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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

16/ 1985-86 med anledning av ltm Ray 

Söderholms m.fl. hemstälJningsmotion 

tiU landskapsstyrelsen angående ut

formningen av igenkänningsmärkena 

för åländska motorfordon. 

Landstinget har den 22 november 1985 inbegärt lagutskottets yttrande över 

motionen. Utskottet, som hört trafikinspektören Ulf Lillie, får härmed vördsamt 

anföra följande. 

I motionen efterlyses åtgärder från landskapsstyrelsens sida i syfte att de åländska 

motorfordonens igenkänningsmärken skulle utformas så att de tydligare än för 

närvarande anger att fordonet är hemmahörande på Åland. 

Bestämmelser om igenkänningsmärken för motorfordon ingår i 9 kap. motorfor

donsförordningen för landskapet Åland (27/60). Av bestämmelserna framgår bl.a. 

att igenkänningsmärkena för bil och motorcykel skall bestå av en bokstavsdel och 

en sifferdel i svart mot vit botten. Bokstavsdelen skall bestå av antingen 

bokstäverna ÅL eller tre bokstäver av vilka ÅL är de två första. Sifferdelen består 

av ett tal med en, två eller tre siffror. I nämnda kapitel ingår även bestämmelser 

om hur igenkänningsmärkena skall anbringas på fordonet. Genom ett landskapssty

relsebeslut har utfärdats närmare anvisningar om igenkänningsmärkenas mått och 

utseende. Igenkännings märkenas utformning regleras även delvis av i 949 års 

Geneve-konvention rörande vägtrafik som anger vissa minimikrav på märkena. 

Utskottet konstaterar, vilket redan framgår av motorfordonsförordningens bestäm

melser, att bokstäverna ÅL alltid skall ingå i åländska fordons nummerskyltar. En 

tredje bokstav togs i bruk från och med den 1januari1981 för undvikande av alltför 

långa sifferkombinationer. En återgång till att använda enbart bokstäverna 

ÅL torde av praktiska skäl inte vara möjlig. Till skiJlnad från de flesta andra 

områden i Norden kan man dock således fortfarande av bokstavskombinationen på 

de åländska fordonens nummerskyltar utläsa deras hemort. 

Vad gäller igenkänningsmärkena för motorfordon måste man dels beakta lagstift

ningens och Geneve-konventionens bestämmelser, dels ta hänsyn till vissa andra 

faktorer. Siffrorna på nummerskylten skall ha en viss minimistorlek. Skylten skall 

vara tydligt avläsbar i olika tänkbara situationer och även i mörker. Skylten bör 
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därför inte belastas av ovidkommande texter eller bildmotiv och inte heller får på 

annat sätt missförstånd uppstå ifråga om fordonets registerkombination. Nummer

skyltens storlek anges inom vissa ramar i lagstiftningen och konventionen. Dess

utom medför fordonens tekniska konstruktion ofta vissa begränsningar ifråga om 

hur skyltarna kan utformas och anbringas på fordonet. Då man diskuterar ett 

eventuellt utbyte av skyltar måste även kostnadsaspekten vägas in i bedömningen. 

Utskottet har inhämtat att det i några europeiska länder förekommer att man inom 

de ramar den anförda Geneve-konventionen anger har anbringat vissa nationella 

eller lokala karaktäristika på fordonens nummerskyltar, exempelvis en flagga eller 

ett vapen. Under förutsättning att konventionens allmänna bestämmelser iakttas 

och hänsyn tas till bland annat de synpunkter av mera allmän karaktär som 

utskottet ovan anfört, ser utskottet inte några hinder för att det i motionen väckta 

initiativet utreds närmare. Utskottet konstaterar dock att bokstavskombinationen 

AL redan ingår i de åländska fordonens nummerskyltar och vill vidare understryka 

att eventuella förändringar av igenkänningsmärkenas utformning borde begränsa sig 

till att på skyltarna anbringas landskapets vapen, flagga eller möjligen texten 
11Aland". Däremot borde inte texter med slagordskaraktär elJer dylikt komma 

ifråga. Utskottet har inte tagit närmare ställning till initiativets kostnadsaspekter 

och inte heller tilJ om eventuella tillägg till registerskyltarna sku11e vara beroende 

av fordonsägarens önskemål eller innebära att man övergår till en för alla skyltar 

likartad utformning. 

Utskottet har sålunda under de förutsättningar som angetts ovan ansett sig kunna 

förorda en närmare utredning av initiativet. Motionens kläm har något omformats i 

enlighet med utskottets åsikt om att ett eventuellt förverkligande av förslagen 

ännu fordrar närmare utredning. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget hos Jandskapsstyrelsen 

hemställer om en undersökning av för

utsättningarna för och möjligheterna 

till att åstadkomma sådana igenkän

ningsmärken för åländska motorfor

don, vars utformning klarare än idag 

anger fordonets hemvist. 



Mariehamn den 25 mars 1986. 
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På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sune Eriksson, ledamö

terna Börje Eriksson och Jan-Erik Lindfors samt ersättaren Boman. 


