
Allmän motivering 
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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

1) landskapslag angående tillämpning i land

skapet Åland av lagen om förbud mot anord

ningar som försvårar hastighetsövervakningen 

och 

2) landskapslag angående ändring av landskaps

lagen om körkort. 

Hastighetsövervakningen på vägarna kan försvåras genom användning av s.k. 

radardetektorer och liknande anordningar. En radardetektor är en enkel radiomottagare 

som fungerar på samma frekvenser som trafikradarn. Då en detektor mottar en signal 

frän trafikradarn avger den en varning, vanligen i form av en ljudsignal. Det kan även 

förekomma anordningar som försvårar hastighetsövervakningen genom att på teknisk 

väg störa trafikradarn. Radardetektorer används alltså för att möjliggöra lagöverträ

delser. I och med att hastighetsbegränsningarna inte följs minskar trafiksäkerheten på 

vägarna. Användningen av radardetektorer och andra liknande anordningar bör således 

förbjudas. 

I riket har antagits en lag om förbud mot anordningar som försvårar hastighets

övervakningen (FFS 733/85). Landskapsstyrelsen finner bestämmelserna i lagen ända

målsenliga och föreslår att lagen med endast mindre avvikelser skall göras tillämplig 

även i landskapet. 

I lagen om förbud mot anordningar som försvårar hastighetsövervakningen definie

ras radardetektorer och radarstörningsanordningar utgående från deras användningsän

damål. Fråga är alltså om anordningar som antingen används för att upptäcka eller för 

att störa trafikradarn. 

Enligt 13 § 1 mom. 12 punkten självstyrelselagen tillkommer landskapet behörig

heten att lagstifta om brottslighetens förebyggande och stävjande. Dessutom har 

landskapet med stöd av 13 § 1 mom. 17 punkten lagstiftningsbehörighet beträffande 

reglering av trafiken samt motorfordon. Eftersom radardetektorerna och radarstör

ningsanordningarna uteslutande används i trafiken för att försvåra hastighetsövervak

ningen, och därigenom alltså för att möjliggöra brott, bör landstinget anses ha 

behörighet att genom lag förbjuda användningen av nämnda anordningar. 

För att trafiksäkerheten skall upprätthållas och förbudet mot radardetektorer och 

motsvarande anordningar vara effektivt, bör landskapslagen om körkort ändras så att 
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även radardetektorförseelse skall kunna beaktas då polismyndighet överväger indragning 

av körkort på viss tid. 

Detaljmotivering 

Landskapslagen angående tillämpning i land

skapet Åland av lagen om förbud mot anordningar 

som försvårar hastighetsövervakningen 

il Rikslagen innehåller två straffbestämmelser. Användning eller innehav av 

radardetektor eller radarstörningsanordning betraktas som radardetektorförseelse, ett 

brott varpå bötesstraff kan följa. Import, tillverkning, hållande till salu, försäljning 

eUer annan överlåtelse av ovan nämnd anordning eller installation av sådan anordning i 

motorfordon, betraktas som radardetektorspridningsbrott, ett brott varpå bötesstraff 

eller fängelsestraff om högst tre månader kan följa. 

Lagen möjliggör husrannsakan under vissa förutsättningar då misstanke om ovan

nämnda brott föreligger, samt kroppsvisitation under vissa förutsättningar då misstanke 

om radardetektorförseelse föreligger. 

2 §. Definitionen för område på vilket användning och innehav av radardetektorer 

är förbjuden, preciseras i paragrafen att överensstämma med definitionen i vägtrafikla

gen för landskapet Åland. 

Ll:. I paragrafen stadgas att de regler som i riket gäller där registrerade 

motordrivna fordon och släpvagnar på motsvarande sätt på Åland skall gälla i 

landskapet registrerade motordrivna fordon och släpvagnar, medan de regler som i 

riket gäller i utlandet registrerade motordrivna fordon och släpvagnar skall gälla i riket 

och i utlandet registrerade motordrivna fordon och släpvagnar. Detta innebär att 

användning och innehav av radardetektorer och radarstörningsanordningar i motordrivna 

fordon och släpvagnar som är registrerade i landskapet är förbjudna. Däremot är 

användning men inte innehav förbjuden i motordrivna fordon och släpvagnar som är 

registrerade annorstädes. Det skulle vara oskäligt att förbjuda själva innehavet av 

nämnda anordningar i andra än i landskapet registrerade motorfordon, eftersom det 

ankommer på var och en lagstiftande makt att bestämma om huruvida radardetektorer 

skall tillåtas i fordonens utrustning eller inte. Däremot bör all användning av radar

detektorer, oberoende av var fordonet är registrerat, förbjudas i landskapet. 



- 3 -

4 §. I 7 § lagen om förbud mot anordningar som försvårar hastighetsövervakningen 

finns en hänvisning till rikets vägtrafiklag. Om anordning påträffas i fordon eller dess 

släpvagn och inte avlägsnas, skall användningen av fordonet eller släpvagnen förhindras 

på sätt som stadgas i vägtrafiklagen. Denna hänvisning skall i landskapet avse 

motsvarande bestämmelser i vägtrafiklagen för landskapet Aland. Bestämmelser om 

förhindrande av fordons användning finns i 71 § vägtrafiklagen för landskapet Åland. 

Landskapslagen angå.ende ändring av landskaps

lagen om körkort 

27 §. Landskapsstyrelsen föreslår att 27 § 4 mom. d punkten kompletteras så att 

polisen medges rätt att indra körkort för viss tid även vid radardetektorförseelse. 

Körkortet skulle kunna indras om körkortsinnehavaren i egenskap av förare av 

motordrivet fordon minst tre gånger inom ett är har gjort sig skyldig till gärning som är 

straffbar enligt vägtrafiklagen för landskapet Åland eller till radardetektorförseelse. I 

denna framställning har beaktats framställning nr 2/1985-86 angående föreläggande av 

ordningsbot vid vissa trafikförseelser, vilken lämnats till landstinget. 

I praktiken innebär den föreslagna ändringen av d punkten att en förare av ett 

motordrivet fordon kan gå förlustig sitt körkort om han under ett å.rs tid gjort sig 

skyldig till tre brott mot vägtrafiklagen, tre radardetektorförseelser eller t.ex. två 

brott mot vägtrafiklagen och en radardetektorförseelse. 

28 §. Hänvisningen till 27 § 2 mom. landskapslagen om vägtrafik i landskapet 

Aland (8/58) bör ändras att gälla motsvarande bestämmelse i den nya vägtrafiklagen 

(27/83). 

37 §. B~stämmelserna i 37 § 1 mom. d punkten och 2 mom. om uppgifter i 

körkortsregistret angående straff och andra påföljder som ådömts för brott bör 

kompletteras med ett omnämnande om radardetektorförseelse vid framförande av 

motordrivet fordon.Samtidigt föreslås att hänvisningarna till den gamla landskapslagen 

om vägtrafik i landskapet Aland i 37 § 1 mom. d punkten och 2 mom. ändras att gälla 

den nya vägtrafiklagen. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 
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Landskapslag 

angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om förbud mot anordningar som 

försvårar hastighetsövervakningen. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

l §. 

Lagen den 23 augusti 1985 om förbud mot anordningar som försvårar hastighets

övervakningen (FFS 733/85) skall med nedan nämnda avvikelser äga tillämpning i 

landskapet Åland•· 

Sker framdeles ändringar i den i 1 mom. nämnda lagen skall de gälla i landskapet 

frän och med deras ikraftträdande i riket, såvitt inte annat följer av bestämmelserna i 

denna lag. 

2 §. 

I 1 § lagen om förbud mot anordningar som försvårar hastighetsövervakningen 

nämnd anordning får, på sätt i 2 § 1 mom. nämnda lag stadgas, i landskapet inte 

användas eller innehas på väg som avses i vägtrafiklagen för landskapet Åland (27 /83). 

3 §. 

Vad i lagen om förbud mot anordningar som försvårar hastighetsövervakningen är 

stadgat om i Finland registrerade motordrivna fordon och släpvagnar skall avse i 

landskapet registrerade motordrivna fordon och släpvagnar. Vad i nämnda lag är stadgat 

om i utlandet registrerade motordrivna fordon och släpvagnar skall avse i riket och i 

utlandet registrerade motordrivna fordon och släpvagnar. 

4 §. 

Hänvisningen till vägtrafiklagen (FFS 267 /81) i 7 § lagen om förbud mot anordnin

gar som försvårar hastighetsövervakningen skall i landskapet avse vägtrafiklagen för 

landskapet Åland. 

5 §. 

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfär

das vid behov genom landskapsförordning. 
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Denna lag träder i kraft den 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om körkort 

I enlighet med landstingets beslut ändras 27 § 4 mom. d punkten, 28 § 1 mom. samt 

37 § 1 mom. d punkten och 2 mom. landskapslagen den 11 juni 1973 om körkort (39/73), 

av dessa lagrum 27 § 4 mom. d punkten sådan den lyder i landskapslagen den 

( I ) samt 28 § 1 mom. och 37 § 1 mom. d punkten och 2 mom. sådana de lyder i 

landskapslagen den 6 mars 1979 (14/79), som följer: 

27 §. 

-----------------------------------------------------
4. Polisen kan dra in körkort för viss tid, 

d) då innehavaren vid framförande av motordrivet fordon minst tre gånger inom ett 

år gjort sig skyldig till 

gärning som är straffbar enligt vägtrafiklagen för landskapet Åland eller med stöd 

därav utfärdade bestämmelser, med undantag för andra gärningar som bestraffas med 

ordningsbot än fortkörningsförseelser; eller 

i landskapslagen ai:igående tillämpning i landskapet Åland av lagen om förbud mot 

anordningar som försvårar hastighetsövervakningen ( I ) avsedd radardetektorförseel

se. 

28 §. 

1. Polisman kan omedelbart ta körkortet av person som misstänks ha gjort sig 

skyldig till brott som avses i 74 § vägtrafiklagen för landskapet Åland eller till 

rattfylleri, grovt rattfylleri eller körning under påverkan av rusmedel. Anses det efter 

polisförhör sannolikt att vederbörande gjort sig skyldig till här avsett brott, skall 

polisen på gärningsorten indra körkortet temporärt tills domstol givit utslag i saken. 

37 §. 

1. Motorfordonsbyrån, som förestås av trafikinspektören och varom stadgas sär-
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skilt, för ett körl<ortsrcgistcr, vilket i11g.'.ir följ.i11c.Jc uµµgiflcr 0111 i1111ehavarnc.t av 

körkort: 

d) straff och andra påföljder, som ådömts för brott, som nämns i 78 § vägtrafikla

gen för landskapet Åland, för annat vid framförande av motorfordon begånget brott för 

vilket straff är stadgat i vägtrafiklagen för landskapet Åland, eller för radardetektor

förseelse begången vid framförande av motordrivet fordon; och 

2. Registret upptar, utöver ovan i l mom. nämnda uppgifter, personuppgifter om de 

körkortslösa personer som dömts till straff för brott som nämns i 78 § vägtrafiklagen 

för landskapet Åland, för annat vid framförande av motorfordon begånget brott för 

vilket straff är stadgat i vägtrafiklagen för landskapet Åland, eller för radardetektor

förseelse begången vid framförande av motordrivet fordon, samt uppgifter om de straff 

och andra påföljder som de ådömts för nämnda brott. 

Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 10 december 1985 

Vicelantråd Gunnevi Nordman 

Lagberedningssekreterare Birgitta Björkqvist. 
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Nr 733 

Lag 
om iorbud mot anordningar som fOrsvårar hastighetsövcrv:akningen 

Given i Helsingfors den 23 augusti 198~ 

I ·enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

I § 
Denna lag tillämpas pi radardetektorer och 

anordningar vilkas ändamiJ är atc störa använd
ningen av radar för hastighetsövervaJming i väg
rrafik. 

Med radardetektor avses i denna lag anordning 
vars syfte är __ eller som används (ör att upptäcka 
eller avslöja radar för hastighetsövervaJcning i 
vägtrafik. · 

2 § 
I l § nämnd anordning B.r pi omride som är 

avsett för eller används för allmän trafik inte 
användas eller innehas i motordrivet fordon som 
regisuerau i Finland, eller i dess släpvagn. Ej 
heller B.r dylik anordning som finns i utomlands 
registretllt motordrivet fordon eller i dess släp· 
vagn användas pl detta omddc. 

Det är förbjudet au i spridningssyfte imponera 
eller tillverka i l . § nämnd anordning. Det är 
lika.si förbjudet att hllla till saJu, sälja eller 
annan överlita samt installera sidan anordning i 
motordrivet fordon eller dess släpvagn. 

R~ringens propositjon 26/84 
Trifakuuk. ber. 2185 
Scota uuk. bet. 81185 

82-198) 

· ... 

3 § 
Den som i strid med denna lag använder eller 

innehar i I § nämnd anordning skall för r11d11r· 
de1ek1otförseelse dömas till böter. 

Den som i strid med denna lag imponerar, 
tillverkar, hiller till salu, säljer eller annars 
_överliter i I § nämnd anordning eller-installerar 
ddan anordning i motorfordon eller dess släp
vagn, skall för r11dllrdelele1orspn<lnings6ro11 dö
mas till böter eller till fängelse i högst tre 
minader. 

Om nigon döms till straff fOr radardetektor
förscdse bcglngen vid framförande av motordri· 
vet fordon, skall körkonsrcgistennyndigheten 
underrättas om utslaget pi det sätt som justitie
ministeriet bestämmer. 

4 § 
Anordning som i strid med denna lag inne

hafts, använts eller infOru till landet, tillverkats, 
hlllits till saJu, slits eller annars överlitiu eller 
installerat$ skall dömas förbruten till staten. Har 
anordningen övergltt till annan. förlorats eller 

418~00382A 

l·· :·· .... .:. ·• .. ·.·•· 
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Cörstöru, bn dm rirde helt eller delvis dömas 
förbrutet. 

~ § 
Polisen wnt tull· och grlnsbeva.lminpisen· 

det sbll överwab att denna lag iakms. 

6§ 
Om det fanns winolib llll till misstanke att 

brott som avses i 3 § begitu, bn husrannsakan 
som avses i lagen om beslag och rannsakan i 
brottmll (260/S9) verbtilw i fordon eller dess 
släpvagn för att eftmöb i 1 § nämnd anord
ning, utan hinder av vad som stadgas i 12 § l 
mom. i nämnda lag. Husrannsakan bn pi 
mouvm.nde sätt verbtillas oclts! i byggnad, 
rum eller sluten fOrvaringsplau, om det finns 
sannolika skäl till misstanke att de används som 
imponlager eller tillverknings·, saluhillnings-, 
försäljnings-, överlitdsc- eller installationsplacs 
för dylik anordning. 

Om det finns synnerligen sannolika skäl till 
misstanke au en i 3 § l mom. nämnd radarde-

Helsingfors den 23 augusti 1985 

telnorfc>rseelsc har begltts, kan fordonets Cörare 
och passagerare underkastas i lagen om beslaa 
och rannsakan å brottmll nlmnd kroppsvisita· 
tlon, utan hinder av vad som ltldps i 21 § I 
mom. i nlmnda lag. 

7§ 
Utom polisman, tullman och Jrinsbevaknings

man har lven besiktningsman 1 tjlnstc:ut6vning 
ritt att avlägsna i I § nämnd anordning fdn 
fordon eller dess slipvagn. Besilruaingsmanoen 
skall omedelbart överlämna anordningen till po
lisen. Om anordningen inte kan avligsnas, sbll 
användningen av fordonet eller dess släpvagn 
fOrhindras pi det sätt som stadgas i vigtrafikb.
gen (267/81). 

8 § 
Närmare stadganden om verkställighet och 

tillämpning av denna lag ucfärdas genom förord
ning. 

9 § 
Denna lag träder i kraft den l oktober 1985. 

Republilcens President 

MAUNO KOMSTO 

Trafikminister MAtli L11tli11e11 
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