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LAGUT SKOTTET S betänkande m 23/1965 över 

landskapsstyrelsens framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag angå

ende ändring av landskapslagen om motorfordon 

i landskapet Åland (m 36/1965). 

I anledning av före nämnda framställning fär lagutskottet, vars ut

låtande av landstinget inbegärts, vördsammast framhålla följande: 

Det förslag, som väckts ifråga om ändring av 65 §, synes i första 

hand ti;ll talande, men inger vid närmare begrundande vissa betänklighe.

ter. Såsom i motiveringen framhålles, kommer genom lagändringen en form Il I 

av yrkesmässig trafik att införas. Den bil, som användes för den av-

sedda trafiken, bör obligatoriskt trafikförsäkras för yrkestrafik och 

bilen registreras för sådan trafik. 

Därvid kommer man i kontakt med lagen om skatt på motorfordon (FFS 

372/1962) och måste konstatera, att landskapets motorfordonslag, ändrad 

pä föreslaget sätt, kommer att utvidga den grupp av yrkesutövare, som 

kan vara berättigad till restitution av skatt och som icke har någon 

motsvarighet i riket. På grund härav anser utskottet, att landstinget 

genom denna lagstiftning kommer att överskrida sina lagstiftningsbefo

genheter. 

Med yrkesmässig trafik avses i motorfordonslagens § 65 trafik, i vil

ken bil jämte förare mot ersättning tillhandahålles allmänheten eller 

viss uppdragsgivare för befordran av personer eller gods eller båda. 

Det synes icke vara något hinder att uppnå det resultat, vartill änd

ringsförslaget syftar, pä basen av gällande lag. 

Utskottet anser sig därför böra avstyrka det föreslagna tillägget 

till 65 § och som en följd härav · även förslaget till ändring av 28 §. 
Icke heller är utskottet övertygat om, att förslaget till ändring av 

32 §, nämligen sänkandet av åldersgränsen för förnyande av körkort utan 

läkarintyg från 60 till 55 är, har skäl för sig. Enligt stadgandet i 86 
§ 1 mom. kan ju körkort indragas för hela giltighetstiden eller för 

viss tid, därest beträffande innehavaren yppas omständighet, som utgör 

hinder för erhållande av körkort. På grund härav kommer utskottet att 

avstyrka även ändringsförslaget beträffande 32 §. 
I övrigt har utskottet omfattat förelaget. 

Vid ärendets behandling har utskottet haft till hands en skrivelse 

frän företrädare för yrkesbilägarsammanslutningar i landskapet, vari 

dessa anföra betänkligheter beträffande förslaget till ändring av § 65. 

Pä grund av den inställning, som utskottet enligt ovansagda intagi! till 

ändringsför~laget, saknar utskottet anledning att närmare uttala sig om 
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skrivelsen . 

På grund av ovansagda föreslår utskottet, som i lagens ingress in

fört av sitt ställningstagande påkallade ändringar; vördsammast 

att landstinget ville godkänna nedanstående 

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

angående ändring av landskapslagen om motorfordon i landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 7, 29 och 85 §§ i 

landskapslagen den 4 december 1958 om motorfordon i landskapet Åland 

(25/58) såsom följer: 

7 §. 
1. Ingen må utan vederbörligt tillstånd föra motorfordon eller över-

låta motorfordon för framförande av person, som icke innehar körtill-

1 

stånd, eller meddela undervisning i körning med sådant fordon, därest 1

1, 

icke nedan annorlunda stadgas. Ej heller må någon utan tillstånd utöva 

yrkesmässig motorfordonstrafik. Förenämnda tillstånd meddelas för Viss 

tid och må, då anledning därtill förefinnes, återkallas helt och hållet 

eller för viss tid. 

2. Traktor må likväl användas för varutransport utan trafiktillstånd, 

enligt vad nedan stadgas. 

29 §. 
l~ Körundervisning meddelas------ ( 1 mom.) ------i bilskola. 

2. Tillstånd att hålla bilskola utverkas hos landskapsstyrelsen. För- ' 

såvitt inrättande av bilskola på orten anses av behovet påkallat och an
damålsenligt, beviljar landskapsstyrelsen, efter att hava hört trafik

inspektören och vederbörande polismyndighet, dylikt tillstånd ~å viss 

tid åt sökande, som prövas äga nödiga förutsättningar att hålla skola. 

Vid beviljande av tillstånd må antalet för körundervisningen använda 

bilar begränsas. 

3. Bilskola skall------ (3 mom.) ------efter behov. 

4. Föreståndare och------ (4 mom.) ------innehava lärarkort. 

5. Villkor för------ (5 mom.) ------godkänd kompetens. 

6. Lärarkort utfärdas------ (6 mom.) ------av lärarkort. 

7. Vid förnyande------ (7 mom.) ------förnyad l ärarexamen. 

8. Innan undervisningsverksamheten ---~-- (8 mom.) ------av trafik-

inspektören. 

9. Polismyndighet må------ (9 mom.) ------anledning förnyas. 

10. övningskörning må------ (10 mom.) ------centimeters sida. 

11. Bar föraraspirant------ (11 mom.) ------utfärdade undervisnings

tillstånd~t . 
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12. Såvida undervisningen ------ (12 mom.) ---~- meddelade under

visningstillstånd. 

85 §. 
1 . Den, som------ (1 mom.) är stadgat. 

2. Är överträdelse uppenbarligen sådan, som i 30a § landskapslagen 

om vägtrafik i landskapet Åland stadgas, må polisman, utan att skrida 

till andra åtgärder, tilldela den till överträdelsen skyldige anmärk

ning. 

3. Den, som------ (3 mom.) ------t illfälligt förbiseende. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1966. 

Mariehamn den 17 november 1965. 
På lagutskottets vnn~r: 
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sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Eliel Persson, 

Gustaf Jansson, Annemi DAhlblom och Nils Dahlman. 
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