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LAGUTSKOTTETS betänkande m 7/1958 över land

skapsstyrelsens framställning till Ålands lands
ting med förslag till motorfordons lag för land

skapet Åland. ( ~ 10/1958). 
Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets 

utlåtande , ha r utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast 

framhålla följande: 
samtidigt som landstinget den 11 december 1957 fattade beslut om 

ant agande av landskapslag om vägtrafik i lands kapet Åland, beslöt lands

tinget att hos landskapsstyrelsen anhålla om framställning med förslag 

till landskapslag om motorfordon. Förslag till s å dan landskapslag före

ligger nu. 
Såsom landskapsstyrelsen framhåll e r i motivering en till framställ

ningen bygger lagförslaget på rikets motsvarande förordning (Ng 330/1957) 
och eftersträvar helt naturligt överensstämmelse med rikslagstiftnin

gen, utan andra avvikelser än sådana, som betingas av ortsförhållandena 

och landskapets förvaltningsbefogenheter. I sakligt avseende har lag

utskottet därför icke funnit skäl till mera vittgående anmärkningar 

och ändringsförslag, men dessvärre har förslaget i redaktionellt och 

särskilt i språkligt avseende givit anledning till många anmärkningar. 

Visserligen ha r den kommitte, som på landskaps styrelsens uppdrag berett 
lagförslaget, infört vissa språkliga förbättringar i rikets förordning -

den översättningsprodukt, som tjänat till ledning vid lagförslagets ut

arbetande - men det oaktat har lagförslaget befunnits behäftat med ett 

flert a l satsställningar, vilkas rätta innebörd kunnat fattas endast 
med tillhjälp av texten i den finskspråkiga förordningen. De redaktio~ 

nella och språkliga ändringarna äro därför många, och utskottet har 

sett sig nödsakat att för underlättande av ärendets behandling i stora 

utskottet låta utskriva icke blott de åndrade momenten, utan även de 

korrigerade paragraferna in extenso. Härigenom ha r utskottsbehandlingen 
tagit en avsevärd tid i anspråk. 

De redaktionella och stilistiska ändringarna komma i allmänhet icke 

att närmare beröras i betänkandet, men de sakliga ändringarna skola 
givetvis motiveras. 

If~åga om lagens rubrik anser utskottet skäl icke föreligga att av

Vika från tidigare praxis. Uttrycket landskapslag är ägnat att fram

hålla landskapets särställning i lagstiftningshänseende och bör enligt 
utskottets uppfattning icke övergivas. Utskottet föreslår följande 
rubrik: "Landskapslag om motorfordon i landskapet Åland." 

~ Mom. 2 har omredigerats i 9verensstämmelse med rikets förord-
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ning samt uppdelats i punkterna a) - moped - och b) -invalidcyekl. Då 

förslagets mom. 3 sammanfaller med mom. 2 punkt a) i utskottets för

slag, ha följande moment omnumrerats. 
Ifråga om mopeds vikt använder rikets förordning uttrycket 11 egenvikt11

, 

medan förslaget använder 

såväl i detta lagrum som 

användes till åtskillnad 

11 egen vikt". "Egenvikt" är riktigare, enär 

i andra, vilka beröra bussar, bila r mcm., 

från exempelvis "totalvikt" och "typvikt". 

det 

Utskottet har konsekvent använt uttrycket "egenvikt", där det av samman

hanget framgår att fråga är om sådan vikt. 
De understreckade orden äro avsedda att spärras vid utskrivningen 

av landstingsbeslutet. 
I mom. 7 (förslagets mom. 8) har utskottet strukit orden "eller för 

turiständamål" såsom alldeles obehövliga. 

§ 10. Beträffande kompetensfordringarna för trafikinspektör anmärk

tes vid remissdebatten, att även i motsvarande rikssvenskt eller nor

diskt tekniskt institut avlagd f~reskriven examen borde gälla såsom 

kompetens och att stadgande härom borde i .nf öras i landskapslagen. Då 

landskapsstyrelsen emellertid .. ~ enligt § 10 mom. ~ sista me-
ningen, kan medgiva undantag från de i momentet föreskrivna kompetens

fordringarna och efter omständigheterna beakta ovannämnd, i utlandet 

förvärvad kompetens, har utskottet icke ansett nödigt att införa något 
kompletterande stadgande. 

§ 11. Under remissdebatten framkastades förslag om att specialbroms

anordning skall föreskrivas för undervisningsbilar. Utskottet har fun

nit sådant oskäligt, enär man då m? te ställa samma krav på utrustning 

av bil, som användes av privat lärare, vilken berätigats att meddela i 

§ 29 mom. 9 avsedd undervisning. Kompletterande stadgande om utrustnin

gen för lärarbil har därför icke införts, men detta hindrar icke lärare 

att i ege~ intresse anskaffa lämplig specialutrustning, 

§ 16, Mom. 5 har en avfattning, som synes ställa alltför stora krav 

på polismans kompetens. Utskottet har avfattat momentet, att polisman 

endast skall bestämma tiden, inom vilken bil skall besiktigas. Motsva

rande paragraf i rikets förordning har samma sakliga innehåll. 

§__ 20, Utskott e t anser lämpligast, att landskapsstyrelsen liksom 

hittills anskaffar och distribuerar igenkänningsmärken, och har infört 
motsvarande moment från § 21 i rikets förordning, 

§ 29. Mom. 3 ha r sådan avfattning, att bilskola, förutom förestånda
re, obligatoriskt skall hava även en eller flere lärare. I landskapets 

små förhållanden torde föreståndaren i de flesta fall kunna handhava 
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3 .n "' oa 

ä,ven undervisningen, varför uts kottet föreslagit "lärare efter behov". 

Mom. 4. Föreståndare och lära re vid bilskola böra hava giltigt 

l~eskörkort för lastbil, icke allenast lastbilskörkort . 
Mom. 5o Såsom villkor för erhållande av lära rkort har i punkt a) 

föreskrivits giltigt yrkeskörkort i stället för förslagets körkort 

för lastbilo 
Mom. 6. Orden "eller skolortens polismyndighet" synes kunna strykas. 

Mom. 7. I stället för "icke mer än fem år" har utskottet infört 

"högst fem år". 
Mom. g. I momentet förutsatta undervisningstillstånd synes i regel 

icke böra förnyas. 
Mom. 10. Ändringen går ut på att läraren är ansvarig såsom förare. 

§ Jl. Enär mom. J i sin föreliggande avfattning kan tolkas därhän; 

att det kunde tillämpas på sökande, som dömts till straff för körning 

med bil utan att medhava sitt körkort, har utskottet i enlighet med 
stadgandets anda och mening ändrat texten sålunda, att stadgandet skall 

hava avseende endast på sådan sökande, som dömts till straff för bil

körning i avsaknad av körkort. 
Mom. 8 har omredigerats för att dess innehåll skall bliva begripligt. 

§ 32. Stilistiska ändringar, förutom beträffande mom. 3, s·om stru

kits såsom onödigt. 
~ 33. Paragrafen har uppdelats i två moment, av vilka det senare 

kompletterar det sakliga innehållet i förslaget. 

§ 34 • . Omstilisering. 
Som rubrik för 7 kap. upptager förslaget "Om bilkörning". Motsvaran

de kapitel i rikets förordning ha r rubricerats: "Begagnande ach last

ning av bil". Utskottet gillar för sin del icke någon av dessa rubriker. 

Bilkörning hctr enligt vanligt språkbruk avseende närmast på själva 

framförandet, varför förslagets rubrik icke täcker innehållet i berör

da kapitele Rubriken i rikets förordning innebär åter en anomali, enär 

till begagnande av bil även hör lastning av densamma. Utskottet har 
stannat för rubriken: ''Om användnin.g av bil". 

§ 37 mom. 2. Då utskottet förutsätter, att passagerare i taxibil 
skola kunna enas ifråga om radioutsändningen, ha r utskottet strukit 
orden "samt i taxi bil". 

I mom. 3 ha r ordet "tobak" tillagts efter "röka" och i mom. 6 ordet 
"färja" utbytts mot "färjläge". 

§ 38 mom. 5o Momentet har omredigerats och ändrats till sitt sakliga 
innehåll, på sätt texten utvisar. 

I 

I 
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§ 43 mom .. 4 c). '' Besiktningsmaris " på näst sista raden bör vara "tra-

fikinspektörens•:•'•, :,·,-..··. . .- . 
§ 45 . Stadganoen~ i 

2
c1_ehna paragra;f avse att bereda i närheten av 

vägar och trafikleder ti·0satta personer ett visst, om_ oök bristfälligt 

skydd mot det oljud.; som _ äs_t .ådkorri.mes särskilt av motorc;yklar i trafik~ 
Emellertid vore det önskvär·t , att ytterligare inskränkningar kunde på

bjuda s i Mariehamn, där uppenbar okynn~skörning ofta för ekommer. Ut

skottet ha r därför infört ett nytt moriu 2, på grund av vi.lket polis

inrättningen i Mariehamn kan förbjuda all trafik med motorcyklar och 

mopeder nattetid i vissa dela r av staden. Sådana förbud ha redan prak

tiserats i andra städer 9 v. ex. Lovisa och Borgå. 
§ 520 Förfarandet vid ansökan om traktork9rkort bör enligt utskot

tets uppfattning i våra förhållanden kunna avsevärt förenklas. Utskot

tet ha r tänkt sig, att ansökan skall kunna göras muntligt och att sär

skild utredning om sökandens ålder skall företes, endast där så befin
nes nödigt. Föreskriften att i enlighet med passbestämmelser tagna f o

t ograf ier skola inlämnas synes alldeles obehövlig. 
§ 59. Förslagets punkt i) ha r ändrats sålunda, att eget arbetsfolk 

skall kunna transport~ras wed traktorsläpvagn till och från arbets-
plats icke allenast f ör _ lastnings - och lossningsarbeten 9 utan även för 

.._ " . ... . 

utförande av annat arbete på ·ar b'8"'tsIJlatsen. I sådant avseende har ut-

skottet strukit orden "för lastning eller lössnin-g '' .- Dessutom har den 

ändringen införts, a tt anvisninga r av polismyndighe t .. erna för sådan 

personbefordran icke skola va ra obligatoriska, såsom förslaget synes 

förutsätta. 

§ 65 mome 3.Enär avsikten med stadgandet icke tydligt framgår av dess 

formulering i förslaget, har utskottet omarbetat detsamma. 

§_§ 7 4-78. Lanqskapsstyrelsens lösning av frågan om trafikområdena

för beställningstrafiken har utskottet omfattat. 

§ 79. I landskapsstyrelsens motivering framhålles, att stadgandena 

om internationell trafik väsentlig t förkortats , men att de torde hava 

samma sakliga innebörd som motsvarande stadganden i rikets f örordninge 

Så vitt utskott.et kunnat finna är detta likväl icke fallet. Sålunda 

talar § 79 mom. 1 i rikets förordning om körkort för fast bosatt per

son i land, vilket anslutit sig till konventionen, medan förslagets 

§ 79 mom. 1 endast stadgar om i utlandet utfärdat körkort och sålunda 
kan tillämpas på körkort, som utfärdats åt person, vilken tillfälligt 
Vistats i utlandet. De förkortningar, som landskapsstyrelsen företagit~ 

hänföra sig främst till § 79 i rikets f9rordning 9 vars innehåll utskot-
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tet för undvikande av all a missförstånd intagit oförkortat. 

I stället för uttrycket "fast bosatt" ha r utskottet föredragit ut

trycket "bofast" i rikets fgrordning .. 
I mom. 4. - förslagets mom. 2 - behöver 34 § icke åberopas, enär 

nämnda paragraf icke berör den internationella trafiken& 

§ 85~ Enligt utskottets uppfattning är det opåkallat att i denna 

landskapslag överhuvudtaget inf öra några straffsatser 1 varför utskottet 

enligt rikets förordning Jdmväl ifråga om de allmänna straff satser~a 

hänvisat till landskapsla gen om vägtrafik i l andskapet Åland. Då det är 

ovisst, om vägtrafiklagen skall kunna publicera s i Ålands författnings

samling, innan motorfordons l agen expedieras, ha r utskottet utelämnat 

parentesen med hänvisning till vägtrafiklagens f örfattningsnummer. 

Mom. 2 ha r införts i den lydelse motsvarande l agrum har i vägtrafik

lagen., 
Som ett nytt mom. 3 har utskottet infört slutstadgandet i § 57 mom., 

6 i landskaps l agen om trafik med motorfordon i landskapet Åland (17/ 

1951), enär motsvarande fullt skäliga stadgande icke ingår i vägtrafik

lageno 
Utskottet 1 som förutsätter att l andskapslagen ytterligare kommer att 

granskas i språkligt avseende av justeringsutskottet, får med hänvis

ning till ovansagda vördsammast för l andstinget föreslå, 

att landstinget ville godkänna lagförslaget, 

likväl med rubriken 

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

om motorfordon i l andskapet Åland" 

samt antaga nedannämnda paragrafer och kapitel

rubrik i följande l ydelse: 

I ~ 

I 

11/ I ., 

3 § . il 
Motorfordon: 

1. Med bil avses motorfordon med minst tre hjul eller band, byggt 

huvudsakligen för befordran av personer eller gods eller båda
1 

såvitt 
fordonet icke jämlikt 2 mom. \bör betraktas såsom motorcykel. 

a) Pers onbil är en huvudsakligen för personbefordran avsedd bil
1 

som 
icke , enligt vad nedan stadgas 1 ska ll anses som buss, eller vilken

1 
då 

bilen är avsedd även för godsbef ordran, ha r en totalvikt om högst 
2. 600 kilogram. 

b) Paketbil är en för g odsbefordran avsedd bil med högst 2.600 kilo- I· 
grams totalvikt. 

c) La stbil är e~ för godsbefordran avsedd bil, vars totalvikt över-
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stiger 2e600 kilogramo 
d) SRecia1bila_r äro för särskilda uppgifter avsedda och för sådana 

ändamål byggda och utrustade bilar, såsom brand-, ambulans-, lik-, 

bogser-
9 

service- och husbilar samt med dem jämförbara bilar, vilka 

icke höra till andra katecorier, samt :på bilunderreden byggda arbets-

maskiner. 
e) ~ är en för :personbefordran avsedd bil, utrustad för flera än 

åtta :personer utom föraren såsom därom är särskilt stadgat eller en för 

person-: och godsbef ordran avsedd bil med :plats för minst tre :personer 

utom föraren och med en totalvikt, som överst iger 2.600 kilogram. Tråd

buss är en med elektricitet från luftledningar driven buss. --2. Motorcykel är ett tvåhjuligt motorfordon med eller utan löstagbar 

sidvagn~ Till motorcyklar hänföras även trehjuliga motorfordon, v ilkas 

egen vikt icke överst iger 300 kilogram, samt 
a) moped~ som är en med högst 50 kubikcentimeters förbränningsmotor 

och :pedaler försedd cykel, vars egenvikt icke överstiger 50 kilogram 

och vars konstruktion avser en högsta körhastighet av 30 kilometer i 

timmen; och 
b) invalidcyke l varmed avses en för invalider specialbyggd motor

cykel. 

3. Traktor är ett mot6rfordon, som är byggt huvudsakligen för att 

driva eller draga arbetsredskap eller andra fordon. 

4e Motorredskap är redskap eller anordning, som rör sig med egen 

motor och vars konstruktion tillåter en körhastighet, som överst iger 

10 kilometer i timmen, såframt det icke enligt 1 mome d) punkten av 

denna pa ragraf bör anses såsom specialbil~ 

5o Motorsläde är ett uteslutande med medar försett motorfordon, som 

är byggt för färd på is och i snöe 

Motordrivna anordningar: 

6. Till motordrivna anordningar hänföras vägmaskiner och med järn

hjul eller -band försedda traktorer 9 skördetröskor, även om deras 

konstruktion tillåter en högsta körha stigheti som överstiger 10 kilo

meter i timmen, så ock arbetsmaskiner och anordnin~ar som drivas med 
. . 0 ' 

motor och äro avsedda att styras av gående. 

Släpfordon: 

7 • §..lä12vagn är e tt för person- eller godsbef ordran byggt släpfor
don. Släpsläde är ett med medar försett släpfordon~ 

8~ Släpanordning är annat än i 7 mome nämnt släpf ordone Såsom 

Bläpanordning ans es dock icke motordrivet fordon 9 som på grund av att 
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det är i olag eller av annct skäl tillfälligt bogseras. 

4 §. 
1. Med fordons egenvikt avses fordonets vikt i fullt driftfärdigt 

skick med all sedvanlig utrustning, inberäknat nödiga verktyg, reserv

ringa r, bränsle, olja och vatten. 

2. Fordons bärförmåga är dess stör sta t illåtna gods- och person

bela s tning. Vid bärförmågans bestämmande skall v ikten av såväl fordo

nets personal som största tillåtna passagerarantal så beaktas, at t för 

varje pe rsonberäkna s en vikt av 75 kilogram. 

3. Summan av egenvikten och bärförmågan ä r fordonets totalvikt. 

4. Fordons axeltryck är den del av fordonets totalvikt 9 som genom 

någon av dess axlar belastar vägen. I fordon med boggiekonstruktion är 

boggietryc ket summan av boggieaxeltrycken. 

1 2 §. 
Bils ägare och förare skola tillse, at t biien i c ke användes, innan 

brister i dess konstruktion eller utrustning blivit avhjälpta. Vad 

ovan är sagt gäller likväl icke mindre bristfällighet, som u~pstått 

under färd och i cke utan betydande olägenhet kan avhjälpas under fär

den. 

1 6 §. 
1. I registret införd bil skall på åtgärd av ägaren årligen på tid; 

som trafikinspektören bestämmer enligt 2 mom.; för efterbesiktning föras 

till plat s, som lika s å bestämmes av traf ikinspektören. 

2, Tiden för efterbesiktning fastställes enligt följande: 

a) Buss, annan bil i yrkesmässig trafik och öve r tio å r gammal bil 

i privatbruk skall besiktigas före utgången av juni månad. 

b)Andra ä n i a) n ämnda bilar i privat bruk skola be siktigas f öre ut

gången av september måna d, 

c) Buss, som varit i trafik före juli månad, skall undergå ny efter

besiktning före utgången av oktober 9 dock tidigast fyra månader efter 

den föregående besiktningen. 

Besiktning av bil 9 som a nvändes i yrkesmässig traf ik 9 skall i mån 

av möjlighet f örrättas i samråd med polismyndighet. 

3. Bil, varom tra fikinspektör i c ke annorlunda ~estämt, skall föras 

till besiktning i go d tid före utgå ngen a v den i 2 mom. nämnda tiden. 

4. Tages bil i bruk först efter ut gång en av den för besiktningen 

bestämda tiden 9 skall den inom en vecka efter ibruktagandet föras till 
besiktning. 

5. Har bil sålunda ändrats? a tt därav föra nledes ä ndringar i an-

'i 

I' 
1 
I 

I 

I' 
I 

! I 

i 

1 1 
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t eckningarna i registret, eller finnes anledning att misstänka, att 

bil icke är i föreskrivet skick , skall den ofördröjligen besiktigas. 

Trafikinspektör och besiktningsman må även vid övervakning en av tra

fiken förrätta besiktning för utrönande av bils skick. Likaså äger 

polisman rätt att granska, at t föreskrive·n utrustning i bil ä r funk

tionsdug lig och att säkerhetsanordningarna icke äro uppenbart i olag 

samt, om skäl därtill förefinnas, förordna, att bilen inom viss tid 

skall besiktigas. 
6. Sedan efterbesiktning verkställts, skall trafikinspektören därom 

göra antec kning i registerutdraget. Ef;terbesiktning må icke utan sär

skilt skäl förrättas, medan registerutdraget ä r inlämnat till myndig-

het. 
20 §. 

1. Registrerad bil förses mea i genkänningsmärke i två exemplar, 

som anbring as på bilen, det ena framtill och det andra baktill, på 

synlig t ställe. 

2. Bils igenkänningsmärken utlämnas jämte intyg över interimistiskt 

bruk av desamma, d~ anmälan gjorts om bilens registrering, därest land

skapsstyrelsen icke annorlunda förordnar. 

3. Landskapsstyrelsen meddelar närmare anvisningar om igenkännings

märkena och ombesörjer tillverkningen av dem samt fastställer den er

sättning, som av bilägaren skall erläggas för dem. 

4. Ha bils igenkänningsmärken gått förlorade eller skadats, skall 

I 

I 

•I 
•' bilens ägare genom polismyndighets förmedling anskaffa nya märken. 

Ersä ttning för dessa ska ll erläggas vid beställningen. Härom i register- 1

1 

utdraget gjord anteckning berättigar bilägaren a tt själv anskaffa till-

fälli ga igenkänningsmärken, till dess de beställda igenkänningsmärkena 

erhållits. 

23 §. 
Har registrerad bil förstörts eller kommer den av annan orsak icke 

Vidare att användas, skall ägaren inom en månad därefter inlämna skrift

lig anmälan till landskapsstyrelsen för bilens avförande ur registret. 

Till anmälan skall fogas bilens registerutdrag eller motsvarande kvitto 

25 §. 
Registerutdrag för bilar översändas a v länsstyrelsen till vederböran

de polismyndighet för att tillhandahållas bilägar en. Registerutdraget 

skall vid äventyr av utmätning lösas inom en månad efter det polis

myndigheten underrättat ägaren härom. 

26 §. 

11, 
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1. Skriftliga anmälningar, som b ilägare är pliktig att g9ra hos l a nd

skapsstyre lsen 9 må genom polismyndighets förmedling ins ä ndas till land

skapsstyrelsen. 
2. Polismyndighet äger ej rätt a tt uppbära ersättning för ilivannämnd 

eller annan i denna landskapslag förutsatt handräckning. 

29 ~. 

1. Körundervi s ning meddelas med i denna pa ra graf nämnda undantag i 

bils kola. 

2. Tillstå nd att hå lla bilskola utverkas hos landskapss t y relsen. 

Försävitt inrättande av bilskola på orten anses av behovet påk~llat 

och ändamålsenligt 9 beviljar landskapss tyrelsen efter a tt hava hört 

trafikinspektören och vederbörande polismyndighet dylikt tillstånd på 

viss tid åt söka nde, som prövas äga nödiga förutsättninga r att hålla 

skola. 

3. Bilskola ska ll hava förest å ndare, som ansva r a r för undervi sningen , 

samt l ä rare efter behov. 

4. Föreståndare och lära re vid bilskola skola innehava giltigt y rkes

körkort för l as t b i l och minb~ fem , å rs -av trafikinspektören godkänd 

praktik i bilbranschen. Lärare, som meddelar körundervisning , skall in

nehava lärarkort. 

5. Villkor för erhålla nde av lär~rkort är: 

a) a tt sökande~ inneha r g iltigt yrkeskörkort för l astbil och i 31 § 
9 mom. nämnt körtillstå nd; 

b) a tt s öka nden företer a v besiktningsman godkänd utredning om at t 

han under minst de tre senaste å ren re ge l b und e t kört bil; 

c) att sökanden. icke på grund av sina levnadsvanor eller personliga 

egenskaper eller på g rund av vad som ä r känt om honom såsom bilf örare 

kan ans es olämplig såsom körlä r a re; samt 

d) a tt söka nden innehar intyg över avlagd bilskollärarexamen eller 

annan av landska psstyrel s en g odkänd kompetens. 

6. Lärarkort u t färdas på skriftlig ansökan av den polismyndighet, 

som utfärdat yrkeskörkortet. Lärarkort utfärdas fö r körkortets g iltig

hetstid. Lärarkortet skall återkallas fö r viss tid eller helt och hå l

let, ifall omständigheter kommit i dagen 9 vi lka j ämlikt 5 mom. utgöra 

hinder för erhållande av l ärarkort. 

7. Vid förnyande av lära rkort bö r söka nden för ete av trafikinspektör 

godkänd utredning över att högst fem år förflutit, sedan ha n senast 

Var verksam såsom ordina rie ~örlärare v id bilskola, eller i 5 mom. d) 

Punkten nämnd utredning över av l agd förnyad l ä rarexamen. 

il, 

i 

I 

11. 

I 

I 

I 

1 · 

I . 



372 
-11-· 

31 §. 
1. Körkort sökes skriftligen hos polismyndighet på sökandens 

boningsort. 
2. Villkor för erhållande av körkort är: 

a) att sökanden uppfyller de i 30 § uppställda fordringarna be

träffande ålder och hälsa; 

b) att sökanden avlagt förarexamen enligt 30 § eller av polis

skola eller försvarsväsendet godkänd motsvarande förarexamen eller, när 

ansökan avser yrkeskörkort, förarexamen enligt 3 mom. samma paragraf ell

er av försvarsväsendet godkänd motsvarande examen eller, när ansökan av

ser körkort, som berättigar att framföra buss, examen enligt 30 § 4 mom.; 

c) att sökanden i Fj_nland eller annorstädes icke dömts till 

straff för att hava i berusat tillstånd eller under påverkan av alkohol 

eller andra berusningsmedel framfört fordon, eller, då domstol i Finland 

I 

Il 
1.1 
I 

i' 

i samband med dom för sådant eller av annan orsak fastställt en tid, in-

om vilken körkort icke må beviljas, att denna tid tilländalupi t; 111 

I 
I 

d) att sökanden icke på grund av sina levnadsvanor eller person- lf! I 
liga egenskaper kan anses olämplig att föra bil; samt !1 

/

1 

e) att sökanden, om ansökan avser yrkeskörkort, åtnjuter medbor- Il I 
gerligt förtroende eller, om han utan att förlora medborgerligt förtroen- i1 

de blivit dömd till straff för sådant brott, att han på grund därav bör ' 

anses olämplig att bedriva yrkesmässig biltrafik, att minst tre år för

flutit från det straffet utståtts. 

3. Sökande, som dömts till straff för att hava framfört bil i 

avsaknad av körkort, må icke utan vägande skäl beviljas körkort, innan 

ett år förflutit från händelsen. 

4 • . I ansökan om erhållande av körkort skall uppgivas, huruvida 

sökanden tidigare erhållit körkort eller ansökt om sådant samt meddelas 

eller utredas, att hinder för erhållande av körkort enligt 2 mom. q punk

ten icke föreligger. Ansökan bör åtföljas av: 

a) högst tre månader tidigare utfärdat intyg över avlagd förar-
examen; 

b) officiell utredning angående sökandens å lder och frejd; 

c) av legitimerad läkare högst sex månader tidigare givet intyg, 
som uppfyller i 30 § uppställda krav; samt 

d) sådant i enlighet med passbestämmelserna av sökanden taget 
fotografi i två exemplar, som är l ämpligt att anbringas på körkortet, av 

Vilka det ena är försett med såväl sökandens som trafikinspektörens egen-

I 

I I 

I 

I 

I 

11· 

I 
I 
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händiga namnteckningar. 

5. Har sökande bott kortare tid än ett år inom den polismyndig- '1 i 

hets distrikt, hos vilken han söker körkort, skall polismyndigheten, om 

den icke tillräckligt väl känner till sökandens levnadsvanor och per

sonliga egenskaper, begära utlåtande därom hos polismyndigheten på sö-

kandens förra boningsort. Avser ar1sökan yrkeskörkort eller då det eljest 

befinnes nödigt, skall även straffregisterutdrag anskaffas angående 

sökanden. 
6. Framgår av ansökan och den kompletterande utredning , som 

tilläventyrs införskaffats, att sökanden uppfyller föreskrivna villkor, 

utfärdar polismyndighet för honom ett fem å r giltigt körkort j_ enlighet 

1

1,' I 

med av landskapsstyr el sen fastställt formulär. Har sökanden endast med "i I 
glasögon eller hörapparat tillräcklig synskärpa eller hörsel, skall i /1 

körkortet antecknas, att han är skyldig att vid körning bära glasögon 

eller hörapparat. Körkort må utställas även på kortare tid än fem år 

och med andra villkor och inskränkningar, då särskilda skäl det påkalla., 

7. Förrän beviljat bilkörkort överlåtes åt sökande, skall den

ne åt polismyndighet lämna honom tidigare tilläventyrs beviljat körkort 

för bil eller annat motorfordon. 

8. Extra tillstånd att framföra lastbil gives åt person, som 

innehar giltigt körkort för framförande av personbil och ett högst tre 

månader tidigare utfärdat intyg över förarexamen med lastbil. Tillstånd 

att framföra buss gives åt den, som innehar giltigt yrkeskört och ett 

högst tre månader tidigare utfärdat intyg över förarexamen med buss, 

Anteckningen i körkortet om extra tillstånd förlänger icke kortets ur

sprungliga giltighetstid. 

9. Önskar bilförare, som innehar giltigt yrkeskörkort, bliva 

förare i yrkesmässig trafik i Mariehamn eller körlärare i bilskola, 

skall han söka körtillstånd hos po lismyndigheten och till ansökan foga 

sitt körkort och av polismyndigheten föreskriven utredning om att han 

tillräckligt väl känner till ort en och de lokala förhållandena ävensom 

de lokala trafikbestämmelserna. Polismyndigheten må efter prövning för
ständiga sökanden att avlägga kompletterande examen inför trafikinspek

tören, Beviljat tillstånd skall antecknas i körkortet. 

10. Landskapsstyrelsen äger rätt att på ansökan medgiva undan~ 

I • 

tag från stadgandena i denna paragraf§. . [ _ 
32 0 

1. Vid ansökan om förnyelse av körkort skall det förra körkor- / 
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tet företes samt till ansökan fogas 
a) två fotografier då sådant med beaktande av stadgandet i 2 

mom. befinnes nödigt; 
b) utredning om att sökanden genom fortlöpande bilkörning uppe

hållit sin körskicklighet eller ock intyg över att ny förarexamen avlagts 

inför trafikinspektören, om detta med anledning av trafikförseelser eller 

av annat skäl befinnes nödigt; 
c) l äkarintyg , om sökanden fyllt 60 år eller det eljest befim-; 

nes nödigt; samt 
d) ämbetsbetyg, rlå ansökan avser yrke skörkort eller det eljest 

befinnes nödigt, 
2, Körkort må förnyas genom anteckning i det förra körkortet 

utan att nya fotografier erfordras, 

33 §, 
Över utfärdade körkort och körtillstånd skall polismyndigheten 

föra förteckning ell2r kortregister, vari antecknas körkortets nummer och 

dagen för dess ut färdande samt innehavarens namn, födelsedatum och -ort, 

11 

I 

yrke och adress. Däri samt i körkortet skola antecknas de straff för över- /I J 

trädelse av trafikbestämmelser, som innehavaren av kortet ådömts i landet 

eller annorstädes, samt straff för fylleri och framförande av bil i beru

sat tillstånd eller under påverkan av alkohol eller andra berusningsmedel 

ävensom anhållanden för fylleri , så ock de straff, som ådömts för i 31 § 

2 mom, ~-' punkten omförmälda brott. 

I mom. 1 nämnda anteckningar göres även beträffande av landskaps

styrelsen med stöd av 31 § 10 mom. medgivna undantag. 

34 §. 
Giltigt körkort, som i riket ufäfdats åt där varaktigt bosatt 

person, gäller i -landskapet på samma sätt som här utfärdat mo.::tsvarande 
körkort. 

7 kap. 

Om användning av bil. 

1. Bil skall användas så1 1a~t dess motor eller annan anordning 

icke alstrar sta_rkare eller mera störande ljud än regelrätt, omsorgsfullt 

bruk av bilen oundgängligen förorsakar, eller åsamkar passagerare eller 

Personer i bilens närhet annan olägenhet •. 

2. Förmedling av radioutsändning genom högtalare i buss på ordi
~rie tur är förbjuden, om någon passagerare så kräver. 

3, I yrkesmässig trafik må förare ej röka tobak vid befordran 
av :passagerare. 

Il 

I I 
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4. Passagerare i bil må icke genom sitt uppträdande störa föra

ren eller medpassagerare, ej hel l er andra, som färdas på väg. Föraren har 

rätt att avlägsna störande person från bilen. 
5. I buss må icke i för föraren eller passagerare reserverad 

avdelni ng forslas el dfarliga vätskor, gasbehållare, explosiva ämnen e l ler 

syror, ej heller annat gods, som kan medf öra r i sk eller men för passage

rarna. Angående fors l ingen av här nämnt gods med buss ell er annan bil 

samt l ivsmede l med bil skall därjämte iakttagas, vad ~ärom är särskilt 

stadgat. 
6. Vid ankomst ti ll färj l äge skall bi l stannas och de passage-

rare, som så önska, till åtas st i ga ur, innan bil en kör ombord på färjan. 

7. Där för buss utmärkta hållpl atser finnas, må buss i regel

bunden tur icke stanna på annat ställ e för upptagande och avl ämnande av 

passagerare. 

38 §. 
1. I bil må i förarsätet upptagas högst det antal passagerare, 

som finnes angivet i registerutdraget. I buss må icke upptagas f l era 

passagerare, än registerutdraget angiver, därest icke annat fö l jer nedan 

av 2 mom. Vi d beräkningen av antalet passagerare beaktas i cke ett barn 

på högst 12 år, och två sådana barn räknas som en passagerare. 

2. Med avvike l se från stadgandet i 1 mom. må i buss på ordinarie 

tur det fastställda passageraranta l et ti llfälligt överskridas med högst 

30 procent. Extra passagerare må l ikväl icke placeras i bussför arens ut

rymme. Övervi kt på last- eller paketbil, som konstaterats genom vägni ng, 

beaktas icke, då dess axe l tryck och totalvikt med högst 10 procent, e l ler 

om marken är f rusen, med högs t 20 procent, överst i ga motsvarande i regist

ret införda v i kter. Landskapsstyrelsen må f örordna, enligt vi l ka grunder 
storleken av ti l låten l ast skall beräknas beroende på det befordrade god

sets beskaff enhet och b i lens bärförmåga. Vid bevi l jande av i 36 § 9 mom. 

avsett t illstånd för ti llfäJ.li g transport av v i ss maskin eller annat 

ode l bart föremål äga vägingenjören och polismyndighet rätt att t illåta 

överskr i dning av den fastställda bärförmågan med högst 30 proce nt. 

3. Bil må icke l astas så, att r i ktningsvi saren blir dold eller 

att föraren ick~ i backspegel kan iakttaga trafiken bakom bilen. 

4. Med undantag för den eller de personer, som enl igt regi ster

utdraget må sitta bredvid föraren, må i bil för godsbefordran el ler i 

godsutrymme i b il icke fors l as personer utan landskapsstyrelsens t ill

st ånd. Dock må på åtgärd av arbetsgi vare med last- el ler paketbil beford

ras arbetsfo l k ell er hjälpfolk för bil ens lastning och lossning til l och 

1 I 

I I 
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frän arbetsplats eller bestämmelseort, på villkor att landskapsstyrel-

88ns eller polismyndighets anvisningar för dylik befordran efterföljas. 

Närmare föreskrifter därom, i vi l ka fall och på vi l ka villkor l ast- och 

paketbil med e ller utan poli smyndighets tillstånd ti llfälligt må använ

das för personbefordran, utfärdas av landskapsstyrelsen. 

5. Förare är skyldig att på eget ansvar från bi l en avl ägsna 

iast, som intagits i strid mot. stadgandena i denna landskapslag, och 

lämna den på närmaste av polisman anvisad plats. 

43 §. 
1. För motorcyke l gives körkort, som berättigar innehavaren 

att använda cykeln i privat trafik. Den, som kör mQtorcykel i yrkesmäs

sig trafik, bör innehava yrkeskörkort för bi l . 

2. Angående körundervisning, förarexamen samt ansökan om utgi

vande av körkort för motorcykel gäller i till ämpl iga delar vad om privat 

körkort för personbil är stadgat, likväl sålunda, att undervi sningstill

ständ enligt 29 § 9 mom. får givas utan särskilt skäl och att dylikt kör

kort må givas åt person, som fyllt 1 6 år. 

3. Polismyndighet må även; då särskil t skäl föreligger, berät

tiga den, som önskar körkort f ör motorcyke l, att företaga övni ngskörnin

gar utan körlärare. Dylikt t illstånd, som må beviljas tidigast en månad 

förrän sökanden fyller 16 å r, skall utgivas skriftligen och är gällande 

på däri upptagna villkor endast på tillståndshavarens boningsort och för 

färd till trafikinspektören för avl äggande av förarexamen. Vid övnings

körning utan lärare må passagerare icke medföras och på cykeln skall så

väl fram- aom baktill finnas en gul skylt i form av en liksidig triangel. 

Sådant ti llstånd bevi l jas fur en tid av högst tre månader och må icke 
förnyas . 

4. Körkort för motorcyke l utfärdas särskilt för 

a ) motorcykel med egen vilkt av högst 50 ki logram; 

b) invalidcykel; samt 

c ) motorcyke l i a llmänhet, varvid i denna punkt avsett körkort 

även berättigar t ill framförand e av i ~ och B punkterna nämnda motorcyk

lar . I nnehavare av i 52 § nämnt trakt orkörkort har även rätt att framföra 

i ~ punkten nämnd motorcyke l. Förarexamen för erhållande av i a ) punkten 

nämnt körkort må efter trafikinspektörens prövni ng verkställas utan kör
Prov. 

5. Moped må framföras endast av pers on, som fyllt 15 år. För 
framförande av sådan erfordras icke körkort. 

6. Landskapsstyrelsen må medgiva undantag fr ån stadgandena i 

I 
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denna paragraf. 

45 §. 
Användes motorcykel eller moped mellan klockan 20.00 och 

klockan 6.00, skall tillses, att motorn icke utom vid tvingande trafik

hinder, drives i tomgång, medan cyke l n står, att varvtalet även i dylikt 

fall hålles så lågt som möjligt samt att opåkallad acceleration samt 

körning på låg växel och med onödigt st or hastighet undvikes . Uppenba rt 

onödi g körning med motorcykel eller moped är under denna tid helt för

bjuden. 
Polisinrättningen i Mariehamn må , om förhå llandena det påkal

la, förbjuda all trafik med motorcykel och moped nattetid i vissa delar 

av staden. 

48 §. 
Traktor och motorredskap må godkännas för trafik 

a) oberoende av styrinrättningens placering; 

b) utan parkerings- och stoppljus; 

c) utan anordning för angivande av ändring i färdriktningen 

samt utan vindruta med tillhörande anordningar när utrymmet för föraren 

är öppet; samt 

d) utan stänkskydd. 

49 §. 
Vid registrering av traktor och motorredskap motsvarar typ

besiktningsintyget besiktningsinstrument. Över traktorer och motorred

skap för e s ett särskilt gemensamt register och de tilldelas ett igen

känningsmärke, som anbringas framtill på fordonet. Registerutdrag för 

traktor behöver icke medhavas vid körning, men skall på anfordran före

tes polismyndighet. 

52 §. 
1. Traktorkörkort utfärdas åt person, som fyllt 15 år, som 

enligt intyg av trafikinspektören visat sig äga tillräcklig kännedom om 

trafikstadgandena och vägmärkena och som enligt hans uppfattning även 

eljest är l ämplig som förare. 

2. Traktorkörkort ansökes hos polismyndigheten på sökandens 

boningsort, varvid inlämnas av trafikinspektören högst tre månader tidi

gare utfärdat, i 1 mom. nämnt intyg och, om s å befinnes nödigt, utred

ning om sökandens ålder. 

3. Befinnes sökanden uppfylla stadgade villkor och anses han 

icke på grund av sina levnadsvanor el l er av annan orsak olämplig s om 

förare och föreligga icke heller andra hinder för beviljande av körtill-

I 
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stånd, må polismyndigheten åt honom utfärda körkort för högst tio år en

ligt av landskapsstyrelsen fastställt formulär. Traktorkörkort må utfär

das med av förhållandena måhända påkallade villkor och begränsningar. Har 

sökanden ej fyllt 16 år, bör körkortets giltighet begränsas till sökan

dens hemkommun. 
4. Angående förnyande av traktorkörkort gäller i tillämpliga 

delar vad om förnyande av bilkörkort är stadgat. 

55 §. 
1. På motordrivna anordningar tillämpas stadgandena om motor

redskap, likväl så, att de må användas 

a) utan fjärrljus; 

b) med kompakta ringar, järnhjul eller band då särskilt skäl 

föreli gger; samt 
c) utan besiktning och registrering, dock så, att anordning, 

som icke nämnts i 3 § 6 mom., bör besiktigas fö~ erhållande av intyg el

ler typskylt, utvisande att anordningen ej bör anses vara motorfordon; 

samt 
d) dessutom utan backanordning, ljudsignalanordning och bakljus 1

1 

samt utan körkort beträffande anordfiing, avsedd att framföras av gående. 

2. På vägmaskin och skördetröska tillämpas icke i 36 § ingåen-

de bestämmelser om huvudmått? dock under förutsättning, att anordfiingen 

icke uppenbart äventyrar den övriga trafiken. 

59 §. 
För traktorsläpvagnar gälla stadgandena i detta kapitel med 

följande undantag~ 

a) till traktor må, då särskilda skäl därtill föreligga och då ,/ 

sådant kan tillåtas utan risk eller ol2genhet för den övriga trafiken, 

med polismyndighets tillstånd kopplas högst två släpvagnar; 
b) traktorsläpvagns dragkrok skall befinna sig under det vågrä

ta p~an, som går igenom axellinjen för traktorns bakhjul och, då en del 

av släpvagnens totalv~kt genom dess förmedling belastar traktorn, så nära 

bakaxeln, att denna belastning icke äventyrar traktorns stabilitet och 

att icke det vågräta avståndet mellan dragkroken och bakaxeln överstiger 

15 procent av avståndet mellan axlarna; 

c) då släpvagnens axel är dragande eller försedd med bromsar, 

som manövreras av traktorföraren eller då min~t 15 procent av släpvagnens 

totalvikt belastar dragkroken, må totalvikten inom ramen fö+ stadgandena 

i 36 § vara högst tre gånger så stor som traktorns egen-vikt, eljest 

högst två gånger denna vikt. I trakt orns vikt må härvid beaktas på den-
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samma enligt tillverkarens rekommenda tion monterade tilläggsvikter, 

aock högst en tredjedel av tra ktorns registrera de typvikt; 
d) släpvagn må kopplas till traktor utan godkännande av trafik-

inspekt ören; 
e) traktorsläpvagns bredd må inom en gräns av 2,40 meter överstiga 

aen dra gande traktorns bredd, och största längden för en kombination av 

traktor och två släpvagna r må ut göra 18 meter; 
f) på traktorsläpva gn fordras icke bak- och stoppljus, anordning för 

angivande av ändring i färdriktning en, stänkskydd eller anteckningar 

om vikt och axeltryck; 
g) traktorsläpvagn registreras i cke, förses icke med i genkännings

märke och behöver icke besiktigas med mindre särskilda skäl därtill 

yppa sig; . 
h) är traktors färdsträc ka längs väg obetydlig och kan färden för

siggå utan risk eller olägent2t för den övriga trafiken, må till trak-

I I 

I ' 

torn med tillämpning av stadgandena i denna pa ragraf kopplas släpsläde. 1 

1 

Släpsläden må härvid oberoende av stadgandena i b) punkten lastas så som 
förh~ l 1andena och trafiksäkerheten medg iva; samt 

1 
.. 

men av s apvagnen 
i)7 traktorsläpvagn må eget arbetsfolk eller hjälpf olK!Irambef ordras 

till och från arbetspla ts eller bestämmelseort. Av polismyndighet givna 

anvisninga r för dylik personbef ordran böra efterföljas. 

6 0 0. 
Till motorredskap och motordriven anordning må, med i akttagande i 

tillämpliga delar av vad om traktorslävvagn är s tadga t 7 kopplas sådan 

släpvagn, som användes för forsling av dess brä nsle och smörjmedel 

samt för dess nyttj and e nödig utrustning och vars tot a lvikt u~pgår 

till högst tredjedelen av det dragande fordonets egenvikt~ Släpvagnen 
skall dock förses med bakljus. 

62 §. 
Släpanordning må kopplas till motorfordon eller motordriven anord

ning med i akttagande i tillämpliga delar av vad om släpvagn är stad
gat, dock så, a tt 

a) släpanilirdningen må vara försedd med järnhjul eller kompakta 
gummiringar; 

b) släpanordning en icke behöver registreras 7 ej heller kopplingen 

godkännas vid besiktning; samt ~ • 

c) släpanordningar , vilka användas för lantbruk eller väghållning, I 
må transporteras, även om deras bredd överstiger största fordonsbredd, 

På Villkor att bredden minska t s genom skälig avmamtering och utskjutande j 



-19-
delar utmärkts på av landskapsstyrelsen föreskriv et sätt. 

65 8 . 

i. Med yrkesmässig trafik förstås i denna landskapslag trafik, i 

vilken bil jämte förare mot ersättning tillhandahålles allmänheten el

ler viss uppdra gsgivare för befordran av personer eller gods eller 

båda. 
2. Yrkesmässig biltrafik är antingen linjetrafik eller beställnings-

trafik. Med linjetrafik avses regelbunden trafik på viss sträcka eller 

mellan vissa orter under sådana förhållanden, att bestämmanderätten 

över användningen av transportmedlet icke överlåtits åt en eller flera 

åkande. Annan yrkesmäs~ig trafik är beställningstrafik. 

3. Traktor, av vilken dess ägare har behov för sitt lantbruk, må 

användas för transporter av go ds mot ersättning utan hinder av stad

gandena i detta kapitel. 

66 §. 
1. Tillstånd att idka linjetrafik på l andsbygden skall sökas hos 

landska psstyrelsen. Om tillstånd att utöva sådan trafik i Mariehamn stad

gas i 73 §. 
2. Ansökan skall innehålla noggrann uppgift om trafiksträckan, tra

fikens art, antalet och beskaffenheten av de bila r, som komma att be
gagnas, s amt antalet turer om dagen eller i veckan ävensom uppgift där

om, huruvida trafiken s ka ll upprätthållas under hela körningsåret eller 

endast under vissa tider. Till ansökan skola fogas förslag till tid

tabell i fem exempla r, kartbla d i tre exemplar, på vilka linjen är 

noggrant utmärkt, samt, därest s ökanden ej är statsinrättning eller 

kommun, utredning om sökandens frejd och därom, att ha n råder över sig 

själv och sin egendom, eller, om sökanden ä r bolag eller andelslag, ut

drag ur handelsregistret jämte bolagsordning eller andelslagets stadgar. 

Dessutom skall utredning bifogas därom, a tt sökanden är berättigad att 

idka näring i landskapet. I ansökan, som rör uteslutande godstrafik, 

skall~ om noggrann tidtabell icke kan följas i trafiken, antalet turer 

om dagen eller i veckan uppgivas. 

3. Över ansökan införskaffar lands kapsstyrelsen vid behov utlåtande 

av vederbörande polismyndigheter, organisationer och kommuner. 

4. Vid prövning av linjetr2fiktillstånd skal~ beaktas huruvida 

den tillärnade trafiken är av allmänt intresse och med hänsyn till 

förefintliga trafikförbindelser behövlig och ändamålsenlig. Likaså bör 
Prövas sökandens tillförlitlighet, vederhäftighet och förmåga att be
hörigen handhava trafiken. 
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5. Körningsåret r ä knas från och med ingången av juni månad till ut

gången av följande maj månad. 
68 §. 

Påbörjas icke linjetrafik på i tillståndet utsatt tid, skall detta 

anses hava förfallit. Härom skall polismyndigheten på övervaknings

orten ofördröjligen underrätta landskapss tyrelsen. 

71 §. 

1. Polismyndighet skall inom sitt distrikt noggrant övervaka , huru 

vederbörande utövare av linjetrafik handhava trafiken. 

2. Polismyndigheten på övervaknings orten skall övervaka att tid

tabellen och taxan ävensom villkoren i tillståndet efterlevas samt att 

de vagnar, som användas i trafiken, hållas snygga, och i sådant syfte 

verkställa inspektioner. 

3. Därest innehavare av liujetillstånd icke längre uppfyller förut

sättninga rna för erhållande av trafiktillstå nd eller icke iakttager 

villkoren för tillståndet eller eljest ej behörigen handha r trafiken, 
må landskapsstyrelsen återkalla linjetillståndet. 

7 2 s. 
1. Önskas förnyelse eller ändring av linjetillstånd, skall ansökan 

därom göras såsom i 66 § stadgas om utverkande a v tillstånd. Till an
sökan skola fogas kartblad, på vilka linjen angivits, samt för sökanden 

utfärdad tillståndsresolution eller avskrift därav. 

2. Dör tillståndshavare eller försättes han i konkurs, är döds

eller konkursboet berättigat att fortsätta trafiken under högst sex må

nader, dock på villkor, a tt döds- eller konkursboet ofördröjl~gen hos 

landskapsstyrelsen utverka r godkännande av person för fullgörande av 

tillståndshavarens förpliktelser. 

73 §. 
1. Tillstånd att utöva linjetrafik i Mariehamn sökes hos magistraten, 

2. Ans9kan skall åtföljas av plan för den tillärnade trafiken och 

den utredning rörande sökanden, som omf örmäles i 66 § 2 mom. 

3. Efter det stadsstyrelsens och polismyndighetens utlåtanden inför

skaffats, avgör ma g istraten ärendet med bea ktande av de i 66 § 4 mom, 
nämnda omständigheterna. 

4. Linjetillstånd meddelas av ma g istraten för viss tid. Magistraten 

fastställer tillika tidtabell och taxa samt de villkor, som skola efter- / 
levas i trafiken. Magistraten må även återkalla trafiktillstånd i de · 

fall, som nämnas i 71 § 3 mom. Därom, när linjetillstånd skall anses 
hava förfallit, gäller vad i 68 ) är stadgat. 

I 

I 

I / 
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74 §. 
i. Tillstå nd att utöva beställningstraf ik skall sökas hos l a ndskaps-

8tyrelsen. 

2. Landskapet må av landskaps s tyrelsen indelas i irafikområden. 

Tillstånd beviljas för visst område, om l a ndskapet är indelat i trafik

områden, men i annat fall för hela landskapet. 

3. Ansökan ska ll göras skriftligen och däri uppg i vas trafikområdet, 

vad sla gs trafik, som är avs ed d att bedrivas, a ntalet bilar och ' """"" 

~t ationsorten. Till ansökan fogas , såvida sökanden i cke är statsinrätt

ning eller kommun, utredning därom, att sökanden är välfrejdad och rå

der över s i g själv och sin egendom , eller, om söka nden ä r bolag eller 

andelslag, ha ndelsreg isterutdrag och bolagsordning eller motsvarande 

bolagsavtal eller andelslagets stadgar, så ock utredning om att sökan

den är berättigad att idka näring i landskapet. 

4. Vid prövning av ans ökan skall beaktas huruvida den ti l lärnade 

trafiken är av allmänt intresse, behövlig och ä ndamålsenlig, så ock sö

kandens tillförlitlighet och f örmåga a tt behörigen handhava trafiken. 

7 5 ~. 

1. Innan ärende angående tillstånd till beställningstrafik avgöres, 

skall landskapsstyrelsen inhä mta utlåtande av polismyndighe ten i det 

distrikt, där stationsorten är belägen, ävensom i mån av behov av andra 

myndigheter och trafikidkarf öreningar. 

2. Vid bevilj a nde av tillstå nd ska ll fasts tällas g iltighetstiden, 

bilantalet, stationsorten, tidpunkten, då tra fiken skall påbörjas samt 

övriga villko:r ~ Giltighetstiden må i cke vara längre än fem år. 

76 §. 
1. Inna n tra fiken påbörjas, skall trafiktillstå ndet uppvisas för 

stationsortens polismyndighet, som i re g isterutdrag et för bilen anteck

nar, att bilen må användas i best älln~ngstrafik inom det i tillståndet 

nämnda området, likväl under förutsättning, att bilen icke redan är 

antecknad för användning inom annat områ de~- Vidare skall polismyndighet 

övervaka, att bilen hålles snygg och i sådant syfte verkställa inspek

tioner. 

2. Därest övermäktigt hinder eller annat giltigt skäl icke förelig

ger, är den, som erhållit tillstånd till best ä llningstrafik, skyldig 

att på anmodan utföra körning i enlighet med trafiktillstå ndet. 

3. Tillstå nd till bestä l l ning strafik innefattar äve n rätt att ut

föra tillfällig körning till ort utom tra fikområdet och f r å n ort utom 

trafikområdet till detta. Vid beställningsfärd till område utanf ör 

/ · 
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trafikområdet ska ll bilen, efter det färden avslutats på detta område, 

utan dröjsmål f ör a s tillbaka till stationsorten 9 varvid föraren må 

åt aga sig transporter i åt erfärdens riktning även inom främmande trafik

område. 
4. Tillståndshavare är berä ttigad a tt tillfälligt förflytta sin i 

best ä llningstrafik varande l astb il till a rbete på arbetsplats utom 

trafikområ det med vederbörande polismyndigheters medg i vande. Till främ

mande område överflyttad äge r icke rätt a tt där idka annan tra fik. 

5. Påbörjas icke beställning strafik utan giltig anledning på i 

tillst å ndet utsa tt tid, skall tillstå n det anses hava förfallit. Härom 

skall polismyndigheten på övervakningsorten ofördröjlig en underrätta 

l andskapsstyrelsen. 

6. Därest tillståndshavare ej l ängre uppfyller f öruts ä ttningarn a 

för erhållande av traf iktillstå nd eller i cke i akttager villkoren för 

tillståndet eller e ljest icke beh ör i gen handha r trafiken, må l a ndskaps

styrelsen å terka lla tills t åndet f ör v i ss tid eller helt och h å llet. 

7. Dör tillståndshavare eller försättes han i konkurs , är döds- el

ler konkursboet berättigat att f ort sätt a tra fiken unde r hög st sex må

nader, dock på v illkor, att d öds- eller konkursboet ofördr ö jlig en hos 

l andska psstyrelsen utverka r godkänna nde av pers on för fullgörande av 

tillståndshavarens förpliktelser. 

77 §. 
1. Trafiktaxan för beställning strafik fastst ä lle s a v landskapssty

relsen. 

2. Den 9 som inneha r tillstånd till beställningstrafik, är skyldig 

att avlämna statistiska u ppgifter såsom i 69 § 6 mom. är stadgat~ 

79 §. 
1. Person 9 som ä r bofast i l a nd 9 vilket anslutit sig till den i 

Geneve å r 1949 avslutade konventionen r örande vägtrafik 9 äger rätt 

att inom ramen för kompetensen och g iltigheten av åt honom i hemlandet 

utfä rdat nationellt körkort eller int ernationellt körkort, tillfälligt 

framföra motorfordon i l a ndskdpet. 

2. Därom, i vi l ken utsträckning i annat land u t färda t körkort berät

tigar innehava ren a tt framföra bil eller annat motorfordon i F inlan d , 

gäll er vad därom ä r f öreskrivet i överenskommelser med vederböra nde 

land. 

3. För i Finland bofa st person i utlandet eller f ör interna tionell 

tra fik utfärdat körkort berättiga r honom a tt f ramföra till Finland med

fört motorfordon högst d en tid 9 inom vilket ford onet här ska ll anmälas 

j 
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till inregistrering. Detsamma gäller person, som tillfä lligt vistats 

i Finland och varaktigt bosatt sig här. 
4. I andra än i 1, 2 och 3 mom. nämnda fall skall person, som i 

l andskapet önskar föra motorfordon, anskaffa körkort i den ordning 

denna landskapslag föreskriver. Då fråga endast är om att framföra mo

torcykel eller person- eller paketbil i privat trafik, äger polismyndig-
1 

het likväl rätt att efter prövning utan fdrarexamen och annan stadgad 

utredning meddela körtillst ånd för högst den i 80 § 2 mom. stadgade ti

den å t person , som äger motsvarande körkort, utfärdat i ut l andet. Åt 

person, som enlig t intyg av ministeriet för utrikesärendena hör till 

diploma tkåren och som erhållit körkort i utlandet, må utan förarexamen 

utfärdas motsvarande , till privat körning berättigande körkort med 

iakttagande i . tillämpliga de l a r av vad om förnyande av körkort i 32 § 
är stadgat. 

80 ~ -
1. Innehar i utlandet bofast person av finsk konsul eller polis-

myndighet i hans heml and eller a v konsul , som företräde r detta land i 
Finland, utfärda t intyg, att mot orfordon, som av honom för eget till

fälligt bruk hit medförts frå n utlandet , i hans heml and är godkänt för 

regelbundet bruk, behörigen registrerat och försett med hans hemlands 

igenkänningsmärken, må fordonet användas i landskapet utan ~, tt besikti

gas och registreras här. 

2. Innehavaren av fordonet skall, efter att hava i akttagi t vad an

gående tullbehandling är föreskr i vet, för polismyndighe t en på inrese

orten förete i 1 mom. nämnda intyg s amt utredning om att i Finland gäl

l ande trafikförs äkring uppt agits för filirdonet. Föreligger ej annat hin

der och övers tiger fordonets axeltryck eller största bredd icke vad en

ligt 36 § är tillåtet, skall polismyndigheten utgiva i genkänningsmär-

ken och bevilja ti llstånd till tillfällig t bruk av fordonet i Finland 

för en tid av högs t ett år. 

3. Landskapsstyrelsen tillställer inreseorternas polismyndigheter i 

2 mom. nämnda igenkänningsmärken, upptagande bokstäverna ÅL, ordnings

nummer och bo.kstäverna SF i rött på vit botten. 

4. Polismyndighet övervakor att i denna paragraf avsett fordon, för 

Vilket gjorts ovan i 1 mom. stadgade eftergifter, ic ke användes längre 
tid än tillståndet förutsätter. 

81 § . 

1. Inför i utlandet bofas t, i 79 ~ 1 mom. nämnd person för sitt 
personliga tillfälliga bruk till l an de t motorfordon, som är regi s trerat 

11 
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i et~ till konventionen anslutet land, och är motorfordonet försett 

med i konventionen förutsatta igenkänningsmärken och handlingar 1 och 

har för fordonet upptagits i F'inland giltig trafikförsäkring och tull

myndighet efter tullbehandling i handlingarna antecknat dagen för for

donets ankomst till E'inland, må fordonet, med iakttagande av stadgan

dena i 83 § på de villkor och med de begränsningar, som nämnas i kon

ventionen1 användas i landskapet under en tid av högst ett år. 

2. Angå.ende användning i ] ·inland av motorfordon, vilket registrerats 

i Norge, Sverige eller Danmark eller vi lket i dessa länder erh~llit 

tillfälligt brukstillstå nd 1 gäller vad därom är särskilt stadgat. 

8 3 ~. 

Inför i Finland bofast :verson till landet i utlandet registrerat /i . 

motorfordon eller bosätter sig utomlands bofast innehavare av sådant 

fordon varaktigt i Finland 9 eller överlåter han fordonet åt här bofast 

person, skall innehavar en 9 efter att hava iakttagit vad om tullbehand

lingen av fordon som varaktigt införes i landet är stadgat, inom två 

veckor från sin ankomst till l ande t före te fordonet till besiktning och 

anmäla det till registret. 

85 § . 

1. Den, som bryter mot bestämmelserna i denna landskapslag eller med 

stöd av densamma utfärdade bestämmelser 9 straffes såsom i landskaps

lagen om vägtrafik i l andskapet Ål and är stadgat. 

2. Polismyndighet må i körkortet gö r a anteckning om mindre förseelse 

utan att åta l behöver väckas. 

3. Den 9 som vid framförande av motorfordon underlåtit att medföra 

den för fordonet utfärdade registerboken eller sitt körkort, vare fri 

från straff, om han senast på den tredje söckendagen därefter uppvisar 

registerboken eller körkortet iör vederbörande polismyndighet och om

ständigheterna giva vid handen, att försummelsen föranletts av tillfäl
ligt förbiseende. 

8 6 § . 

1. Körkort skall för hela giltighetstiden eller för viss tid in

dragas, därest beträffande innehavaren yppats omständigheter 9 som 

jämlikt 31 § 2 mom. utgöra hinder för erhå llande av körkort. 

2. Körkort må indragas helt och hållet eller fö r viss tid: 

a) om föraren dömts till straff för att hava lämna t plats, där 
skada inträffat 9 eller vägrat att lämna bistånd åt skadad; 

b) om föraren uppsåtligen underlåtit att följa av polisman givna an
visningar och tecken; 

I 
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c) om föraren, genom att upprepade gånger överträda för trafiken 

medaelade föreskrifter, ådagalagt motvilja eller bristande förmåga att 

f cilja dem; 
d) då föraren ådömts straff för användnin g av motorfordon utan äga-

rens samtycke; samt 
e) om föraren på annat sätt än i 27 § 2 mom. eller 29 § 1 eller 3 

mom. l andskapslagen om vägtrafik i l andskapet Ål and eller ovan i detta 

moment är stadgat,överträtt bestämmelserna i nämnda eller denna land

skapslag eller med stöd av dem meddelade föreskrifter. 

3. Åt den, som dömts till straff för framförande av bil, oaktat hans 

kcirkort indragits eller fråntagits honom, må körkort i cke utfärdas, in

nan minst två å r förflutit från den tidpunkt, då han eljest hade varit 

berättigad att erhåll a körkort. 

4. Körkort indrages i de fall, som nämnas i 1 mom. och 2 mom. c) 

punkten av den polismyndighet, som utfärdat körkortet, och i övriga fall, 

då d~t icke enligt landskapslagen om vägtraf ik i l andskapet Åland ankom

mer på domstol, av den polismyndighet, inom vars område brottet ägt rum, 

efter det domstols utsla g rörande brottet vunnit laga kraft. 

5. Den, vars körkort indragits a v po lismynd i ghet, ska ll genast l ämna 

det till den myndighet, som beslutat om indragningen, och ska ll denna, 

om den icke utfärdat körkortet, omedelbart efter det bes lut et om indrag

ningen vunnit l aga kraft, översända meddelande om indragningen jämte kör

kortet till den polismyndighet, som utfärdat körkortet. 

6. Polismyndighe t må efter omständigheterna interimistiskt omhänder

ta ga körkort redan innan beslut om dess indragning f a ttats eller vunnit 

laga kraft. Förkastar rätten åta l för brott, på grund varav körkort in

terimistiskt omhändertagits, bör körkort e t genast å t erställas till ä ga

ren, ändå att utslag e t överklagats. Angående int erimistiskt omhänder

tagande av körkort e t och dess återställa nd e skall polismyndighet, om kör

kortet icke utfärdats av denna, omedelbart underrätta den polismyndighet; 

som utfärdat körkortet. 

87 ~ -
1. Beslut, s .om på grund av denna l a n dska pslag elle r med stöd därav 

meddelade föreskrifter fattats av magistrat eller polismyndighet, må 

inom tre ttio dagar överklagas hos l ä n sstyre lsen. 

2. La ndskapss t yrelsens beslut må icke överklagas, då det gäller till

stånd a tt idka bestä llningstrafik eller att hålla körsko l a. Annat beslut 

av landskapsstyrelsen liksom av länss tyrelsen enligt denna l a ndskaps lag 

fattat bes lut må överklagas inom trettio dagar hos Högsta f öryaltnings-

I 
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domstolen. 
3. Trafikinspektörens eller besiktningsmans åtgärd må inom trettio 

dagar överklagas hos l a ndskapsstyrelsen. 

4. I denna paragraf nämnda tider räknas från den dag vederbörande er

hållit del av beslutet eller åtgärden, 

5, Med stöd av denna landskapslag meddelat beslut eller förordnande 

skall lända till efterrättelse oaktat det icke vunnit laga kraft. 

89 §. 

Denna landskapslag träder i kraft den 1 oktober 1958, Genom densamma 

upphävas landskapslagen den 5 april 1949 om trafik med motorfordon i 

landskapet Åland (13/49) jämte däri företagna ändringar, dock med följan-

de undantag: 

a) ändringar på grund av de i 3 ~ ingående definitionerna på registre- / 

rade motorfordon böra beaktas senast vid efterbesiktning å r 1959; 
b) befattningen såsom bilbesiktningsman i l a ndskapet Åland samt in

spektör av landskapets motorbåtar och färjor ändras till trafikinspektörä 

befattning, för vilken tillsvida re skall tillämpas den år 1950 utfärdade 

instruktionen (10/50)• 
c) tillstånd att hålla körskola, som meddelats förrän denna landskaps

lag trätt i kra ft , äro gällande till utgången av år 1959 under förutsätt

ningar, som stadgas i denna l a ndskapslag; 

d) åt den, som minst tre år förrän denna landskapslag trätt i kraft 

erhållit betyg över bilskollära rexamen eller E:O.m under denna tid varit 

körlärare vid bilskola under minst ett år, må senast år 1959 utfärdas 

lärarkort, oberoende av stadgandena i 29 § 5 mom. b), c) och d) punk

terna; 

e) angående komplettering av utrustning till motorfordon, motordrivna 

anordninga r samt fordon, som bogseras , förordnas särskilt av landskaps

styrelsen; 

f) tidigare såsom släpvagnar registrerade släpanordningar samt trak

torsläpvagn ar skola inom år 1959 anmälas fö r avlägsnande ur registret, 

varvid tillika igenkänningsmärken och registerutdrag skola återställas 

till polismyndigheten; 

g) traktorer och motorredskap, vilka användas i trafik förrän denna 

landskapslag trätt i kraft och vilka enligt denna landskapslag skola 

registreras, skola inom år 1959 a nmälas till registrering, varvid i stäl

let för besiktningsinstrument godkännes en av fordonets ägare given 

styrkt anmälan, varaY . framgår fordonets märke, samt, om de äro kända, 

typen och motorns cylindervolym, så ock fordonets tillverkningsnummer och 

lr 
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egenv ikt i .fullt driftfärdigt skiCk9 men utan arbetsredskap eller extra 

vikt eri samt bränsle ts art och ringa rnas eller bandens beskaffenhet och 

dimensioner. För hittills regis trerade traktorer skall g enom polismyn

dighet s fö rmedling unde r år 1959 snska ffas nytt i genkänningsmärke; 

h) den 9 som efter den 1 janu8. ri 19 6 0 för traktor eller moto;rredskap 

eller motordriven anordning på väg 9 som avses i 2 S, ska ll inneha därför 

erforderlig t körkort; 

i) ti diga r e beviljade dispenser angå ende axeltryck och bredd fö rbliva 

i kraft. För tidigare registrera d e fordo n 9 v ilkas st ör sta höjd elle r 

längd överstiger i denna l a nd skaps l ag stadgade gränsvärden, skall ~nom 

år 1959 anskaff as tillstå nd enlig t gällande stadganden; 

j) ti digare beviljade traf iktillstånd äro, såframt annat ej följer 

av sta dgandena i denna landskaps l ag 9 fo rtfa r a nde i kraft den tid 9 som 

i dem angives; samt 

k) beslutet den 25 juli 1 95 1 om konstruktion och utrustning av buss 

och komb inera d b il (31/51) förblir i kraft, tills landskapsstyrelsen 

därom annorlunda förordnar. 

Mariehamn den 22 mars 1958. 
• 

P~lagutsSJ1,s~ 

~~Erik Eriksson 0 V U:rdf ö r ande. 

~-·r~;~i'2'1'1' 
(:: sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordföra nde, Nils Dahlman, 

Paul Påva ls 9 Eliel Persson och Gösta Nordman samt tidtals suppleanten 

Bertel Söderlund. 
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