
A 1 a n d s 1 a n d s k a p s n ä m n d s 

fr amställning till fl l a nds l a ndsting med försl ag 

N~ o 31/1948. till landskapshtg om tra fik med motorfordon i 

" l a ndskapet land. 

Vid plenum de n 27 februari 1 946 beslö t Land stinge t med anledning 

av landstine;sma._nnen Elis Anderssons m.fl~s pe tition om å tgärder för 

.. 
ändring av l a n dskapslagen om tra fik med motorfordon i landskapet •-

land, utfärdad den 29 juni 1940, giva landskapsnämnden i uppdrag 

"att i a v r::e titionärerna påyrkat avseende underkasta gällande Ja nd-

skapslag om trafik med motorfordon i landska p e t !. land en ingå ende 

granskning samt at t till l a ndstinget inkonmw med s å dant förslag til l 

ny l agstiftning e lle r ändring a v landskapsl ogen, som a v omständigheter 

na betingas. 11 I f örenäm:nda petition säges b 1. a. ; 

11 Land~k'lpslcgen om trafik med motorfordon i l a ndskapet land av 

den 29 juni 1940 har under den tid l agen v a rit i kraft i många ev-

seenden visnt sig otillfredsställande. Omstilildigheter, som bl.a. bi-

dragit härtill ä ro tra fikens utveckling under de gångna Bren, de tek-

niska framsteg, som gjorts sedan l agen trädde i k r aft, a v kr istiden 

våll2.de svårig heter för trafikens upprätthå l L ' nde samt vissa brist-

fälligheter, vilka från början vidlådde nämnda lag. Det vore för den f 



skull pa sin plHtS, a tt lagstiftningen uå ;; detta område underkastadea 

~evision så att den i görligaste mån skulle fylla sin uppgift att f r· 

och änd8l.'11ålsenlig utveckling och bringas å nivå med tidens krav 

ja en sund/Och modern telmik. Undertecknade vilja i sådant avseende 

främst fästa landstingets uppmärksamhet vid vissa omständigheter, Vi! 

ka ovillkorligen äro av den beskaffenhet, att en ändring beträffEnde 

dem snarast möjligt bör fås till stånd. Främst äro följande punkt er 

värda beaktande~ 

1. ~ 8 i gällande lag har ej tillämpats och kan ej tillämpas i 

praktiken - lilla lastbilar skulle i så fal 1 bliva paketbilar beroende 

på de i sistnämnda stadgande ingående bestämnelserna angående hjul-

trycket. 

2. I lagen sa1mas bestämmelser angående ombyggnad av exempelvi s 

personbil till paketbil . Det är under dylika förhållanden omöjlig t 

för vederbörande besiktningsman att faststä·l1n last kapaciteten för 

det ombyggda fordonet. 

3. Vidkommande de s.k. biltraktorerna saknas varje som helst 

lagbest änune lse 'i 

4. . ~ 5 mom . 2 i la...gen har ej tillämpats; detta därför att fl~r-

talet moderna motorfordon redan flera år före nu gällande lags ti ll'" 

komst ej hade i åberopade moment punkt 2 nämnt bromssystem. 

--

5. Gränsen me an 11 Yrkesm·a·ss1· 00' automob1·1tra fik och privat sådan 

bör uppdragas tydligare. ·övervakningen härav kunde lämpligen an-

b lt f . kn.. d a0 

V1° lken det J0 ämväl skulle anförtros en särskild i ra 1 amn , 

· t ti ll·am· -1or.· de s ·a·ven i andra avse en-kornma 2t t tillse 3. t t la gen nog gran , 

den. 

6. Nu gällande lag saknar bestämmelser om någon särskild, fast 

t b ·it i n vi·lken i första hand anställd person - närmas es lK n ngsma - , 

skulle övervaka trafiken. En effektiv kontroll av motorfordonen 

och trafiken förutsätter oundgängligen att en aylik tjänsteman eller 

motsvarande myndighet finne·s. 

7. Av behovet påkallat vore även, att en begränsning av antalet 

automobiler i yrkesmässig trafik kunde komma ifråga,· . varvid hänsyn 

skulle tagas såväl till allmänhete,ns behov som bärigheten av den yr-

kesmässiga trafiken., Jämväl borde utöv a re av yrkesmässig trafik be-

_,_ 1 dd ·· ·· fallet 11 redas större rätw s sry an nu'ar • 

Lagutskottet ansåg i sitt betänkande i ärendet , att landskaps l a gen 

den 29 juni 1940 i stort sett fyllt behovet under de år densarm:w. va-

rit i kraft, och ntt några allvarliga olägenheter vid dess tillämp-

ning icke yppats. Därmed vore det dock icke sagt, att lagen ur 

fackmannRsynpunkter kan förete brister, som med hä:risyl'l till trafikens 



- I 

utveckling och de gångna å rens tekniska fr amsteg borde avhjälpas. 

Efter att hava bemött d~ anmärkning~r ~ titionärerna framställt mot 

1940 års 1 andsk s ps l e g, s_äger lagutskottet: 

"Då anmärkningar emellertid från yrkesutöv arhå ll framställ t s mot 

lagen och förhå lla ndevis lång tid förflutit sedan dess utfärda nde, e . 
tid varunder särskilt tekniken undergått utveckling, s.ynes det vara 

skäl att underkasta lagen granskning och, där s ådant är påkall at, re 

vision. Huruvida denna bör bliva så omfattande som ~ ti tionäre:i;ina 

avse, at t en helt och hållet ny l andskop sL·g i:ir erforderlig, må re • 

sultatet av granskningen utvis.a.. 11 

Landska psnämnden, som i likhet rf).ed lagutskottet ans.er, att 1940 

års l~dskapsl:g i det stora hela fyllt behovet, ehuru densanma upp· 

tar "luckor" och brister, ställvis sådana 8V a 11 v arlig natur, ha r un 
~ 

derka stat lagen en ing ående grans lming . och beslutat upp g öra för' sl'.:g 

till ny landsk1psl 0-g i ämnet. Till detta beslut har Lmdsk apsnämndet 

kommit j~mväl av den orsaken, att i riket den 30 april 1J 48 utgiv its 

en ny bilförordning , i vilken beaktats s å v ·· 1 deri utveckling motor-

fordonstrafiken undergå tt de senaste å ren som de tekniska framste -

gen efter l;:J4 0 F örslB,get bygger dels på l'J40 [>r5 0 a rs lng s tillkomst. 

landskapslag och dels på förenämnda bilför ordning av den 30 apri l 

1948 j~te därtill s ig anslutande beslut ev ninister i et för kommuni-

katione-riia och de allmänna a rbetena av den 1 juni ,19±8, innefet t ande 

anvisningar ang åe nde verkställigheten av bilförordningen, samma minis-

teriums beslut a v den 1 juni 1948 innefattande instruktion för be-

si~tningsmän för motorfordon samt jämväl sanrrna ministeriums beslut 

den 27 april 1948 om konstruktion och utrustning av linje- och kombi-

nerad bil s amt trå dbuss. Likaså h a r beaktats bestämmelserna i Sve-

rige om den i landskape t så riklig t f ö r eko:rrrrr12.nde 11 bil4.r1:i.kt orn". 

I stället fi:i r ae j 1940 ~RnrlH:~ p drg f örekommande. benärnning &. r-

na automobil, r-;e rsonautomobil, lastautomobil, omnibusa.utomobil o.s.v. 

har landskapsnämnden i fCir' sl a get infC5rt benämningarna bil, personbil, 

buss o.s.v. Benämningarna automobil, personautomobil, ornnibusautomo-

bil o.s.v. äro synnerligen tunga och ov iga , och då de mycket viga re 

och lättare bil o.s.v. införts i rikets mot.orfordonslagstiftning samt 

helt wnnit burs ko.p i folksprå ket till och med i Sverige - s e tid-

ningspr©'ssen - b.ar landskapsnämnden ansett lämplie;t införa sagda be-

nämninga r i f örsl r..; get till 1 :~ ndsk a]:B ts nya motorfordonsls.g. Förs la-

get omfatb~r tio knnitel med 61 paragrafer. Kapitel I innehålle r 

allmänna bestämme ls e r, och här, har int2gits ett stadgande om, att 

landskapsL?gen även är tillämplig å trafi k med motorfordon å is. S8.- ·1 



dan bestä.mrriP lse finnes ej i nugäll e.nde l i:: nds lm psl '· g. Ny är även i i' landskapet bosatt ägare, samt därom att polismyndighet bör fäca 

3 § 3 mom. intagna definition på biltraktor. I övrigt är detta ka- förteckning eller kortregister över bilar med hemort i polismyndig-

pitel i huvµdsak överensstämmande med första kapitlet i 1940 års i~ 
J.i:' g. hets tjänstedistrikt. Särskilda kompletterande bestämmelser om 

Andra kapitlet bär rubriken "om bil och dess utrustning". Bestämme l- provnummerskylt har intagits i lagförsl o.get. Om bilförare, 1.ör-

ser ingå här om bils egenvikt, bärförmåga och totalvikt. Stadganae .. 1 kort, förarutbildning och förarexamen st~dgas i femte kapitlet. 

na:- om hjultryck i 1940 års lag, vilka w; titionärerna ansett vara Fordringarna beträff8Xlde förarutbildning och förarexamen äro i J.B. g-

icke tilJämpliga i praktiken, äro ersatta med bestämmelser om axel - försl~get betydligt strängare än i 1940 års lP..g. Nytt i lagförsla-

tryck. Riktningsvisare skall hädanefter vara obligatorisk på al la bi· get är, att vederbörande· polismyndighet utfärdi;r körkort. I 1940 

lar. I övrigt ingå i huvudse.k samma bestämmelser SJ m i 1940 års ll1 g, års lag tillkom detta bilbesiktningsmmnen. I riket har det alltid 

i vissa fall dock f örtydl:ig ade:- och utvidgade. Tredje kapitlet, v l'l. rs ankommit å polismyndigh_et att utfärda körkort. I Sverige hava bil-

st-_adganden i huvudslk äro likalydande med stadge.ndena därom i 1940 besiktningsmännen utgivit körkort, men även där korrimer man att snar-

års 
i 

lag, handlar om b esd.ktningsman och besiktning. · Nytt/fjärde kapit· ligen övergå till sarrnna system som i Finhmd enligt uppgifter, som 

le t om bilregistrering och igenkänningsmärken är e·gent'ligen biott att meddele.ts landskapets bilbesiktningsman vid en konferens för be-

bilägare, som önska r från kalenderåret's ·bö'rjan taga i bruk registre- siktningsmän i Stockholm. Det måste. 8.ven ur lämplighetssynpunkt an-

rad bil, skal 1 före utgången av oktober månad föregående år t il1stäl· - ses ti l lbörligt, att körkort utgives av anna n person eller myndig-

la poli ~myndi5heten ~i bilens hemort bilregisterutdre-get med · · E'.nte ek- het än den, som föranstaltar förarexamen. I ~efererande syfte h a r 

ning om efterbesiktning cc h intyg 9ver att ~örsäkringspremien er1-" gts. i förslaget intagits stadganden om i vad mån körkort utfärdade i 

Dessa handlingnr skola av pol:tsmyndigheten inom en vecka vidarebe - Danmark, Norge och Sverige medför rätt a t t föra bi1 i l a ndskEtpet 

: fordras till l anclskapsnämnden. Föreskrifter ingå även om registre - samt ang~Lende körkort för internationell trafik . Dessa stadganden, 

ring i landskapet av sådan i riket registrerad bi 1, SJ m övergått till s om grunda sig på av riket ingångnEi. konventioner, sk1 lle ju utan 



landskapslag.s tiftning gälla även i l a ndskap e t. Liknande stadgc:.nden tillf!illigt pL i lands~raps JL,gen uppräkn~de villkor befordra per-

ingå ju även i 1940 års lag. Om kör'l1ing ne d bil stadgas i sjätt e soner till stl.dona a ndakts-, fest-, föredrags- och andra liknande 
r 

kapitlet . Här ingå noggranna före~krifter angå ende högsta tillatna I tillfällen, till vilka ortsbefolkningen ej är i tillfälle att fär-

axeltryck 09h bredd vid körning på gata och landsväg samt med hän - das med ann t l· onnnunikationsmede 1 och för skälig kostnad . I ömrnen-

syn till br O:?.rs och färjors bärighet. För pakB tbil, buss och k om-
1 de fal 1 kan för o.re av l a stbil under färd upptaga högst fem fotgän-

binerad bil har maximihastigheten f astställts till 70 kilometer i gare på l a stflaket för kostnadsfri befordrhn, om flaket är försett 

timmen ~ch för Ja stbil ti 11 50 kilometer i tinnnen. I övrigt är me d uppstående kanter, och vederböra nde utan risk kunna sitta där. 

maximihastigheten ej begränsad. Föreskrivet är d o ck, att hastighe- I sluten pa ketbil får inom ramen för des s bärighet upptagas för-

ten bör nedb:ringas under mörker och i dimma samt invid skola, sj uk· utom för a ren h<.:5 r; st åt ta passagerare, om bilen är försedd med sitt-

hus och p~ bro ävensom eljest på farliga ställen samt där farten pl <J. tse r,- som besiktningsr;1&nnen godkänt för sM..m transport. In-

enligt uppst ä llda trafilanärken bör saktas elle r särskild försikt ig- skränlmingar i traf iken ti 11 visst s l-98 av motorfordon, h a stighet , 

het i aktt ag2 s . I gs.thörn och annan traf ikledskonning eller där axeltryck, totalvikt och bredd, lastens längd samt användningen a v 

körbanan är s f.. dan_, att bilen lätt slirar, får ej större hastighet siäpvagn på viss gåta, väg, vägdel elle r vis s t område kan påbjudas 

användas, än att bilen vid beh~v kan tillräckligt hastigt stannas. av landsks.psnäm..'1.den, där ortsförh:'.'t llnnclenn dett rr p å kalla på l an det 

Med lastbil· skall överhuvudtaget blott ls. st befordras. Likvä l j och i Marieh 8. J1'.1!1 av maglstraten. 

kan med s å dan l:; il kostnadsfritt transporteras a rbe~are eller för 
I 

Sjunde kapitlet liandlar om släpvagn, motorcykel och vissa andra 

lastning och lo s sning av bilen erforderligt hjälpmanskap till 2r- fordon. Före skrifter ingå om användningen av släpva gn och s 18.p-

oets- eller anna n plats och tillbaka på villkor, att polismyndig- släde, till vilka motorfordon släpvagn och släpsläde får tillkopp -

hets anyisningar för sådan transport i akttag a s. Lastbil får 1:11" e n las, deras konst ruktioh och utrustning m.m. Enligt förs Js. get f å r 

med polismyndighets för var je gång meddela de skriftliga tillstånd ·släpvagn även kopplc..s till personbil, vilket icke är tillåtet en-



1940 urs 1 ag . Angående motorcykel är uttrycklige n stadg~t 
J 

a tt bestämm_els e rna rör_ande per...sonbil i p rive.t trafik skola i ti11-

lämpliga delar g ä lla jämväl motorcykel, dock med särskilda uppräkna .. 

de avvikelser och tillägg. Traktor och biltraktor skola anses så som 

1a stbila r, då de registrerade användas försedda. med släpvagn för 

godsbefordran, och körhastigheten är då f a stställd till högst ·20 

kilometer i tirmnen. Om motorsläde stadgas , att s å dan blott med 

landskapsnämndens tills t å nd :får användas för befordran av persone r 

och gods. 

I åttonde kapitlet stadgas om användningen av bil, som för till-

fälligt bruk införts till landskapet frå n utlandet. Sådan bil får 

med egen maskin föras till närma ste po·lismyndighe t, f a st än den saknn 

igenkännings- och n a tionalitetsmärken. Företes f ö.r s åcian bil be -

siktnings intyg av l a ndskBpets besiktningsman eller intyg av finsk 

konsul i ägarens eller innehavarens hemland eller av polismyndighet 

därstädes, att bilen är så beskaffad, at t den enligt 2ällande be -

stämmels e r i heml~mdet, där f å r använda s i trafik,, äger polismyndi g• 

het i l ands lrn pet meddela tillst å nd att tillfälligt bruka bilen inom 

landskapet under högst tre månader. Om meddelat tillstånd skall 

0 polismyndighet ofördröjligen underrätta l andskapsnänmden, som knn "t• 

terkalla til l~tåndet, om fog därtill förefinnes. P8. s ådan bil 

skall anbringas ett särskilt igenkänningsmärke, varom föreskrift 

ingå r i förslaget . Brukas bilen längre tid 2.n tre månader, skall 

densamma i vede rbö:t::lig ordning regis tre ras. Med i internat ionelJa 

konventioner om biltrafik omförmälda registrerings- och igenkän-

ningsmärken försedd b~l får även begagnas i l andskapet under en tid 

av högst tre måna der. I refererande syfte har här också inta-

gits bestämmelser om vem eller vilka i Finland äro berättigade att 

utfärda interna tionella tillståndsbevis och körkort. 

Nionde kapitlet innehåller föreskrifter om yrkesmässig biltra-

fik, som må utövas antingen så som linjetra fik eller områdestra fik. 

Med linjetrafik avses regelbunden trafik på viss sträcka, medan 

områdestrafik innefoc tar 110rres- eller beställningskörning inom 

visst område. Til l stå nd til l linjetrafik; samt områdestrafik på 

landet meddela s av landskapsnännden, medan s ådant tillstånd för .. 

områdestrafi k; i Marie hann gives av polisinrättningen. Tillstånd 
) 

til l linjetrafik medde l a s tillsvidare elJ.E r på viss tid, och till-

stånd til1 områ destrafik för högst fem å r. Vid qeviljandet av 

tillstånd till linjetrafik skall bl. a . trafikövervakningsort för 

trafiken bestärrnnas. Trafikövervakningsortens polismyndighet å -
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743 
ligger a t t övervaka,· att trafiken ut övas i enlighet med trafik-

L 

Sådant tillstånd kan givas blott, om den regelbundna linjetrdfå~en 

til l ståndet, och sagda polismyndighet kan på ansökan tillåta, at t ej därav lider men. 

linjen vintertid förko3'J'tas eller att trafiken på grund av snöhinder Vid beviljande av tillstånd till områdestrafik . skall, utom an-

eller annan tvingande orsak avbrytes. Underlåter t ilJ.ståndsha varen nat, bestämmas stationsort för bilen. Där övermäktigt hinder el-

att utan giltig orsak igångsätta trafiken på därför bestämd tid, ler annat giltigt skäl ej föreligger, ska ll områdestrafikant vara 

skall tillstå ndet anses förf a llet. Innehfiv a ren av linjetrafik- skyldig att på anhå llan utföra körning i enlighet med trafiktill-

tillstånd skola va rje år, om de ärna under följande körnings~r • ståndet. Tillstå nd till områdestrafik innefattar även rätt att 

körningsåret rälmas från den 1 juni till påföljande 1 juni - av företaga tillfällig färd utom trafikområdet~ Bilen skall då utan 

landskapsnämnden sarmnanka as till tidtabellsmöten, till vilka dröjsmål föras til l bRka till stationsorten, varvid föraren får å -

även "besiktningsmannen och övervakningsortens polismyndighet sk ola taga sig transport i återfärdens riktning. 

kallas. På dessa möten skola linjetra fikanterna framlägga förs12.~ Vid prövning a v ansökan om beviljande av tillstånd till såväl 

till tidtabell för det fÖljande körnirgsåret, och dessa förslag linje- som områ de strafik skall särskilt beaktas, huruvida den til l -

skola inom en vecka efter mötet tillställas övervakningsortens ärnade trafiken ur synpunkten av det allmännas intresse och med 

polismyndighet, som sedan vidarebefordrar ~örslagen jämte eget hänsyn till de t ra.fikmöjligheter, som redan finnas, är behövlig 

utlåtan:le till L tnds:ka psn ämnden. Före körningsårets ingång och ändan å lsenlig , varjämte sökandens tillförlitlighet, veder-

fa&tställer landskap snämnden tidtabelle rna. häftighet oo h förmåg a att handhava trafiken bör utrönas. Därutöver 

Regel är att linjebilarna få trafikera blott den fastställda skall söka nden ing iva bevis över sin Srejd samt däröver, att han 

linjen. Til1 ståndshavaren är likväl berättigad att med skrift - råder över sig och sin egendom eller, där sökanden är bolag el ler 

ligt tillstånd av po'1i smyndigheten på övervakningsorten uthyra bi- andelslag, utdrag ur handelsre g istret jämte bol agsordning eller 

len för tillfällig exkursion eller fä·rd utom den egentliga linjen• andelslegets stadgar . Då den, som e rhå llit tillstånd till trafik, 
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ej längre uppfyller förutsättningarna för trafiktillstånds er-

hållande ell er där trafikvillkoren i~ke iakttagits samt då trafi -

, ken ej behörigen handhaves, kan meddelat tillstånd återkalJa s för 

viss tid e llc r helt cc h hållet. 

Tiönde kapitlet innehåller straffbestäminc lser för ö.rerträdelse 

av 1 and sk aps:lag:ens be st ämme Ls er samt för förande av motorfordon i 

berusat eller av alkoholdrycker påverkat tillst~nd. ·Bestämmelse rna 

äro i det stora hela desannna som i 1940 ~rs Jag. Beträffände he lt 

och hållet återkallat körkort för rattfylleri har J9 40 års lags be• 

stärmnelse att+ landskapsnä:rri.nden efter fem års förlopp från åter -

kan 
kallandet ;bevilja vederbörande rätt att ansöka om nytt körkort nu 

bortfal,lit. Har körkort återkallats för minst et-t år, skall ti ll· 

kännagiv ande därom genom vederbörande polismyndighets försorg ut an 

dröjsmål införas i tidningen Poli ·sunderrättelser • . -Detta förfarande 
~åste anses lämpligare än det hittills praktiserade att kungöra om 
a terkallandet j_ tidningen "Åland". Samtliaa polismY.lldi R:heter 
i riket erh2.11o. n8_mligen Polisunderrättelser, och får en effektiv 

, kontroll i helG landet är kungörande i Polisunderrättelser ett 

, mycket gott medel. 

Landskapsl ugen .är r'.öreslagen att träda i kraft omedelbart , och 

för detta har särskilda övergångsstadganden intagits. 

Hänvisande ti 11 före st,ående får. landskapsnämnden vi$rdsammast f ö-

relägga Landstinget t:i,.11 antagande nedanstående 

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

om trafik med motorfordon i landska pet A_land. 

På framställning a.v Ålands landskapsn2.nmd har " lands landsting 

antagit nedanstående 

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

om trafik med motorfordon i landskapet J\ land .• 

I enlighet med },lands Lindstings beslut stadgasS 

I Kap. 

Allmänna bestämmelser. 

1 §. 

1. Trafik med motorfordon är tillåten på äL lmän väg, gata och 

annan allmän pl:::i.t s, med iakttagande av de närmB. re fö~e skrifter, 

som ingå i denna landskapsla g eller på grund av densamma meddelas. 

2 . Stadeendena i denna landskapslag äge tillämpning jämväl med 

avseenqe på trafik med motorfordon på is och enskild väg, som all-

mänt bef'are s. 

2 §. 

1. Högsta inseendet.över trafiken med motorfordon i landska pet 

" Alaqd samt den allmänna övervalmingen av denna trafik inom J.and-



skapet tillkommer landskapsnämnden. 

i 
\ ' 

2. Den närma ste tillsynen över trafiken med motorfordon och den 

omedelb a ra övervakningen av därom gällande bestämmelsers e fteri,·evnud 

ålige;er poli srn.yndighet i landskapet. 

3. Landsk8psnämnden äger dessutom förordna är en andra härför lämp .. · 

liga personer att äverv f:, ka trafiken med motorfordon. 

~. Med avseende å trafikens övervakande tillkom.lner besiktningsman 

· och av landskapsnämnden förordnad trafiköverv 5.kare pol:is mans be·fogen· 

heter. Förordnad trafiköve~vakare skall tilldelas tjänstetecken 

och förordna nde, vi.J.ka vid ö.r ervalmingens utöv ande skola på anfordran 

uppvisas. 

3 §. 

1. Med bil förstås motorfordon, till v a rs k onstruktion oskiljak-

tigt höra minst tre hjul. För personbefordran avsedd bil är p e r -

s o n b i 1, då däri finnas platser för högst nio personer, förare n 

medräknad, och b u s s , då platsantalet är större. Uteslutande fö r 

godsbefordran avsedd bil kallas p a k e t b · i 1 , då dess totalvikt 

är högst 2,6 ton och motorunderredet av samma konstruktion som en 

personbils, eljest 1 a s t b i 1 • För såväl person- som godsbe -

fordran avsedd bil kallas k o m b · d b i 1 i n e r a • Brand- 1 

a m b u l a n s - , 1 i k - och 
~ '-!i2 

b ä r g n i n g s b i 1·~~~ 
- t·- ~;. ..., 

äro endast för dessa ändanål byggda och utrµstade bilar. 

2. Tvåhjuligt motorfordon kallas m o t o r c y• k e 1 och på 

medar l öpti nde m o t o r s 1 ä d e. Användes t r a k t o r e 1-

ler b i 1 t r a k t o r på ål lmän väg för t:rmnsport, skola järn-

väl dessa betraktas såsom motorfordon, utom d& de användas i hu-

vudsak apt:ingen för lantbruksändamål cc h endast på den kommuns om-

råde, där dess inne he.var-e idkar lantbruk eller för byggande eller 

reparation av väg eller som dragfordon för minat :fordon el ler ar-

betsredskap. 

3. Ha r bil ombygg ts f,ör att användas som dragfordon för an-

nat fordon eller arbetsredskap på sådant sätt, 

a) att bak~xe ln icke ä~ försedd me d f jädringsanordning, som 

upp bär chas siet, 

b) att avståndet mellan de yttersta hjulaxlnrna icke över:;itiger 

225 centimeter, samt 

c) att de driv " nde fordonshjulens v arvtal icke överstiger en 

tiondedel av motorns varvtal, 

skall så dm t fordon, därest det med hänsyn till den verkställda 

. ompyggnaden ä r up]:Bnbart, att fordonet icke vidare är avsett att 

l 

I 



...... 
~ ~~ .. 

självständigt nyttjas för utförande pv-transporter, a nses så som 
./. 
il 

• motorredskap och benämnas b i t t r a k t o r • 

4. S 1 ä p v agn elle r s 1 ä p s 1 ä . d e ~r för framfö~ 

rande med tillhjälp ~v motorfordon avsedd va gn eller släde. 

av 
5 . I fal 1 ;Ovisshet el Je r beträf;fande användning av annat slags 

motorfordon än i denna paragraf nämnts , äger landsk r:msnämnden be -

stämma, till vilken grup D fordonet är att hänföra , eller rredaela 

erforderliga anvisningar beträffande dess användning . 

6 . Vad . om äe;nre av motorfordon stadgas, skal 1, där fordon öve r-

lämnats at t varaktigt brukas av annan, gäll~ jämväl innehavaren . 

II Kap . 

Om bil och des s utrustninq . 

4 §. 

1. Med bils e g e n v i k t avse s bilens vikt i fullt 

driftfärdigt skick med fullständig ut r ustning, inberäknat nödiga 

verktyg, rese rvringar, bränsle , olja och vatten . 

2 . Bils b ä r f ö r m l g a är des s största tillåtna gods -

och personbelastning . Vid _ dess bestämma nde skall vikten av s~väl 

bilens personal som största tillätn~ pas ~ agerarantal s~ beaktas , 

• att för varje pers on beräknas en vikt av 75 kilogram. 

I 

., 

I 
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1 
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3. Summan av egenvikten och Bärförmågan är bils t o t a 1 

V i k t ,. 

4. Bils a x e 1 t r y c k är den tyngd , som av bilens total-

vikt uppbäre s av någon av dess axlar. 

5. De för riket utfärdade bestärrnnels erna angående den största 

totalvikten och de största axeltrycken för viss typ av buss, Ja st-, 

paket- och k ombine rad bil samt för last- och pake tbil det 

största ·flaköve rhänget äro gällande i lan:ls kapet l and. 

6. Bils bärförmåga bestämmes ·a v besiktningsman inom ran en för 

den fastställda to 1. alvikten . 

5 §. 

1. Bil skall vo.rs så kon_struerad, att den är fullt tillförlit -

lig och i övrigt för sitt ändmnål lämplig. 

2. Bil ska ll v ara försedd med; 

a) styrinri:ittning på vänstra sidan; 

b) ant-ingen två av varandra oberoende system för bromsning el-

ler e t t system, som kan påverkas av två a v va randra ober03 nde an-
. 1 

! 

ordningar, av vilka d f'n ena kan verka även om den andra r åka r i 

olag; i båd a fållen skola bromsningssystemen vara tillräckligt ef-

fektiva; 



c) om förbränningsmotor <:tnvände s, effektiv .ljud.dämpare; · . 

d) lämplig app=i. rat föra V giv ande 8.V ljudsi~a"l samt backspegel 

som å ~:i ndra än pe rsonbilar skall vara fastsatt på vänstra sidan 
• 

utanför kar·Q:iseriet och vari föraren skall kunna iaktttaga trafiket 

bakom bilen; 

e) framtill på vardera sidan av bilen 
f J. ärr 1 J. · 1 u .s , V.J. • 

ka med vitt ell_er gult sken belysa vägen minst lQU meter framför 

.bilen, och icke bli=ind ~nde n a·· r 1 J. u 
~ s samt, i förening med 

dessa eller fristående, icke bländande p a r k e ,r i n g s -

1 j u s , ävensom bakti 11 n u m m e r 1 j u s , som med vitt sken 

väl belyser bilens igenkän~ingsmärke och visar rött sken bakåt; 

f) tydligt rött el Je r 1"öd-gult s t o p p 1 ju .s baktill ant i n· , 

gen i föreni~g med det i punkt e) nämnd2 nummerljuset eller fri-

stående; 

g) riktningsvisare av vederbörligen godkäna typ; 

h) på vardera sidBn av förarhytten på la st- och pi. ketbil tyd l i g 

uppgift om bilens bärförmåga, totalvikt cch axeltryck; samt 

i) anordningar va rigenom vindrutan framför föraren hålles genom· 

skinlig. 

3. På bil må ej finnas något, som skymmer förarens utsikt över 

körbanan framåt eller åt sidorna. 

4. Motqrn får icke utsläppa rök eller illaluktande gas i sådan 

h t där av uppkommer. grad eller på sådant sätt, att olägen_ e 

5. Hjulax~ländarna få icke everskjuta bilens ytterlinjer, ej 

helle r f å 0 karos s er:he t finnas ut skjutande låshand tag, hakar e 1-pa 

d · .som kunna ·vålla f2ra eller .olägenhet i tra.:. ler andra anor ning~r, 

fiken. 

6. Förlän8ning eller annan k onstruktiv förändring av bils under-

rede får icke verkställas utan vederbörligt medgivande • 

7. Angående konstruktion och utrustning av bus~ och kombinerad 

bil gäller därom meddelade erforderliga tiJläggsbestämrnelser. 

8. På personbil, som användes i yrkesmässig trafik, skall mitt 

över vindrutan finnas ett signalljus, som utsänder gult sken, när 

bili&n är ledig . 

9. Landske.psnämnden äger rätt att bevilja eftergif't från be-

stärnmelserna i denna paragraf. 

6 §. 

1. BiJqjulen skola vara försedd a med luft ringar . 

2. På hjulringarna må tillfälligt anbringas glidskydd, som ej 

skada vägen. 



.. 
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3. Luftring bör hava sådan a dimensioner, att d~n del av bil\n~ 

största tillåtna totalvikt, som vilar på · ringen, icke överstiger 

den för ringen enligt tillverkarens anvisning-ar e~ler i meddelad \ 

föreskrift tillåtna belastningen. 

4. Det inre övertrycket i ring får utgöra högst 6 atmosfärer , 

där icke beträffande någon bil eller biltyp anno~lunda ..,. bestäm~s . 

III Kap. 

Om besiktningsman och besiktning. 

7 §. 

1. För verkställande av ·besiktning a~ t f d mo or or Qn och annan i 

denna landski:rp slag avsedd förrättning anställes en besiktningsman,_ 

Landskapsnämnden kan vid behov tillsätta biträdande besiktningsma
1 

2. Besiktningsman f ö:rord:pas av landska p8nämnden, efter det be· 

fattningen varit under fjorton dagar lediganslagen. Där omstän-

digheterna s&d811t föranleda, må dock förordn andet. a v landskapsnä~ 

den återkallas. 

3. Besiktningsman åtnjuter arvode, som fastställes av landsla ps 

nämnden inom ramen för därför beviljade ansl2g. 

4. Instrukti"on fo··r be "kt si ningsmannen utfärdas av landskapsnän1!1" 

den. 

8 §. 

1. Kompetensvillkor för besiktningsmansbefattning är, att veder-

bärande avl ag t ingeniörsexameq vid tekniska högskolans maskininge-

niörsavdelning el ler genomgått ful l ständig lärokurs vid tekniskt 

instituts maskinbyggnadsavdelning, att han genom företedda intyg 

styrkt sig vara väl bevandrad inom bilf:acket och förtrogen med gäl-

lande trafikstadganden samt att han inneha r yrke.skörkort, berätti-

gande att föra lastbil. Från dessa kompete~sfordringar kan land-

skapsnämnden bevilja ,eftergift. Biträdande besiktningsman bör 

innehava giltigt körkort· för lastbil och erfPrenhe,t inom bilfacket. 

2. Besiktning sman och biträdande besiktning sman må ej i n ågon 

form bedriva tillverlming, repar~tion eller försäkring av, ej hel-

ler h andel med motorfordon eller dela r . av motorfordon eller annan 
' 

rörels e eller verksamhet, som måste anses oförenlig med besiktnings -

mans ål:igganden. Besiktningsman må icke utan landska psnämndens 

begivande innehava annan befattning. 

9 §. 

1. Innan anmälan göres för registrering av i landskapet förut 
' 

icke registrerad eller ur registret avförd automob~l, skall den 

underkastas besiktning och vid denna första besiktning godkännas. 
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2. Vid första besiktning skall genom automobi1ägarens försorg mässig trafik, tillsammans med vederbörande polismyndighet. 

alla ni;>diga uppgifter meddelas besiktningsmannen samt fordonet 3. Bussar och kombinerade bilar böra efterbesiktigas två gång_§.r 

framföras för besiktning. s d 
e an de meddelade uppgifterna blivit om året, första gången under tiden april - juni och andra gången 

kontrollerade ~h i mån av behov kompletterade 
samt vid företagen under september - november. 

provkörning utrönts, ·att automobilen Up ]Jf'yller fordringarna i den- 4. Har sådan ändring av bil företagits, som föranleder ändring 

na landskapslag, skall över förrättni·ngen i·nom 0 

tva dagar utfärdas av anteckning i registret, eller finnes anl©dning att misstänka 

besiktningsinstrument i tre exemplar, av vi"lka 
besiktningsmannen ~ att bil ej längre är i före skrivet skick, skaJ. l den af örd;r:öjligen 

håller ett. 
Landskapsnämnden be-stämmer, vilka upp gifter besikt- besiktigas. 

ningsinstrumentet skall •innehålla. 5. Sedan besiktning verkställts, skall anteckning därom av be-

3. Besiktningsman är berättigad att utan 
besiktning och prov- , siktningsmannen införas i registerutdraget. 

körning utfärda besiktningsinstrumentet fo··r ny, 
av' känd fabrik ti l l· 

verkad personautomobil. 
,1. Är bil icke i föreskrivet skick, fEr den ej begagnas, inn3!1 

10 §. felet avhjälpts. Bilens igenkänningsmärken och registerutdraget 

1. Bil skall å rligen före utgången · . 0 

av Juni manad genom ägarens skola 8.V besiktningsmannen ~ l ler polismyndigheten. omhändertagas, 

försorg framföras till efter be s'i .k t ni n g. I fråga om tills felet EJ.Vhjälpts och bilen . vid förnyad besiktning gen känts 

tidpunkten kan besiktningsman likväl 1· vi· ssi:i 
- fal 1 bevilja avvike lse1 

för trafik. Medför bristfäll:i. gheten icke omede 1 bar fara för tra-

för såvitt sådant i samband•med b "kt 
esi ningsförrättningarnas anord- fiksaK:erhe~en, äge besiktningsmannen rätt att, innan åtgärd till 

nande är påkallat. förhindrande av bilens anv,ändning vidtages, förelägga viss tid, 

2
• Besiktningsmannen fastställer tid och plats för efterbesikt - inom vilken bristfälligheten bör vara avhjälpt. 

ningen och verkställer den i fråga om bil, som användes i yrkes- 2. Hava igenkänningsmärk~na och registerutdraget omhändertagits, 



kan bilens ägare likväl berättigas att föra bilen med tillhjälp a.v 
av äganderätten till bilen fogas överJ.åtelsehandling eller skrift-

dess egen maskin till reparationsverkstad eller bilens hemort. och 
ligt intyg av två trovärdiga J.::B rsoner, besiktningsinstrumentet i 

efter reparationen till förnyad besiktning . Över igenkänningsmär .. 
två exempla r samt bevis över att stadgad fö rs äkring blivit tagen. 

kenas och re gis te rutdragets. o:m.."11.änd ert o.g::mde skall i så fall utfär .. 
2. Har ägaren styrkt sin äganderätt till bilen· och är denna be-

das intyg, utvisande, vart bilen får föras och huru länge intyget 
hörigen förs8.krad samt enligt besiktningsinstrumentet godkänd för 

är giltigt. 
trafik, skall, där bilens axeltryck och -bredd icke överstig a före-

12 §. 
skrivna maximital , bilen registreras och re gisterutdrag utfärdas 

Polismyndighet bör genom borttagande av igenkänningsmärkena el-
åt ägaren. 

ler på annat tjänligt sätt hindra användning av sådan bil, som . 
3. I registret skola för varje bil antecknas regisrreringsdagen 

icke i vederbörlig ordning underkastats efterbesiktning. 
och registernumret, de i besiktningsinstrumentet ingående uppgif-

IV Kap. 
terna, besked om försäkringen enligt försäkringsanstaltens intyg, 

Bils registrering och igenkänningsmärken. dagen för re c isterutdragets utfärdande s amt de upr gifter rörande 

13 §. 
bilens beskattning, som särskilt föreskrivits. 

1. Bil f ä r ej, innan den behörigen registrerats och försetts 4. Angående registrering av bil skall landskapsnämnden göra an-

med igenkänningsmärken, användas i trafik, utom i de fal 1, som 
teckning i de t dup:B ttexemplar av besiktningsinstrumentet, som åt -

avses i 21, 42 och 43 '§ §. 
följt registreringsanmälningen, och inom en vecka.efter registre-

2. Bilre gister föres av l a ndska psnämnden. 
ringen insända detta exemplar till besiktningsmannen i bilens hem-

14 §. 

1. Anmälan för registrering av bil ska ll av ägaren göras skrift- 5. Registerutdraget rörande bilen skall tillhandahållas anmäla-

ligen hos landskapsnämnden. Vid anmä~ningen skol~ för utredande ren inom en vecka efter det registreringsanmälningen inkommit til l 



landskBpsnämn.den. F.i.B.r anmälningen länmats till polismyndigheten, årets börj a n, skall han före utgången av oktober månad föregående 

bör · denna inom en vecka översända handlingarna till landskapsnänm .. år tillställa polismyndigheten i 'bilens hemort bilregisterutdra- .. 

den. get, försett med anteckning om att efterbesiktning •för detta år 

, 6. Angående landskE.psnänmdens skyldighet att med vissa uppgif- verkställts; så ock, om försäkringsskyldighet föreligger, av ve-

ter rörande i denna landskapslag avsedda motorfordon tillhandagå derbörande försäkr•ingsbolag utfärdat kvitto eller intyg över att 

länsstyrelsen-i landskapet Åland är särskilt stadgat. försäkringspremien för bilen erlagts för försäkringsperioden 

15 §. under detta ' år . Nämnda handlingar böra av polismyndigheten inom 

1. Registrerad bil erhåller igenkänningsmärke i två exemplar, en vecka vidarebefordras till landskapsnämnden. De behövliga antec 

som anbringas på bilen, det ena framtill och det andra baktill, ningarna införas i registerutdraget i så god· tid, att det kan till-

på synligt ställe. handahållas sökanden inom december månad. Erhåller polismyndighe-

2. Bils igenkänningsmärken utlämn8.S på s~a_gång registerut- ten registerutdraget · i november eller december, är ~aren berätti-

draget l öses . gad att utfå det för~t i januari. 

3. Har bils igenkänningsmärke gatt förlorat eller skadats, 2. Önskar ägare av registrerad bil senare, än i 1 mom. är sagt, 

skall bile ns ägare genom polismyndighetens förmedling mot stadgad taga denna i bruk, bör han i god, tid tillställa landskapsnämnden 

ersättning anskaffa nytt märke. de i 1 mom. nämnda handlingarna. Sker detta genom polismyndighets 

4. Landskapsnämnden medde lar närmare anvisningar beträffande förmedling, skola handlingarna inom en vecka vidarebefordras till 

igenkänningsmärken och deras tillverkning samt fastställer den land'skap snämnden, som gör erforderliga anteckningar i regis te rut-

ersättning, som av bilägaren skal 1 för dem erläggas . draget eller utskr.iver nytt utdrag inom två veckor" eller, om 

16 §. handlingarna inkommit i januari, inom en månad efter mottagandet. 

1. Önskar ägare av re · t d 1 gis rera bi använda denna från kalender- Skall bilen tagas i bruk i maj eller juni, böra handlingarna till-



ställas landskap snämnden'minst en månaä. före den ds,g, då bilen är 
igenkänningsmärke n, varvid han tillika skall ingiva registerutdra-

avsedd att tagas i bruk. 
get rörande bilen och, om bilen övergått till ny f:gare, · med iakt-

3. Registrerad bil, som icke under loppet av två på varandra 
tagande av föreskrifterna i 1 mom., jämväl utredning om äganderät -

, följande kalenderår anmälts till begagnande, skall avföras ur re -
ten och försäkr:tngen . ·När 8.gere n erhåller det nye, registerutdraget 

gistret. 
och de nya igenkänningsmär+kena , skole. bilens tidigare igenkännings-

~ 
1 . övergår registrerad bil till ny ägare, skall den förra l:g a -

17 §. 
märken av honom överlämnas til1 landsk"'tpsnämnclen. Om den verk-

ställda regist~eringen samt bilens nya hemort och igenkännings-

ren överlämna bilens igenkänningsmärken c:ch registerutdrag till den 
märke skall l BndskHpsnämnden underrätta länsstyrelsen i det län, i 

nya ägaren. Denna skal 1 inom två veckor, efter det han blivit bi,-
riket, där bilen tidigare v a rit re g istrera d. 

lens ägare, hos lands kap snämnden göra anmälan om i:g ande rättens 
3 ,. Byter bil ägare, är den förra l:g aren berättigad att hos 

övergång med bilägg·-· nde RV utredning om äganderätten samt regis -
landskapsnämnden göra anmälan om bilens . överlåtelse . Har han till- 1

1 

terutdraget och försäkringsintyget. Har äganderätten övergått ge -
• 

' 

I
l lika genom överlåtelsehandling eller av två trovärdiga personer 

nom arv eller testamente, rälmas tiden för anmälningen från arvskif-. ' " utfärdat intyg , utvisande den nya ägarens fullständiga namn och 

tets slutförande ellPr, därest arvski[te ej verkställes, från bo-
adress, styrn~ äganderättens övergång, skall anmälningen anteckna s 

uppteckningscagen och ~ fråga om testamente frå n den dag d e tta vun-
i registret. Sådan anmälan fritager dock ej den nta äg aren från 

nit laga kraft. Landskapsnä:rrmden skall i registret cc h registerut -
h~ns anmälningsplikt. 

draget införa anteclming om äganderätt~ns övergång. 
4. Har i förhållande, som finnes anteclmat i registret, skEtt 

2. Sker så dan ändring, att i riket registerad bil får hemort i 
ändring än i denna paragra~ nämnts, skall bilens ägare inom två 

landskapet, är bilens ägare pliktig att inom två veckor hos land-
' veckor göra anmäl a n därom hos landskapsnämnden för 'anteclming i re -

skapsnä:rrmden anmäla bilen för registrering och erhåll~ nde av nya 
~istret och registerutdraget. 
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5. Har registerutdrag i syfte, som omförmälts i detta kapitel , 0 b·1·· Registerutdraget ,skall vid äventyr av utmätning hallas 1 agaren. 

lämnats till myndighet och är bi~ens användning eljest tillåten, lösas inom en månad efter Q.et utdraget sålunda kommit polismyndig-

7 
skall myndigheten öve.r inlämnande utfärda intyg, vilket interimis- heten till handa. 

tiskt gäller san registerutdrag. 2. De skriftliga anmälningar, bilägare är pliktig att göra hos 

18 §. landskapsnänmden, kunna av honom insändas genom polismyndighetens 

Har registir?erad bil förstörts eller kommer den av annan orsak f örmedli_ng. 

icke vidare att användas, skall ägaren inom en månad eft er det bi- 3. Polism;;-ncUghet äger ej rätt att för OJannämnd eller annan i 

lens användning upphört därom hos landskspsnämnden göra skriftlig denna förordning förutsatt förmedling uppbära ersä~tning. 

anmälan för.bilens avförande ur registret. Till anmälningen skall 21 §. 

fogas bilens registerutdrag och igenkänningsmärken. 1. Oregistrerad, med provnummerskylt försedd bil må på villkor, 

19 §. att dep är behörigen försäkrad, föras med anlitande av bilens egen 

1 . Polismyndighet och besiktningsman skola var för sig föra maskin i följande fal 

förteckning eller kortregister över bilar med hemort inom deras a) då fråga är antingen om bil, som av rörelse, vilken tillver-

tjänstedistrikt. kar eller reparerar bilar, användes för provkörning, eller om bil, 

2 . Har bil avförts ur registret, skall hmdskapsnämnden inom en vilken hålle s till salu av rörelse, som dPiver handel med bilar, 

vecka underrätta vederbörande besil\tningsman och polismyndighet och rörelsen för ändamålet hos landskapsnämnden inlöst provnu.mrr:ew~~ 

därom . b) innan bil hunnit registreras och igenkänningsmärke 
> 

skaffas, dock under högst tre veckor; 

20 §. c·) då ur registret avförd bil f .ramföres till besiktning; samt 

1. Registerutdrag och igenkänningsmärken för bilar översändas av d) även i andra fall, där användning av provnumrrrerskylt av po-
' 



5. Har registerutdrag ·i swfte, som omförmälts i detta kapitel , 
,; 

lämnats till myndighet och är bi~ens användning eljest tillåt en , 

7 
skall myndigheten över inlämnande utfärda intyg, vilket int'erimis-

tiskt gäller son registerutdrag. 

' 
18 §. 

Har regist(!;'erad bi l förstört s eller kommer den av annan orsak 

icke vidare att användas, skall ägaren inom en månad eft er det bi-

lens användning upphört därom hos landsln~psnämnden göra skriftlig 

anmälan för.bilens avförande ur registret. Till anmälningen skall 

f ogas bilens registerutdrag och igenkänningsmärken. 

19 §. 

1 . Polismyndighet och besiktningsman skola var för sig föra 

förteckning eller kortregister över bilar med hemort inom deras 

tjänstedistrikt. 

2 . Har bil avförts ur registret, skall l a ndskapsnärnn den inom en 

vecka underrätta vederbörande besil\tningsrnB.n och polismyndighet 

därom . 

20 §. 

1 . Registerutdrag och igenkänningsmärken för bilar översändas av 

landsw. P snämnden ti 11 vederpörande polismyndighet för att tillhanda -

0 ·1·· Regi·sterutdraget .skall vid äventyr a.v utmätning hallas bi agaren. . 

lösas inom en måna.d efter Q.et utdraget sålunda .kommit polismyndig-

heten till h anda. 

2 . De skriftliga anmälningar, bilägare är pliktig att göra hos 

landsk apsnärrrnden, kunna av honom insändas genom polismyndighetens 

förmedling . 
' 

3 . PolismyncUghet äger ej rätt att för OJ an.nämnd eller annan i 

denna förordning förutsatt förmedling uppbära ersä~tning . 

21 §. 

1. Oregistrerad, med provnummerskylt försedd bil må på villkor, 

att dep är bebörigen försäkrad, föras mBd anlitande av bilens egen 

maskin i följande fal:. 

a) då frå ga är antingen om bil, som av rörelse, vilken tillver-

kar eller repa rerar bilar, användes för provkörning, eller om bil, 

vilken hålle s till salu av rörelse, som dFiver handel med bilar, 

och rörelsen för ändamålet+ hos lands kap snämnden inlöst provnu.rrJnBJ31-zy.Lt; 

. b) innan bil hunnit registreras och igenlcänningsmärke för den an 
1

1 

11 

I 

skaffas, dock under högst tre veckor; 

c") då ur registret avförd bil framföres till besiktning; samt 

d) även i andra fall, där användning av provnumnrerskylt av po-
' 

lis~yndighet prövas vara nödvändig. 



2. I de i 1 lnom. b), c) och d) punkterna nämnda fallen utgivas 

provnumme rskylt ar av vederbörande polismyndighet, som 1· fal 1, v11 .. 

ka avses i punkt d) ··· ··1 :. . · 
' Jamva be stam.mer ·huru länge provnurmn~rskylten 

må användas. Användningstiden bör bestämmas så kort som möjligt . 

Över sin rätt att använda provnumme "!"Skylt h 0 1-L .. . - e ra .er vederborande av 

den myndighet, som beviljat rättigheten, 1·n~yg. , som vid körning bör 

medföras. 

3. Provnurnme rskylt utlärnnas i två exemplar, vilka anbringas 

på bilen på sätt om igenkänningsmärken är föreskrivet. Då använd-

ni:ngstiden för provnummerskyltarna ·utgått, skola de inom en vecka 

återställ~s till den myndiahet 
er , som utlämnat dem. 

4. Närmare bestämmelser om t·1, 
i u.verkning av I'.rovnummerskylt .ar 

medde~as av landskapsnärnnden ge. nom vars f" 0 

. orsorg at P?lismyndigheter-

na ~nskaffas e rforderligt anta .. l sådana provnurnmerskyltar, som av 

dessa utgivas. 

V Kap. 

Om bilförare. 

22 §. 

1. B1· 1 ma0 

' med nedan i 23 § 5 mom. och 24 § 5 mom. nämnda undan-

tag föras endast av d~n, som innehPr 
-~ giltigt körkort. 

2. Körkort ärantingen privat - eller yrke skör -

k 0 rt och utfärdas för fem års tid. PriV8tkörkort utfärdas för 

privat körning. Yrkeskörkort skall innehavas av den, san för bil 

i yrkesrnäs sig trafik eller har sin huvudsakliga u.tkomst av an-

ställning såsom .bilförare i annans tjänst. 

. 3. .AJJt...,fter 1::>e skafferiheten av den bi 1, som använts vid kör-

provet för förarexamen, utfärdas i 2 mom. nämnda körkort, berätti-

gande att föra; 

a) person- och paketbil, 

b) lastbil, eller 

c) buss och kombinerad bil, 

varvid i punkt c) avsett körkort berättigar jämväl till förande av 

i punkternaa) och b) nämnda bil ar och i punkt b) avsett körkort 

även av bilar, som avses i punkt a). 

4. Om förare av bil, som drages av annan bil, gäller i till-

lämpliga d,el2.r, vad om bilförare är stadgat. 

23 §. 

l. Förarutbildning meddelE s, med de i denna par..agraf nämnda un-

dantag, i körskola •. 

2. Tillstånd att hålla körskola utverkas hos landskHpsnämnden. 

I 
. \ 



Såvitt inrät ta:ndet av körkl{Ola anses vara a v nödel)., beviljar land- form av en liksidi g triangel med 25 centimeters sida. 

skapsnämnden, eft~r besiktningsmannens hörande, sökanden, som prö ... 6. Ha r föraraspirant i körskola eller enskilt erhållit för av -

vas äga nödiga förut sättningar för hålla nde av skola, sådant till- läggande av förarexamen förutsatt undervisning, utfärde skolföre~ 

st ånd. Den för undervisningsverksamheten ansvariga skolförest å nda- ståndaren eller privatläraren åt honom intyg däröver. Privatlära-

ren bör innel).s.v a giltigt privatkörkort. Lärare, son meddelar kör- i- res intyg bör &tecknas det av polismyndigheten utfärdade under-

undervisning,, bör innehava giltigt yrkeskörkort •. Angående körsko ... visningstillst åndet. 

las lärarpersqna l och inom denna j_nträffade förändringar skall me d- 7. Om undervisningen icke bedrives på ändamålsenligt sätt elJer 

delande jämte utredning illrn lärarnas kompetens utan dröjsmål insän- andra skäl därti 11 äro, kan l ands kl psnämnden återkalla med st öd av 

das till besiktningsmannen. 2 mom. meddelat tillstånd att hålla skola. Lika_så: kan polismyn-

3. Innan undervisningsv.erksamheten får påbörjas, ska.11 i kör- digheten å terkalla sitt med stöd av 4 mom. meddelade undervisnings-

skolan finna s av vederbör~ande besiktningsman godkänd undervisnings- tillstå nd. Om körskolas verksamhet tolv må n a der i följd v a rit av-

materiel. bruten, s å har s Aoltillståndet utan vidare upphört att gälla. 

· 4. Polismynd i g het kan, då särskilda s käl sådant påka 11a, be rät - 8. Körskole st å r under vederbörande besiktningsmans tillsyn. 

tiga inom des s dist,rikt bosatt lämplig ~ rson, som innehar giltigt 9. Reglemente för körskola utfärdas av l andskapsnämndeh. 

körkort. och äger minst två års körprakt.ik, att meddela viss person 24 § •• 

undervisnin,g för erhållande av privatkörkort. Sådant undervis- 1. Förarexame n avlägges särskilt för erhållande av privatkör-

ningstillstånd ska ll meddeias s k riftligen. kort och för erhållande av yrkeskörkort. För dess avläggande 

5. övningskörning får _ elev företags. med lärare -vid sin sida, vo r- fordras~ . 

vid läraren ska ll anses vara förare •. p 0 
•• • b"l k 11 ° 1 a ovn:i..ngs 1 en s a sa vä a) att vederbörande med av körskola eller privatlärare högst tre 

fram- som baktill finnas en p å synlig plats anbragt vit skylt i månader tid igar e utfärdat intyg styrkt sig hava erhå llit förarut-
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bi,ldning och, i fråga om yrke skörkort, di:i r jämte, att han har av och besiktning sm8nnen skola teckna sina namn. 

besiktnigsman godkänd minst två månaders praktik i, bilrepara- 4. Har examinanden vid körprov och muntligt förhör å dagalagt 
J 

tionsvevksåad eller minst ett ;\r s praktik s å som hjälpk arl på la st- l sig kunna säkert manövrera bil och vara förtrogen med stadgandena 

. om trafik med motorfördon och de al lmänna trafikföreskrifterna 

b) att vederbörande med av försvarsväsendet hög~t tre måna der t1- samt, där yrke _skörkort är i frå ga , där jämte vara väl inkommen i 

digare utf8.rdat undervisnings intyg ,ådagalagt, . att han i körs kola bi~ens konstruktion och skötsel, skall besiktningsmannen åt honom 

vid försve.rsväsendet erhållit motsvars.nde undervi~ning och avlagt utfärda intyg över avlagd examen och däri uppgiva, vilket slag av 

godkänd förarexamen inför försvarsväsendets bilinspektör . bil som vid körprovet använts ::i_ amt huruvida examen avlagts för er-

2. Utan motsvarande undervisningsintyg får ex~men för erhållande hållande av priv a t - eller yrkeskörkort och vilken besiktningsman-

av yrkeskörkort avläggas av den som: nens upp fa ttning om e xaminandens lämplighet som bilförare är. 

a) inne haft privatkörkort minst fyra ~r OGh under denna tid be - 5. Det å ljg c er examinanden att anskaffa bil för körprovet. Han 

visligen själv kört bil och handhaft dess skötsel; eller skall under körprovet anses vara förare. 

b) minst två å r arbetat i bilreparationsverkst~d som montör el - 25 §. 

ler montörlärling och innehar giltigt privatkörkort eller motsva- l~ Körkort sökes skriftligen hos polismyndigheten på den ort, 

rande undervisning sintyg • • där sökanden är bosatt, eller, i fråga om yrkeskörkort, hos po-

3 . Förarexamen skall avläggas inför . besiktning~mannen. För un- lismyndigheten på den ort, där sökanden ärnar utöva föraryrket. 

dergående av e.:;rn.men skall aspiranten till besiktningsmannen avlämna 2. Villkoren för k örkortets erhållande äro~ 

undervisningsintyg eller annBni 1 eller 2 mom. nämnd utredning be- a) att sökanden a vlagt i 24 § närilnd förarexamen eller att han 

träffande sin rätt att avlägga examen och förete af ficiellt åJd ers- under tjänst göring vid truppavdelning inom f örsvarsväsendet av-

och frejdebevis, läkarintyg samt -fotografi, på vars baksna han sjä~ lagt motsvarande förarexamen och där under minst tre månader 



tjänstgjort som bilfö:are; 
mins t två årig praktik s å som förare av lastbil i yrkesmässig tra-

b) a tt sökanden fyllt 18 år 11- . f n . e er, 1. r agEJ. om yrkeskörkort, 20 fik e l ler i annans tjänst samt att sökan den avlagt körprov med så-

år och att h an ej med hänsyn till sina pe rsonli"ga egenska per kan a dan bil. 

ses olämplig att föra bil; 
3. I ansökan, s om ingives till i 1 mom. nämnd polismyndighet , 

c) att sökanden är känd som nykter och ordentlig samt att han skall uppgiv as , huruvida sökanden tidigare erhållit eller sökt 

icke lider av s å dan sjukdom eller sådant kropp slyte, som vä3 entli- körkort. Vid ansökningen skola Pogas intyg, utfärdat hög st tre 

gen minskar hans förmåga att föra bil, att synskärpan, efter kor- må n a de r tidisare däröver, att s ökanden upvfylle r de i 2 mom. a) 

rektion av möjligen förefintliga refraktionsfel, uppgår tilJ minst punkten stadgade fordring arna, cfficiellt intyg om sökandens ål -

4/5 på det ena öga t och minst 2/5 på det andra och att han åt- der och frejd, a v legitimerad läkare hög st tre månader tidi gare 

minstone nå ... det ena örat v·a·1 uppfattar v a.nl:ig samt a lsstärrnna på 4 utfärdat intyg över hans hälsotillstånd, syn och hörse l, så ock 

meters avstånd; 
för körkortet tjänligt fotografikort av sök~nden i två exemplar , 

d) a t t sökande n icke dömts till straff för at t i berusat eller 1 det ena försett me d egenhändig n amnteckning s åväl av sökanden som 

av alkoholdrycker påverkat tillstånd ha fört bil; av d en, som utfärdat intyget över avlagd förarexamen. 

e) att sökanden, där ansökningen avser yrkeskörkort, å tnjuter 4. Är sökanden ej bosatt inom den polismyndighets distrikt, 

medborgerligt förtroende ·och at t, om h a n utan förlust av medbor- hos vilke n körkortet sökes, eller har han varit där bosatt korta-

gerligt förtroende blivit dömd till straff för sådant brott, att " a.r, skall p 0lismyndigheten, såvida den icke äger kän-re tid än ett 

han p å grund därav måste anses ola··mpli"g att ' 
yrkesmässigt föra bil , n ed om Om sökaricens levnadssätt och personliga egenskaper, anhålJa 

minst t :ce år fö rflutit efter straffets utst åe nde; samt om utlåtande därom av polismyndigheten i sökandens nuvarande el-

f) att sökanden, i fråga om körkort, berättigande att föra bus s ler tidigare hemort. Avser ansökningen yrkeskörkort, bör be t räf-

eller kombinerad bil, .har en under de sena ste fem 3~en ._..._ f örvä_rvad , fande söksnden jämväl utdrag ur straffregistret införska ffas • 



...... -

5. Utvisa ansökningshandlingarna och den yt:erligare utredning , 

som till äventyrs inf.örskaffats, att sökanden uppfyller föreskriv -

na villkor, skall polismyndigheten för honom ut,färda körkort. Där 

sökanden icke utan ·· d d , anvan an e av gJ.a sö&on innehar ,erforderlig syn-

skärpa, skall i kör korte t antecknas, 8tt ha·n a··r - skyldig att vid 

körning bära glasögon. 

6. Polismyndigheten kan, efter att hava införskaffat besikt-

ningsmannens utlåtande, bev1·1J·a vid b., ff , i~a är, bilfabrik eller bil-

reparationsverkstad eller · t t services a ion för bilar a_!lställd person, 

som innehar körkort, berättigande att föra lastbil, tillstånd att 

för provkörning och tillfällig f örflytt'ning föra jämväl buss och 

kombinerad bil. Sådant tillstånd meddelas i· nom k .. k -or ortets giltig -

7 • Landskapsnämnden äger rätt att pa0 ··k anso an ~vilja eftergift 

från be st-ämme 1 se rna i denna-. paragraf. 

26 §. 

1. Förnyelse av körkort skall sökas hos polismyndigheten på 

den ort, där sökanden är bosatt eller, ifråga om yrkeskörkort, 

tjänstgör s Qn bilförare. Ansökningen ska.11 ut följas av det tldiga -

re körkortet eller cfficiell avskrift därav och, om sökandens kör-

~i 
I 

I 

! 
I . 
I 

I. 
I -

! 

skicklighet ej är av polismyndigheten känd, utredning därom, att 

sökanden genom att föra bil vidmakthållit sin körskicklighet. Fin-

tt ··k de e J. l·a·ngre kan säkert manöv-ne s anledn-ing att antaga, a so an n 

rera bil, förelägge polismyndigheten honom att efter omstäncl.ighe~ 

terna antineen .avlägga ny examen inför besiktningsmannen eller fö-

rete nytt läkt:"' rint~eller,att fullgöra båda dess,g_ villkor. 

2. Vill den, som inm~har giltigt körkort, erhå~la rätt att föra 

bil av annat slag än det, till vars förande kortet berättigar, 

ansöke om utvidgat körtillstånd hos i 1 mom. nämn~ polismyndighet 

dch foge vid ansökningen }{örkortet jämte besiktningsmannens intyg 

över avlagd kompletterandF examen. Angående meddelat utvidgat 

tillstånd skall polismyndigheten göra anteckning · ~ sökandens kör-

kort. Sådant utvidgat tillstånd förlänger likväl icke körkortets 

urspr':lngliga gil t,ighet st id •. 

27 §. 

över utfärdade ~örkort oqh körtillstånd skall polismyndigheten 

föra förteckning eller kortregister,_ vari bör antecknas körkor-

tets nummer och dagen för dess utfärdande samt innehavarens namn, 

födelseort och -datum, yrke och adress, Däri samt i körkortet 

skola antecknas de straff f 9r överträdelse av föreskrifterna om 



biltrafik eller a llmän trafik inne h a v a ren av k ortet å dömts samt rarexamen och föreskriven anna n utredning, :ni:>dde l a. s ökanden kör-

straffen för fyl le ri och förande a v bil i berusat eller av alko- tillstånd för o n tid av hcg st tre månader. 

holdrycker p~-cverkat tillstånd ävensom anhctlLmdena för fyll e ri, VI Kap. I: 

så ock, i fråga om yrkeskörkort, de straff, som å dömts för i 
Om körning med bil. 

25 § 2 mon. e) punkten omförmälda brott. 
29 §. 

28 §. 1. Vid framförande av bil äro dess högsta tillåtna axeltryck 

1. Giltigt k örkort, utfärdat i rike t .av behörig myndighet, med- samt störs t a tiJ~låtna bredd följ ande: 

för rätt att föra bil inom laadskapet, a) på grusbelagtl gata och huvudväg 6,4 ton och 2,3 meter; 

2. Om 1.· vad mån körkort, som utfärdats i Danmark, Norge och b) på väg a.v annat slag 5,6 ton och 2,3 meter; 

Sverige, medför rätt att föra bil i landska pet, gäller vad därom i c) bredden p å bils flak eller karosseri f å r inom ramen för i 

överenskomme lser mel·lan Finland och dessa länder är föreskrivet. a) och b) punkterna nämnda fall vara högst 40 centimeter S::örre än 

3. Amgå ende användningen och gi ltighe ten i l a ndska p e t av kör- bilens bredd vid de främre stänkskärmarna. 

kort, som utf5.rd9.ts för internat ione ll trafik, är. stadgat i inter- 2. Finnes på bil i stället för bakaxel en tvåaxl e.d boggi, äro 

nationella konventionen om ~iltrafik. de i 1 mom. nämnd a axeltrycken 4,2 och 3 ,4 ton. 

4. Önskar n ågon, som j1nnehar utom l a ndet utfärdat körkort av an- 3. Bils totalvikt får likväl icke överstiga broars och färjors 

nat slag än i 2 och 3 rnom. är sagt, föra bil i l a ndskapet, må han medelst trafiktecken angivna bärighet. 

i den ordning, som i detta kapitel är st adgat, · förska f f a sig kör - 4. Då marken är frusen, kan under de : i 3 mom. nämnda förutsätt-

kort av polismyndigheten på den ort, därhln upnehåller sig. Av- ni~garna på väg, som i 1 mom. b) punkten avses, framföras bil, 

ses endast för2mde av J.:B rsonbil . i privat trafik, vare polismyndig- vars axeltryck är högst 6,4 ton, och, såvida Då bilen finnes en 

heten dock berättigad att , efter egen prövning utan att fordra f ö- tvåaxlad boggi, högst 4,2 ton. 
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5. Då bils bredd fastställes, beaktas icke backspegeln och rikt .. 1. Vid fra mförande av bil skall h a stigheten anpassas efter tra-

ningsvisaren. fiksäker~etens kra.v och därvid beaktas, att föra ren i alla si tua-

6. Är belastningen av.bil, vars faststRllda totalvikt eller tioner säkert behärs1mr fordonet. 
~ 

största axeltryck överstiger den på viss väg, gat a, bro eller färja 2. För paketbil , buss och kombinerad bil må hastigheten ej 

i allmänhet tillåtna eller i stöd av 33 § begränsade vikten, så överskrida 70 och för lastbil 50 kilometer i timmen. 

mycket mindre än bärförmågan, att bilens verkliga.totalvi"kt 11 e .. er 3. Vid körning skall s~rskilt iakttagas: att stor hastighet må 
•, 

axeltryck icke överst iger sagda belopp, må den sålunda belastade konnna ti 11 användning endast där körban··:.n är, tillräckljg t bred, 

biJ.,en framföras på ifrågavarande väg, gata eller bro och befordras sikten klar och trafiken i allmänhet lätt a ~~ bedöma; att hastighe- · 

på färja, såv:4da icke annat hinder möter. ten bör nedbrinc;as under mörker och i dimma samt invid skola, 

7 • Landsks psnämnden kan på ansökan medgiva undantag från be- sjukhus och på bro ävensom eljest på farliga ställen, så oct där 

stämmelserna i 1, 2 och 3 mom. Likaså vare magistraten berättigad farten enliet uppställda trafikmärken bör saktas eller. särskild 

att, efter st,adsstyrelsens och polismyndighetens hörande, bevilja försiktighet i a llmänhet i a kttag·s;ts:; att i stad i gathörn och an-

eftergift från dessa bestämmelser . inom Mariehamns ,stadsområde. Väg- I nan ~rafikledskorsning eller där körbanan är sådan, att bilen 

ingeniör,en i l.:mclskape.t ,;~ land kan även för högst fyra månader i lätt slirar, ej må användas större h~stighet, än att bilen vid be-

sänder för utförande av viss transportupngift inom· landskapet, och hov kan tillräckligt hastigt st:ronnas; och att på landsbygden i väg-

länsman för tillf,ällig färd på väg inom h ans distrikt, tillåta be- kurvor och stigningar samt jämväl annars där sikt~n icke är klar, 

gagnand~ av bil, som icke motsvarar sagda bestämme~ser, dock så, att den körande skall hålla så nära högra vägkanten som möjligt och 

~ederbörande , om vägen eller bron därvid tager sk:i da, skall ersätta därvid ävensom i trafikledskorsningar, vid möte med eller omkör-

den vållade skndan. nine.; av andra körande och_vid halt före. i nödig mån nedbringa has-

30 §. t ighe tern. 
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4. Förare åligger gällande intyg samt körkort böra under körn.ing medföras. 

a) att på givet tydligt tecken 1° av po l sman, försedd med synligt 2. I stad och tättbefolkat bosättningscentrum på.landsbygden, 

tjänstemärke, stanna motorfordon; och är polisman, om detta under- så ock i tättbebyggt område i by är avgivande av ljudsignal för-

låtes, berättigad att med iakttagande av honom i tjänsten lämnade • bjudet, utom där fara för påkörning eller sammanstötning är för 

anvisningar bruka det våld, som kräves för att stoppa fordonet, handen. Dock må vid framförande av bil, varmed sjuk transporter a s, 

dock icke använda skjutvapen, förutom i det fall,-som ornnämnes i eller a v polisbil, som användes för färd i brådskande tjänsteären-

8 § 3 kap . stra fflagen; samt de, eller ock av til l brandväsendet hörande bil vid färd till brand 
' 

b) att, om genom motorfordon vållats skada, stanna fordonet plats, om synnerligen stor hastighet är i ' f _råga, sådana ljudsig-

samt på tillsägelse uppgiva sitt namn cch sin adress ävensom for- naler avgivas, att andra vägfarande bliva tillfyllest varskodda. 

donets registreringsort och nummer samt dess ägares namn och adre sC" Därvid må ock apparat med gäll ton användas. Med avseende å 

samt att, om någon därvid tillskyndats kroppsska.da eller eljest ljudsignals a vgivEmde annorstädes ävensom signalering vid stan-

försatts i hJ
0

älplöst läge, bi· sta0 den k d d s a a e och att vid behov utan nande eller ändring av körriktning lände til·l efterrättelse, vad 

ersättning transportera denne till närmaste plats, där han kan er- i vägtrafikstad-gan för landskapet '\ land före<skrives. 

hålla nödig hjäl~ • 3. Bils belysningsanordningar s&väl fram- som baktill böra va-

31 § . ra tända vid färd i dimma eller skymning och under 'Il'lörker. På de o 

1. Ägare GJch förare av bil skola til~_ s e , att bilens utrustning raden, som i 2 mom . avses, må bländande ljus ej a nvändas för annat 

står i överensstämmelse med denna lands k2_psbag och med stöd därav än avgivande -av kort signal före passerande av korsning, ej heller 

meddelade föreskrifter och att igenkänningsmärken, signal-, be- vid möte med annat fordon annorstädes. 

lysnings-, styr-, bromsnings- och övriga anordningar äro i gott 32 §. 

skick. Registerutdrag eller som registerutdrag interimistiskt 1. Vid befordran av r:assagerare i yrkesmässig trafik må förare 

r 

l 



~ j röka tobak. fordran medde lade anvisningar iakttagas. 

2. Möter eller upphinner bil någon, som färdas m~d häst eller le - 5. Lastbil må med polismyndighets för varje gång ·meddelade 

der husdjur, skall föraren iakttaga särskild försiktighet och på tillstånd tillfälligt begagnas för befordran av personer till så-

tecken av denne stanna bilen samt vid behov jämvä;L motorn. På mjuk dana andakts - , fest-, föredrags - och andra liknande tillfällen, 

väg eller vid sm~tsigt väglag skall hastigheten av föraren så ned- till vilka ortsbefolknihgen ej är i tillfälle a t t färdas med 

bringas, att annan vägfarande eller fotgängare ej utsättes för andra slags kommunikationsmedel och för skälig kostnad. Vid med-

smut sstänk. del.ande av sådant ti llståntl bör beaktas: 

3. Fö;rare iskall tillse, att med bilen ej befordras flere persone r I a) att ifrågavarande bil är med hänsyn till ae färdandes sä-

eller större last, än vad bilens bärf örmåg,a och största tillåtna kerhet för ändamålet lämplig och att, om med bilen i allmänhet Qe-

axeltryck e~ligt registerutdraget förutsät~a. Vid beräkning av passa- drives linje- eller områdestrafik, den tillärnHde färden ej vållar 

gerarantalet medräknas ej barn under fyra år, som sitter i ledsa- nämnda trafik avbräck; 

garens famn. Två barn under tolv år anses motsvara en fullvuxen b) att tillståndet meddelas blott för en till tiden cch orten 

pass.agerare . Likaså skall förare tillse, att lastens bredd ej över- noggrant bestämd färd; 

skjuter bilens bredd. c) att bilen köres av sin ordinarie förare, som bör inneha 

4. Utom den eller de personer, som enligt registerutdraget få minst två års pro.ktik"-såsom förare av lastbil i yrkesmässig tra-

sitta vid sidan av föraren, må med l~stbil över huvud ej utan Jarid- fik eller i annans tjänsts 

skapsnämndens tillstånd befordras personer . Likväl må med sådan d) att bilen för färden är försedd med i vagns.flaket stadigt 

bil kostnadsfritt ,befordras arbetare eller för lastning eller loss - fastgjorda bänkar med ryggstöd samt ned tillräckligt starka och 

ning av bilen erforderligt hjälpmansk8.p till arbets- eller annan höga kant räck; 

plats och til!_baka på villkor, att polismyndighets f1:5r dylik be -
• e) att i tillståndet skall fastställas det högsta antal per-



soner, som får befordras med bileri, med beaktande av att för varje 
1, Där ortsförhållandena sådant påkalla, äge landskapsnämnden 

person ]på flaket reserverats ett utrymme av 0,4 X. 0,7 meter och 
på landet och magistraten i Måriehamn" r ätt att: 

att passagerarna icke få stå på flaket; samt 
a) för viss. tid förbjuaa motorfordonstrafik av angivet slag; 

f) att bilen, ifall_ avgift för"_transp_oyten uppbäres, är försäk - : b) inskränka bils hastighe t, axeltryck, tota l vikt och bredd 

rad jämvä l för personbefordran . 
samt lastens längd ävensom användningen av släpvagn . på viss gata, 

Tillfäl ligt tillstånd beviljas av polismyndigheten i bilens 
väg, vägdel eller på visst område~ i stöd av denna punkt påbjudna 

hemort el ler i fråga om bil, som användes i områdes- eller linje - inskränkninga r skola underställas landskapsnämnden för fast ställe 1-

trafik, i dennas -stationsort eller i trafikövervakningsorten. se; samt 

6. I ömmande f~ll vare förare av lastbil berättigad att under c) utfärda bestäm_melser om i vilken ordning motorfordon f å köra 

färd up--· taga högst fem fotgängare på last.flaket för kostnadsfri över färjled eller smal bro. 

befordran, dock under förutsättning att flaket .är försett med upp - 2. Den, på vilken underhållet av väg ankommer, skall foga an-

stående kanter och vederbörande utan risk kunna sitta där. stalt om och bekosta trafikmärkens upp ställ ande på de ~ator och 

7, I en sluten paketbil får inom ramen för dess bärighet till - vägar s amt vid de områdens gränser, som av inskränkningarna berö-

fälligt uppt aga s förutom föraren högst åtta passagerare, såvida ras. 

bilen är försedd med sittplatser, san av besiktningsman godkänts VII Kap. 

' för sådan transport. 
Om s l äpv agn, motorcykel och vissa andra motorfordon. 

8. Medan bil är i rörelse, må ingen uppehål la sig på dess tak, 34 § ~ 

fotaeg, kofångare eller annan utanför det egent liga bilkarosseriet Släpvagn, som är så kopplRd till dragande bil, 'att en väsent lig 

befintlig ställning eller anordning. del av dess bela stning vilar på den dragande bilen, är 0 

p a -

33 §. h ä n g•s v a g n och släpvagn, vars belastning helt eller nä3 tan 



I 

I 

helt och hållet vilar på själva släpvagnen, - e . g e n t 1 i g 
5. Besi ldning smannen bör i registerutdrag för släpvagn göra an-

s 1 ä p v a g n • 
teckning om de drngbilar, i samband med vilka släpvagnen är god-

35 § . 
känd för användning samt om släpvagnens härvid tillåtna största 

1. Släpvagn må icke användas för personbefordran, ej heller må 
belastning. 

samtidigt mer än en släpvagn vara k opplad till en bil, men samma 
6. Landskapsnämnden kan bevilja undantag från pestämmelserna i 

släpvagn får användas k opplad till olika bilar, li~som även samma 
denna paragraf ?ch bestämma, på vilka villkor släpvagn får begag-

bil får brukas som dragfordon för olika släpvagnar. 
nas i samband med andra motorfordon. 

2. Till lastbil får kopplas~ 
36 §. 

a) påhängsvagn, vars verkliga axeltryck icke överstiger axel-
_ 1. Vid b egagnande av släpvagn skola bestärnmels':;lrna rörande la st-

trycket på den dragande bilen; 
' bil i tillämpliga delar.lända till efterrättelse med följande av-

b) tvåaxlad egentlig släpvagn, vars verkl~ga t?talvikt icke 
vikelser och tillägg: 

är större än den dragande bilens totalvikt, eller enaxlad egent-
a) kopnling sanordningarna mellan sl~pvagn och dragande bil sko-

lig släpvagn, vars verkliga totalvikt är högst hälften av den dra-
la vara hållbara och ändamålsenliga och av besiktningsman godkända; 

gande bilens totalvikt. 
b) släpve.gn får endast med landskapsnämndens tillstånd vara bre- : 

3. Till pe rson- oc}1 paketbil må kopplas enaxlad egentlig släp-, dare än den draga nde bilen; 

vagn, vars verkliga totalvikt uppg@:r till högst hälf' ten av den 
c) i påhängsvagn må last eller lastflak sträcka sig högst 20 % 

dragande bilens egen vikt~ 
av sin längd framom svängpunkten; 

4. Till buss och kombinerad bil f år kopplas enaxlad egentlig 
d) tvåaz.lad släpvagn bör vara försedd med effektiv automatisk 

släpvagn, vars verkliga totalvikt uppgår till högst en tredjedel 
bromsanordning eller bromsanordning, som skötes av den dragande 

av den dragande bussens eller bilens totalvikt. 
bilens förare; 



e) på lastbil, som begagnas med tillkopplad sl'"åpvagn, skall 
b) motorcykel bör vara .försedd med fjärr- och närljus samt 

mitt över vindrutan anbringas ett blått signalljus; merljus. Då sidvagn använde~ skall på dennas yttre kant finnas 

f) vid framförande av lastbil med därtill kopn_,_ lad egentlig släp .. 
nalljus, som framåt visar vitt och bakåt rött ljusf 

vagn må största hastigheten vara ho··gst 40 1··1 t 
- {1 ome er i timmen. 

c) över motorcyklar skall föras ett särskilt register. Igen-

2. Landskapsnämnden skall föra ett särskilt rekister över ~äp-
känningsmärke för motorcykel fa~tställes av landskapsnämnden; 

vagnar, avsedda för stadigvarande bruk.· 0 

Angaende det igenkännings .. 
d) för motorcykel utfär:das särskilt körkort . För att erhålla 

märke, som skall anbringas p~ släp··vagn, dd 1 me e as av landskapsriämn-
sådant bör sökande ha fyllt minst 16 år. Vid anmälan till examen 

den särskilda föreskrifter. för att erhål)a körkort, berättigande attt fcr a motorcykel, behö-

3. Vid trafik på is samt i samband med traktor'må i stället för 
ver undervisningsint yg ,i· cke f· o··rete s. Ko·· k t o df ·· ät" t , r _ or , s m me o.r r· · 

släpvagn släpsläde till.kopplas. Sl . äpsläden bör därvid till före-
att föra bil, berättigar även till förRnde av motorcykel; 

kommande av slirning åt sidan .co·· .iorses med lä111plig anordning, som 
e) med tillstånd av pol~smyndighet må till motorcykel kopplas 

ej skadar väoen. I öv · t k 1 
e rig s o a med avseende på släpsläde före-

släpsl~de; samt 

skrifterna om släpvagn äga motsvarande t·11 1 ämpning. 
fj motorcykel behöver icke undergå e~terbesiktning, såvitt icke 

37 §. 
sär.skilda skäl därtill äro. 

Bestämmelserna i denna 1 d k 1 an s ap~ ag rörande personbil i privat 
38 §. 

trafik gälla i tllämpliga delar J·a·:mva··1 ~ movorcykel , dock med föl -
Där traktor eller biltr9ktor, _som enligt 3 § 2 mom. i denna 

jande avvikelser och tillägg; _landskapslag skall registreras, användes, försedd.med slänvagn "" , 

a) på mot orcyke 1 skal 1 finnas 0 t a minstone en bromsanordning. An- I 
för godsbefordran, skola med avseende på den iakttagas de i denna 

yändning av bacl 1 · {Spege , riktningsvisare och stoppljus är ej obliga-
,_ landskapslag ingående stadganden om l astbil , som äro tillämpliga 

torisk; på traktor, med följande avvikelsers 

~I 



a) på traktor må j_ vintertrafik användas även halvmassiva 

gummiringar eller krypkedjor; 

,b) vid användning av traktor eller biltrakt.or jämte därtill 

kopplsd släpvagn i trafik på allmän väg vare körhastigheten högst 

20 kilometer i tirrunen. 

39 §. 

Motorsläde ,må a llenast med landskapsnämndens tillstånd begag-

nas för befordran av personer eller gods. 

VIII Kap. 

Om bil, som för tillfälligt bruk införts från utlandet. 

40 §. 

Den, som från utlandet anländer till l andskapet med bil, vare 

jitrnväl i det fall, att vagnen saknar igenkännings- och nationali-

tetsmärken, berättigad att fortsätta färden till närmaste polis -

myndighet. 

41 §. 

1. Innehar någon, som är varaktigt bosatt utomlands, av finsk 

konsul el ler av polismyndighet i hans hemland eller av konsul, som 

företräder detta land i Finland utfärdat intyg at t bil, som av ho-

honom för eget tillfälligt bruk hit medförts från utlandet, är .så 

\ 

I 
'1 
I 

I 

(.= ·~ 
{;;,-,i-·: ··~ 

beskaffad, att den enligt gällande bestärrnnels8r i hans ege·:I -'land 

där får användas i trafik, vare besiktning och registrering av 

bilen j cke .. ' 
f ; v r:uaen. Nl=Lrnnd f· intyg skall endast företes för polis-

myndigheten på den första ort i landsl{apet, där fordonet ära vsett 

att begagnas. Är intyget i behörig ordning eller företes, där så-

dant saknas, av ~aren eller innehavaren intyg, utfärdat av ve-

derbörande besiktningsman, att bilen uppfyller föreskrifterna i 

denna lsndskspsl qg, meddele polismyndigheten tillstånd att i land-

skapet tillfälligt bruka bilen. Såd8nt til1stånd är gällande för 

en tid av tre månader, räknat från den dag bilen till landskapet 

införts, och bör tillståndsbeviset vid bilens användning alltid 

medföras. 

2. Om meddelat tillstånd skall polismyndigheten ofördröjligen 

underrätta landskapsnämnden. I fal 1 av fog äger landskapsnämnden 

återkalla sådant tillstånd. · 

3. I 1 mom. nämnd bil bör på den första ort, där den är avsedd 

att brukas, införas i polismyndighetens förteckning, vari enligt 

ägarens uppgift angivas bilens beskaffenhet samt äg arens eller in-

nehavarens namn, yrke och adress. På bilen skola 'anbringas två 

igenkänningsmärken, ·upptagande i svart på vit botten bokstaven X 

I 

il 

I 1 

l.' 

I 
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jämte ordningsminnner. Sådana igenkänningsmärken skola av l and-

·~ 
i riket gälla.nde bestämmelser berättigade att i Finland utfä~~; .. -i 

skapsnämnden tillhandahållas polismyndigheterna för att till vede: internationella konventionen om biltrafik nämnda internationella 

bärande utlämnas mot avgift, som av landskapsnämnden bestämmes. tillst,åndsbevis. Sådant tillståndsbevis utfärdas blott för bil, 

4. Polismyndighet skall tillse, att i denna paragraf avsedd som, är vederbörligen registrered och erhållit igenkänningsmärken. 

bil, om den brukas längre tid än tre månader i landskapet, i ve- Bil, som i tillståndsbeviset avses, skall vara tilldelad i inter-

derbörl;g ordning besiktigas och registreras samt föreskrivet nationella konventionen nämnt särskilt igenkänningsmärke. 

registerutdrag för densamma löses. 2. De i 1 mom. nämnda .organisationerna äga ock rätt att utfärda 

42 §. i internationella konventionen förutsatta körkor~ för internatio-

Är från ut.landet anländ bil försedd med i internationella kon- nel 1 trafik. 

ventionen om biltrafik om.förmälda registreringsmärken och inter- 3. Jämlikt denna paragraf utfärd1?.de interna tiopel la tillstånds-

nationellt igenkänningsmärke ävensom tillståndsbevis för interna- bevis och körkort äga enligt därför i riket utfärdade stadganden 

tionell trafik i enlighet med sagda konventioi:i, må , där gälJa.nde giltighet endast där de äro försedda med påteckning av polisin-

föreskrifter om tullbehandling iakttagits och ved~rbörande tull- rättningen i Helsingfors stad. 

myndighet i det internationella tillståndsbeviset antecknat dagen IX Kap. 

för bilens ankomst till Fin~~md , hinder från polismyndighets sida Om yrkesmässi~ biltrafik. 

icke i a ndra i:.'n i konventionen nämnda fall ställas för bilens be- -
; + 

44 §. 

gagnande i Fin land under en tid a v högst tre månader. 1. Bilägare , vilken ärnar ap.tingen mot ersättning betjäna all-

43 §. mänheten eller viss uppdr_agsgivare genom att med bil befordra ner-

1. Finl~mds Automobil Klubb samt Yl~inen Autoliitto r.y. och soner eller gods eller båda, bör utverka tillstånd till bedrivande 

lVIaaseudun Autonomistajain Liitto r.v. benämnda fo··rbund 
.1, äro enligt av sådan y r k e s m ä s s i g t r a f i k • 



2. Yrkesmässig biltrafik må utövas antingen som 1 i n j e 

t r a f i k eller såsom o • d t m r a e s r a f i k. Med linje-

trafik avses regelbW1den trafik på vi·ss stra''ckn, med • "'- omrade st rafj 

hyres- eller beställningskörning inom visst område. Användning av 

buss och kombinerad bil i omra"destrPfi·k m~ • - ~- tillatas endast för 

tillgodoseende s v turismens eller annan spec 1·e11 t af'k b h r 1 s e ov _. 

45 §. 

1. Tillstånd att bedriva linjetrafik skall sökas hos landskaps · 

nämnden. 

2. Ansökningen skall innehålla uppg1°ft ~ f 0k t om Gra "l. s räckan, tra-

fikens art, antalet och beskaffenheten av de bilar, som komma att 

tagas i bruk, samt antalet turer om dagen eller i veckan ävensom 

därom, huruvidn trafiken skall upprätthållas under h 1 k" e a ornings-

året eller endast vissa· ti· der da··rav. v·a .. ,_ 
i criso.1\.11ingen skola fogas 

förslag till t,rafiktaxa och tidtabell, klirtblad i tre exemplar, på 

vilka linjen är noggrant 'Utmärkt, avskrift av ansökningen och tid-

tabellen i tre exemplar .. samt, da",.,._ so''kanden eJ· a"r 1 d k · an s aps- eller 

statsinrättning eller kommun, utredning om sökandens frejd och 

därom, att han råder över sig och sin egendom, eller, där sökanden 

är bolag' eller andelslag, utdrag ur handelsregistret jämte bo-

lag:s:or_dning elle _r andelslagets stadgar. I ansökan, som 

,, '198 
l.'f: ~ , G • 

rör uteslb.-

tande godstrafik, skall, _där nog;_~rann tidtabell icke är avsedd att 

i traf~följas, antalet turer om dagen eller i veckan uppgiva.s. 

3 • över ansökningen införskaffar landskapsnämDden vid behov ve-

derbörande polis- och andra myndigheters, organisati oners och kom-

muners utlåtande. 

4. Vid prövning av fråg~ om beviljande av tillstånd till linje-

trafik skall tag~s i beaktande, huruvida. den til].ärnade trafiken 

ur spnpunkten o.v det allmännas intresse och med hänsyn till de tra.-

fikförbinde lser, som redl'ln finnas, är behövlig oc,h ändamålsenlig, 

så ock sökandens ti llförlit lighe t, vederhäftighet och förmåga 

a,tt behörigen h2ndhava trafiken. 

5. Körningsåret räkna~ från den 1 juni till påföljande 1 juni. 

46 §. 

1. Linjetrafiktillstånd meddelas tillsvidare eller på viss tid 

och landskapsnärnnden bestämmer de v:i,.llkor, nå vilka tillståndet 

beviljats, och t ·r a f i k ö v e r v a k n i n g .s o r t e n samt 

fastställer trafiktaxan och tidta.bellen. 

2. Linjetrafikti l ls tånde t innefat ta,r förpliktelse att ut öva tra-

fiken i enlighet med trafiktillståndet. I bil i linjetrafik skall 



---
,. .. 

avgiftsfri befordran beredas den polismyndighet, som övervakar 3. Landskaps- eller statsinrättning, som erhållit linjetrafik-

denna trafik, besiktningsman, ,stadd på resa i tjänsteärende inom tillstånd, är icke underkastad bestämmelserna i denna paragraf. 
I 

landskapet, samt av landskapsnämnden förordnad trafikinspektör. ~ 
48 §. 

3. Av trafiktillståndet skall avskrift jämte liartblad över 1. Varje år skola de tillståndshavare, som ärna under följande 

linjen samt tidtabellen av landskapsn·a·mnden t 
illställas polismyn- körning sår f ortstit ta sin li:pjetraf ik, vid tidtabellsmöten, som 

digheten P~ övervakningsorten ävensom i mån av behov jämväl annan anordnas på tid och ort, som särskilt för varje gång bestämmes av 

myndighet och organisation. 
la~dskapsnämnden, och vid vilket även besiktningsmari.nen samt po-· 

4. Landslrn.psnl:l.mnden kan meddela från det ursprungliga till- lismyndigheten på övervakningsorten skola vara f0reträdda, fram-

ståndet avvikande tilläggsföreskrifter om trafikens utövande. lägga sina förslag till tidtabell för det följande körningsåret 

5. Polismyndigheten på trafi kövervaknine;sorten må på ansökan och inom en vecka efter tidtabellsmötets avslutande insända dem 

tillåta, att linje vintertid förkortas eller att trafiken på grund till övervakningsortens polismyndighet, som inom två veckor vida-

av snöhinder eller av •annan tvingande orsak avbrytes . re befordrar dessa förslag jämte eget yttrande till landskapsnämn-

47 §. den. LandskLps- e l ler statsinrättning, som bedriver linjetrafik, 

1. Den, som erhållit 1inJ"etraf1"ks+:1" llsi~;;nd, b"" · 
V v- or, innan trafiken skall insända sina förslag till tidtabell inom två veckor efter 

påbörjas, uppvisa sitt trafiktillstånd för polismyndigheten på det tidtabel lsmötet avslutats direkte till landskapsnämnden . 

övervakningsorten. 
2 • .Ansökningar om tidtabell, vilka icke framlagts vid tidta-

2. Underlåter tillståndshavaren ·utan giltig anledning att igång- bellsmöte, handläggas i sa:rrnna ordning som an~ökningar om trafik-

sätta trafiken på i trafikt1"lJ_s~a0 ndet utsatt t 
- u id, skall tillst~ndet tillstånd. 

anses förfallet. Detta b"' i· 
, or po ismyndigheten på övervakningsorten 3. Angående tid och ort för här avsedda tidtabe.llsmöten erhål-

ofördröjligen anmäla hos landskapsnämnden. 
la vederbörande tillståndsh:ware skriftligt meddelande • 



"' 

4. Landskap snärrmden fastställer fo'·re· i·n;;:·">ngen ,,.,v k.. · ~ t 
u"" = orningsare 

tidtabellerna med beaktande av övriga trafikförbindelser och till-

ser därvid, a t t trafikturerna på samma linje icke inverka störande. 

på varandra. 
Vid behov kan J.andskapsnämnden under körningsåret 

ändra fastställd tidtabell. 

5. Tillståndshavaren skall på lämpligt sätt bringa fastställd 

tidtabell och trafiktaxa till allmänhetens kännedom. 

6. Utövare av linJ·etrafi·k skall · vid äventyr av trafiktillst å n-

dets förlust avlämna statistiska uppgifter om trafiken i enlighet 

med de anvisningar, som av landskapsnämnden fastställts. De så-

lunda insamlade upraifterna skola anses 0 

.r:-o sasom konfidentiella . 

49 §, 

TillståndshE., vare är berättigad att med skriftligen meddelat till-

stånd av polismyndigheten på övervakningsorten uthyra bil, som an-

vändes i linjetrafik, för tillfällig exkursion eller färd utom den 

' 
egentliga linjen, såvida, den regelbundna linjetrafikan icke därav 

lider men . 

50 §. 

1. Polismyndighet bör inom sitt distrikt noga b'vervaka, huru ve -

nerbörande utövare av linjetrafik handhava trafiken. 

.J."t~J2 
2. PoJ..i smyndigheten på övervakning sorten skall vaka över, att 

tidtabellen och taxan ävensom gällande trafikvillkor efterlevas, 

samt tillse, att de vagnar, som användas i trafiken, hålJas snyg-

ga, och i s ådant syfte tid efter annan verkställa inspektioner. 

3. Därest tillståndshavaren icke l ängre uppfyller förutsättnin-

garna för erhåll ande av trafiktillstånd eller tills tåndsvillkoren 

ej iakttagas eller trafiken eljest ej behörigen handhaves, lm.n 

trafiktillstå ndet av landskapsnämnden återkallas. 

51 §. 

1. Önskas förnyel~e eller ändring av linjetrafiktillstånd, 

skall ansökan därom göras på si:t t . i 45 § om utverkande av tillstAnd 

är sagt. Vid ansökningen skola fogas 1mr i.; bl a d, på vilka linjen 

angivits, s amt den för sökanden utfärdade tillståndsresolutionen 

eller avskrift därav. 

2. Dör tillståndshavare, är dödsboet berättigat att fortsätta 

trafiken under högst sex måmider, dock på villkor, att dödsboet o-

f ördröjligen hos :_andskapsnämnden anmäler n ågon god tagbar person, 

som ansvarar för tillståndshav~rens förpliktelser. 

5~ §. 

Landskaps nämnden äger utfärda närmare före skriflter angående ord-

• . ' 



ningens upprätthå lla nde i linjebil under färd. 

. 53 §. 

, 1. Til l stånd att utöva områdestrafik på. landet skall sökas hos 

landskap snämnden. 

2. Ansökningen skall göras skriftligen och därå uppgivas, vilka 

kommuner området omfattar och v~ slags trafik som är avsedd att 

bedrivas, och huru många bilar, som skola insättas i trafiken, så 

ock v~r dessa bilar bliva stationerade, eller deras s t a t i 
0 

n s 

o r t • Vid ansökningen skola fogas förslag till trafiktaxa samt, 

såvida sökanden icke är land::k aps- eller statsinrät tn ing eller 

kommun, utredning om, att sökanden är välfrejdad och råder över 

sig och sin egendom, eller, om sökanden är bolag eller arrlelslag, 

handelsregisterutdrag och bolagsordning eller andelslagets stadgar. 

3 • Vid prövning av fråga om beviljande av tillstånd till områdes - ' 

trafik skall sökandens tillförlitlighet och lämplighet att utöva 

sådan trafik prövas s~mt tillika tagas i betraktande, huruvida den 

ifrågasatta trafiken med hänsyn till de trafikmöjligheter, som re-

dan .:e'innas, är behövlig. 

-~ . 

54 §. 

1. Tillsti:tnd till omradestraf ik bevilja s av lEmdskapsnämnden 

för högst fem å r med fastställande tillika av trafikområdet, an-

talet av och s ta tionsorten för de bilar, som i trafiken skola 

tagas i bruk, t idpunkten då trafiken skall börja, samt tillstånds-

villkoren och trafiktaxan . 

2. Innan trafiken påbörjas, skall trafiktillståndet uppvisas 

för stationsortens polismyndighet, som i utdraget ur bilregistret 

anteclmar, att bilen f år användas i områdestrafik inom det i 

tillståndet nämnda området, likväl under förutsättning, att bil:l n 

icke redan är nntec1rnad för" användning inom annat område. Vidare 

skal 1 polismyndigheten tillse, att bilarna hållas snygga, och i 

sådant syfte tid efter annan verkställa inspektioner. 

3. Där ej övermäktigt hinder eller annat giltigt s :cäl före-

ligger, är den, som erhållit tillstånd till område strafi k , skyldig 

att på anhållan utföra körning i enlighet med tre.fiktill ståndet. 

4 9 Tillstånd till områdestrafik innefattar även rätt att före-

taga tillfällig färd utom trafikområdet. Bilen skall då utan 

dröjsmål föras tillbaka till stationsorten, varvid föraren får 

åtaga sig transporter i återfärdens riktning. 
~ · 

5. Där den, som erhå llit t1llst ånd till områdestrafik, ej längre 

uppfyller föru t sättningarha för erhållande a v sadant trafiktill-

. ' • 



. • stånd eller trafik.villkoren ej iakttagas eller trafiken eljest l I .~ d avv4ke1se fr ån vad i detta kapitel är stadgat om trafik-
. • i1e .... 

icke behörigen handhaves, kan den myndighet, som meddelat till-. 0 postverket rätt att utan utv.erkat tillstånd använda til Jstand äg er 

stånqet, återkalla detta. för viss tid elle r helt och hållet. bil för befordran av post. 

55 §. 2. Utövas yrkesmre sig trafik med annat motorfordon än bil, 

1. För område strafik inom stads område fastställes trafiktaxan 4 detta kapitel i tillämpliga delar jämväl därv:ä lände ,bestämmelserna .... _ 

av ma~istraten . till efte~rätt else. 

2 . Tillst ånd a t t utöva områdestrafik inom stadsområde sökes hos X Kap. 

polismyndigheten . Ansökningen skall göras skriftligen och däri Särskilda bestämmel~ 

uppgivas, vad sl ag s trafik, -som är avsedd att bedrivas och med hu- 57 §. 

ru många bilar. Vid ansökningen bör fogas i 53 § 2 mom. nämnd Var, l?Om bryter mot denna landskaps lag elJer rried stöd därav 

utredning om sökanden. meddelade föreskrifter, straffes, ~är ej annorstädes strängare 

3. Är sökanden tillförlitlig och för utövande av områdestrafik straff för förseelsen är ut satt, rre d högst femtio dagsböter. 

lämplig och den avsedda trafiken med hänsyn till de trafikmöjlig - Dock vare den, som vid framförande av motorfordon underl å tit att 

heter, som redan finnas, anses behövlig, beviljar polismyndigheten, medföra i 3 1 § l mom. nämnda handlingar och senast på den tredje 

med Dkttagande av utfärdade allmänna föreskrifter, trafiktill-. \ ._ 
söckenclagen därefter uppvisar dem för vederbörande polismyndig-

stånd för högst fem års tid och bestämmer til J ika de v~llkor, på het, fri fr~n s t raff, där omständigheterna giva vid handen, att 

vilka tills t~ndet beviljats . försee.lsen föranletts av tillfälligt förbiseende. 

4 • I fr~ga om ti llståndshavare gäller i tillämpliga delar, vad 58 §. 

1 54 § 2, 3, 4 och 5 mom. är sagt . n ,~ga kraft vunnet utsl ag dömts till an-1. Har rörare genom = 

56 §~ · t eller av alkoholdrycker påverkat tillstånd svar för att i be rusa 



' 1 l 

ha framfört motorfordon eller yrkesförare för bro.tt, som avses i laga kraft insänder me ddelande om återkal l andet jämte körkortet 

25 § 2 mom , e) punkten, skal 1 körkortet he 1 t och hållet å terkal1as , till den polismyndighet, som utfärdat kortet , Har domstol fattat 

2. Körkort skal 1 he 1 t och hål:B t eller för viss tid åt erka11as , beslut om s_t e rlrnllsndet , skall kö rlWrtets inneh8Vare, så snart 

där mot föra ren yp;oat s omständigheter, som jämlikt 25 § 2 mom , c) beslutet vunnit l aga kraft, överlämna sitt körkort till sist -
.'-

punkten utgöra hinder för erh ållande av körkort . nämnda polismyndighet . 

3 . Har förare annorlunda, än vad i l mom , är sagt, överträ~t 6 , Polismynclighet må ef.ter omständi gheterna interimistiskt om-

stadgandena i denna landskapslag eller med stöd därav meddelad händertaga körkort redan , inna n beslut om dess åt€rkall ~nde fat-

föreskrift elle r ock bestämmelse i landskD.pe ts trafikstadga, kan t.ats eller vunnit laga kraft . Förkastar domstol åtal för brott, 

hans körkort å terkallas f)ör ·viss tid ell er helt och hållet. pä grund varav kUrkort interimistiskt omhändertasits, bör kortet 

4 . Körkort å terkallas av Ja ndskapsnämnden, ,på de grunder, som genast återst&lJ_a,s till ägaren , ändå att utslaget överklagas. 

omförmäl ts i 3 mom . , må körkort 8- terkal Ja s för en tid av hcg st Angående interim:i.stiskt omhändertaga nde av körkort och dess å ter-

sex må n a der eller, där av tiden för körkortets gi l tighet icke ställ .'.mde s kall p olismyndighet en, där lcörkortet icke utfärdats av 

återstår längre tid, helt och hållet, me n på domstol ankommer denna., omedelbart underrätta den polismyndighet, tS cm utfärda t kör-

att på yrkande ''l V ai lmän åklaga re be sluta om 8. terkallande av kör- kortet , 

k ort för längre tid, varvid beslutet om å terkallande skall av rät - 7 , Har körkort å terkallats för minst et t år s tid e lJe r helt 

t en delgivas landskapsnämnden och den polismyndighet, som utfi'il' d s t och hållet, skall tillkännag iv ande därom genom vederbc5r11nde polis -

körkortet , myndighets försorg utan dröjsmål införas i tidningen Polisunder-

5, Den, v a rs kr3 rkort å terkallats-, skall genast avlämna det t:il:t rättelser. 

vederbörande polismyndighet, som, där kör kortet icke är utfärdat 
59 . §. 

av denna, omedelba rt efter det beslut et om återkallandet vunnit 1 . Över beslut, som på grund 3.V denna landskaps l ag el Je r med st·· 



.,i;..,. -~ 
J ~".~l (J . 1111 

därav rneddel ::i de föreskrifter fattats av r ngistrat eller polism-yn~ don i 18.n,d s kc. .pe t ,p_ln nd (9/1940), dock med beaktande av följ ande: 

dighet, k;unna besvär inom femt _on dagar anföras hos länsstyrelsen. a) vid landskapsla~ens ikraftträdande gällande körkort skola 
' L 

Av landska.psnämnden och länsstyrelsen meddel::i. t beslut får över- fortfarande gälla intill utgå ngen av det femte året fr ån deras ~ 
• 1 • 

klagas hos högsta förvaltningsdomstolen inom trettio dagar. utfärdande; 

· 2. I 1 mom. nämnd myndighets .beslut skall gå i verkställie;het·, b) vid l8nds1mpsla gens ikraftträdande gällande yrkesmässiga 

ändå att ändring d8.ri sökes. trafiktillstånd skola gälla intill utgå ngen av å r 1949; 

3. I denna pa ragraf nämnda besvärstider rälmas från den dag c) vid l andsk aps lagens ikraftträdande gällande tillstånd att 

vederbörande erhållit del. av beslutet eller å tgärden. , använd8. släpvagn sl{ola gäl la inti 11 utgån gen av å r 1949; 

4. Anmärkning mot åtgärd av besiktningsman inom trettio da-
0 ma d) vid l imd sk1psl,.,gens ikraftträdande gällande tillstånd a tt 

gar framställas hos lanpskapsnämnden. använda bil, v ars bruttovikt överskrider G.000 kilogram, skola 

60 §. gäll a intill utgången av år 1949; 

Landsk apsnämnden äger fastställ a formen för körkort, registerut - e) i l andska p sla gens 5 § 2 mom. d), g) och h) punkterna samt 

drag, besiktningsbevis,· intyg och blanketter, · k.. · J.g'8n anningsmär ken 
8 mom. intagnu bestämmelser angående backspegel, riktningsvisare, 

och provnummerskyltar ävenscm trafikmärken samt, andra i denna angivande av s.xeltryck samt om gult signa lljus skola bringas i 

landsk aps 18.g nämnda handling , r och tecken. landskapsnärnnden an-
verkställighet den 1 januari 1950; 

kommer även att meddela erforderliga anvisningar rörande tillämpnin- f) halvma ssiva gummiringar skola innan utgå ngen av år 1949 ut-

gen av denna landskapsl ag . bytas mot luftringar; 

61 §. g) till släpv?-gnar, som anväridas för virkeskörslor på l a ndsbyg -

Denna landskaps l e g träO.er omedelbart i kraft, och genom densam- den, skall inna n u t. gå n gen av :3.. r 1D49 a n skaffas stoppljus; och 

rna upphäves lR nd s ~mpsl agen den 29 juni 1940 om tr.afik med motorfor - h) bestämmelserna i 36 § 1 mom. e) punkten angående blå tt sig-



:~~. ~ ~3: 
nalljus skill verkställas den 1 ,januari 1950 . 

Mariehamn den 2 november 1948. 

Lantråd 

På landska ·· d 

cr~4: , 
Viktor Strandfält . 

Landskap:; sekreterare 

ÅLANDS LANDSKAPSNÄMND 812 
KANSLIET 

. Mariehamn, den t:LE3 J:l(?_Y.~_ J;tlP.~.t ... 19 ... .... 48 • Till ~lands landsting • 

, 
Av ett förbiseende har i X kapitlet av förslaget till 

' 
landskapslag om trafik med motorfordon i landskapet A-

land uti landskapsni:lmndens framställning N;o 31/1948 sär-
. 

skilda stadganden bortfallit . På grund härav får land-

sbtIJsnämnden vördsammast föreslå, att 57 och 59 §§ i fö -
" 

renämnda försl ae; till landska pslag måtte erh ~·.lla föijan -

de lydelse; 

§ 57 . 
- . 

1 . Var, som utan vederbörligt tills~&nd utöver yrkes -

mässig trafik med mo-':".orfordon eller yrkesmässigt meddelar 
( 

undervisning i körning men s~dant fordon straffes med 

högst tvåhundra dagsböter . 

Samma straff 2.dömes ägare av motorfordon, vilken uP'~ -

s".tligen eller av oaktsamhet till förare antager person, 

I R . 
mei-4~~ I , . 

lning tili 

dskapslag om 

~and. 

rget inbe 

r 11a följ ande : 

den 30 april 

männa arbe-

· dade in-

ropas samma 

! ~rustning 

manerat och 

vit anli-

n de l ej 

s äv en 

a meningen 

et på l an d

en h nr 

ar i ~ 61. 

i:i.na s kape t, 

nd. 
som ej inneh&r vederbörligt körtillst J. nd, eller eljest 

norstädes strängare straff för förseelsen är ut sa t t, med 

högst femtio dagsbuter . Dock vare· den, som vid framförande 

av motorfordon underl...tit att medföra i 31 § 1 mom . nämnda 

rutdrag, 

provnum .... 

nämnda 

amma upp-. 

i l and ... 

e åre t f r ån 

en a v år 



tillåter dylik person framföra motorfordon . 

2 . Var, som bryter mot bestämmelsern~ om motorfordons 

maximihastighet eller om försiktig körning , straffes med 

böter . Har han därvid i dagalagt grov v:._rdslöshet eller 

~ - _ ... : visat uppenbar likgi1ti,ghet f<)r andras trygghet, vare 

straffet fängelse i hö~st ett å r . 

3. Motorfordons förare , som i de uti 30 ~ mom 4 p . a) 

nämnda fall under1 8.ter att stanna fordonet , straffes med 

böter elJe r fängelse ej utöver tre månader . 

Lag samma vare , där förare ej stannar fordonet i fal l, 
p. b) 

som i 30 § 4 mon ./ sägs , eller vägrar att avgiva där nämni... f· 

upplysningar eller i övrigt icke iakt tager vad i sagda 

moment stadgats . 

4 . Var , som i syfte att hindra fordonets igenkännande , 

förser motorfordon , som icke är registrerat eller vars a n1 

vändning icke p:' anna.n grund till&tits , med igenkännings -

märke, som är förvj_llande likt av vederbörande myndighet 

tilldelat igenkänning smärke, eller å mot orfordon, som me d 

vederbörande myndighets tillstå nd brukas i tre.fik , anbrin 

gar sådant märke i stä llet för det av mynd.igheten tillde 

lade igenkännin.; sm&.~ket eller ock ändrar , täcker eller a 

LAGUTSKOTTETS betänkande NQ 31/19~8 mJ.Åf-.. I 
""' . ledning av landskapsnämndens framstäl l ning t i li 

NQ 31/1948. ~lanas lRnr"lstin~ med-förslag _till landskspslag om 

trafik med moto r forr"lon i lqnf'I slrnpet tland. 

Med anledning av :förenämnda fr amställning, varöver l a ndstinget inbe

· läg snar av vederbcrande myndi'ghet tilldelat i genkännings -

märke, straffes med buter eller med fängelse ej utöver 

sex •månader ·. 

~Brukar han fordonet , vare st raffet böter eller fängel -

se i högst ett ~lr·. • 0amrn:=t straff å dömes jämv1:H den, som 

brukar motorfordon , vars igenkä:nningsmärke tian vet vara 

ändrat, t&.ckt 'eller avl~i.gsnat , pa sätt härf .,,_"- , säg s . 

5 . Var , s om vid f ramf örande av motorfordon är drucken 

eller påverkad av s·ta r ka dr:Tcker , straffes med fängelse 

i hög st tv.i ..:.r , eller , dar omständJgheterna äro s;,rnnerli -

gen mil&rande, med böter. 

Lag samma vare , där ä e·a re eller "inne ha vare av motor-

fordon öv·erl1imne.r sitt fordon att brukas av person, som 

är uppenbart drucken eller som han vet vara ~~verkad av 

starka drycker . 
e 1 j e st 

6 . Var , somjbryter mot denna 1landskapslag ·eller med 

. stöd därav medde l 1::..de före skrifter , · traffes," där ej an-

norstädes. strängare straff f ör förseelsen är ui:;sa t t, med 

högst femtio dagsbuter . Dock vare· den , som V'id framfi)ranae 

av motorfordon underl .tit att medföra i 31 § 1 mom . nämnda 

~mhålla följ a nde: 

f3, v den 30 apri.l 

I allmänna arbe-

gående verk

tfärdade in-

åberopas samma 

h utrustning 

en emanerat och 

bl i vit anli

sin del ej 

ynes även 

ista meningen 

inget på l and

ingen hnr 

ingar l ~ 61. 

·r li:mdskapet, 

edanst ående 

Åland-

sterutdrag, 

ch provnum

lag nämnda 

an.samma upp

don i l a nd-

emte året från 

tgången av år 



'.,.;;,.. . 

tiJlåter dylik person framföra mot9r.fordon . 

2 . Var, som bryter mot bestämmelsern13. om motorfordons 

maximihastighet eller om ,försiktig körning , straffes me.d 

handlingar och sena st p~ den trädje söckendagen därefter 

uppvis a r dem för vederbörande polismyndighet , fri fr&n 

straff, där omständie;heterna giva viq handen , att för 

seelsen föranletts av til J,fälligt förbiBeende. 

§ 59 . 

1. Över beslut , som p 2, grund av denna landskapslag el ... 

ler med stöd därav meddelade· föreskrifter fattats av ma -
' 

gistrat eller polismyndighet, l{unna besvär inom fer;1ton da• 
' ' 

gar ånföras hos ~länsstyrelsen. Av landskapsnti.mnden och 

länsstyrelsen meddelat beslut f&r .överklaeas hos hög sta 

förvaltningsdomstolen i~om trettio dagar . 

2. I 1 mom . nämnd myndighets beslut skall i verk-

ställighet, änd8. att änd:r>ing däri sökes . 

3. I denna paragraf nämnda besvärstider räknas fr&n 

den dag vederbörande erha llit del .av beslutet eller "t gär-

den. 

4 · ~ Anmärknin~g mot :", tgär:d av besiktningsman må inom 

trettio dagar framställas hos landskapsnämnden . 

5 . Har n_ågon~ som inneh,ar körkort, ådömts straff för 

överträdelse av denna landskaps·lag eller p å grund därav 

NQ 31/1948. 

LAGUTSKOTTETS betänkande NQ 31/19~8 mefAj_.. 1 -. . 
ledning av landskapsnämndens fr a mställning t i li 

~lanas la n0stin~ med - förslag _till landskapslag om 

trafik med motorforr1 on i lqnn slrnpe.t ,~la nd • 

Med anledning· av :förenämnda fr amställning, varöver landstinget inbe 

gärt lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsammast frarnhå~la följ a nde: 

Lagförslaget bygger i huvudsak på rikets bilförordning ~v den 30 april 

1948, varjämte ministeriets för kommunikationsväsendet och allmänna arbe

tena be slut av den 1 juni 1948, innefattande· anvisningar angående verk

ställighet av bilförordningen, och ministeriets samma dag utfärdade i n

struktion för besiktningsmän tjäna t till ledning. Dessutom åberopas samma 
• .., .., -" .Jl""' - - ,_ -- --'--:._ , _ ..... ~ - ·- -- - , utrustning 

814 
n emanerat och 

meddelade föreskrifter, skall domstolen insände. anmälan om blivit anli-

sitt ·utslag till 1Gn d sk8.l)Snämnden . 

Mntråd p~;:wr~z~r: 
Viktor Stran~~t~ 

Landskapssekreterare 
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