidigare utfärdat läkarintyg; och 

25 §. 

2. Körkort skall förnyas, såvida av de i 1 mom. nämnda hand

lingarna och av möjligen införskaffad tilläggsutredning framgår, 

att sökanden uppfyller de för erhållande av körkott stadgade kraven. 

Körkort förnyas för fem år. Körkort av klass ABCD, ABCE och ABCDE 

kan förnyas endast till körkort av klass A,AB,ABE, ABC, ABE/ABC, 

KT eller T. 

I c k e 

26a §. 
u t 1 ö s t k ö r k o r t 

1. Beslut rörande utfärdande eller förnyande av körkort för

faller efter ett år från beslutsdagen om körkortssökanden icke 

under denna tid utlöst sitt körkord. Innan nytt körkort beviljas 

skall sökanden förete samma utredning som vid ansökan om körkort. 

2. Polisen skall till motorfordonsbyrån anmäla, om i Lmom. av

sett beslut förfallit. 

28 §. 
1. Polisman kan omedelbart fråntaga sådan person körkortet, 

som misstänks ha gjort sig skyldig till brott som avses i 27 § 

2 mom. landskapslagen om vägtrafik, eller till rattfylleri, grovt 

rattfylleri eller körning under påverkan av rusmedel. Anses det 

efter polisförhör sannolikt, att vederbörande gjort sig skyldig 

till här avsett brott, skall polisen på gärningsorten indraga 

körkortet temporärt, tills domstol givit utslag i saken. 

R ä t t a t t 

y r k e s m ä s s i g 

31 §. 
f r a m f ö r a p e r s o n b i 1 

p e r s o n t r a f i k 

i 

1. Personbil får framföras i yrkesmässig persontrafik endast 

av den, som utom körkort innehar yrkeskörtillstånd, som beviljats 

11. 
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av polisen på bilens stationsort~ 

32 §. 

1. Villkor för erhållande av yrkeskörtill~tånd är, 

c) att sökanden icke på grund av sina personliga egenskaper 

kan anses olämplig att framföra personbil i yrkesmässig person-

trafik; samt 

37 §, 

1. Motorfordonsbyrån, som förestås av trafikinspektören och 

varom stadgas särskilt, för ett körkortsregister, i vilket ingår 

följande uppgifter om innehavarna av körkort: 

d) straff och andra påföljder, som ådömts för brott, som nämnes 

i 31 § 1 mom. landskapslagen om vägtrafik, eller för annat vid 
framförande av motorfordon begånget brott, för vilket straff är stad-

gat i landskapslagen om vägtrafik; och 

2. Registret upptar, utom ovan i 1 mom. nämnda uppgifter, per

sonuppgifter om de körkortslösa personer som dömts till straff för 

brott, som nämnes i 31 § 1 mom. landskapslagen om vägtrafik eller 

för annat vid framförande av motorfordon begånget brott, för vilket 

straff är stadgat i landskapslagen om vägtrafik, samt uppgifter om 

de straff och andra påföljder som de ådömts för nämnda brott .. 

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

angående ändring av landskapslagen om motorfordon 

I enlighet med landstingets beslut ändras 3 § 5 mom. landskaps

lagen om motorfordon den 4 december 1958 (25/58) som följer: 

3 § • 

5. Mo t o r s 1 ä d e är ett motorfordon på medar eller band, 

som är avsett endast för färd på is eller snö. S n ö s k o t e r 

\~ ... ; \ ./ .. 

!. I 
. I 
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är en handdriven motorsläde med plats för högst två personer 

utom föraren och med en egenvikt av högst 400 kilogram. 

Mariehamn den 5 oktober 1978 

L a n t r å d 

Extra 


