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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att körkortslagen för landskapet Åland (79/91) ändras 

som följer . 

.,. Utbildning för lastbilskörkort skall få påbörjas vid 17 års ålder, istället för som nu 

vid fyllda 18 år, samt att undervisning för lastbilskörkort endast skall få ske i bilskola. 

.. I lagen blir klarare uttryckt att övningskörning med annan person än bilskollärare 

eller godkänd privatlärare får ske först när väsentliga delar av undervisningen full

gjorts . 

.,. En tidsgräns för tillstånd att upprätthålla bilskola återinförs, dock föreslås det bli ett 

högst tioårigt tillstånd mot tidigare femårigt. 
.,. Bestämmelserna om läkarintyg och ämbetsbevis förenklas för såväl den enskilde som 

berörda myndigheter . 

.,. Vissa bestämmelser i körkortslagen ändras för att bli klarare. 



.;, 

', ~ 
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ALLMÄNNA MOTIV 

1. Bakgrund 

Bestämmelser om körkort och förarutbildning finns i körkortslagen för landskapet 

Åland (79/91). I lagen, som gäller från ingången av år 1992, förutsätts att en läroplan 

för förarutbildningen antas av landskapsstyrelsen samt att landskapsstyrelsen, polis

myndigheten och motorfordonsbyrån fattar beslut om nödvändiga detaljbestämmelser. 

Landskapsstyrelsen uppdrog den 7 januari 1992 till en arbetsgrupp att bl.a. utarbeta 

förslag tillläroplan och att se över körkortslagstiftningen. 

Landskapsstyrelsen antog den 13 februari 1992 i enlighet med arbetsgruppens 

förslag gällande läroplan och bestämmelser om särskild examen för person som ämnar 

bedriva förarundervisning privat (s.k. godkänd privatlärare). I det slutdokument arbets

gruppenj)verlämnade till landskapsstyrelsen den 18 juni 1992 redovisades dessutom de 

förslag till ändring av körkortslagen för landskapet Åland som härmed överlämnas till 
landstinget. 

2. Förslagets ekonomiska och organisatoriska verkningar 

Genom förslaget undviks onödig byråkrati genom enklare och klarare bestämmel

ser. För de flesta examinander innebär förslaget en förenkling. Så blir t.ex. kör

kortsan~ökan enklare och billigare eftersom det i de flesta fall inte behövs läkarintyg 
' .· och ämbetsbevis. 

Förslaget saknar betydelse för landskapets ekonomi och har inga verkningar för 

landskapets organisation. 

Förslaget har ingen ekonomisk eller organisatorisk verkan för bilskolorna. 

1 DETALJMOTIV 

4 § 1 mom. Momentet ändras med beaktande av att, enligt det förslag till ny 

fordonslagstiftning landskapsstyrelsen överlämnat till landstinget den 19 mars 1992, 

fordonstypen trafiktraktor blir definierad i fordonslagstiftningen. Förslaget medför 

ingen ähdring i sak. 

'7 § Paragrafen förtydligas så att där klart framgår att för att få framföra s.k. tung 

motorcykel fordras körkort av klass A. 



2 Detalj motiv · 

11 § 1 mom. d punkten Med antagandet av gällande kÖrkortslag har den 

ålder körkortsutbildning får påbörjas vid varierats beroende på den körkortsklass under

visningen syftar till. Således får undervisning för personbilsbehörighet påbörjas vid 17 
års ålder medan en elev som vill påbörja undervisning för lastbilsbehörighet måste ha 

fyllt 18 år. , , 

I)en som vid 17 års ålder. vill· påbörja· förarutbildning för bägge dessa kör~orts

klass~r bör få göra detta bland annat för 'att undvika att större delen av tiden för 

övningskörning .sker med personbil istället för med lastbil som då vore mer motiverat. 

Dessutom undviks merkostnader för eleven eftersom undervisningen för personbils~ och 

lastbilsbehörighet till väsentliga delar är densamma och eleven· samtidigt får tillgodo

räkna sig de för behörigheterna gemensamma delarna av undervisningen . 

. 13 § Undervisning för lastbilskörkort skall endast ske i bilskola eftersom det är 

fråga om teknisk specialundervisnifig som endast få privatlärare kan ie. Bestämmelsen 

kompletteras dessutom så att där klart framgår att polismyndigheten kan närmare 

besluta om förutsättningar för att vara privatlärare. 

14 § 1 och 2 mom. Sådan övningskörning som avses i denna paragraf kan ske 
• • • < l. . . .~.. .. . • 

när utbildning i bilskola eller med privatlärare (som avses i 12 och 13 §§) påbörjats. 

Eleven bör dock ha fått viss grundläggande undervisning innai:i polisfilyndigheten 

godkänner en i paragrafen avsedd 'person att utöva överinseende vid ,övningskörningen. 

15 § 1 mom. Paragrafen kompletteras så att där klart framgår vem av eleven 

och läraren som skall ha föraransvaret. 
·'. 

17 § 3 mom. Paragrafen ä~dras av ändamåls~nlighetsskäl så. att motorfordons

byrån och inte· polismyndigh~ten delar ansvaret med skolan avseende anordnande av 

förarexamen och så att motorfordonsbyrån utfärdar förarbevis. Härigenom får dessutom 

motorfordonsbyrån automatiskt de uppgifter som behövs för notering' ii körkorts

registret. Tre månaders väntetid på förarbeviset för den som olovligen framfört moped 

är en lindrig sanktion som dock kan. ha en viktig allmänpreventiv funktion för unga 

· förarbevisaspirante:r. · . , . 

20 § En tidsgräns för tillstånd att upprätthålla bilskola återinförs. Tidigare skulle 

dessa tillstånd förnyas vart femte år, landskapsstyrelsen anser dock att det kan vara 

tillräckligt om det sker vart tionde år. Härigenom kan landskapsstyrelsen regelbundet 

se över förutsättningarna för bilSkolan att utöva sin verksamhet. : .. -, 
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32 § b och c punkterna Paragrafens c punkt ändras så att körkortsklassen BE 

utesluts. Redan av 30 § 1 mom. framgår att examen för körkort av klass BE får 

avläggas av examinand först sedan denne innehavt körkort minst ett år. Ändringen av 

b punkten är ett förtydligande som inte innebär någon ändring i sak. 

· 33 § 1 mom. Den nödvändiga kontrollen av vissa uppgifter skall i enlighet med 

36 §göras på tjänstens vägnar inom polismyndigheten, en ytterligare kontroll vid förar

examen. är därför i de flesta fall överflödig. I de fall de nödvändiga uppgifterna inte 
.,kan fås genom landskapets egna register måste dock den enskilde eleven kunna åläggas 

att förete de nödvändiga uppgifterna. 

Besiktningsmannen skall som regel fordra att den som anmäler sig till förarexamen 

företer ett högst sex månader gammalt läkarintyg. Emellertid måste elever som avser 

att gå i bilsko]a förete läkarintyg redan innan de får påbörja utbildningen, vilket kan 

vara över ett år före examensdagen. Om elevens hälsa inte i något viktigt avseende 

försämrats sedan sådant läkarintyg skrevs bör inte eleven åläggas att förete nytt 

läkarintyg även om intyget är mer än sex månader gammalt. Härigenom undviks 

onödig byråkrati samt omak och kostnader för eleven. 

34 § 2 mom. Med sex månaders giltighetstid för ett godkänt teoriprov ges exa

. minanden rimlig tid att avlägga förarexamens praktiska del. Samtidigt undviks att 

någon efter flera år och med bleknande minnen från körteori och teoriprov kan avlägga 

det kompletterande körprovet och få körkort. 

35 § 1 mom. Eftersom kontrollen av examinandens förutsättningar (ålder, hälsa, 

lämplighet ösv.) föreslås bli handhavda direkt av polismyndigheten blir den bestäm

melse onödig enligt vilken besiktningsmannen och examinanden skall skriva sina 

namnteckningar på ett fotografi. 

36 § 2-4 mom. Polisen är enligt förslaget den myndighet som har ansvaret för 

kontrollen av om den som vill ha körkort uppfyller de förutsättningar som fastställts 

lagstiftningen. Godkänd examen enligt 1 mom. c punkten skall vara avlagd i landskapet 

eller i riket. 

Polismyndigheten kan i allmänhet kan få de uppgifter som framgår av ämbetsbevis 

via ADB och behöver endast i särskilda fall kunna kräva ett ämbetsbevis. Att så långt 

som möjligt avstå från att kräva läkarintyg av de sökande som är under 25 år gamla 

avlastar dessutom sjukvården från onödigt intygsskrivande. Dessa körkortsökande skall, 

som vid nuvarande läkanmdersökning, fylla i ett formulär om sin hälsosituation och 

underteckna detta med motsvarande samtycke om att inhämta hälsouppgifter som nu 



4 Detalj rrwtiv 

avges vid läkarnndersökningen. Av trafiksäkerhetsskäl skall dock en.sökande alltid visa 

att han uppfyller de synkrav som gäller för aktuell körkortsklass. Vid avläggande av 

examen för annan körkortsklass än A, B och T skall dock alltid ett läkarintyg avseende 

synen krävas. 
Läkarintygets giltighetstid förlängs så att det får samma giltighetstid som tiden för 

körundervisnin~. I annat fall krävs tyå läkarbesök, ett vid undervisnir).gens början och 

ett vid utfärdande av körkort, vilket n()rmalt inte kan anses var~ ändamålsenligt. 

.. 38 .. § Pa.ragrafen förtydligas så att där framgår att den tvååriga prövotiden avser 

det första körkortet av minst klass B eller C. 

42 § 3 mom. Att de vars körkort upphör att vara giltiga skall få en påminnelse 

om detta av motorfordonsbyrån framgår klart genom den föreslagna ändringen av 

. ·lagtexten. '\' 

52-52b §§Bestämmelser om internationellt körkort och annat körkort än åländskt 

körkort intas i lagen. I enlighet med förslaget klargörs att det är polisen oeh inte' någon 

annan organisation som skall tillhandahålla dessa handlingar. 

Bestämmelserna om internationellt körkort och i nordiskt land utfärdafkörkort 

överensstämmer med vad som gällt i enlighet med den äldre; nu upphävda, land

sl,rapslagen om körkort (39/73). 

I 52 b § föreslås en blankettbestämmelse enligt vilken de Vdket gällande be

stämmelserna om utomnordiskt körkort skall tillämpas landskapet 

.54 . § b punkten Den föreslagna ändringen· av paragrafens lydelse utgör ett 

, klargörande som inte medför någon ändring i sak. 
- ··r 

Landskapsstyrelsen föreslår att landstinget antar följande lag. 



Lagtext 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av körkortslagen 

5 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 4 § 1 mom.; 7 §, 11 § 1 mom. punkt d, 13 §, 14 § 1 och 2 mom., 15 § 

1 mom., 17 § 3 rnom. 20 §, 32 § 1 mom. b och c punkterna, 33 § 1 rnom., 34 § 2 

morn., 35 § 1 inom., 36 § 2 mom., 38 § 1 mom., 42 § 3 mom. 52 §och 54 § b 

· punkten i körkortslagen den 19 december 1991 (79/91) samt 

fogas till 36 § nya 3 och 4 mom. samt till lagen nya 52a och 52b §§, som följer: 

4 § 

Behörighet att framföra fordon anges i körkort på följande sätt: 

Bokstav 

A 

B 

c 

D 

E 

Behörighet 

motorcykel samt motorcykel med släpfordon 

personbil, paketbil samt övriga fordon och fordons

kombinationer, vilkas totalvikt är högst 3.500 kg 
och i vilka finns plats för högst åtta personer utom 
föraren, samt fordonskombinationer vilkas dragbil 

hör till denna klass om släpfordonets totalvikt är 

högst 750 kg 

lastbil och annat fordon vars totalvikt överstiger 

3.500 kg och i vilket finns plats för högst åtta per

soner utom föraren samt fordonskombinationer 

vilkas dragbil hör till denna klass om släpfordonets 

totalvikt är högst 750 kg samt trafiktraktor och till 
den kopplat släpfordon 

buss och annat fordon i vilka finns plats för fler än 

åtta personer utom föraren samt 

fordonskombination med buss som dragbil, om släp

fordonets totalvikt är högst 750 kg 

fordonskombination som inte nämns under A-D 
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T 

Lagtext 

traktor som inte är trafiktraktor, motorredskap, 

snöskoter· och motordrivna anordningar jämte till 

dem kopplade släpfordon 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - ~ - - - - - - -

7 § 

Fordonskombination av<klass E får framföras endast av den som innehar körkort 

som berättigar till att framföra· även dragbilen. Körkort av klass A eller B berättigar till 

attfran;iföra även fordon som hör till klass T och lätt motorcykel. Körkort av klass C 

berättigar även till att provköra och tillfälligt flytta fordon av klass D utan passagerare 

och fordon av klass E utan last samt berättigar även den som fullgör uppgifter inom 

brandväsendet och polisman i tjänst att framföra fordon av klass D eller E. Körkort av 

klass B berättigar även till att framföra fordonskombination av klass BE vid färd till 

och från plats där examen skall avläggas. 

11 § 

För att få påbörja förarntbildning krävs av eleven att han uppfyller <le syn- och 

hälsokrav för respektive körkortsklass som anges i 26-29 §§ samt att han skall ha 

uppnått en ålder av 

- - - ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
d) 17 år för undervisning för att fä körkort av klass C, samt 

~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 § 

Den som inte önskar delta i förarutbildning för körkort av klass B i bilskola får 

själv ordna. privat undervisning under ledning av en av polismyndigheten godkänd 

lärare. Va,d här sägs gäller dock inte sådan undervisning som skall ges i andra delen av 

, . µndervisningen för att erhålla körkort av klass B. Undervisningen skall till sitt innehåll 

. motsvara undervisningen enligt gällande läroplan och kursplan. 

Förutsättning för att få tillstånd att verka som lärare är att sökanden 

a) under minst fem år innehaft körkort för den aktuella fordonsklassen, 

b) inte under den tid han innehaft körkort brutit mot bestämmelserna i vägtrafik

lagen för landskapet Åland (27/83) på ett sätt som tyder på oförmåga att följa dem samt 

att han 
c) vid examen visat sig behärska det kunskapsområde han i egenskap av lärare 

förväntas lära ut. 

Landskapsstyrelsen beslutar om särskild examen för lärare som avses i denna 

paragraf, 



Lagtext 7 

14 § 

Den som genomgår förarutbildning som avses i 12 och 13 §§ och som ytterligare 

vill förbättra sin körskicklighet får övningsköra under överinseende av en enligt 2 

mom. godkänd person. Vid övningskörning skall eleven kunna förete intyg från 
bilskolan eller av i 13 § avsedd lärare som visar att han erhållit sådan tillräcklig under

visning som av polismyndigheten fastställts för ändamålet. 

Polismyndigheten beviljar tillstånd för övningskörning samt godkänner person som 

utövar överinseende vid övningskörning. Den som skall utöva överinseende vid 

övningskörning skall under minst tre år innehaft körkort för den aktuella fordonstypen 

· och inte under denna tid brutit mot bestämmelserna i vägtrafik.lagen för landskapet 

Åland på ett sätt som tyder på oförmåga att följa dem. 

15 § 

Vid körundervisning och vid övningskörning anses läraren eller i 14 § 2 mom. 

avsedd person vara förare. Eleven anses dock som förare när det är fråga om 

a) undervisning med motorcykel och eleven sitter ensam på fordonet eller övnings

körning med motorcykel enligt bestämmelserna i 14 § 3 mom., 

b) övningskörning med fordon av klass D eller E samt när det är fråga om 

c) tilläggsundervisning. 

17 § 

Examen ordnas av skolan och motorfordonsbyrån gemensamt. Till den som avlagt 

godkänd examen utfärdar motorfordonsbyrån ett förarbevis. Utfärdandet av förarbevis 

skall framskjutas med tre månader för den som under de två närmast föregående åren, 

räknat från dagen för godkänd examen, framfört moped utan giltigt förarbevis. 

20 § 

Tillstånd att upprätthålla bilskola kan förenas med villkor och begränsningar. 

Tillståndet utfärdas att gälla högst tio år om inte särskilda skäl föranleder annat. 

32 § 

Den som vill avlägga examen skall ha uppnått en ålder av 

b) 16 år för kör kortsklass A för körkort som berättigar till framförande av lätt 

motorcykel, 
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c) 18 år för körkortsklass A för körkort som berättigar till framförande av annan 

än lätt motorcykel, B eller C samt 

33 § 

Den som anmäler sig till förarexamen skall för besiktningsman förete 

a) en tillförlitlig utredning om .sin identitet samt 

b) ett högst sex månader tidigare utfärdat intyg över erhållen förarutbildning eller 

över erhållen teoriundervisning jämte ett minst en månad och högst sex månader 

tidigare utfärdat i 14 § 3 mom. avsett tillstånd till övningskörning eller utredning om 

tidigare utfärdat körkort och om körpraktik där sådant krävs. 

34 § 

Förarexamen för körkort av klass T omfattar endast ett teoriprov om inte besikt

. ningsman anser också ett körprov nödvändigt. Förarexamen för övriga körkortsklasser 

omfattar ett teoriprov och ett körprov, som skall avläggas inom sex månader efter 

godk~t teoriprov. 

35 § 

Över godkänd examen skall besiktningsman utfärda intyg. 

36 § 

Till ansökan skall fogas 

a) två för körkortet lämpliga fotografier, 

b) ett högst sex månader tidigare utfärdat läkarintyg, och om polismyndigheten 

finner det nödvändigt) intyg av specialläkare samt 

c) intyg över högst sex månader tidigare godkänd förarexamen. 

Polismyndigheten kan vid behov kräva att till ansökan om körkort skall fogas 

ämbetsbevis eller annan utredning varav tillförlitligt framgår personuppgifter och 
personbeteckning. 

Sökande som är under 25 år gammal och som ansöker om körkort av klass A, B 

eller T skall, istället för intyg som avses i 2 mom. b punkten, på av polismyndigheten 

fastställd särskild blan.kett deklarera sitt hälsotillstånd varvid han skriftligen skall medge 

att polismyndigheten kan kontrollera dessa uppgifter. Den sökande skall dock visa att 

han uppfyller de synkrav som anges i 26i 27 och 31 §§. 
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38 § 

Körkort av klass B eller C beviljas för en tid om två år (prövotid). Vad här sägs 

gäller dock inte om sökanden redan innehar körkort av annan klass än A eller T. I 

sådana fall utfärdas körkort i enlighet med bestämmelserna i 39 §. 

42 § 

Motorfordonsbyrån skall underrätta körkortsinnehavaren om skyldigheten att förete 

läkarintyg samt om giltighetstiden för körkort som upphör i enlighet med 39 §. Sådan 

underrättelse skall göras senast tre månader innan intygen skall inges respektive 

giltigheten upphör. Eventuellt utebliven underrättelse befriar dock inte körkortsinneha

varen från i denna paragraf avsedd skyldighet. 

52 § 

Polismyndigheten kan utfärda internationellt körkort som motsvarar innehavarens 

åländska körkort till den som bor i landskapet och fyllt 18 år. 

52a § 

Annat i nordiskt land utfärdat körkort än åländskt körkort berättigar, inom 

gränserna för dess giltighet, till framförande av motorfordon i landskapet. 

I landskapet bosatt innehavare av i 1 mom. avsett körkort har rätt till ett åländsk 

körkort av motsvarande klass utan krav på ny förarexamen. När det åländska körkortet 

utfärdas skall det tidigare körkortet överlämnas till polismyndigheten och sändas till 

den myndighet som utfärdat körkortet. 

52b § 

Avseende rätten för den som innehar annat körkort än som avses i 52a § att i 
landskapet framföra motorfordon tillämpas i landskapet bestämmelserna i körkortsför

ordningen (FFS 845/90) med de avvikelser som anges i denna lag. 

Ändring av de i 1 mom. nämnda bestämmelserna gäller i landskapet om inte annat 

följer av bestämmelserna i denna lag. 

54 § 

Villkor för att erhålla yrkeskörtillstånd är att sökanden 

b) uppfyller de hälsokrav som fastställts för körkort av klass C, 



JO Lagtext 

-------·---

Denna lag träder i kraft den 

Åtgärder som denna lag förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 

Mariehamn den 19 november 1992 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

Lagberedningssekreterare Olle Ekström 



LANDSKAPSLAG 
om ändring av kö:rkortslagen 

I enlighet med landstingets beslut 

Bilaga 

ändras 4 § 1 mom., 7 §, 11 § 1 morn. punkt d, 13 §, 14 § 1 och 2 morn., 15 § 

1 mom., 17 § 3 mom., 20 §, 32 § 1 mom. b och c punkterna, 33 § 1 mom., 34 § 2 

mom., 35 § 1 mom., 36 § 2 mom., 38 § 1 mom., 42 § 3 mom. 52 § och 54 § b 

punkten i körkortslagen den 19 december 1991 (79/91) samt 

fogas till 36 § nya 3 och 4 mom. samt till lagen nya 52a och 52b §§, som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

4 § 4 § 

Behörighet att framföra fordon anges i 

körkort på följande sätt: 

Behörighet att framföra fordon anges i 
körkort på följande sätt: 

Bokstav 

A 

B 

c 

Behörighet 

motorcykel samt motor

cykel med släpfordon 

personbil, paketbil samt 

övriga fordon och for

donskombinationer, vilkas 

totalvikt är högst 3.500 

kg och i vilka finns plats 

för högst åtta personer 

utom föraren, samt for

donskombinationer vilkas 

dragbil hör till denna 

klass om släpfordonets 
totalvikt är högst 750 kg 

lastbil och annat fordon 

vars totalvikt överstiger 

3. 500 kg och i vilket 

finns plats för högst åtta 

personer utom föraren 

Bokstav 

A 

B 

c 

Behörighet 

motorcykel samt motor

cykel med släpfordon 

personbil, paketbil samt 

övriga fordon och for

donskombinationer, vilkas 

totalvikt är högst 3. 500 

kg och i vilka finns plats 

för högst åtta personer 

utom föraren, samt for
donskombinationer vilkas 

dragbil hör till denna 

klass om släpfordonets 

totalvikt är högst 750 kg 

lastbil och annat fordon 

vars totalvikt överstiger 

3.500 kg och i vilket 

finns plats för högst åtta 
personer utom föraren 
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samt fordonskombinatio
ner vilkas dragbil hör till 
denna klass om släpfordo
nets totalvikt är högst 750 
kg 

buss och annat fordon i 
vilka finns plats för fler 

än åtta personer utom 
föraren samt 
fordonskombination med 
buss som dragbil, om 
släpfordonets totalvikt är 
högst 750 kg 

fordonskombination som 
inte nämns under A-D 

traktor, motorredskap, 
snöskoter och motordriv
na anordningar jämte till 
dem kopplade släpfordon 

7 § 

Fordonskombination av klass E får 

framföras endast av den som innehar kör
kort som berättigar till att framföra även 
dragbilen. Körkort av klass A eller B be
rättigar till att framföra även fordon som 
hör till klass T. Körkort av klass C be
rättigar även tili att provköra och tillfälligt 
flytta fordon' av klass D utan passagerare 
och fordon av klass E utan last samt be
rättigar även' den som fullgör uppgifter 

D 

E 

T 
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samt fordonskombinatio
ner vilkas dragbil hör till 
denna klass om släpfordo
nets totalvikt är högst 750 
kg samt trafiktraktor 

och till den kopplat släp

fordon 

buss och annat fordon i 
vilka finns plats för fler 

än åtta personer utom 
föraren samt 
fordonskombination med 
buss som dragbil, om 
släpfordonets totalvikt är 

högst 750 kg 

fordonskombination som 
inte nämns under A-D 

traktor som inte är tra
fiktraktor, motorredskap, 
snöskoter och motordriv
na anordningar jämte till 
dem kopplade släpfordon 

7 § 

Fordonskombination av klass E får 

framföras endast av den som innehar kör
kort som berättigar till att framföra även 
dragbilen. Körkort av klass A eller B be
rättigar till att framföra även fordon som 
hör till klass T och lätt motorcykel. Kör
kort av klass C berättigar även till att 
provköra och tillfälligt flytta fordon av 
klass D utan passagerare och fordon av 
klass E utan last samt berättigar även den 
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inom brandväsendet och polisman i tjänst 

att framföra fordon av klass D eller E. 

Körkort av klass B berättigar även till att 

framföra fordonskombination av klass BE 

vid färd till och från plats där examen skall 

avläggas. 

11 § 

För att få påbörja förarutbildning krävs 

av eleven att han uppfyller de syn- och 

hälsokrav för respektive körkortsklass som 

anges i 26-29 §§ samt att han skall ha 

uppnått en ålder av 

d) 18 år för undervisning för att få körkort 

av klass C, samt 

13 § 

Den som inte önskar delta i förar

utbildning i bilskola får själv ordna privat 

undervisning under ledning av en enligt 

denna paragraf godkänd lärare. Vad här 

sägs gäller dock inte sådan undervisning 

som skall ges i andra delen av undervis

ningen för att erhålla körkort av klass B 

eller BC. 

För att få verka som lärare för i 1 

mom. avsedd person krävs tillstånd av 

polismyndigheten. Förutsättning för att få 

sådant tillstånd är att sökanden under minst 

fem år innehaft körkort för den aktuella 

fordonsklassen, att han inte under denna tid 

brutit mot bestämmelserna i vägtrafiklagen 

för landskapet Åland (27/83) på ett sätt 

som tyder på en oförmåga att följa dem 
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som fullgör uppgifter inom brandväsendet 

och polisman i tjänst att framföra fordon av 

klass D eller E. Körkort av klass B be

rättigar även till att framföra fordonskom

bination av klass BE vid färd till och från 
plats där examen skall avläggas. 

11 § 

För att få påbörja förarutbildning krävs 

av eleven att han uppfyller de syn- och 

hälsokrav för respektive kör kortsklass som 
anges i 26-29 §§ samt att han skall ha 

uppnått en ålder av 

d) 17 år för undervisning för att få körkort 

av klass C, samt 

13 § 

Den som inte önskar delta i förar

utbildning för körkort av klass B i bilskola 

får själv ordna privat undervisning under 

ledning av en av polismyndigheten godkänd 

lärare. Vad här sägs gäller dock inte sådan 

undervisning som skall ges i andra delen av 

undervisningen för att erhålla körkort av 

klass B. Undervisningen skall till sitt in
nehåll motsvara undervisningen enligt 

gällande läroplan och kursplan. 
Förutsättning för att få tillstånd att 

verka som lärare ä:r att sökanden 
a) under minst fem år innehaft kör~ 

kort för den aktuella fordonsklassen, 
b) inte under den tid han innehaft 

;. ' ' 

körkm1 brutit mot bestämmelserna i 

vägtrafiklagen för lan~kapet Åland 
(27/83) på ett sätt som tyder på oför~ 

måga att följa dem samt att han 
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samt att han behärskar det kunskapsområde 

han i egenskap av lärare förväntas lära ut. 

Landskapsstyrelsen beslutar om särskild 

examen för lärare som avses i denna para

graf. 

Undervisningen skall till sitt innehåll 

motsvara undervi'iningen enligt gällande 

läroplan och kursplan. 

14 § 

Den som påböijat förarutbildning som 

avses i 12 och 13 §§ och som ytterligare 

vill förbättra sin körskicklighet får övnings

köra under överinseende av en enligt denna 

paragraf förordnad person. 

Polismyndigheten godkänner person 

som utövar överinseende vid övningskör

ning. Den som skall utöva överinseende vid 

övningskörning skall under minst tre år 

innehaft körkort för den aktuwlla fordons

typen och inte under denna tid brutit mot 

bestämmelserna i vägtrafiklagen för lanä

skapet Åland på ett sätt som tyder på oför

måga att följa dem. 

15 § 

Vid körundervisning och vid övnings

körning anses eleven inte vara förare. 

Ansvaret åvilar i sådant fall elevens lärare 

eller i 14 § 2 mom. avsedd person. Vad 

här sägs gäller inte övningskörning med 

Föreslagen lydelse 

c) vid examen visat sig behärska det 

kunskapsområde han i egenskap av lära~ 

re förväntas lära ut. 

Landskapsstyrelsen beslutar om 

särskild examen för lärare som avses i 
denna paragraf. 

14 § 

Den som genomgår förarutbildning 

som avses i 12 och 13 §§ och som ytterli
gare vill förbättra sin körskicklighet får 

övningsköra under överinseende av en 

enligt denna paragraf godkänd person. Vid 

övningskörning skall eleven kunna förete 

intyg från bilskolan eller av i 13 §avsedd 

lärare som visar att han erhållit sådan 

tillräcklig undervisning som av polismyn~ 

digheten fastställts för ändamålet. 

Polismyndigheten beviljar tillstånd för 

övningskörning samt godkänner person 

som utövar överinseende vid övningskör

ning. Den som skall utöva överinseende vid 

övningskörning skall under minst tre år 

innehaft körkort för den aktuella fordons

typen och inte under denna tid brutit mot 

bestämmelserna i vägtrafiklagen för land

skapet Åland på ett sätt som tyder på oför

måga att följa dem. 

15 § 

Vid körundervisning och vid övnings

körning anses läraren eller i 14 § 2 mom. 

avsedd person vara förare. Eleven anses 

dock som förare när det är fråga om 

a) undervisning med motorcykel och 
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motorcykel enligt bestämmelserna i 14 § 3 

mom. och inte heller övningskörning med 

fordon av klass D eller E. 

17 § 

Examen anordnas av skolan och polis

myndigheten gemensamt. Åt den som 

avlagt godkänd examen utfärdar företrädare 

för skolan och polismyndigheten ett förar·· 

bevis. Motorf ordon.libyrån skall ofördröj~ 

ligen underrättas om förarbevis som 

utfärdats. 

20 § 

Tillstånd att upprätthålla bilskola kan 

förenas med villkor och begränsningar. 

Tillståndet utfärdas att gälla tillsvidare om 

inte särskilda skäl föranleder annat. 

32 § 

Den som vill avlägga examen skall ha 

uppnått en ålder av 

b) 16 år för körkortsklass A, 

c) 18 år för körkortsklass B, BE eller 

C samt 
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eleven sitter ensam på fordonet eller öv~ 

ningskörning med n1otorcykel enligt be

stämmelserna i 14 § 3 mom., 
b) övningskörning med fordon av 

klass D eller E samt när det är fråga om 

c) tilläggsundervisning. 

17 § 

Examen ordnas av skolan och motor

fordonsbyrån gemensamt. Till den som 

avlagt godkänd examen utfärdar motorfor~ 

donsbyrån ett förarbevis. Utfärdandet av 

förarbevis skall framskjutas med tre må
nader för den som under de två närmast 

föregående åren, räknat från dagen för 

godkänd examen, framfört moped utan 

giltigt förarbevis. 

20 § 

Tillstånd att upprätthålla bilskola kan 
förenas med villkor och begränsningar. 

Tillståndet utfärdas att gälla högst tio år 

om inte särskilda skäl föranleder annat. 

32 § 

Den som vill avlägga examen skall ha 
uppnått en ålder av 

b) 16 år för kör kortsklass A för kör
kort som berättigar tnl framförande av 

lätt motorcykel, 

c) 18 år för kör kortsklass A för kör

kort som berättigar till framförande av 
annan än lätt motorcykel, B eller C samt 
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33 § 

Den som an mäter sig till förarexamen 
skall för besiktningsman förete 

a) ämbetsbevis eller annan utredning, 

varav tillförlitligt framgår hans personupp

gifter och personbeteckning, 

b) ett högst sex månader tidigare ut

färdat intyg över erhållen förarutbildning 

eller över erhållen teoriundervisning jämte 

ett minst en månad och högst sex månader 

tidigare utfärdat i 14 § 3 mom. avsett 

tillstånd till övningskörning eller utredning 

om tidigare utfärdat körkort och om kör

praktik där sådant krävs, 

c) ett högst sex månader tidigare ut

färdat läkarintyg samt 

d) .två för körkortet lämpliga fotografi-

er. 

34 § 

Förarexamen för körkort av klass T 

omfattar endast ett teoriprov om inte be

siktningsman anser också ett körprov nöd

vändigt. Förarexamen för övriga körkorts

klasser omfattar ett teoriprov och ett kör

prov. 
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33 § 

Den som anmäler sig till förarexamen 

skall för besiktningsman förete 

a) en tillförlitlig utredning om sin 

identitet samt 

b) ett högst sex månader tidigare ut

färdat intyg över erhållen förarutbildning 

eller över erhållen teoriundervisning jämte 

ett minst en månad och högst sex månader 

tidigare utfärdat i 14 § 3 mom. avsett 

tillstånd till övningskörning eller utredning 

om tidigare utfärdat körkort och om kör

praktik där sådant krävs. 

34 § 

Förarexamen för körkort av klass T 

omfattar endast ett teoriprov . om inte be

siktningsman anser också ett ~örprov nöd

vändigt. Förarexamen för övriga körkorts

klasser omfattar ett teoriprov och ett kör

prov, som skall avläggas inom sex måna

der efter godkänt teoriprov. 
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35 § 

Över godkänd förarexamen skall be

siktningsman utfärda intyg. Samtidigt skall 

besiktningsmannen och examinanden 

skriva sina namnteckningar på det ena 

av de fotografier som avses i 33 § 1 

mom. d punkten. 

36 § 

Till ansökan fogas 

a) ämbetsbevis eller annan utredning, 

varav tillförlitligt framgår personuppgifter 

och personbeteckning, 

b) intyg över högst sex månader tidiga

re godkänd.förarexamen, 

c) ett .. högst sex månader tidigare ut

färdat läkarintyg, och om polisen prövar det 

nödvändigt, intyg av specialläkare, samt 

d) två för körkortet lämpliga fotografi-

er. 
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35 § 

Över godkänd examen skall besikt

ningsman utfärda intyg. 

36 § 

Till ansökan fogas 

a) två för körkortet lämpliga fotogra~ 

fler, 

b) ett högst sex månader tidigare ut~ 

färdat läkarintyg, och om polismyndig

heten finner det nödvändigt, intyg av 
specialläkare samt 

c) intyg över högst sex månader tidi~ 

gare godkänd förarexamen. 
Polismyndigheten kan vid behov 

kräva att till ansökan om körkort skall 

fogas ämbetsbevis eller annan utredning 

varav tillförlitligt framgår personupp-

gifter och personbeteckning. 

Sökande som· är under 25 år gammal 

och som ansöker om körkort a-~· klass A, 
B eller T skall, istället för intyg som 
avses i 2 mom. b punkten, på av polis
myndigheten fastställd särskild blankett 

deklarera sitt hälsotillstånd varvid ban 
skriftligen skall medge att polismyndig

heten kan kontrollera dessa uppgifter. 

Den sökande skall dock visa att han 
uppfyller de synkrav som anges i 26, 27 

och 31 §§. 



Bilaga . 

Gällande lydelse 

38 § 

Körkort beviljas för en tid om två år 

(prövotid). Vad här sägs gäller dock inte 

om sökanden re.-dan innehar körkort av 

annan klass än A eller T. I sådant fall 

utfärdas körkort i enlighet med bestämmel

serna i 39 §. 

42 § 

Motorfordonsbyrån skall underrätta 

körkortsinnehavaren om skyldigheten att 

förete läkarintyg. Sådan underrättelse skall 

göras senast tre månader innan intyget skall 

inges. Eventuellt utebliven underrättelse 

befriar dock inte körkortsinnehavaren från 

i denna paragraf avsedd skyldighet. 

52 § 

Körkort som utfärdats i annat än nor

diskt land berättigar till framförande av 

motordrivet fordon i landskapet i enlighet 

med vad landskapsstyrelsen därom beslutar. 
I landskapet bosatt innehavare av i 1 

mom. avsett körkort kan medges rätt att 

byta ut detta mot körkort som utfärdats i 
enlighet med denna lag. Landskapsstyrelsen 

utfärdar närmare bestämmelser om förarut

bildning och om examen som i vissa fall 

krävs för sådant byte. 

Vad i denna lag sägs om innehavare av 

körkort gäller i tillämpliga delar även 

innehavare av i 1 mom. avsett körkort. 
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38 § 

Körkort av klass B eller C beviljas för 

en tid om två år (prövotid). Vad här sägs 

gäller dock inte om sökanden redan innehar' 
. , , 

körkort av annan klass än · A eller T. I 

sådana fall utfärdas körkort i enlighet med ' 
., 

bestämmelserna i 39 §. 

42 § 

Motorfordonsbyrån skall underrätta 
körkortsinnehavaren om skyldigheten att 

förete läkarintyg samt om giltighetstiden 
för körkort som upphör i enlighet med 
39 §. Sådan underrättelse skall göras senast 

tre månader innan intygen skall inges res

pektive giltigheten upphör. Eventuellt 

utebliven underrättelse befriar dock inte 

körkortsinnehavaren från i denna paragraf 

avsedd skyldighet. 

52 § 

Polismyndigheten kan utfärda in~ 

ternationellt körkort som motsvarar 

innehavarens åländska körkort tm den 

som bor i landskapet och fyllt 18 år. 
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52a § 

(ny paragraf) 

52b § 

(ny paragraf) 

54 § 

Villkor för att erhålla yrkeskörtillstånd 

är att sökanden 

b) uppfyller de hälsokrav som fast

ställts för körkort av klass A B* C* **, 
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52a § 

Annat i nordiskt land utfärdat köra 

kort än åländskt körkort berättigar, 
inom gränserna för dess giltighet, till 
framförande av motorfordon i land~ 

skapet. 
I landskapet bosatt innehavare av i 1 

mom. avsett körkort har rätt till ett 
åländsk körkort av motsvarande klass 
utan krav på ny förarexamen. När det 
åländska körkortet utfärdas skall det 
tidigare körkortet överlämnas till polis
myndigheten och sändas till den myndig~ 

het som utfärdat körkortet. 

52b § 

A vseeude rätten för den som innehar 
annat körkort än som avses i 52a § att i 
landskapet framföra motorfordon till~ 

ämpas i landskapet bestämmelserna i 
körkortsförordningen (FFS 845/90) med 

de avvikelser som anges i denna lag. 

Ändring av de i 1 mom. nämnda be
stärmnelserna gäller i landskapet om inte 

annat följer av bestämmelserna i denna 
lag. 

54 § 

Villkor för att erhålla yrkeskörtillstånd 

är att sökanden 

b) uppfyller de hälsokrav som fast

ställts för körkort av klass C, 
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58 § 

Den som på annat än i 1 mom. avsett 
sätt bryter mot denna lag eller med stöd 
därav utfärdade bestämmelser skall dömas 
till straff i enlighet med vad därom är 

föreskrivet i vägtrafiklagen för landskapet 
Åland. 
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58 § 

Den som på annat än i 1 mom. avsett 
sätt bryter mot denna lag eller med stöd av 
denna lag utfärdade bestämme.Iser döms 
för trafikförseelse till böter om inte fö1· 

gärningen kan dömas lika strängt eller 
strängare straff enligt vägtrafiklagen för 

landskapet Åland. 

Denna lag träder i kraft den 
Åtgärder som denna lag förutsätter får 

vidtas innan lagen träder i kraft. 


