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LAGUfSKOTTETS Bl::1ÄNKANllE nr 6/ 1979-80 med 

anledning av landskapstyrelsens framsHill-

n i ng t i 11 1 ands tinget med förs 1 ag t i 1 1 I ;1 ild

skapslag angående ändring av lanclskapslagcn 

om yrkesmässig trafik. 

Landstinget har inbegärt lagutskottets utlåtande över ovannämnda framsttill

ning. Utskottet ber med anledning härav vördsamt fä anföra följ ande. 

Utskottet omfattar i huvudsak landskapsstyrelsens framställning men har funnit 

det nödigt att komplettera den på sätt nedan framförs. 

Detaljmotivering. 

l_J_. I landskapsstyrelsens framställning har ordet "sammanslutning" införts 

i stället för det tidigare använda "samfund". Eftersom dessa ord i oJ ika 1~1-

gar används i olika betydelse har utskottet här infört vardera. 

Q_J_. Utskottet har här utbytt uttrycket "berörda yrkesgrupper" med beaktande 

av det uttryck som används i 5 §. 

23 §. Här har utskottet företagit en ändring av 3 mom. trots att frrnnstiil 1-

ningen inte omfattar detta moment. Ändringen föranleds av att länsstyrelsen 

skall ersättas som besvärsmyndighet. Omnämnandet av länsstyrelsen i 3 mom. 

blir därigenom överflödigt. 

Slutstadgandet. För att oklarhet inte skall uppstå angående giltigheten ~1v 

de taxor som tillämpas vid denna lags ikraftträdande,har ett övergilngsstad

gande införts. 

Med hänvisning till det anförda fär utskottet vördsamt föresl[1 

att Landstinget måtte antaga fogförslngct 

med följande ändringar: 

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

angående ändring av landskapslagen om yrkesmässig trafik. 

I cnl ighet med landstingets beslut 

iindras 7 § I mom. och 23 § 1, 2 och 3 mom. landskaps Ingen den I jul i I ~l7h 

om yrkesmässig trafik (33/76), av dessa lagrum 2:) § 2 och 3 mom. sådana <le 

lyder i landskaps lagen den 11 jul i 1~)78 (40/78), samt 

fogas till l;1gcn en ny ..:1:1 ~ som röljc1·: 
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7 §. 
Beviljande av trafiktillstilnd. 

1. Trafikti1Js1ånd beviljas för viss tid enligt landskapsstyrelsens pröv

mng ol'11 i tillsti'tndct sbll anges den tidpunkt clri tr;1fikc'n SC'nust sbll i11k

das, och beträffande linjetrafik, linjens sträckning och överrnkningsortcn 

samt beträffande bestä11njngstrafik stationsorten, den person som ansvarar rnr 
trafik som utövas av samfund eller sanunanslutning, samt övriga villkor som 

skall iakttagas. Där så erfordras kan trafiktillstånd beviljas enbart för elev··· 

skjutsning, gällande endast viss skjutsstriicka under visst eller viss;1 liisilr. 

2la §. 

Fastställande av taxa. 

Landskapsstyrelsen fastställer taxor för den yrkesmässiga trafiken i en

lighet med den allmänna prisutvecklingen och först sedan berörda sanunanslut

ninga r av yrkesutövare beretts ti11fä11e att yttra sig i firendet. 

23 §. 

Rättsmedel. 

(1 och 2 mom. lika som i landsk:...psstyrelscns framställning). 

3. Annat beslut av landskaps styrelsen, såvitt gäller bes lutets lagl jghet, (~!E~-l~itn: 

kan inom 30 dagar överklagas hos trafikministeriet. 

Denna lag träder i kraft omedelbart. Trafiktaxor som tillämpas vid lagens 

ikraftträdande skall gälla intill dess 1 andskapsstyrclsen fast st ii11 t nya taxor. 

Mariehanm den 21 november 1979. 

Pil lagutskottets viig1wr: 

Sune Carlsson 

ordförande 

Lars Karlsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Carlsson, viceordföranden Berg, ledamöterm 

A. lliiggblom, B. Ili:iggblom och Lindfors. 


