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LANDSKAPSSTYRELSENS F RAMSTÄLLNING 

tiJI Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om kör

kort. 

Enligt bestä mmelserna i 34 § landskapslagen om körkort (39/73) berättigar körkort 

som utfärdats i Danmark, Island, Norge eller Sverige inom gränserna fö r körkortets 

giltighet till framförande av motordrivet fordon i landskapet. Derina rätt upphör dock 

om körkortsinnehavaren bosätter sig på Aland. I sådant fall skall körkortsinnehavaren 

byta ut sitt körkort rnot ett åländskt. Denna bestämmelse står i strid med intentionerna 

i en överenskommelse om nordiska körkorts giltighet i Norden. Landskapsstyrelsen 

före slår därför att lagen ändras. Den som bosätter sig i landskapet och innehar körkort 

utfärdat i nordiskt land skulle inte längre vara t vungen att byta ut sit t körkort. 

Enligt 3 § 2 mom. Jandskapslagen om körkort får den som erhåller körkort för 

personbil (klass 3) automatiskt behörighet att framföra tung motorcykel (klass A). Lag

stiftaren i Sverige har med hänvisning till trafiksäkerheten sedan år 1977 krävt särskild 

förarutbildning och - examen för tung rnotorcykel. En liknande bestämmelse i rikets 

lagstiftning har ny !igen efterlysts av försäkringsbolagens trafiksäkerhetskommitte. 

La ndskapsstyrelsen fö reslår, med hänvisning till tra fiksäkerhetsaspek ter, att syste met 

med separat förarexamen för tung motorcykel införs i landskapslagstiftningen. 

Till grund för framställningen ligger ett betänkande avgivet av trafildagskom-

( rn it ten den 11 mars 1986. Landskapsstyrelsen har i anslutning till framställningen även 

behandlat landstingets hemställan om åtgärder för fö renhetligande av bestämmelserna 

angående indragning av körkort (mot. nr 33/ 1979-80). 

Detaljmotivering 

1..:..1:. I paragrafen hänvisas till landskapslagen om vägtrafik i landskapet Aland. 

Eftersom sagda Jag upphävts och ersatts av vägtrafiklagen för landskapet Aland (27/83) 

bör l § ändras. 

3 §. Enligt gällande bestämmelser erhålls automatiskt behörighet att framföra 

motorcykel vid körkortsldasserna B, C, D och E. Mot detta har anförts att det krävs en 

så utvecklad teknik att köra tung motorcykel att personer utan särskild utbildning och 

träning inte bör tillåtas framföra tung motorcykel. Motorcyklarna har under de senaste 
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decennierna utvecklats och blivit allt större och allt mer motorstarka. Landskapsstyrel

sen anser att det i trafiksäkerhetsfrämjande syfte finns skäl att kräva särskilt körprov 

för tung motorcykel. I den nu föreslagna bestämmelsen finns därför ytterligare en 

körkortsklass. Behörighet att framföra lätt motorcykel (klass K) skulle liksom för 

närvarande tillkomma personer med behörighet för personbil (klass B). 

4 §. Nu gällande 4 § innehåller bestämmelser om körkort utfärdade i riket. Enligt 

förslaget till 34 § nedan föreslås att samtliga nordiska körkort skall få samma status 

som åländska körkort. Motivet för att behålla en särskild bestämmelse om körkort 

utfärdade i riket bortfaller därmed • 

.li I gällande 5 § finns bestämmelser om tillstånd att hålla bilskola. För 

närvarande är fem bilskolor verksamma i landskapet. 

I Sverige utbildas lastbils- och busschaufförer vid yrkesskolor. Sålunda finns t.ex. 

vid en yrkesskola i Sandviken utbildningslinjer för såväl lastbils- och busschaufförer som 

olika former av maskinförare. I utbildningen för lastbilschaufförer ingår även undervis

ning om lasthantering, om tullbestämmelser o.dyl. Busschaufförerna erhåller undervis

ning i bland annat språk och internationella trafikbestämmelser. Yrkesskolans utbildning 

är således mer omfattande i:in den som ges i de privata bilskolorna i Sverige. 

I riket planeras flera utbildningslinjer för yrkeschauf förer inom yrkesskolorna. 

Frågan om förarutbildning har diskuterats vid Ålands yrkesskola och i yrkesutbildnings

rädet. Landskapsstyrelsen konstaterar att frågan ytterligare behöver utredas, men 

föresl.'ir att det redan nu till 5 § fogas en bestämmelse som för framtiden öppnar 

möjligheter att bevilja läroinrättning tills tänd att ge förarutbildning. 

l.L.1:. Den föreslagna bestämmelsen överensstämmer sak med den praxis land-

skapsstyrelsen följer vid beviljande av trafildärarkort. 

12 §.Enligt bestämmelsen i 12 § l mom. kan polisen på synnerliga skäl ge enskild 

person undervisningstillstånd. Med en strikt lagtolkning innebär kravet på synnerliga 

skil att tillstånd så. gott som aldrig skall beviljas. Praxis har dock utvecklats mot en 

friare tolkning av bestämmelsen. Landskapsstyrelsen föreslår att kravet på synnerliga 

ski.il utmönstras, så att tillstånd framdeles kunde beviljas efter Jämplighetsprövning. 

Som villkor för att bevilja tillstånd uppställs bland annat att sökanden har minst tre års 

körpraktik. Enligt landskapsstyrelsens mening bör bestämmelsen i trafiksäkerhetsfräm

jande syfte ändras så. att villkoret skulle gälla körpraktik i den fordonsklass undervis

ningstillständet är avsett att gälla. 
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~ I paragrafen skulle intas även den nya körkortsklassen, klass B. I övrigt 

överensstämmer bestfönmelsen i sak med gällande bestämmelse. 

17 _ §. I 17 § regleras vilka handlingar en examinand skaJl förete för besiktningsman. 

Enligt 1 mom. b punkten skall intyg över erhållen förarutbildning eller övningstillstånd 

e!ler utredning om tidigare utfärdat körkort och i vissa fa.11 utredning om körpraktik 

uppvisas. Intygen får vara högst tre månader gamla. Det har framförts att giltighetsti

den varit alltför kort, främst för vissa grupper av sjömän. Landskapsstyrelsen föreslår 

att intygens giltighetstid utsträcks till sex månader, vilket även överensstämmer med 

läkarintygs giltighetstid i L mom. c_ punkten. 

Landskapsstyrelsen föreslår att 2 mom. ändras så att den som anmäler sig ti11 

teoriprov för förarexamen för körkort av klass KT sku11e åläggas att visa intyg över 

erhållen undervisning. 

18 §.Ändringsförslaget föranleds av den ovan föreslagna 3 §. 

20 §. Den nu föreslagna ändringen av 20 § föranleds av den nedan föreslagna 34 § 

och motiveras i anslutning till denna. 

21 §. Ändringsförslaget föranleds av den ovan föreslagna 3 §. 

22 §_:_ Giltighetstiden för intyg över godkänd förarexamen föreslås förlängd med tre 

111."tnader. Förslaget skall ses mot bakgrund av den ovan föreslagna 17 § och sy f t.'lr till 

att förenhetliga bestämmelserna om giltighetstiden för olika intyg. 

24 §. Hänvisningen i gällande 24 § till landskapslagen om vägtrafik föreslås ändrad 

tiH vägtrafiklagen för landskapet Åland. I övrigt överensstämmer den nu föreslagna 

bestämmelsen i sak med gällande bestämmelse. 

25 §. Ändringsförslaget föranleds av den ovan föreslagna 3 §. 

27 och 27a §§. [ gällande 27 § finns bestämmelser om indragning av körkort. 

Landskapsstyrelsen föreslår att texten omstruktureras. Detta innebär att den nu 

föreslagna 27 § skulle innehålla bestämmelser om indragning av körkort helt och hållet, 

rnedan det i en ny 27a § skulle finnas bestämmelser om indragning av körkort för viss 

tid. Bestämmelserna har även omarbetats språkligt. 
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28 §. Enligt det nu föreslagna 3 mom. skulle polisen ha möjlighet att avstå från att 

dra in körkort och möjlighet att återställa temporärt indraget körkort. Sådant beslut 

kunde fattas i de fall det är uppenbart att domstol inte kommer att utfärda körförbud. 

13estämrnelsen i 4 mom. överensstämmer i sak med 30 § 1 mom gä11ande lag. 

30 §. Bestämmelsen i gällande lags 1 mom. föreslås flyttad till 28 § 4 mom. I övrigt 

överensstämmer den nu föreslagna bestämmelsen i sak med gällande 30 §. 

34 §. I Nordiska rådet har en rekommendation (nr 3/1976) antagits om att i 

körkortslagstiftningen i de nordiska länderna bör införas regler som, såvitt gäller 

giltigheten av körkort, jämställer körkort utfärdat i annat nordiskt land med körkort 

utfärdat i hemlandet. 

Enligt landskapslagen om körkort är förutom körkort utfärdat i landskapet även 

körkort utfd.rdat i riket, i Danmark, i Island, i Norge eller i Sverige i princip giltigt l 

landskapet. Giltigheten gäller emellertid endast om innehavaren av körkortet är fast 

bosatt där kortet utf::irdats. I fråga om körkort utfärdat i riket betraktas det som giltigt 

i landskapet även om innehavaren bosätter sig i landskapet. Innehavare av danskt, 

isländskt, svenskt eller norskt körkort förutsätts däremot byta ut körkortet mot ett 

åländskt om han bosätter sig i landskapet. 

Rättslikheten inom de nordiska länderna är enligt landskapsstyrelsens mening så 

stor att det finns skäl att även i landskapet genoin föra den reform av körkortslagstift

ningen som berörs i ovan nämnda rekommendation av Nordiska rådet. Sålunda föreslås 

att körkort utfärdade inom Norden ges samma status i landskapet som åländska körkort. 

I Danmark, Finland, Norge och Sverige har liknande lagstiftningsåtgärder vidtagits. 

Ålands landsting hemställde den 20 december l 979 om att landskapsstyrelsen skulle 

vidta åtgärder för förenhetligande av bestämmelserna om körförbud. Bakgrunden är att 

det enligt 78 § vägtrafiklagen för landskapet Åland är möjligt för domstol att i vissa 

fall avstå från att meddela körförbud, medan det enligt 20 § e punkten landskapslagen 

om körkort stadgas en spärrtid om två år i fäll av rattfylleribrott begånget utomlands. I 

den senare bestämmelsen finns inte den möjlighet att avstå från påföljd vid särskilda 

skäl som finns i den förstnämnda 78 §. Ett principiellt godkännande av nordiskt körkort i 

landskapet, i enlighet med förslaget ovan, fordrar dock även att myndigheterna ges 

möjlighet att av ändarnålsenlighetsskäl upphäva den rätt som grundar sig på sådant 

körkort. Likaså förutsätter ett godkännande i övriga Norden av körkort utfärdat i 

landskapet att myndigheterna där har samma möjligheter. Av detta följer att körförbud 

som meddelats i nordiskt land måste beaktas även i landskapet. De lagstiftningsåtgärder 

som efterlyses i landstingets hemställan kan således av principiella skäl inte genomfö-

ras. 
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35, 36 och 37 §§. I paragraferna föreslås justeringar med anledning av de föreslagna 

ändringarna av 4, 34 och 35 §§. I övrigt tiverensstärnmer de föreslagna bestämmelserna i 

sak med gällande lag. 

40_~ I gällande 40 § 2 och 3 mom. hänvisas tiJl Jandskapslagen om vägtrafik i 

landskapet Aland. J)å sagda lag upphävts och ersatts med vägtrafiklagen för landskapet 

Åland bör hänvisningen ändras. 

41 §. Sedan lagen om tillämpningen i landskapet Åland av lagen om ändringssökande 

l förvaltningsärenden (FFS 182/79) trätt i kraft överklagas polismyndighetens beslut hos 

landskapsstyrelsen. 

42 §. Ändringen föranleds av den ovan föreslagna ändringen av 20 §. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskaps!ag 

angående ändring av landskapslagen om körkort 

l enlighet med landstingets beslut 

upphävs 4 § och 20 § f punkten 1andskapslagen den 11 juni 1973 om körkort (39/73), 

ändras lagens 1 §, 3 § 2 och 3 mom., 11 § l mom. b punkten, 12 § l mom., 16 § 1-5 

rnorn., l 7 § l rnom. b punkten och 2 mom., 18 § 1 mom. a punkten, 20 § d och e 

punkterna, 21 § 1 och 2 mom., 22 § 1 mom. b punkten, 24 §, 25 § 2 mom., 27 §, 28 §, 

30 §, 34 §, 35 § 2 mom., 36 §, 37 §, 40 § 2 och 3 mom., 41 § 1 och 2 mom, 42 §, 43 § 2 

morn., samt rubrikerna till 20 §, 24 §, 28 §, 34 §, 35 § och 36 §, av dessa lagrum 3 § 2 

rnorn., 16 § 1 och 2a mom., 17 § l mom b punkten, 25 § 2 mom. sådana de lyder i 

1andskapslagen den 6 mars 1979 (14/79), 27 § sådan den lyder i landskapslagarna den 21 

april 1986 (26/86) och den 21 juli 1986 (51/86), samt 28 och 37 §§sådana de lyder 

landskapslagarna den 6 mars 1979 (14/79) och den 21juli1986 (51/86), samt 

fogas till 5 § ett nytt 4 rnom. samt till lagen en ny 27a § som följer: 

1 § 

Tillämpningsområde 

I denna Jag finns bestämmelser om körkort som erfordras för att framföra 
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motordrivet fordon i landskapet och om tillstånd som erfordras för att få ge förarunder

visning. 

3 § 

Körkort 

2. I körkort anges med i 1 mom. nämnda bokstavstecken de fordonsklasser vilka 

körkortet berättigar att framföra. I enlighet härmed finns körkort av klass A, B, AB, 

ABE, BE, ABC, BC, ABCD, BCD, ABCE, BCE, ABC/ ABE, BC/BE, ABCDE, BCDE, 

ABCD/ ABE, BCD/BE, KT och T. 

3. Fordonskombination av klass E får framföras endast av den som innehar körkort 

som berättigar till att framföra även dragbilen. Körkort av klass A eller B berättigar 

till att framföra även fordon som hör tlll klasserna K och T. Körkort av klass C 

berättigar även att provköra och tillfälligt flytta fordon av klass D utan passagerare 

samt fordon av klass E utan last. 

5 § 

Tillstånd att hålla bilskola 

t+. Landskapsstyrelsen kan bevilja läroinrättning tiJlstånd att ge förarutbildning i 

samband rned yrkesu tbildning av förare. 

11 § 

Trafiklärarkort 

L. Villkor för erhållande av trafiklärarkort är, 

b) att sökanden inom Norden avlagt trafiklärarexamen eUer motsvarande examen 

eller innehar av landskapsstyrelsen godkänd motsvarande kompetens; och 

12 § 

Undervisnings- och övningstillstånd 

L. Polisen kan berättiga i landskapet bosatt person, so1 n innehar giltigt körkort för 
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frarnförande av bil och har minst tre års körpraktik med fordon av den fordonsklass 

undervisningen gäller samt tillräckliga kunskaper om trafikreglerna, att ge bestämd 

person undervisning för erhållande av körkort. Sådant tillstånd utfärdas för högst sex 

månader. Tillståndet fär utfärdas tidigast tre månader innan eleven uppnår föreskriven 

1ninirniålder. Vid undervisningen skall det fordon som anges i ti11ståndet användas. 

Fordonet skall vara lämpligt för undervisning. 

16 § 

Förutsättningar för avläggande av examen 

1. Förutsättning för avläggande av förarexamen för körkort av klass A, B eller AB 

är att examinanden: 

a) fyllt 18 år; 

b) erhållit förarundervisning som motsvarar körkortsklassen, eller övningskört eller 

tidigare innehaft motsvarande körkort; 

c) har en synskärpa med eller utan glasögon om minst 0,7 på det ena ögat och minst 

0,3 på det andra eller, om det svagare ögat inte uppfyller sagda krav, att hans synskärpa 

på det bättre ögat är minst 0,8 och ett eventuellt synfel eller eventuell ögonsjukdom 

bör anses ha avstannat minst ett år innan han anmält sig för avläggande av förarexa

rnen; samt 

d) inte lider av sådan sjukdom eller så.dant lyte som väsentligt minskar eller 

äventyrar hans förmåga att framföra fordon. 

2. Förutsättning för avläggande av förarexamen för körkort av klass ABC eller BC 

är, utöver fordringarna i 1 mom., att examinanden har normala synfält och att hans 

synskärpa med eller utan glasögon är minst 0,7 på det ena ögat och minst 0,3 på det 

andra och att han åtminstone med det ena örat uppfattar vanligt tal på. fyra meters 

häll. 

7.a. Förutsättning för avläggande av förarexamen för körkort av klass ABE eller BE 

.':ir, utöver de i 2 mom. avsedda fordringarna, att examinanden innehaft körkort som 

berättigar till framförande av bil under en tid av minst ett är. 

3. Förutsättning för avläggande av förarexamen för körkort av klass ABCD eller 

BCD eller, om vederbörande innehar körkort av klass ABCE eller BCE, för körkort av 

klass ABC DE eller BCDE eller, om vederbörande innehar körkort av klass ABC/ ABE 

eller BC/BE, för körkort av klass ABCD/ABE eller BCD/BE är, 

a) att examinanden fyllt 21 men inte 70 är; 

b) att han har innehaft körkort som berättigar till framförande av bil under en tid 
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av minst ett år och att han. har körkort av klass ABC, BC, ABCE eller BCE eller att han 

tidigare innehaft körkort av klass ABCD, BCD eller motsvarande körkort; 

c) att han såsom huvudsyssla eller eljest i avsevärd omfattning under en tid av 

minst ett år kört bil vars totalvikt är minst 8.000 kg eller erhållit yrkesutbiJdning för 

förare; 

d) att hans synfält är normala och hans synskärpa med eller utan glasögon på det 

ena ögat är minst 0,8 och på det andra minst 0,6 samt att han åtminstone med det ena 

örat uppfattar vanligt tal på fyra meters håll; och 

e) att han inte lider av sjukdom eller lyte, som nämns i 1 mom. 

f./.. Förutsättning för avläggande av förarexamen för körkort av klass ABCE eller 

BCE eller, om vederbörande innehar körkort av klass ABCD, BCD, ABCD/ ABE, eller 

13CDE/BE för körkort av klass ABCDE eller BCDE är, 

a) att examinanden uppfyller det i 3 mom. a punkten nämnda ålderskravet och de i 

2 respektive 3 rnom. nämnda hälsokraven; och 

b) att han under en tid av minst tre månader såsom huvudsyssla kört fordon av klass 

C eller D eller erhåJ1it yrkesutbildning för förare • 

.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, som motsvarar körkortsklassen, eller övningskört eller 

tidigare innehaft motsvarande körkort. 

17 § 

Anmälan till examen 

l. Den som anmäler sig till förarexamen skall för besiktningsmannen förete, 

b) ett högst sex månader tidigare utfärdat intyg över erhållen förarutbildning eller 

ett minst en månad och högst sex månader tidigare utfärdat övningstillstånd eller 

utredning om tidigare utfärdat körkort och om körpraktik, såvida sådan är förutsättning 

för att avlägga examen. 

2. Av den som anmäler sig till examen för körkort av klass T fordras inte i l mom. 

b punkten nämnd utredning. Den som anmäler sig till teoriprov i förarexamen för 

körkort av klass A eller KT skaJl förete intyg över erhållen teoriundervisning. 
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18 § 

Teori- och körprov 

l. V id förarexamen skall examinand visa, 

a) i t e o r i p r o v e t , att han har kännedom om gällande trafikföreskrifter och i 

tillräcklig mån om övriga bestämmelser rörande motorfordon samt motorfordons 

funktionssätt ävensom övriga faktorer som på.verkar trafiksäkerheten och, om examen 

avläggs för körkort av klass ABC, BC, ABCD eller BCD, bestämmelserna om yrkesmäs

sig trafik samt bilens konstruktion och underhåll; samt 

20 § 

Villkor för erhållande av körkort 

Villkor för erhållande av körkort är, 

d) att sökanden inte är tilldelad körförbud i landskapet eller annorstädes; samt 

e) att minst ett år förflutit sedan sökanden gjort sig skyldig till körning utan 

körkort, orn inte synnerliga skäl finns för beviljande av körkort. 

21 § 

Körkorts giltighetstid och specialvillkor 

t. Körkort är i kraft för viss tid, som utgår när innehavaren av körkortet fyller 70 

är. Körkort av annan klass än ABCD, BCD, ABCE, BCE, ABCDE, BCDE, ABCD/ABE 

eller BCD/BE utfärdas dock för den som fyllt 65 år för en tid av fem år. 

2. Uppfyller vederbörande kraven på synskärpa endast medan han använder 

glasögon skalJ i körkortet antecknas att han är skyldig att vid körning använda glasögon. 

Uppfattar den som erhåller körkort av klass AB eller B inte vanligt tal på fyra meters 

håll skall i hans körkort antecknas att den bil han framför skall ha backspegel även på 

karosseriets högra sida. I körkort för den som på grund av lyte avlagt examen med 

fordon rned automatväxel eller speicalanordningar antecknas att körkortet berättigar 

till framförande av endast fordon med automatväxel eller med av besiktningsman 

godkända anordningar. 
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22 § 

Utfärdande av körkort 

1. Körkort söks hos polisen på sökandens boningsort. I ansökan skall uppges, 

huruvida i 20 § d eller e punkten nämnt hinder för utfärdande av körkort föreligger. Till 

ansökan skall fogas, 

b) intyg över högst sex månader tidigare godkänd förarexamen; 

24 § 

Förordnande till ny förarexamen 

Polisen kan ålägga den som innehar körkort att förete intyg över ny godkänd 

förarexamen, 

l) om han vid framförande av motordrivet fordon vid ett fler tal tillfällen gjort sig 

skyldig till överträdelser av vägtrafiklagen för landskapet ÅJand (27 /83) eUer med stöd 

av den utfärdade bestämmelser samt att detta visar att han inte längre innehar 

erforderlig körskicklighet; eller 

2) om det av annan orsak bedöms sannolikt att han inte har erforderlig körskicklig-

het. 

25 § 

Förnyande av körkort 

2. Polisen förnyar på ansökan körkort för fern år i sänder, om sökanden uppfyller 

kraven för erhållande av körkort. Körkort sorn berättigar till framförande av buss eller 

tung fordonskombination förnyas inte. 

27 § 

Indragning av körkort helt och hållet 

Polisen skall dra in körkort helt och hållet 

1) om körkortsinnehavaren inte längre uppfyller kraven för erhållande av körkort; 

eller 

2) om körkortsinnehavaren inte iakttar polisens åläggande att förete nytt Jäkarin-
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tyg eller intyg över ny förarexamen. 

27a § 

Indragning av körkort för viss tid 

1. Polisen kan dra in körkort för en tid av högst sex månader 

a) då den som under kortare tid än ett år haft körkort för bil eller motorcykel 

brutit mot trafikbestämmelserna på. ett sådant sätt som visar bristande vilja eller 

förmåga att följa dem; 

b) då körkortsinnehavaren vid framförande av motorfordon minst tre gånger inom 

en period av tolv månader gjort sig skyldig till 

gärning som är straffbar enligt vägtrafiklagen för landskapet Åland eller med stöd 

av den utfärdade bestämmelser, med undantag för andra gärningar som bestraffas med 

ordningsbot än fortkörningsförseelser; eller 

i landskapslagen angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om förbud mot 

<rnordningar som försvårar hastighetsövervakningen (50/86) avsedd radardetektorför

seelse. 

2. Är de i 1 mom. nämnda förseelserna lindriga och kan de, med beaktande av hur 

mycket körkortsinnehavaren årligen kör och andra omständigheter, inte anses vittna om 

likgiltighet inför trafikbestämmelserna och för de påföljder som ådömts eller ålagts 

honom för brott mot dem, tilldelas körkortsinnehavaren varning. 

3. Vid bedömningen av hur lång tid körkortet skall dras in skall de verkningar 

<~ tgärden har för körkortsinnehavarens utkomst och andra omständigheter beaktas. 

l.j., Polisen skall underrätta motorfordonsbyrån om indragning av körkort och om 

tilldelande av varning. 

28 § 

Omhändertagande och temporär indragning 

av körkort 

Polisman skall omedelbart omhänderta körkort 

l) om det föreligger skäl att befara att körkortsinnehavaren gjort sig skyldig till 

grovt äventyrande av trafiksäkerheten, rattfylleri, grovt rattfylleri eller körning under 

påverkan av rusmedel; elJer 

2) om det föreligger sannolika skäl till indragning av körkortet med stöd av 27 eller 

27a §. 

Sedan körkort omhändertagits skall polisen utan dröjsmål avgöra om körkortet skall 
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dras in, om dess innehavare skall åläggas att förete nytt läkarintyg eller intyg över 

förarexamen eller om körkortet skall återlämnas. 

Är det sannolikt att körkortsinnehavaren gjort sig skyldig till grovt äventyrande av 

trafiksäkerheten, rattfylleri, grovt rattfyUeri eller körning under påverkan av rusmedel, 

skall polisen dra in körkortet temporärt till dess saken avgjorts vid domstol. Är det på 

grundval av polisförhöret dock uppenbart att domstolen med stöd av 78 § 2 rnom. 

vägtrafiklagen för landskapet Åland kommer att avstå från att utfärda körförbud, kan 

polisen avstå från att dra in körkortet temporärt eller återställa temporärt indraget 

körkort. 

Förkastar domstol åtal för brott som föranlett temporär indragning av körkort eller 

utfärdas inte körförbud, skall körkortet omedelbart återställas till innehavaren, oaktat 

besvär anförs. 

30 § 

Återlämnande av indraget körkort 

Innan körkort återlämnas till den för vilken körförbud utfärdats eller vars körkort 

dragits in för viss tid kan polisen kräva att nytt läkarintyg eller intyg över ny godkänd 

förarexamen företes. Polisen skall anmäla till motorfordonsbyrän då körkort återläm

nats. 

34 § 

Nordiskt körkort 

Körkort som utfärdats i nordiskt land berättigar, inom gränserna för dess giltighet, 

till framförande av motordrivet fordon i landskapet. 

Den som innehar i 1 mom. avsett körkort har rätt att på ansökan och utan att 

avlägga förarexamen byta ut detta mot körkort som utfärdats i enlighet med denna lag. 

När här avsett utbyte av körkort sker skall samtidigt det tidigare körkortet omhänder

tas och s~indas till den myndighet som utfärdat körkortet. 

Vad i denna lag sägs om innehavare av körkort gäller tillämpliga delar även 

innehavare i 1 mom. avsett körkort. 
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35 § 

Utomnordiskt körkort och tillfälligt körkort 

2. Andra än i 1 mom. nämnda utomnordiska körkort är inte giltiga i landskapet, om 

inte annat följer av internationella avtal. Polisen kan dock utfärda körkort av klass A 

och klass B för högst ett å.r åt den som är stadigvarande bosatt utomlands och vars 

utländska körkort inte är giltigt i Finland. 

36 § 

Upphävande av rätt som grundar sig på 

utomåländskt körkort 

1. Har till polisens kännedom kommit omständighet som gäller innehavare av ovan i 

34 eller 35 § avsett körkort och som enligt 20 § utgör hinder för att erhålla körkort, 

eller har sådan körkortsinnehavare gjort sig skyldig till ett i 27 a § 1 rnorn. avsett 

förfarande, eller har i 34 § avsedd innehavare av körkort inte inom rimlig tid iakttagit 

polisens åläggande att förete läkarintyg elJer intyg över förarexamen, kan polisen, med 

iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna i 27-30 §§ upphäva den rätt att 

framföra motordrivet fordon i landskapet som grundar sig på utomåländskt körkort. 

Utomåländskt körkort kan omhändertas och den därpå grundande rätten att framföra 

rnotordrivet fordon i landskapet dras in temporärt med iakttagande i tillämpliga delar 

av bestämmelserna i 28 §. Om upphävande sänds meddelande till rnotorfordonsbyrån 

endast om upphävandet gäller i landskapet bosatt persons körkort som utfärdats i 

nordiskt land. 

2. När i l mom. avsedd rätt upphävts eller för dess innehavare utfärdats körför.bud, 

skall polisen omhänderta körkortet och behå.Ha det för den tid upphävandet av rätten 

gäller eller tills tiden för körförbudet utgått. Körkortet skall dock på begäran 

återlämnas till innehavaren när denne lämnar landet, även om sagda tid inte skulle ha 

utgått. Polisen kan i internationellt körkort, utan att omhänderta det, anteckna att det 

inte är giltigt i Finland. Om upphävande av rätt, som avses i denna paragraf, skall såvitt 

möjligt anmälan göras hos myndighet som utfärdat körkortet. 

3. Har den rätt som grundar sig på. i nordiskt land utfärdat körkort helt återkallats 

skall körkortet med avvikelse från det i 2 mom. nämnda förfarandet sändas till den 

myndighet som utfärdat körkortet. 

4. I landskapet bosatt innehavare av körkort som utfärdats i nordiskt land kan i fall 
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som avses i 27a § l morn. även tilldelas varning eller, med iakttagande i tillämpliga 

delar av bestämmelserna i 24 § åläggas att förete intyg över ny godkänd förarexamen. 

Om tilldelande av varning sänds meddelande tlll rnotorfordonsbyrån. 

37 § 

Uppgifter i körkortsregistret 

1. V id motorfordonsbyrån skall föras körkortsregister i vilket ingår följande uppgif

ter om körkortsinnehavare: 

a) f ul1ständigt namn, personbeteckning, födelsekommun och adress; 

b) de fordonsklasser körkortet berättigar att framföra samt specialvillkor och extra 

ti11stånd; 

c) uppgifter om beviljande och indragning av körkort, yrkeskörtillstånd och 

trafildärarkort; 

d) straff och andra påföljder som ådömts för brott som nämns i 78 § 1 mom. 

vägtrafiklagen för landskapet Aland eller för annat vid framförande av motorfordon 

begånget brott, för vilket straff är stadgat i vägtrafiklagen för landskapet Aland, med 

undantag för andra gärningar som bestraffas med ordningsbot än fortkörningsförseelser, 

eller för radardetektorförseelse begången vid framförande av motordrivet fordon; samt 

e) uppgifter över förarundervisnlng och -examen. 

2. Registret upptar även personuppgifter om de personer som saknar körkort och 

som dömts till straff och andra påföljder för brott som nämns i l mom. d punkten samt 

uppgifter om de straff och andra påföljder som nämnda personer ådömts för dessa brott. 

3. Registret upptar även ovan i l mom. a-d punkterna avsedda uppgifter om sådana 

i landskapet bosatta innehavare av i nordiskt land utfärdat körkort vilka dömts till 

straff för i 2 mom. avsedd handling. 

4. Finner myndighet vid handläggning av uppgifter i körkortsregistret oriktigheter i 

dessa skall myndigheten omedelbart anmäla detta till motorfordonsbyrån. 

40 § 

Straffstadgande 

2. Den som på annat än i 1 mom. avsett sätt bryter mot denna lag eller med stöd 

därav utfärdade bestämmelser skall dömas till straff i enlighet med vad därom är 

föreskrivet i vägtrafiklagen för landskapet Aland. 

3. Angående åklagarens rätt att avstå från att väcka åtal, domstols rätt att avstå 
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från att ådöma straff samt polismans rätt att tilldela anmärkning finns bestämmelser i 

vägtrafiklagen för landskapet Aland. 

41 § 

Ändringssökande 

1. Besvär över polismyndighets beslut enligt denna lag eller med stöd därav 

utfärdade bestämmelser anförs inom trettio dagar hos landskapsstyrelsen. 

2. I annat än i 3 mom. avsett beslut som landskapsstyrelsen fattat med stöd av 

denna lag får, såvitt gäller lagligheten av beslutet, ändring sökas genom besvär i 

enlighet med vad därom är föreskrivet i lagen om tillämpningen i landskapet Aland av 

lagen om ändringssökande l förvaltningsärenden (FFS 182/79). 

ti2 § 

Dispens 

Landskapsstyrelsen kan på synnerliga skäl medge undantag från de ålders- och 

hälsokrav som gäller för körkort och yrkeskörtlllstå.nd för personbil. 

43 § 

Verkställighetsföreskrifter 

2. I denna lag nämnda anmälningar, intyg, körkort och tillstånd skall utfärdas på 

blanketter, uppgjorda enligt av landskapsstyrelsen fastställda formulär. 

Denna lag träder i kraft den l maj 1987. 

Mariehamn den 9 oktober l 986 

Vicelantråd Gunnevi Nordman 

Lagberedningssekreterare Michael Patrickson 




