
If: 14/19 51. 

LAGUTSKOTTETS betänkande m 14/1951 med anled-

ning av landstingsmannen Elis Anders.sons m.fl:s 

motion (~ 33/1951) med förslag om ändring av land 

skapslagen den 5 april 1949 om trafik med motor

fordon i landskapet Åland. 

Med anledning av förenämnda motion, varöver landstinget inbe-

gärt lagutskottets utlåtande och som utskottet behandlat under 

tiden mellan årets vinter- och höstsessioner, får utskottet vörd-

sammast framhålla följande: 

Paragraf 49 i förenämnda landskapslag har följande lydelse: 

"Tillståndshavare är berättigad att med skriftligen meddelat till-

stånd av polismyndigheten på övervakningsorten uthyra bil, som an

vändes i linjetrafik, för tillfällig exkursion eller färd utom den 

egentliga linjen, såvida den regelbundna linjetrafiken icke därav 

lider men. 11 

I 
Motionärerna omnämna i.cke närmare de olägenheter, som lagrwnmets j 

ti~lämpning i praktiken åsamkat yrkesutövarna och allmänheten, men 

dessa olägenheter kunna knappast besticka sig i annat än det omak, 

som själva hänvändelsen kan medföra. Och detta omak kan ej vara 

så särskilt stort, enär hänvändelsen icke ens behöver vara skrift-

lig. Syftemålet med petitionen synes därför vara att likställa in-

nehavarna av linjetrafiksrättigheter med dem, som hava rätt att ut

öva områdestrafik, ehuru detta icke uttryckligen utsäges i motio

nen. Denna uppfattning bestyrkes yttenn;ra av förslaget till 

ändring av § 44 mom. 2, enligt vilket förslag buss och kombinerad 

bil finge användas i områdestrafik för tillgodoseende av turismen 

eller annan speciell trafiks behov. Annan speciell trafik kan inne

bära vilken trafik som helst, och erhåller linjetrafiksinnehavare 

rätt till sådan trafik, utplånas praktiskt taget för områdestrafi-

kens vidkommande hela skillnaden mellan områdestraf iks- och linje-



.. 

trafiksrättigheter. 

I anseende härtill och då den åstundade utvidgningen av linje, 

trafiksinnehavarnas rättigheter är ägnad att försvåra trafiköve~ 

vakningen och oskäligt inkräkta på de rättigheter, som tillkomma 

innehavarna_ av rätt till områdestrafik, får utskottet vördsammast 

föreslå, 

att landstinget ville förkasta motionen. 

Mariehamn den 18 oktober 1951. 

På lagutskottets vägnar: 

Närvarande i utskottet: Tor Brenning, ordförande, Herman Mattssonl · 

Jan Erik Eriksson, J.A. Sjöblom och Gerdu 

Ekström, (suppleant). 


