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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNI 

till Landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring av 

20 § landskapslagen om vägtrafik i 

landskapet Åland. 

I 20 § 1 mom. landskapslagen den 10 april 1958 om vägtrafik 

landskapet Åland (8/58) anges bl.a. att vid framförande av moto 

+ordon, motoririvna anordningar och släpfordon skall när- eller 

fjärrljus användas när sikten är begränsad av t.ex. mörker, s 

ning, dimma, regn eller snö och under annan av landskapsstyrels 

särskilt bestämd tid. 

Landskapsstyrelsen har sedan år 1974 med stöd av ifrågavaran 

lagrum, årligen utfärdat beslut om användande av körljus under 

tiden 1 oktober - 31 mars. Då trafiksäkerhetsskäl talar för 

ning av körljus även i framtiden i samma utsträckning som hitti 

kan årligen återkommande beslut därom anses såsom ett onödigt 

omständlipt förfarande. Med anledning härav föreslås 20 § 1 mom 

landskapslagen om vägtrafik så ändrad att körljus alltid skall 

användas under den angivna tidsperioden. 

Den omständigheten att körljusen användes i den nämnda utst 

ningen innebär stort slitage på strålkastarnas glödlampor vilka 

är dyrare i inköp och även förbrukar mer energi än de som finns 

de varselljus, som genom en ändring av förordningen om vägtrafi 

får användas i riket (FFS 701/78). Därför föreslås 20 § 1 mom. 

landskapslagen om vägtrafik så ändrad att varselljus av godkänd 

modell får användas vid framförande av motordrivet fordon i 

stället för närljus under dygnets ljusa timmar från och med 1 

ber till och med 31 mars. 

Beteckningarna motorfordon, motordrivna anordningar och släp 

don i 20 § 1 mom. landskapslagen om vägtrafik föreslås ändrade 

i enlighet med landskapslagen om motorfordon i landskapet Åland 

(25/58), på så sätt att "motorfordon" och "IPCtordrivna anord

ningar" benämnes med ~~n för dem gemensamma beteckningen"motor

drivna fordon" samt att beteckningen "släpfordon" utgår såsom i 

paragrafen obehövlig. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 

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

angående ändring av 20 § landskapslagen om vägtrafik i land

skapet Åland. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 20 § 1 mom. landskaps

lagen den 10 april 1958 om vägtrafik i landskapet Åland (8/58) s å 

dant det lyder i landskapslagen den 2 maj 1974 (43/74), som följer : 

20 §. 
1. I mörker eller skymning eller när sikten på grund av dimma, 

regn eller snöfall eller av annan sådan orsak är begränsad skall vid 

framförande av motordrivet fordon användas när- eller fjärrljus och 

tillses, att föreskrivna reflexanordningar är rena och även eljest 

funktionsdugliga . Oberoende av de nämnda körförh å llandena skall 

vid framförande av motordrivet fordon från och med 1 oktober 

till och med 31 mars använd~s närljus eller varselljus av 

godkänd modell. Endast parkeringsljus får vid körning icke användas. 

Mariehamn den 2 november 1978 

L a n t r å d 

Extra lagberedningssekreterare 


