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LL ang. ändring av LL om motorfordon i landaapet Åland. (Nr 7/1974-
75). (Förkastad). 
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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget med förslag till land

skapslag angående ändring av landskaps

lagen 0E1 motorfordon i landoopet Åland. 

Den 14 juni 1973 gav en av miljövårdsnämnden tillsatt arbetsgrupp 

ett betänkande beträffande rnöjligheterna att genomföra en organiserad 

edsl\:rotning av bilar i landskapet. Arbetsgruppen föreslår i sitt 

etänkaIJde att landskapsstyrelsen ej skulle organisera nedskrotnings

~erksamheten i egen regi utan läillna ut den på entreprenad. Arbetsgrup

pen föres:Lår vidare att verksamheten skulle bekostas genom en särskild 

avgift 9 som skulle uppbäras vid inregistrering av bilar. Avgiftens 

;;:~J.c skulle enligt arbetsgruppens förslag vara 50 mark. För andr$. 

fordo:1 än bilar skulle ej uppbäras någon avgift. 

Med hänvisning till det ovan sagda föreslås att landskapslagen om 

motorfordon kompletteras med bestämmelser om uppbörd av bilskrotnings

avg1fter. Landskapsstyrelsen anser dock att bilskrotningsavgiftens 

stor:.Lek ej bör fastställas i lag utan att den geno:o landskapsstyrelse

beslut bör fastställas för ett kalenderår åt gången. Det sistnämnda 

förfarandet sor.1 har stöd i 23 § 4 noo. själ vstyrelselagen gör det 

lätt2re att beakta frautida ökningar av kostnaderna för bilskrotnings

verksah.1heten. 

De belopp som inflyter i bilskrotningsavgifter skulle tillföras 

landskapets enskilda medel och därför bör de kostnader som föranleds 

av bilskrotningsverksamheten täckas med motsvarande anslag i landska

pets enskilda årsstat. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till anta
ga11de 

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

ändring av landskapslagen om motorfordon i landskapet Åland. 

I enlighet i~1ed Landstingets beslut fogas till landskapslagen den 

4 december 1958 OD rJotorfordon i landskapet Åland ( 25/58) en ny 19a §, 
so:o följ er; 

19a §. 
Har bil icke tidigare registrerats i landskapet bör ägaren i samband 

Ded sin registreri11gsanmälan erlägga en skrotningsavgift, vars storlek 

för varje kalenderår :fastställes av landskaps styrelsen. 
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I enskilda årsstaten skall varje år för skrotning av bil cµ- upp
tagas ett anslag, motsvarande filinst det belopp, som bör anses komma 
a.tt inflyta i skrotningsavgifter. 

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1975. 
MariehD.IJn, den 8 oktober 

1 antråd 

~gberedningssekreterare 


