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STORA UTSKOTTETS betänkande m 27/1960 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till Ålands landsting med förslag till landskaps

lag angående ändring av landskapsl.agen om väg

trafik i landskapet Åland (m 17/1960) . 

Landstinget 1 som i ärendet fått mottaga lagutskottets be t änkande 

(N2 15/1960) har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande r. 

Stora utskottet har i huvudsak omfattat lagförslaget med de av lag

utskottet föreslagna ändringarna. Endast ifråga om § 16 mom. 7 yppade 

sig olika åsikter. Majoriteten inom utskottet ansåg att förenämnda mo

ment icke borde ändras då, dels vägarna ännu icke är av den standard 

att en utvidgning av omkörningsrätten vore motiverad, dels skulle det 

föreslagna stadgandet medföra osäkerhet både i trafiken och v id be

dömande av överträdelser. 

Minoriteten omfattade landskapsstyrelsens förslag även i detta av

seende, enär enhetlighet med rikets bestämmelser och internationella 

bestämmelser borde eftersträvas. 

Beträffande § 17 ber utskottet få påpeka att numreringen, både i den 

gällande lagen och förevarande förslag haltar ; mom. N:ris 8-12 bör 

vara 7-11, vilket torde kunna rättas av justeringsutskottet. 

Med hänvisning till ovanstående får utskottet vördsamt föreslå 

att landstinget måtte antaga nedanstående 

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

angå ende ändring av landskapslagen om vägtrafik i landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 7, 8, 10, 14, 17, 18, 

23 , 26 och 30 §§ i landskapslagen om vägtrafik i landskapet Åland, ut

färdad den 10 april 1958 (8/58), såsom följer: 

7 , 8 , 10, 14 , 17 §§ 
Enligt landskapsstyrelsens förslag. 

18 § 

Enligt lagutskottets förslag. 

23 , 26, 30 §§ 

Enligt landskapsstyrelsens förslag. 

Denna landskapslag träder omedelbart i kraft. Genom densamma upp

häves 36 § i landskapslagen den 10 april 1958 om vägtrafik i land

skapet Åland (8/58) . 
Mariehamn den 29 november 1960. 

På 



124 

-2-

st ora utskottets vägnar: 

~"L--r./ 
Henrik G~. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Martin Isaksson
3 

viceordföran

den Gideon Mattsson, ledamöterna Ruben Björke, Gustaf Ek, Uno Förbom, 

Georg Leandersson, Ragna Sanders, Bertel Söderlund, Edvin Östling samt 
ersättaren Ph. Eklöw. 


