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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

landskapslag angående ärldring av land
skaps lagen om yrkesmässig trafik. 

Före den 1 juli 1976 fastställdes trafiktaxa för beställnings
trafik enligt en uttrycklig bestämmelse i 77 § 1 mom. landskapslagen 

om motorfordon (25/58). Nämnda datum trädde landskapslagen om 

yrkesmässig trafik (33/76) i kraft, som upphävde hela 12 kap. 

i landskapslagen om motorfordon. I den nya lagen ingår ingen 

separat bestämmelse om fastställande av taxor. Enligt 7 § land

skapslagen om yrkesmässig trafik beviljar landskapsstyrelsen 

trafiktillstånd, i vilket skall anges taxan och övriga uppgifter 
som reglerar trafiken. Nuvarande standardformulär för trafiktill
stånd innehåller en klausul om att tillståndsinnehavaren skall 
iakttaga gällande taxa. Dessa taxor fastställer landskapsstyrelsen 
i enlighet med den allmänna prisutvecklingen. Landskapsstyrelsens 

behörighet att utfärda taxor för motorfordonstrafiken har inget 

uttryckligt lagstöd, utan denna behörighethar härletts ur 7 § 

landskapslagen om yrkesmässig trafik. Ordet "taxan" i första 

momentet i nämnda paragraf får anses syfta på vilket slags taxa som 

skall tillämpas och är följaktligen en svag grund för landskaps
styrelsens behörighet att fastställa trafiktaxor. 

Beträffande trafiktaxor gäller i riket att bestämmelsen om 
fastställande av trafiktaxor finns i 22 § lagen angående rätt att 

idka näring (FFS 122/19) och ett annat stadgande om trafiktillstånd 

finns i 9 § förordningen om yrkesmässig motorfordonstrafik (FFS 

646/70). Efter en ändring i lagen angående rätt att idka näring 

(FFS 961/77) ankommer det på trafikministeriet att fastställa 
trafiktaxorna. Innan ny taxa fastställs inhämtar ministeriet närings

styrelsens utlåtande eftersom taxorna har betydelse för den all

männa prisutvecklingen. 
Ändring i polismyndighets beslut söks enligt 23 § landskaps

lagen om yrkesmässig trafik hos länsstyrelsen. Dessa bestämmelser 

har delvis upphävts genom lagen den 16 februari 1979 om tillämp

ningen i landskapet Aland av lagen om ändringssökande i förvalt

ningsärenden (FFS 182/79). Enligt denn~ la" ~r landskansstyrelsen 

hö~re förvaltningsmyndighet på Aland i ärenden som enligt ~jälv-

styrelselageri för Aland (S/52) hör till självstyrelsen och inte 

angår beskattning. 
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Detaljmotivering 

7 . Enligt paragrafens nuvarande lydelse skall taxa anges i 

trafiktillstånd. Eftersanlandskapsstyrelsen fastställer taxor 
utan samband med beviljandet av trafiktillstånd, föreslås att ordet 
"taxan" i paragrafen utgår. 

2la §. Landskapsstyrelsen anser det motiverat att införa en 
uttrycklig lagbestämmelse om landskapsstyrelsens behörighet att 
utfärda trafiktaxor för både beställnings- och linjetrafik. Efter

som bestämmelsen inte h~direkt samband med trafiktillstånd bör 

den utformas som en särskild paragraf förslagsvis i s kap. 

23 . Enligt lagen den 16 februari 1979 om tillämpningen i 

landskapet Åland av lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden 

(FFS 182/79) utgör landskapsstyrelsen besvärsmyndighet. Följakt
ligen har i förslaget länsstyrelsen ersatts med landskapsstyrelsen. 

att hindra eventuellt missförstånd har en ändring av rnenings

byggnaden i andra momentet gjorts. 

d sning till det anförda föreläggs Landstinget till 

anta 

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

angående ändring av landskapslagen om yrkesmässig trafik. 

I enlighet med landstingets beslut 
7 § 1 mom. och 23 § 1 och 2 morn. landskapslagen den 1 

juli 1976 om yrkesmässig trafik (33/76), av dessa lagrum 23 § 2 rnom. 

sådant det lyder i landskapslagen den 11 juli 1978 (40/78) 7 samt 

fogas till lagen en ny 2la § som följer: 

7 §. 

Beviljandi aV trafiktillstånd 
1. Trafiktillstånd beviljas för viss tid enligt landskapsstyrel

sens prövning och i tillståndet ~kall anges den tidpunkt då 

trafiken senast skall inledas och, beträffande linjetrafik, linjens 

sträckning och övervakningsorten samt beträffande beställnings

trafik stationsorten, den person som ansvarar för trafik som utövas 

av sammanslutning, samt övriga villkor som skall iakttagas. Där så 

erfordras kan trafiktillstånd beviljas enbart för elevskjutsning, 
gällande endast viss skjutssträcka under visst eller vissa läsår. 



- 3 -

2la §. 
Fastställande av taxa 

Landskapsstyrelsen fastställer taxor för den yrkesmässiga 

trafiken i enlighet med den allmänna prisutvecklingen och först 

sedan berörda yrkesgrupper beretts tillfälle att yttra sig i 

ärendet. 

23 §. 

Rättsmedel 

1. Beslut som på grund av denna lag eller med stöd därav med

delade bestämmelser fattats av polismyndighet, kan inom 30 dagar 

överklagas hos landskapsstyrelsen. 

2. Landskapsstyrelsens beslut att återkalla trafiktillstånd me<l 

stöd av 21 §, kan inom 30 dagar överklagas hos högsta förvaltnings

domstolen såvitt gäller beslutets laglighet. 

Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 4 september 1979 ~ 
( 

~ ,~ • .,,? L-j' 
L a n t r å d Folke Woivalin 

Tillfällig lagberedningssekreterare 
n4~elL 
'tfo~an iindholm 


