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LAGUTSKOTTETS betänkande nr 15/1972-73 

:..Jed anledning av .Å.lands landskapsstyrelses 

fra:.rnt~illning till Alands landsting ~Jed för

slag ti 11 landskaps lag o:J körkort. 

Iiied anledning av ovanntLmda fr8Dsti:illning 9 varöver Landstinget 

int1egt\.rt utskottets utlåtande, får utskottet, so~J i ärendet hört lag

beredningschefen Sune Carlsson 7 lagberedningssekreteraren Ulf Anders-

soI1 och trafikinspektören Ulf Lillie? vördsaut anföra följande~ 

Den oufattande refor; 1 en av lagstiftningen o,:.i körkort 9 so':'; grundar 

sig på internationella rekoLJ.iJendationer 7 har av landskapsstyrelsen 

givits forDen av ett förslag till sc~rsk5_ld landskapslag o':.' törkort. 

Detta är uppenbarligen ,S,nda:t.Jålsenligt och överensstäauer också i:Jed 

förfarandet i riket dö,r dock bestä.c;c:.:;elser av denna art utf8.rdas i 

förordning. Utskottet har dock funnit, att stfl,dgandena i förslaget 

till lanc1skapslag ou 1-cörlrnrt icke överenssttiDLieJ:' ued de stadgander.i 

i landskapslagen oi_i i~10torfordon i landskapet Aland (25/58) so1_1 för

bli i kraft, ej heller i alla avseenden ued landskapslagen ou väg

trafik i landskapet Åland (8/58); 
I förslaget har på ett flertal ställen n~1u1nts notorfordonsbyrån 

såsou den cyndighet 9 sow handhar ~Je d denna förval tningsgren förenade 

uppgifter. ]~ikvö.l stadgas j_ i::iotorfordonsilagen och i uotorfordonsför

ordningen 9 att dessa uppgifter ankou:L.Jer på trafikinspektören och på 

landskapsstyrels en. Aven on rcwt orfordonsbyrån 2r en landskaps styrelsen 

underlydande grupp av tj~i,nsteuän 9 sol.J är avsedd att uotsvara bilre

gistercentralen i riket, borde inrättandet av detta självständigt 

arbetande verk under landskapsstyrelsen ha skett genou en ändring 

av uotorfordonslagen. Utskottet har dock förutsatt 9 .att behövliga 

fö1drj_ngar skall införas vid en snart förestäende ändring av sagda 

lag. Diirför har l:i"ndring icke föreslagits i övrigt utou beträffande 

stadg8J'.1d et o::::J iindring ssökand e 9 sou utskottet icke kan godkänna dJ, c1 et 

icke finnes stadgat hur beslut fattas inou uotorfordonsbyran. Da 

denna uppenbarligen ii,r ett verk av byråkratisk natur, bör det vara 

tillfyllest att stadga ou ändringssökande i trafikinspektörens beslut 

Såso;.J chef för uotorfordonsbyrd.n bör han uppenbarligen ha det slut

liga avgörandet i sautliga på byrån ankorJuande fnigor. 

Utskottet har observerat att överensstä.ui:.1elsen _;.Jellan den före~ 

slagna landskapslagen od1 landskapslagen ou vägtrafik icke heller blir 

fullt klar. I 31 § sistnönncla lag stadgas att dowstol i vissa straff

dornar skall förklara l{örtillståndet förverkat. I 10 § s&ma lag talas 

åter O:Li körkort. I det aktuella lagförslaget har den gängse 1Jenäi:ming

en körkort använts konsekvent uen för förare i yrkestrafik fordras ett 

körtillstånd utöver körkortet? solJ villlar oklarhet. Utskottet ai1ser 
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att en översyn av besti::'.1Juelserna odrn<l i vCigtrafiklagen är p6kallac1 

ned anledning härav utöver det förslag landskapsstyrelsen förelagt 

Landstinget i fra:.1ställning nr 6/1973. 
FöxSLnget Od spe9ialbestO,~JDels er för nybörjare i 23 § ocl1 28 § 

3 uoi:i. par µtsh:otte~ icke kunnat oufatta i fö+eslagen for:J, I riket 

har införts ett sådant stadgande oed en hastighetsbegränsning till 

80 lG.J/h. I Sverige saknas ;Jotsvarande stadgande. Utskottet har ocks,l 

fi:ist avseende vid att brott dot denna bestiiu::.Jelse 9 genrn.c1- såväl över

slrridande av takhastigheten sou körning utan den speciella skyl te:n 9 

uedför ovillkorligen indragning av körkortet för ett urs tid. Uppen

barligen bör detta uedföra 9 att föraren därefter bör under åter stoden 

av ettårstiden iakttaga s&iua regler. 

Införande av en regel OD 70 ku/h takhastighe t för nybörjare i 

landskapet skulle liit t sk apa förvirring pa grund av den 01_,fattai1d e 

turisttrafiken. De nybörjare 9 sou koLloer hit f:rån riket 9 bör vGro. 

berti.ttigade att enligt sitt körkort köra högst 80 ku/h och nybörjare 

ued sve11skt eller ann:it utl?-;_ndskt körkort får köra ued fri hastighet 

ou hastigheten inte är alluä.nt.beg:t'änsad eller .lokalt angivits :cJed tra

f ik:lJärke. 

Utskottet har visserligen varit positivt insttUlt till en skarpt 

övervakning av nybörjarna i trafiken J.:ten anser att de nuvarande J.Jöj

ligheterna till effektiv övervakning är alltför swå i landskapeti s 

vitt gäller en speciell takhastighet för deo. Däreoot borde förseelseri 

soEJ visar ovilja attiakttaga gällande trafikregler 9 i dessa fall of

tare Dedföra åtgärd betrciffande körkortet. Utskottet föreslår därför 1 

att indragning av körkortet för nybörjare på en tid av högst sex 

113.nader kunde kowua i frc\ga ocksii då föraren i ett enda fall gjort sig 

skyldig till överträdelse av trafikbestä:..:.1,:ielserna. J~r förseelsen ringa 

borde föraren likv21 endast tilldelas varning. 

Detaljuotivering. 

12 §. Enligt 43 § 3 Dou. 1~10torforc1onslagen kan för övningskörning 

i.Jed uotor cykel fastställas villkor ut över den 1 okala begränsningen. 

Utskottet anser att villkor borde kunna uppställas beträffande högsta 

tillåtna hastighet under övningskörningen och 9 citLinstone ti 11 den c1 el 

övningi:;körningen försiggär inom tiitort 9• också beträffande den tid på 

dygnet under vilken övningskörning får fortgå. Stadgandet i 2 illOiJ. har 

därför koupletterats. 

4 EiO:tJentet har förtyd1igets. 

15 §. Stadgandet avser att förhindra att körkortsaspiranter frin 

orter uto1J lru1dskape t yrkar på att få avlägga förarex81Jen hiir. Paragraf

rubriken har föres1agi ts iindrad. 
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20 §. En redaktionell i:indring har införts i d punkten. -23 §. Utskottet har på de skii1 so_J onfördes i all.LJti.nna uotivering--
en uteslutit detta sto..dgande. Härav följer ounul.lrering av följande 

-paraerafer. 
25(26)§. Vid förnyande av körkort torde i alluänhet polisen tiga 

känne do1:i o:tJ att sökanden uppritthålli t sin körslticklighet, Utskottet 

ftireslJ,r d:irför att särskild utredPil1g h3.ror.:i enqast s};:ulle fordras 

vid behov. 
27(28)§. Stadgandet i 3 uou, har owarbetats enligt vad utskottet 

anfört i den all:t,:änna .Ljoti veringen. 

29( 30) · §. Ändringen· i:ir av redaktion el 1 natur. 

31-32(32-33)§§. Skillnaden 2ellm1 yrkeskörkort och privatkörkort 

försvinner ued den nya lo.gen wen för taxitrafiken bibehålles det spe

cial tillstånd 9 so1~1 redan tidigare gi:illde för MariehaL.rns stad enbo.rt. 

Utskottet har 9 såsoi:.1 i alliJänna i...:!otiveringen anfördes, konsekvent kal

lat detta tillstånd 'yrkeskörtillstånd' för att skilja det från v.'.:ig

trafiklagen s beerepp 1 körti lls tånd' . 

36(37) §. I 3 u01~1. har Island föreslagits utgå i överensstiiuDelse 

ued rikets Liot sv:a:ran de stadgan de, då något avtal De d I$land i denna 

fråga icke tillsvidare ingät ts. 

38 ( 39) §. Stadganc1 et E1otsvaras i riket av en ändring av lagen oo 

bilregister centralen (FFS 33/72). Utskottet har likväl ansett den 

första weningen i 1 iiO!cl. överflö<J.ig, varjLwte rubriken tindrats. 

40(41) §. Också detta stadgande grundar sig på den nyssnäi~mda riks

författa1ingen. Då det strängaste straffet i detta fall ::i.r två års 

fängelse, bör lagrmilDet i detta avseende överensstäoua ued rikets 

ootsvaran de s tadgond e. 

41 ( Ll,2) §. Paragrafen har ouredigerats för att sä.rskil ja i:indauåls

enlighet s- och laglighetsbesv,J.r, varjä1.1te .;Jotorfordonsbyrån uteslutits 

på de .grund_ er :u,..ts.ko:t~et anfört i den al l:i:JEinna LJoti veringen. Klagan 

över åtgttrd av tjtinsteuan ino:w uotorford?nsbyriin kan icke betraktas 

sou orcliniirt ändringssökand e. 

,i4(45)§. I 2 uoo. har körskola ändrats till bilskola~ Stadgandet 

i 7 :;noc1. har ;förtydligHis i saklig öve:rensstäl.ill.Jel,ee ued ;rikets 

finskspråkiga text. I 10 Dom. har uteslutits övergångsstadgandet oo 

nybörjares körkort och lydelsen förtydligats. 

JV1ed häcvisning till det ovan anförda får utskottet vörds81Jt före slå, 

att Landstinget wåtte antaga lagförsla

get ued följande ändringar~ 
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12 §. 

2. Polisen kan ber:tttiga inoLl sitt distrikt bosatt person att ut

föra övningskörning ~Jed Jotorcykel för körkort av klass A eller KT 

utan körFi.rare. Dylikt ti11stil:od, sou f;:fr utfärdas endast för den 

soicJ avlagt teoriprov för förarexai,~en, utfärdas för högst tre uånoder 

och far icke förnyas uts.n giltigt sk'-ll. Tillståndet giiller J2Q i 

detsa.!..Ltua c:mg:i_ vna villkor och endast för cViri best2,"'1t OiJråde. Vid öv

ningskörning filr passagerare ell0r gods icke uedföras. 

4. Polisen so,J beviljnt tillståndet kan aterkalln undervisnings

eller övningstillstånc1, o:c .. , skzi,l cFi.rtill prövas föreligga. 

15 § 0 

Exa,1en sort. 

Förutsättning för avltiggande av förarexa:1en är att vederböre.nde 

erhållit förarundervisning i landskapet eller, såfrru:~t undervisnings

intyg icke fordras, är stadigvarande bosatt i landskapet. 

20 §. 
Förutsättningar för utfärdande av körkort. 

Villkor för erhållande av körkort är, 

a) att sökanden uppfyller i 16 § angivna krav; 

b) att sökanden avlagt förarexa:Jen sou svarar r;10t körkortet eller, 

då fråga är oL annat än i 16 § 3 lliOlJ, avsett körkort, uotsvarande 

exat.'.len inou försvarsvi:isendet; 

c) att sökanden icke till följd nv fortgående r:Jissbruk av alkohol 

.eller annat berusningm~1e del eller på grund av sina personliga egen

skaper kap anses oULjpl:tg so"J förare; 

d) att sökanden icke tilldelat.§_ körförbud; 

e) att uinst två Ar förflutit sedan sökanden utoi:cJlands gJort sig 

skyldig ti 11 fra:iförande av uotordri vet fordon under påverkan o.v al

kohol eller annat berusning Si.Je del; sa.1c1t 

f) att ·iJinst ett Jr förflutit sedan sökanden gjort sig skyldig 

till körning utan körkort 9 OLi icli.:e synnerliga skäl finns för beviljru1-

de av körkort. 

23 §. 

Uteslutning. 

23-24 (24-25)§§. 
Likasou i landskapsstyrelsen s förslag. 
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25 ( 26) §. 
Förnyande av köricor t. 

L Förnyande av körkort sökes skriftligen hos polis en på sökandens 

boni11gsort 9 varvid det förra körkortet företes saut till ansökan fogas 

a) (uteslutn.) utredning vid behov ou att sökanden upprtltthålli t 

sin körskicklighet eller av 1Jesiktni .. 1gsi:.1a11 utf:irdat intyg över god

känt körprov: 
b) högst tre ~=ranader tidigare utfi.irdat 1:-ikarintyg och 9 ou polisen 

anser det nödigt 9 intyg av specialliikare; s01Jt 

c) två för körkortet läiJpliga fotogra:fier. 

26 (27) §. 

Lilmsou i landskaps styrelsens f"örslag. 

27 ( 28) §. 

3. Ha.r den 9 so,J under kortare tid än ett dr innehaft körkort för 

bil eller IJotorcykel, brutit uot trafikbestti:uuelserna p2:. ett s2tt soi~1 

visar bristande vilja eller föruäga att följa deu; kan hans körkort 

indragas på viss tid 9 högst sex i~1å11ader. Ar förseelsen ringa bör honoL1 

endast ti lld el as varning~ so:c ant eclcnE1,s i kö:rkor tet. 

_gQ(29) §, 
Likasou i landskap i:styrelsen s :förslag. 

29 (30) §. 

Skyldighet att överlåta indraget körkort. 

Körkortsinnehavare 9 vars körkort indragits 9 skall oLedelbart äver

läi::Jna körkortet ti 11 polis~ .soiJ fattat beslutet ou indragningen. 

iQ ( 31) §. 

IJikasou i landskapsstyrelsens förslag. 

31 ( 32) § 0 

lfätt att franföra personbil i yrkesDiissig trafik. 

1. Personbil får fra;f öras i yrlrn s;_:..i.is sig trafik endast av den 9 

so.J föruto~~i körkort innehar yrke .§.körti lls t~rn c1 9 soL1 är beviljat av po

lis en pä bilens stationsort. 

2. Yrkeskörtillståndet skall sedföras på färd och vid anfordran 
- . 

uppvisas för polis- eller besiktningsuan eller annan trafikövervakare. 

32 ( 33) §. 

Beviljande och återkallande av yrkeskörtillstånd. 

l. Villkor för erh~cllande av yrkeskörtillstånd är 

a) att sökanden sedan uinst ett år innehaft körkort SOilbGtt>ättigar 

till fraJförande av bil; 
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b) att s,ökanden uppfyller de hälsokrav soo utgör förutsättning 

för erhållande av körkort av klass ABC; 

c) att sökanden icke på grund av sina personliga egenskaper kan 

anses oltiuplig att fra.Jföra personbil i yrkesuässig trafik; saLit 

d) att sökanden har av polisen godki.3,nd kinnedo~j ou orten och ou 

bestfö]IJelserna rörande yrkes;.Jässig trafik. 

2. Vid sökapde av yrkg_§,körtillstånd skall företes körkort och lii

karintyg. Polisen kan .. dt~rtil+ förständlga sökanden att förete intyg 

över ny goc11{211 d för arexa..Jen. 

3. Yrkeskörtillstånd beviljas för den tid sökandens körkort '.ir i 

kraft. Tills tan det kcm å terkol las, o:c1 i_nne havaren icke längre uppfyller 

villkoren för erhcillande av tillsti'tnd. 

4. Oo beviljande och återkallande av ;yrk~skörtillstånd gäller 

ytterligare i tilltiupliga delar vad o:u utfärdande och j_ndragning av 

körkort är stadgat. 

33-35 (34-36)§§. 
Likasou i landskapsstyrelsens förslag. 

?6 ( 37) §. 

3. I Dam.Ja:rk, (uteslutn~). Norge eller Sverige utfärdat körkort 1 . : - -· . •.· .... _ 

i fråga ou vilket den di:irp[t grundade rätten återkallats~ skall ued 

av-vikels e från det i 2 L10id. ni:iuncla förfara:pdet sändas till den uyndig-

het so 1.'1 färdat körkortet. 

37 ( 38) §. 

Uppgifter i körkortsregistret. 

1. rfotorfordonsbyrt\n 9 sou förestås av trafikinspektören och varou 

stadgas si::Lrskil t i för ett körkortsregis ter 9 i vilket ingår fi:iljru1de 

uppgifter oc innehavarna av körkort: 

a) fullsttindigt naun i personbeteckning 1 födelseheLkornnun och adress; 

b) de f ordonsklasser körkortet bGrc, ttigar att fraL.Jföra s nnt special

villkor och extra tillstånd; 

c) uppglfter angående beviljande och indragning av körkort, yrkes

körti lls tå nd (uteslut n.) och trafi kli:irarkor t; 

cl) str2ff och andra pc.1följder, so1"1 ådö:wts vederbörande för över

träd els e av landskap slagen o:o.J v~igtrafik i landskapet Åland eller ued 

:;itöd -- därav utfärdade. stadgan den; sm~1t 

e) uppgifter ou förarundervisning och -exarm. 

38 ( 39) §. 

Heulighållande av uppgifter. 

1. Uppgifter ur uaterialet i körkortsregistret får, med nedan i 
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2 :c_1ou. niiLnda undan tag 9 ltiiJDClS endast ti 11 polisen och ondra uyndig

heter 9 suc hand Lägger körkortsärenden i sant till den sou uppgj_fterna 

berör. 

39 (40) §. 
Likason i landskapsstyrelsens förs1ag. 

40 ( 41) §. 

Straffstadgnnd e. 

1. Den son bryter dot den i 38 § (uteslutn. )avsedda plikten att 

heulighå.lla handlinr:; sl{all, ou ej g~~rningen bör bestraffas so~1 tjtins-
- " .~ J. , 

i~brott, döuas för brott uot plikten att heDligbålla uppgifter i kör-

lwrts:regi13tret till böter eller till fiingelse i högst tva llr. 

42 '0. 
_&;_ndrin F< s sö kand 2, 

1. Beslut i soi:::t p~l grund nv denna landskapslag eller lJed stöd 

därav Deddelade föreskrifter 9 fattats av poliSiJyndighet kan ino"c· 

trettio dagar överklagas i länsstyrelsen. 

2. Över landskapsstyrelsens beslµt 9 då det gäller tillstånd att 

hälla bili;ikolai kan besvär anföra~ s&vi tt giiller beslutets laglighet' 
oasorn stadgat om anförande av besvär i uwtsvnrande fal1 i Tiket 
över l:C:inustyrelses besluto Annat beslut av landskapsstyrelsen ~såvitt 
gC:..1ler beslutets lc.glic;het 9 lj_~rnom beslut av länsstyrelsen (utesl _ __.Jkan 
överklagas inom trettio dag2r hos Högsta förvaltningsdomstoleno 

3. Klagan över trafikinspektörens eller besiktningsmans åtgärd kan 
a:i:1fi.ir:ccS hos landst:apsstyrelse11. I lardskapsstyrelsens beslut ~1- s<ldant 
f}re11de fe:i.r :::i11drinG :Lckc si5 1 ~c;,s. 

42-43 (43-44) §§. 
Likasow i lan d:licapsstyrel sen s förslag o 

t~4 ( 45) §. 

Ikraf tträc1 els e- oc}l_ över gcrng sstadp;and en 0 

2o lvied stöd av tidigare staclg2,11c1en utfiirdade tillstånd att h:llla 

&;hskola ~ und ervisnin gstJ.lls ti1nd 9 lärarkort och körkort tir i kraft un

der d:irj_ angiven tj_d o ~Polisen skall fortfarande över dessa körkort 

föra i 33 § IJotorforc1onslagen avsett körkortsregister. Landskapsstyrel

sen kan dock förordna att polisens körkortsregister Ek all indragas 

och uppgifterna från deu överföras till uotorfordonsbyråns körkorts

regis ter 0 
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7. Körkort so::1 ut f o.rda ts I:Je c1 stöd a v de tidigare st adgand en a fö r 

nya s icke ut an s ä rskilt sk t:~ l tid i g are ä n fyra r:iån a der i nn an de t fö r ..... 

fal le r. Vid f ör n y and e av kör kort i a kt t ages st adgand ena i d en11a l~g 

oLJ f ör nye ls e av körkort och k ör korte t f örnyas !ör gen i 21 § n ä1mc1a 

tid en. Ti;I.1 ansökan beh över d, ock ej f o 5ns l ti.kar intyg ?_ orJ icke ~()kan

elen ( 1.lt e s l utn.) f~rll t 45 [1r el l er polis e n av s:irsk ilda sknl ans e r det 
- _ _. · -' :-·, - _. . -· . - ... 

n ödi g t. Utrednin g -ou upprätth å l l a nde ar körsk i cklighet e n erf6rdras 

i cke 9 n~r f örnyels e av kör kort f ö r Hi,t t 1Jot orcykel 9 i nvali dcykel el --l er trakt or s ökes. Till crns ökan skall f ogas ä::.-Jb e ts bevi s elle r annan 

ut re dnin g 9 varav tillförlitlig t frföJgå r s ökandens personuppgii' ter oc h 

pe·ri:,ionbeteckni n g . Poli sen skall innan f ö rnyelseärendet av gör e s frå n 

o ot orfordonsbyrän införskaffa kör kortsregistre ts kontrollkor t över 

s ökanden _o ch. k ör k:or tsbl8I1 kett. 

8 . At d e personer 9 villc a ansöker Oii1 körkort i nor!l två LJånader ef

te:r d enna lag s ikrafttriidan de och vilka uppfylle r f5rut s iittningar nn f ör 

er h å lland e av k ör k ort 9 k an _Polis en utfä rda te mporä rt k örkor t 9 s orJ 

g2, lle r till och Ded den 31 oktob er 1 973 . Detta .skall återl fäma s till 

polisen s BIJtid i g t so1:1 inneha v a r en 9 ._ s .edan _denn a .erhå ll.it ue ddel a nqe 
.··-~ - - ··· -· --·. - - - ··· · ~~ -

från :uo :to:r; for~on ~by:rån ? avhti.1utar sitt ord -irm:r:- ~ ~ kqrko;r t ho s polis en , 

-·-
10. Stadgru1d e t i (ut e slutn.) 23 § 1 wOEJ . an gåend e kontro ll av hä l -

sokr aven s aw t s t adgand en a i 26 § angae:n de duplet t exeu plar ti lläL1 pas 

endast p å inne ha va re av s å dant k örkort som utfärdats i stöd av d enn a l ag_ . 

Har me d stöd av l:JOt orfordonslage utfä rdat körkort f ör koi:mit 1 f ö r -
__.---

st örts el le r s kadats 9 s k al l k örkor sirmehavaren för nya k örkor tet i 
( 

enlighe t med den na lag . , 
I 

Nari ehamn 1 den 15 ua s 1973 . 

P " " a 0,gut skot te ts 
<.__ z_ 

Erik Ra s k 

Närva r an de i utsk otte t : ordföranden Rask 9 vic eordfö r anden Dablr;ian 

sa.ut l e daJöt ern a Olof M. J ansson (delvis) 9 Sund bl orJ o ch Wid eLJan äv e11 EioE1 

ersä tta r en Björklu nd (delvi s) . 
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