
1979-80 Lt - Ls framst. nr 3 - Stu. 

STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 6/1979-80 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskaps

lag angående ändring av landskapslagen om mo

torfordon. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 3/1979-80. 

Stora utskottet har behandlat ärendet och får vördsamt anföra följande. 

Utskott~t har övervägt möjligheten att tillåta traktorer med breddningshjul 
med polisens medgivande 

att/utföra tillfälliga transporter. Mot en lösning som skulle tDlilta tj 11-

fälliga transporter med traktorer försedda med breddningshjul har framförts 

bl.a. att våra smala vägar inte tillåter en sådan trafikfara som dylika trans

porter innebär, särskilt för barn och cyklister. Med hänsyn tilJ att det inte 
är alltför stor olägenhet att vid behov undvika breddning~hjulen jämfört 

med den trafikfara en dylik transport innebär, har utskottet efter omröst

ning (5-4) omfattat framställningens skrivning. Utskottet har lfäremot inte 

omfattat lagutskottets förslag att landskapsstyrelsen skulle anvisa lämpliga 

tider för ifrågavarande transporter,, 

Stora utskottet får med hänvisning till det anförda föresl[i 

att Landstinget måtte antaga det i landskaps

styrelsens framställning ingi1ende lagförsl~1·

get i enlighet med lagutskottets betänkande 

dock så, att ingressen får följande lydelse: 

I enlighet med landstingets beslut 

upphävs 11 § 2 mom. j punkten, 53 _ _L!_~()m. och 58 § 1 mom. e punkten land

skapslagen den 4 december 1958 om motorfordon i landskapet Åland (25/58), av 

dessa lagrum 11 § 2 mom. j punkten sådan den lyder i landskapslagen den 20 

juli 1960 (24/60), samt 

ändras 52 § 55 § 2 mom. och 59 § e punkten, av dessa lagrum 52 § sådan den 

lyder i la,nd;kapslagen den 4 mars 1977 (18/77), 55 § 2 mom. sådai:_:t:jet lyder 

i landskapslagen den 20 juli 1960(24/60) och 59 § e punkten sc°1dan den lyder 
i landska12sla§~°ii-·d~·~··-2·5· mars 1965 c19/65f~-7cmi-·fÖ-ij er: ----·-·--··--· -~ 
- Manehämn ei1!> . aecem5er 1979 .-., . ·---.. -



stora utskottets vägnar: 

Alarik Häggblom 

ordförande 

Göran Lindholrn 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden A. Häggblom, viceordföranden Salmen, leda

möterna Dahlen, Eriksson, Karl Jansson (delvis), Nils Jansson, Lindfors, Sund

löf och Öberg samt ersättaren Söderholm (delvis). 


