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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 45/1976-77 med 

anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om mo

torfordon i landskapet Åland. 

Landstinget har inbegärt lagutskottets betänkande med anledning av ovan

nämnda framställning. Utskottet, som i ärendet hört trafikinspektören Ulf 

Lillie, får med anledning härav vördsamt anföra följande. 

Lagförslaget motsvaras i stort sett av förordningen den 17.12 1976 om änd

ring av motorfordonsförordningen (rikets) men stadgandena har bearbetats 

och anpassats till åländska förhållanden av en särskild kornmitte under led

ning av trafikinspektören Ulf Lillie. I flera fall är ändringarna i jäm

förelse med nugällande landskapslag av icke väsentlig betydelse utan när

mast påkallade av rent praktiska hänsyn. 

Lagutskottet har icke heller funnit anledning till anmärkningar i sak mot 

lagförslaget. De ändringar, som utskottet företagit har varit av redak

tionen natur. 

Beträffande 58 § i förslaget har lagutskottet funnit att momentets första 

meningar är av administrativ natur och hänför sig till registreringen av 

släpvagnar. De följande stadgandena i sanm1a stycke hänför sig däremot till 

besiktningen av släpvagnaL Då dessutom dessa stadganden om besiktning in

begri~endast lättare släpvagnar (inklusive husvagnar) medan däremot tyngre 

släpvagnar, som kopplas till lastbilar, skall besiktigas enligt slutsiffran 

i släpvagnens registernummer, alltså enligt stadgandet i 16 § 2 mom., har 
utskottet funnit det påkallat att avskilja stadgandena om besiktning av 
släpvagnar från stadgandena om registrering av sådana vagnar. 

Hänvisande till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

sålydande: 

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

angående ändring av landskapslagen om motorfordon i landskapet Åland. 

I enlighet med landstingets beslut 

upphäves 18 § 3 mom. och 27 § 4 mom. a punkten landskapslagen den 4 

december 1958 om motorfordon 1 landskapet Åland (25/58) av dessa lagrwn 
18 § 3 mom. sådant det lyder i landskapslagen om den 27 1967 (28/67) och 
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27 § 4 mom. a punkten sådan den lyder i landskapslagen den 6 mars 1975 

(8/75)' 
ändras 15 § 2 mom., 16 §, 17 § 4 mom., 18 § 4 mom. ,19 § 2 mom. b, e 

och f punkterna och 3 mom., 24 §, 36 § 8 mom., 57§ 3 mom. samt 58§ 

2 mom., av dessa lagrum 15 § 2 mom., 18 § 4 mom., 19 § 2 mom. c och f 

punkterna samt 24 § l mom. sådana de lyder i landskapslagen den 27 juni 

1967 (28/67), 16 §sådan den lyder ändrad genom landskapslagen den 6 april 

1971, 10mars 1972, 6 mars 1975 och l juli 1976 (17/71, 16/72, 8/75 och 

37/76), 17 § 4 mom. och 19 § 2 mom. b punkten sådana de lyder i landskaps

lagen den10mars 1972 (16/72) 1 19 § 3 mom. sådant det lyder i landskaps

lagen den 6 mars 1975 (8/75), 36 § 8 mom. sådant det lyder i landskaps

lagen den l juli 1976 (37/76) samt 57 § 3 mom. och 58 § 2 mom. sådana de 

lyder i landskapslagen den 4 december 1958 (25/58) samt 

fogas till lagen nya 16a - 16d §§ samt 58 § l mom. g) punkt,som följer: 

15 §. 

2. Vid första besiktning skall företes: 

a) avskrift av bilens typbesiktningsintyg; 

b) avskrift av beslut som angående lastbil meddelats av ministeriet en

ligt 14 §, eller vid konstruktionsbesiktning av buss uppgjort besikt

ningsinstrument; 

c) tidigareregisterutdrag eller avskrift av registerkort, on1 bil som 

avförts från registret ånyo tages i bruk. 

Vid första besiktning skall bilen vägas, om typbesiktningen gällt bilens 

underrede eller om skäl därtill eljest föreligger. över förrättningen ut

gives besiktningsinstrument, vilket inom två dagar från besiktningen skall 

tillhandahållas bilens ägare. 

16 §. 

l. I registret införd bil skall årligen på åtgärd av ägaren föras till 

efterbesiktning. Bil behöver dock icke föras till efterbesiktning under det 

år, då den undergått första besiktning. Ny personbil, som inregistrerats 

för privatbruk, behöver ej heller föras till efterbesiktning under det förs

ta året efter det år, då bilen tagits i bruk. 

2. Efterbesiktning av bil skall, såframt ej i denna paragraf eller i 

16 a § annorlunda stadgas, verkställas under bilens besiktningstid, som 

omfattar inställelsemånaden och den närmast efterföljande månaden. Tid för 

besiktning skall reserveras före utgå11Ken av inställelsemånaden. Sista siff

ran i bilens registernummer bestämmer inställelsemånaden enligt följande: 
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om 
utf~rdats körförbud elle~ annat hinder ej föreligger , 

utf~rda tillst8nd att anv~nda bilen i trafik högst en 

m8nad fr8n underk~nnandet. Tillst8nd att anv~nda bil i 

trafik efter den h~r avsedda terminen f8r ej utan synner
ligt skäl förnyas. 

3. Användes bil i trafik efter utg8ngen av den i 16 § 2 och 3 mom. 

stadgade t i den för besiktning skal~ i bilen medfö.ras i 2 mom. 

avsett tillst8nd, eller tillförlitlig utredning om att 

bilen enligt 16 § 5 mom. tillfälligt varit ur trafik 
eller befunnit sig i utlandet. 

16 b §. 

l. Efterbesiktning verkställes av besiktningman p8 
bilens hemort. Om särskilt skäl föreligger, kan även 

besiktningsman i riket verkställa efterbesiktning. 

2. Bil skall före besiktningen p8 8tgärd av ägaren 
rengöras sa att dess tillverkningsnummer kan utrönas 
samt bilens skick och utrustning granskas. 

3. När bil föres till periodisk efterbesiktning skall, 

om trafikförsäkringsplikt föreligger, till besiktnings
mannen lämnas ett av försäkringsbolag utfärdat intyg 
över att försäkringspremien för bilen blivit erlagd för 

den försäkringsperiod, som började närmast före intygets 

utfärdande. S8dant intyg erfordras dock icke; 
a) om anmälan ang8ende ändring av bilens besittning 

gjorts till registret under det innevarande 8ret; eller 

b) om anmälan ang8ende ändring av besittning icke 
ännu gjorts till registret, s8vida för besiktningsmannen 

företes intyg över att ny trafikförsäkring tagits för 

bilen; och ej heller 
c) då efterbesiktning av buss verkställes för andra 

o d o gangen un er samma ar. 

4. Vid efterbesiktning skall besiktningsman konstatera, 

att de uppgifter som antecknats i registerutdraget om 
bi l en äro riktiga och att det intyg angående trafikför

säkring, som erfordras enligt 3 mom., är i behörig ord

ning, samt genom yttre granskning och vid behov genom 

provkörning såvitt möjligt försäkra sig om att bilen och 

l 
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dess utrustning äro i s~dant skick som motsvarar bestäm

melserna och att dess delar icke p~ grund av förslitning, 

korrosion, formförändring eller brott i materialet f~tt 
s8dant fel eller har annat fel, som kan medföra men eller 

risk för trafiksäkerheten. 

5. Besiktningsman skall om godkänd efterbesiktning 

göra anteckning i registerutdraget. 

16 c §. 

l. Har bils konstruktion eller utrustning ändrats s~, 

att i registret antecknade tekniska data förändrats, skall 

bilen godkännas vid ~~~!~~~~~~~~~!~!~~ innan den tages i 
normalt bruk. Ändringsbesiktning verkställes med iaktta

gande ~ tillämpliga delar av stadgandena i 15 § 2 mom. 

2. Vid övervakningen av trafiken kan besiktningsman för 

utrönande av bils ski6k utföra granskning och provkörning. 

Även polisman äger rätt att granska, att stadgad utrustning 

i bil är funktionsduglig, att säkerhetsanordningaxna 

icke äro uppenbart i olag eller att användningen av bil 

ej heller annars förorsakar uppenbar fara eller olägenhet. 

Har polis ~~ller besiktningsman anledning miss-

tänka, att bil eller dess anordningar icke äro i s8dant 

skick som bestämm~lser,na i denna lag eller med stöd därav ut- = 
tonatsatta _ 

färdade föreskriftev skall fordonet ofördröj l igen förordnas till~ 

besiktning . -

16 d §. 

Landskapsstyrelsen utfärdar vid behov närmare bestämmel

ser om de besiktningar, som avses i 16, 16 a, 16 b och 
16 c §§, ·och kan medgiva undantag fr~n bestämmelserna i 

dessa paragrafer. 

17 §. 

4 . Polisen skall genom att avlägsna igenkänningsmärkena 

eller p8 annat lämpligt sätt hindra användningen av bil 

som icke har underg~tt besiktning i stadgad ordning. 
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18 §. 

4. I registret skall för varje bil antecknas registre
ringsdagen och registernumret, ägarens och innehavarens 

namn och postadress, i besiktningsinstrumentet antecknade 

uppgifter, uppgift om försäkringen enligt försäkrings

anstaltens intyg och, om bilen varit registrerad tidigare, 

det tidigare registernumret samt övriga uppgifter i enlig
het med vad särskilt är föreskrivet. 

19 § • 
. -

2. Till registeranmälan skall fogas: 

b) bilens besiktningsinstrument eller bevis Hver första 

besiktning, eller , d~ landskapsstyrelsen s~ föreskrivit, 

besiktningsinstrumentet motsvarande typbesiktningsintyg, 

eller avskrift därav, likväl ej när första besiktning enligt 

15 § l mom. icke erfordras; 

e) om bilen tidigare varit registrerad 1 Finland, det för

u~varande registerutdraget eller avskrift av det förut~arande 

registerkortet eller av bilregistermyndighet utfärdat 

be~is över tidigare registrering; samt 

f) om bils vikt och huvudm~tt överstiger de till~tna 

värden, som angives i 36 §, eller om användning av bilen 

i enlighet med bestämmelserna i denna lag eller med stöd 

därav utfärdade föreskrifter eljest icke är till~ten utan 

särskilt tillst~nd, utredning om att vederbörligt tillst~nd 
till nyttjande av bilen erh~llits. 

3. Om här verkställd registrering av och om nyt~ 

registernummer för bil, som överflyttats fr~n riket, skall 

motorfordonsbyr~n meddela bilregistercentralen • 
.,.. 

1. Polisen skall, om icke landskapsstyrelsen annorlunda 

bestämmer, föra kortregister över bilar med hemort inom 

polisdistriktet. 
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36 §. 

8. Bils högsta tillåtna höjd jämte last är 4,0 meter. Bi.ls största 

tillåtna längd , lasten medräknad , är 12 ,0 meter , i fråga om ledad buss 

dock 18 ,0 meter . Fordonskombinations största tillåtna längd, lasten 

medräknad , är 16 ,0 meter , dock med följande undantag : 

a) största tillåtna längd för fordonskombination , bildad av lastbil 

och egentlig släpvagn med två eller flera axlar , är 22 ,0 meter ; och 

b) största tillåtna längd för fordonskombination , bildad av lastbil 

och påhängsvagn som är konstruerad speciellt för transport av stolpar 

och motsvarande långa föremål , . är 20 ,0 meter . 

57 §. 

3. Till person- och paketbil samt till specialbil må kopplas en en

axlad egentlig släpvagn , vars verkliga totalvikt uppgår till högst 

hälften av den dragande bi lens egenvikt , eller , om släpvagnen är försedd 

med bromsar , till högst den dragande bilens egenvikt , likväl inom ramen 

för den av bilens tillverkare tillåtna vikten . 

58 §. 

g) Till person- eller paketbil kopplad släpvagn skall besiktigas -. år ligen 

före utgången av december månad , dock tidigast sex månader efter den f öre

gående efterbesiktningen ; likväl behöver icke sådan släpvagn , om den saknar 

bromsar, undergå efterbesiktning , om icke särskilt skäl därtill föreligger . 

2. över släpvagnar föres ett särskilt register . Släpvagn skall baktill 

förses med igenkänningsmärke . Landskapsstyrelsen kan förordna att till 

person- eller paketbil kopplad släpvagn utan första besiktning f år på 

grundval av typbesiktningen införas i registret. 

Mariehamn den 7 september 1977. 

På lagul'skottets vrgn~r : 
t!"~~~ ~-Erik Lindfors l ordförande. 

Närvarande i utskottet : ordföranden Lindfors , viceordföranden Andersson , 

ledamöterna Berg och Dahlman samt ersättaren Bergroth . 


