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FÖRSLAG 

Framställningen innehåller ett förslag till ändring av landskapslagen om yrkesmässig 

trafik. 

Paragraferna 6a-6c är stadganden som är nödvändiga på grund av rådets direktiv 

96/26/EG om rätt att yrkesmässigt bedriva person- och godstransporter på väg och om 

ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för att 

främja ett effektivt utnyttjande av dessa transportörers etableringsrätt på området för 

nationella och internationella transporter. 

Dessutom föreslås en ändring av verksamhetsförutsättningama för taxitrafiken i 

landskapet. Fordonen tillhör en stationsplats - den plats eller ort som fastställs i tillståndet 

och från vilken trafiken bedrivs - men får möjlighet att erbjuda sina tjänster även utanför 

den egna stationsplatsen. Detta leder till större flexibilitet framför allt i fråga om 

kontrakterade körningar samtidigt som taxiverksamheten garanteras över hela landskapet. 

Övriga ändringar är av språklig natur. 





Motivering I 

ALLMÄN MOTIVERING 

1. Nuläge 

1.1. Yrkestrafiklagstiftningen och EG - rätten 

När Åland och Finland blev medlem av EU påtog sig landskapet olika skyldigheter. 

En av dessa skyldigheter är att se till att lagstiftningen ilandskapet är anpassad till EG -

rätten så långt det krävs. 

Yrkestrafiken berörs av direktiv'96/26/EG om rätt att yrkesmässigt bedriva person

och godstransporter på väg och om oihsesidigt erkämiande av utbildnings-, examens- och 

andra behörighetsbevis för att främjå ett effektivt utnyttjande av dessa transportörers 

etableringsrätt på området för nationella och internationella transporter, ändrad genom 

direktiv 98/76/EG. Detta direktiv har införlivats i den åländska lagstiftningen genom 

landskapslagen respektive landskapsförordningen om yrkesmässig trafik (33176 och 

26/93). 

1. 2 Kommissionens granskning av bestämmelserna om yrkestrafik 

Vid EU-kommissionen kontrolleras att medlemsstaternas lagstiftning är förenlig med 

EU:s direktiv. Kommissionen anser i ett överträdelseförfarande väckt enligt artikel 169 

EG-fördraget att vissa av direktiv 96/26/EGs artiklar inte har införlivats eller inte har 

införlivats på ett korrekt sätt i den åländska lagstiftningen. 

Paragraf 2 i landskapsförordningen som handlar om yrkeskvalifikationer införlivar 

inte innehållet i direktivets bilaga I beträffande ämnen i vilka kunskaper krävs för 

vägtransportörer som avser att endast ägna sig åt inrikestransporter. Näst sista momentet 

i samma paragraf har inte införlivat artikel 3 .4 andra stycket på ett korrekt' sätt. I artikeln 

i direktivet fastställs att medlemsstatema får befria sökande vägtransportörer från kravet 

att erlägga prov om de kan styrka att de har minst fem års praktisk erfarenhet i ledande 

position i ett transportföretag. Kommissionen anser att den åländska förordningen strider 

mot detta eftersom det i tredje stycket i 2 paragrafen talas om en tremånadersperiod 

medan det i näst sista stycket talas om en femårsgräns. Vidare påpekar kommissionen att 

varken artikel 3 .1 b eller artikel; 3. 3 rörande tillräckligt ekonomiska resurser har 

införlivats eller artikel 8 rörande ömsesidigt erkännande av utbildningsbevis. 

Direktiv 96/26/EG har ändrats genom direktiv 98176/EG av den 1 oktober 1998 om 

ändring av direktiv 96/26/EG om rätt att yrkesmässigt bedriva person- och godstranspor

ter på. väg och om ömsesidigt erkännande av utbildnings-' examens- och andra 

behörighetsbevis för att främja ett effektivt utnyttjande av dessa transportörers 

etabletingsrätt på området för nationella och internationella transporter. 
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2. Landskapsstyrelsens överväganden och förslag 

Landskapsstyrelsen medger att artiklarna 3.1 b, 3.4 första stycket, 8 samt bilaga 1 

till direktiv 96/26/EG inte har införlivats i den åländska lagstiftningen och att artikel 3.3 

inte har införlivats korrekt. Däremot anser landskapsstyrelsen att andra stycket i artikel 

3.4 har införlivats i lagstiftningen och ger följande förklaring: Artikel 3.4 första stycket 

i direktiv 96/26/EG ställer upp ett krav på kompetens, vilket skall konstateras genom ett 

skriftligt prov. Stycke två i samma artikel anger att medlemsstatema kan befria sökanden 

som kan styrka minst fem års praktisk erfarenhet på företagsledningsnivå från kravet på 

att genomgå prov. I andra paragrafen i landskapsförordningen krävs för trafiktillstånd 

yrkeslnmskap och erfarenhet. Båda rekvisiten skall vara uppfyllda för att tillstånd skall 

beviljas. Yrkeskunskap bevisas genom ett skriftligt prov. Om man har arbetat i ledande 

ställning i fem år uppfyller man automatiskt både kravet på yrkeskunskap och erfarenhet 

varigenom sökanden slipper genomgå provet. Har man inte arbetat i fem år i ledande 

ställning krävs förutom det skriftliga provet även erfarenhet, vilket uppnås bl.a genom 

tre månaders arbete i ledande ställning. Landskapsstyrelsen anser dock att stadgandet bör 

skrivas om och tremånadersregeln tas bort. 

Huvudregeln föreslås vara att kravet på yrkeskunnande skall anses uppfyllt av den 

som har godkänts vid ett skriftligt prov anordnat av landskapsstyrelsen. Provet skall avse 

de kunskaper som en tillståndshavare bör ha i fråga om rättsregler, företagsledning och 

ekonomisk ledning av ett företag, tekniska normer och driftsförhållanden samt 

trafiksäkerhet. Kravet på yrkeskunnande skall även anses uppfyllt av den som kan visa 

ett bevis om yrkesmässig kompetens som har utfärdats av en annan stat inom Europeiska 

ekonomiska sam~rbetsområdet (EES) i enlighet med direktiv 96/26/EG. 

I landskåpsförordning intas de undantag från kravet att avlägga prov i visst eller vissa 

ämnen som stadgas i direktiv 96/26/EG. 

De ändringar som genom direktiv 98/76/EG har gjorts i direktiv 96/26/EG har även 

beaktats i lagstiftningen. 

3. Omarbetning av bestiUlningstrafiken 

Stationsplatsen är den plats eller ort som fastställs i tillståndet och varifrån trafiken 

bedrivs. Den har betydelse genom att landskapsstyrelsen härigenom kan säkerställa att 

fordonen fördelar sig över hela landskapet samt för beräkningen av taxan. Genom att ha 

kvar stadgandet i lagen om att fordonen efter avslutad körning ut ur stationsplatsen skall 

återföras till densamma säkerställs tillgången på fordon över hela landskapet. Genom att 

man dessutom gör det möjligt för åkarna att erbjuda sina tjänster även utanför sina 

stationsplatser för i första hand kontrakterade körningar av typen skolskjutsar och 

liknande så ökar flexibiliteten inom näringen. 
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Landskapsstyrelsen föreslår att dessa stadganden träder i kraft i samband med att 

trafiktillstånden förnyas vid årsskiftet 2000. 

4, Administrativa och ekonomiska konsekvenser samt konsekvenser för jämställdheten 
och miljön 

Förslaget har vissa administrativa och ekonomiska konsekvenser genom att 

landskapsstyrelsen enligt förslag till ny landskapsförordning om yrkesmässig trafik skall 

anordna skriftliga prov för att fastställa sökandens yrkesmässiga kompetens. 

Lagförslaget har ·inte · några' · konsekvenser för jämställdheten. De eventuella 

konsekvenser som lagförslaget kan ha på miljön torde vara försumbara och hänföra sig 

till att en beställare av persontransporter anlitar en åkare med stationsplats i en annan 

kommun vilket leder till längre framkörningssträcka. 

4. Beredningen av ärendet 

Lagförslaget har skickats på remiss till polisen, Ålands kornmunförbund och berörda 

intressegrupper inom yrkestrafikkåren. 

DETALJ MOTIVERING 

4 §. Ordet stationsorten har ändrats till ordet stationsplatsen. I övrigt endast språkliga 

ändringar. 

6 §. Ändringar av språklig natur. 

6a §. Paragrafen behandlar de ekonomiska förutsättningar som en fysisk eller juridisk 

person skall ha för att få trafiktillstånd. 

6b §. Paragrafen behandlar det prov som en sökande skall genomgå för att visa att 

han eller hon besitter de yrkeskunskaper som krävs för att få trafiktillstånd. Landskaps

styrelsen ansvarar för provets utformning landskapsstyrelsen i enlighet med direktiv 

96/26/EG, senast ändrat genom direktiv 98/76/EG. 

6c §. För att få trafiktillstånd krävs att den sökande bedöms som tillförlitlig och inte 

har dömts för allvarliga brott eller på annat sätt visat sig vara olämplig att driva 

yrkesmässig trafik. Om en ansökan om trafiktillstånd avslås på grund av att den sökande 

inte bedöms vara tillförlitlig skall landskapsstyrelsen meddela den sökande när han eller 
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hon på nytt kan ansöka om trafiktillstånd. 

7 §. Ordet stationsorten har ändrats till ordet stationsplatsen och ett stadgande att 

trafiktillståndet för personbefordran nu gäller för hela landskapet. Vidare har ett nytt 5 

mom. tillkommit enligt vilket landskapsstyrelsen senast vart femte år skall försäkra sig 

om att tillståndshavaren fortfarande uppfyller de formella kraven för att få driva 

yrkesmässig beställningstrafik. 

15 §. Ett obsolet stadgande om post- och telegrafverket har strukits. 

17 §. Ordet stationsorten har ändrats till ordet stationsplatsen. I övrigt endast 

ändringar av språklig natur. 

23 §. En generell regel om att beslut av landskapsstyrelsen kan såvitt gäller beslutets 

laglighet inom 30 dagar överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen. 

24 §.Ett bemyndigande att i landskapsförordning kunna utfärda närmare bestämmel

ser om hur sökandens eller den ansvariges yrkeskunnande och solvens skall påvisas samt 

om verkställigheten och tillämpningen av denna lag och av i lagen omnämnt EG-direktiv. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag: 
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LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen om yrkesmässig trafik 

I enlighet med lagtingets beslut 

upphlivs'23 § 3 mom. landskapslagen den 1juli1976 om yrkesmässig trafik (33176) 

sådant det lyder i landskapslagen den 26 mars 1980 (17/80) varvid 4-6 mom, blir 3-5 

mom., 

ändras lagens 4 § 1 mom., 6 §, 7 § 1och4 mom., 15 § 1 mom.; 17 §, 23 § 2 mom, 

samt 24 §, av dessa lagrum 4 och 15 §§ sådana de lyder i landskapslagen den 11 juli 

1978 (40178), 7 och 23 §§sådana de lyder i landskapslagen den 26 mars 1980 (17/80), 

samt 6 och 24 §§sådana de lyder i landskapslagen den 2 april 1993 (17/93), samt 

fogas till lagen nya 6a-6c §§ samt till 7 § ett nytt 5 mom. som följer: 

4§ 

Ansökan om trafiktillstånd 

Ansökan om trafiktillstånd skall göras skriftligen hos landskapsstyrelsen. I ansökan 

skall anges vilket slag av trafik sökanden avser att bedriva, fordonstyp och antal fordon, 
. ,. " . 

samt ö v e r v a k n i n g s o r t e n för linjetrafik eller s t a t i o n s p 1 a t s e n för 

beställningstrafik:. Till ansökan skall fogas tre avskrifter av a11sökningshandlingen och, om 

sökanden inte är landskapets eller statens inrättning eller en kommun, en utredning om att 

sökanden råder över sig själv och sin egendom eller, om sökanden är en juridisk person, 

utdrag ur · handels- eller föreningsregistret samt bolagsordningen, bolagsavtalet eller 

stadgarna, samt utredning om att sökanden är berättigad att idka näring i landskapet. 

Dessutom skall en utredning inges om vem som är ansvarig för trafiken samt ett intyg över 

att han råder över sig själv och sin egendom.· 

6§ 

. . . . ·.·. Prövning av ansökan 
Vid prövriing av ansökan om linje- och beställningstrafik för befordran av passagerare 

. . . ~. 

skall även efterfrågan av den planerade trafiktjänsten, redan befintliga trafiktjänster och den 

planerade tiifiktjänstens ändamålsenlighet beaktas. 

· TrafiktiHståridJät endast ges till den som med hänsyn till yrkeskunnande, solvens och 

tillförlitlighet bedöms vara lämplig att driva verksamheten. 

Ansöker en juridisk person om trafiktillstånd skall den eller de som ansvarar för 

trafiken uppfylla kraven i 2 mom. 
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6a § 

Ekonomiska resurser 
Den som söker trafiktillstånd skall ha tillräckliga ekonomiska resurser för att på ett 

tillbörligt sätt kunna starta och driva företaget. 
Den som söker trafiktillstånd anses ha tillräckliga ekonomiska resurser om han eller 

hon förfogar över kapital och reserver till ett värde ~Yc:~~nst 9000 euro när endast ett 

fordon används och 5000 euro fOr varje ytterligare fordon. 

Den som innehar ett trafiktillstånd skall kunna styrka att han eller hon fortlöpande 

uppfyller kravet på ekonomiska resurser. 

6b § 
Yrkeskunnande 

Kravet på yrkeskunnande skall anses uppfyllt av den som har godkänts vid ett skriftligt 

prov anordnat av landskapsstyrelsen. 

Provet skall avse de kunskaper som en tillståndshavare bör ha i fråga om rättsregler, 
företagsledning och ekonomisk ledning av ett företag, tekniska normer och driftsförhållan

den samt trafiksäkerhet. 

Kravet på yrkeskunnande skall även anses uppfyllt 3v den som kan visa ett bevis om 

yrkesmässig kompetens som har utfärdats av en anna,q. s,~t ~nom Europ,~iska-~kqnomiska 
, ,,,..._,; ·tf •. , 

samarbetsområdet (EES) i enlighet med rådets direktiv 9()/26/EG av den f.~ april 1996 om 

rätt att yrkesmässigt bedriva person- och godstransporter på väg och Olll öll1sesidigt 
erkännande av utbildnings-, exan1ens0 och andra behörighetsbevis för att,fyämja ett effektivt 

utnyttjande av dessa transportörers etableringsrätt på området för .mitionella och 

intemationella transporter. 

6q § 

Tillförlitlighet 
Kravet på tillförlitlighet avses inte uppfyllt av den som har dömts för 

1) allvarliga brott, inräknat ekonomiska brott, 

2) allvarliga eller upprepade överträdelser av 

a) denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, 
b) bestämmelser om löne- och anställningsförhållanden i branschen, eller 

c) författningar om vä$tfafik och vägtransporter, särskilt bestämmelser om förares 

kör- och vilotider, fordons vikt .och mått, fordons utrustning. och be~k~fephet eller 
bestämmelser ~v väsentlig betydelse för trafiken, trafiksäkerheten eller sk,y4d~tav miljön. 

_:- ;'·: ' ·'' 

Om en ansökan om trafiktillstånd avslås på grund av omständigheter sönfanges'.ovan 

skall en tid på mellan sex månader och fem år bestämmas, under vilken den prövade skall 

anses olämplig att driva yrkesmässig trafik. 
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7§ 

Beviljande av trafiktillstånd 

Trafiktillstånd beviljas för viss tid enligt landskapsstyrelsens prövning. I tillståndet 

skall anges den tidpunkt då trafiken senast skall inledas, och beträffande linjetrafik, linjens 

sträckning och övervakningsorten samt beträffande beställningstrafik stationsplatsen, den 

person som ansvarar för trafik som utövas av en juridisk person, samt övriga villkor som 

skall iakttagas. Trafiktillstånd :ilir beställningstrafik berättigar innehavaren till att bedriva 

trafik i hela landskapet. Där så erfordras kan dock trafiktillstånd beviljas enbart för 

elevskjutsning, gällande endast viss skjutssträcka under visst eller vissa läsår. 

Avskrift av beslut, varigenom landskapsstyrelsen meddelat trafiktillstånd, skall sändas 

till polismyndigheten på övervakningsorten eller stationsplatsen samt vid behov även till 

andra myndigheter och organisationer. 

Då ett trafiktillstånd för beställningstrafik förnyas eller senast vart femte år skall 

landskapsstyrelsen kontrollera att tillståndshavaren uppfyller de förutsättningar som krävs 

enligt 6 § 2 mom. för bedrivande av yrkesmässig trafik. 

15 § 

Tidtabeller och körår 

De utövare av linjetrafik som under följande körår ämnar bedriva personlinjetrafik 

skall årligen vid de tidtabellsmöten som landskapsstyrelsen sammankallar och till vilka 

även polismyndigheten på övervakningsorten skall kallas, framlägga sitt förslag till tidtabell 

för följande körår. Förslag till ä~W'acle tidtabeller skall inom två veckor efter tidtabellsmötet 

tillställas övervakningsortens pblismyridighet, som likaledes inom två veckor vidarebefor

drar förslagen jämte sitt eget utlåtande till landskapsstyrelsen. Statlig inrättning som 

bedriver personlinjetrafik skall inom tre veckor efter tidtabellsmötet insända sina förslag 

till ändrad tidtabell direkt till landskapsstyrelsen. 

17 § 

Beställningstrafik med personbil. 

Beställningstrafik för personbefordran med personbil får bedrivas inom stationsplatsen 

samt, för utförande av beställning, även utanför denna. Har beställd körning avslutats 

utanför stationsplatsen, skall bilen återföras till dess stationsplats. Under återfärden får bilen 

även utan föregående beställning tas i bruk för personbefordran. 
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23 § 

Rättsmedel 

Beslut av landskapsstyrelsen kan såvitt gäller beslutets laglighet inom 30 dagar 

överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen. 

24 § 

Bemyndigande 

Närmare bestämmelser om hur sökandens eller den ansvarigas yrkeskunnande och 

solvens skall påvisas samt om verkställigheten och tillämpningen av denna lag och av 

rådets direktiv 96/26/EG jämte däri gjorda ändringar utfärdas genom förordning. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. 

Mariehamn den 22 juni 1999 

Lantråd Roger Jansson 

Föredragande ledamot Bengt Häger 
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LANDSKAPSLAG 

om ändring av landskapslagen om .yrkesmässig trafik. 

Gällande lJ;delse 

4§ 

Ansökan om ttafiktillstånd1 · • . 

Ansökan om ·t;~r~illstånd skall göras 

skriftligen hos landskapsstyrelsen. I an

sökan skall anges vilket slag av trafik 

sökanden avser att bedriva, fordonets art 

samt antalet för beställnings- eller gods

linjetrafik avsedda fordon, samt ö v e r -

v a k n i n g s o r t e n för lirijetrafik eller 

s t a t i o n s o r t e n för beställningstrafik. 

Vid ansökan skall fogas tre avsktifter av 

ansökningshandlingen och, om sökanden ej 

är landskapets eller statens inrättni~g eller 

kommun; utredning om att sökanden råder 

över sig själv och sin egendom eller, om 

sökanden är bolag, andelslag eller annat 

samfund, utdrag ur handels- eller förenings

registret samt bolagsordningen eller bolags

avtalet eller stadgarna, samt utredni,ng om 
,I~ 

att sökanden är berättigad att idka näring i 

landskapet. Dessutom skall utredning 

ingivas om vem som är ansvarig för 

trafiken och om att han råder över sig själv 

och sin egendom. 

6§ 

Prövning av ansökan. 
:;-,, i., 

. Vid prövning av ansökan om linje- och 

beställningstrafik för befordran av passa-

Föreslagen lydelse 

4§ 

Ansökan om· trafiktillstånd 

Ansökan om trafiktillstånd skall göras 

skriftligen hos landskapsstyrelsen. I an

sökan skall anges vilket slag av trafik 

sökanden avser att bedriva, fordonstyp och 

antal fordon, samt ö v e r v a k n i n g s -

o r t e n för linjetrafik eller s t a t i o n s -

p 1 a t s e n för beställningstrafik. Till 

ansökan skall fogas tre avskrifter av 

ansökningshandlingen och, om sökanden 

inte är landskapets eller statens inrättning 

eller en kommun, en utredning om att 

sökanden råder över sig själv och sin 

egendom eller, om sökanden är en juridisk 

person, utdrag ur handels- eller förenings

registret samt bolagsordningen, bolags

avtalet eller stadgarna, samt utredning om 

att sökanden är berättigad att idka näring i 

landskapet. Dessutom skall en utredning 

inges om vem som är ansvarig för trafiken 

samt ett intyg över att han råder över sig 

själv och sin egendom. 

6§ 

Prövning av ansökan 

Vid prövning av ansökan om linje- och 

beställningstrafik för befordran av 
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gerare skall beaktas efterfrågan av den 

planerade trafiktjänsten, befintliga trafik

tjänster och om den planerade trafiktjänsten 

är ändamålsenlig. 

Vid prövning av i 1 mom. avsedd 

ansökan samt ansökan om linje- och 
beställningstrafik för befordran av gods 

skall beaktas sökandens tillförlitlighet, 

yrkeskunnande och solvens. Ansöker en 

juridisk person om trafiktillstånd skall den 

som ansvarar för trafiken vara tillförlitlig 

och yrkeskunnig: 

Ny paragraf 

!Vy paragraf 

passagerare skall även efterfrågan av den 

planerade trafiktjänsten, redan befintliga 

trafiktjänster och den planerade trafik

tjänstens ändamålsenlighet beaktas. 

Trafiktillstånd får endast ges till den som 

med hänsyn till yrkeskunnande, solvens och 

tillförlitlighet bedöms vara lämplig att driva 

verksamheten. 

Ansöker en juridisk person om trafik

tillstånd skall den eller de som ansvarar för 

trafiken uppfylla kraven i 2 mom. 

6a § 

Ekonomiska resurser 

Den som söker trafiktillstånd skall ha 

tillräckliga ekonomiska resurser för att på ett 

tillbörligt sätt kunna starta och driva 

företaget. 

Den som söker trafiktillstånd anses ha 

tillräckliga ekonomiska resurser om han eller 

hon förfogar över kapital och reserver till ett 

värde av minst 9000 euro när endast ett 

fordon används och 5000 euro för varje 

ytterligare fordon. 

Den som innehar ett trafiktillstånd skall 

. kunna styrka att han eller hon fortlöpande 

uppfyller kravet på ekonomiska resurser. 

6b § 

Yrkeskunnande 

Kravet på yrkeskunnande skall anses 

uppfyllt av den som har godkänts vid ett 

skriftligt prov anordnat av landskaps~ 

styrelsen. 

Provet skall avse de kunskaper som en 

.. tillståndshavare bör ha i fråga om rättsregler, 
<t' 
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Ny paragraf 
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företagsledning och ekonomisk ledning av 

ett företag, tekniska normer och 

driftsförhållanden samt trafiksäkerhet. 

Kravet på yrkeskunnande skall även anses 

uppfyllt av den som kan visa ett bevis om 

yrkesmässig kompetens som har utfärdats av 

en annan stat inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES) i enlighet med 

rådets direktiv 96/26/EG av den 29 april 

1996 om rätt att yrkesmässigt bedriva 

person- och godstransporter på väg och om 

ömsesidigt erkännande av utbildnings-, 

examens- och andra behörighetsbevis för att 

frruhja ett effektivt utnyttjande av dessa 
''C': 

transportörers etableringsrätt på området för 

nationella och internationella' transporter. 

6c § 

Tillförlitlighet 

Kravet på tillförlitlighet avses inte 

uppfyllt av den som jlar,dqmts för 

1) allvarliga brott,' intäknat ekonomiska 

brott, 

2) allvarliga eller upprepade överträdelser 

av 

a) denna lag eller föreskrifter som har 

meddelats med stöd av lagen, 

b) bestämmelser om löne- och anställ

ningsförhållanden i branschen, eller 

c) författningar om vägtrafik och väg

transporter, särskilt bestämmelser om förares 

kör- och vilotider, fordons vikt och mått, 

fordons utrustning och beskaffenhet eller 

bestämmelser av väsentlig betydelse för 

trafiken, trafiksäkerheten eller skyddet av 

miljön. 

Om en ansökan om trafiktillstånd avslås 

på grund av omständighet~r ~dm anges ovan 
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7§ 
Beviljande av trafiktillstånd 

Trafiktillstånd beviljas för viss tid enligt 

landskapsstyrelsens . prövning och i till

ståndet skall anges den tidpunkt då trafiken 

senast skall inledas, och beträffande 

linjetrafik, linje11s sträckning och över

vakningsorten samt beträffande beställnings

trafik stationsorten, den person som ansvarar 

för trafik som utövas av samfund eller 

sammanslutning, samt övriga vill~or, som 

skall iakttagas. Där så erfordras kan 

trafiktillstånd beviljas enbart för elevskjuts

ning, gällande endast viss skjutssträcka 

under visst eller vissa läsår. 

Avskrift av beslut, varigenom land

skapsstyrelsen meddelat trafiktillstånd, skall 

sändas till polismyndigheten på övervak

nings- eller stationsorten samt vid . behov 

även till andra myndigheter och . organisa

tioner. 

15 § 

Tidtabeller och körår. 

De utövare av linjetrafik som under 

följande körår ämnar bedriva personlinje

trafik skall årligen vid de tidtabellsmöten 

skall en tid på mellan sex månader och fem 

år bestämmas, under vilken den prövade 

skall anses olämplig att driva yrkesmässig 

trafik. 

7§ 
Beviljande av trafiktillstånd 

Trafiktillstånd beviljas för viss tid enligt 

landskapsstyrelsens prövning. I tillståndet 

skall anges den tidpunkt då trafiken senast 

skall inledas, och beträffande linjetrafik, 

linjens sträckning och övervakningsorten 

samt beträffande beställningstrafik stations

platsen, den person som ansvarar för trafik 

som utövas av en juridisk person, samt 

övriga villkor som skall iakttagas. 

Trafik.tillstånd för beställningstrafik 

berättigar innehavaren till att bedriva trafik 

i hela landskapet. Där så erfordras kan dock 

trafiktillstånd beviljas enbart för elev

skjutsning, gällande endast viss skjutssträcka 

under visst eller vissa läsår. 

Avskrift av beslut, varigenom lru1d

skapsstyrelsen meddelat trafiktillstånd, skall 

sändas till polismyndigheten på övervak

ningsorten eller stationsplatsen samt vid 

behov även till andra myndigheter och 

organisationer. 

Då ett trafiktillstånd för beställningstrafik 

förnyas eller senast vart femte år skall 

landskapsstyrelsen kontrollera att tillstånds

havaren uppfyller de förutsättningar som 

krävs enligt 6 § 2 mom. för bedrivande av 

yrkesmässig trafik. 

15 § 

Tidtabeller och körår 

De utövare av linjetrafik som under 

följande körår ämnar bedriva personlinje

trafik skall årligen vid de tidtabellsmöten 
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som landskapsstyrelsen sammankallar och 

till vilka även post- och telegrafverket samt 

polismyndigheten på övervakningsorten 

skall kallas, framlägga sitt förslag till 

tidtabell för följande körår. Förslag till 

ändrade tidtabeller skall inom två veckor 

efter tidtabellsmötet tillställas övervaknings

ortens polismyndighet, som likaledes inom 

två veckor vidarebefordrar förslagen jämte 

sitt eget utlåtande, till landskapsstyrelsen. 

Statlig inrättning som bedriver personlinje

trafik skall inom tre veckor efter tidtabells

mötet Jnsända sina, förslag till ändrad tid-

. tabell direkttill lantlskapsstyrelsen. 

9!'f:"·.t1- - ~ -.·-~ -.·.- - - - - - ""' - "'" - - -,_f"' n • .. .,,. 

17 § 

Beställningstrafik med personbil. 

Beställningstrafik för personbefordran 

med personbil f'ar bedrivas inom stationsor

ten samt, i den mån så erfordras för ut

förande av beställning som mottagits av eller 

delgivits bilens förare inom stationsorten, 

jämväl utom denna. Därvid anses delgivning 

genom kommunikationsradio ha skett inom 

stationsorten. Har beställd körning avslutats 

utom stationsorten, skall bilen utan onödigt 

dröjsmål återföras direkt till denna ort. 

Under återfärden får bilen även utan 

föregående, inom stationsorten mottagen 

beställning tagas i bruk för personbefordran 

till stationsorten eller till annan ort. 

23 § 

Rättsmedel. 

Landskapsstyrelsens beslut att återkalla 

trafiktillstånd med stöd av 21 §kan inom 30 

dagar överklagas hos högsta förvaltnings-
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som landskapsstyrelsen sammankallar och 

till vilka även polismyndigheten på över-

. vakningsorten skall kallas, framlägga sitt 

förslag till tidtabell för följande körår. 

Förslag till ändrade tidtabeller skall inom två 

veckor efter tidtabellsmötet tillställas 

övervakningsortens polismyndighet, som 

likaledes inom två veckor vidarebefordrar 

förslagen jämte sitt eget utlåtande till 

landskapsstyrelsen. · Statlig inrättning som 

bedriver petsÖhlirijetrafik skall ·inom tre 

veckor efter tidtabellsmötet insända sina 

förslag till ändrad tidtabell direkt till 

landskapsstyrelsen. 
. . 

___ .,. ____ ., _____ .,, ___________ _ 

17 § 

Beställningstrafik med personbil. 

Beställningstrafik för personbefordran 

med personbil f'ar bedrivas inom stations

platsen samt, ·för utförande av beställning, 

även utanför denna: Har beställd körning 

avslutats utanför statiorisplatsen~ skall bilen 

återföras till dess statlorispfats. Under 

återfärden får bilen även utan föregående 

beställning tas i bruk för personbefordran. 

23 § 

Rättsmedel 

Beslut av landskapsstyrelsen kan såvitt 

gäller beslutets laglighet inom 30 dagar 

överklagas hos högsta förvaltningsdom-
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domstolen såvitt gäller beslutets laglighet. 

Annat beslut av landskapsstyrelsen, såvitt 

gäller beslutets laglighet, kan inom 30 dagar 

överklagas hos trafikministeriet. 

24 § 

Bemyndigande 

Närmare bestämmelser om hur yrkes

kunnande skall påvisas samt om sökandens 

eller den ansvariges tillförlitlighet och om 

verkställigheten av denna lag i övrigt utfär

das genom förordning.17 § 

Beställningstrafik med personbil. 
Beställningstrafik för personbefordran 

med personbil får bedrivas mom 

stationsplatsen samt, för utförande av 

beställning, även utanför denna. Har beställd 

köming avslutats utanför stationsplatsen, 

skall bilen utan onödigt dröjsmål återföras 

till dess stationsplats. Under återftirden får 

bilen även utan föregående beställning tas i 

bruk fOr personbefordran. 

stolen. 

(3 mom upphävt) 

24 § 

Bemyndigande 

Närmare bestämmelser om hur sökan

dens eller den ansvarigas yrkeskunnande 

och solvens skall påvisas samt om verk

ställigheten och tillämpningen av denna lag 

och av rådets direktiv 96/26/EG jämte däri 

gjorda ändringar utfärdas genom förord

ning. 


