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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om yrkesmässig trafik ändras. De 

föreslagna ändringarna innebär bland annat att trafikidkare inte längre behöver visa upp 

trafiktillstånd för polisen innan trafiken inleds. I överensstämmelse med slopandet av 

skyldigheten att visa upp tillståndet upphävs polisens skyldighet att anteckna i trctfi.ktill
ståndet och i registerutdraget att trafik.tillståndet har visats upp samt att föra register 

över trafik.tillstånd som visats upp för polisen. För att underlätta övervakningen föreslår 

landskapsstyreJsen istället att trafikidkare skall ha trafiktillståndet med sig i fordonet. 

Lagförslaget skall träda i kraft så fort som möjligt. 



Motivering 1 

MOTIVERING 

1. Nuläget och utvärdering av nuläget 

I landsk.apslagen om yrkesmässig trafik (33/76) regleras trafik som innebär att 
fordon jämte förare mot betalning ställs till allmänhetens eller viss uppdragsgivares 
förfogande för person- eller godstrafik. 

På basen av en ändamålsenlighetsprövning och i fråga om persontransporter 
dessutom på basen av en behovsprövning beviljar landskapsstyrelsen trafik.tillstånd. 

I syfte att underlätta. övervakningen skall trafiktillståndet, enligt bestämmelserna i 
9 § 1 mom., innan trafiken inleds företes för polisen. Enligt bestämmelserna i 9 § 2 
mom. skall polisen anteckna i trafiktillståndet och i registerutdraget att tillståndet har 
företetts. I praktiken görs anteckningen i registerutdraget av motorfordonsbyrån efter 
det att polisen meddelat att nämnda anteckning skall göras. Dessutom har i lands
kapsstyrelsens tillståndsregister gjorts motsvarande anteckning. Enligt bestämmelserna 
i 11 § 1 mom. för polisen ett register över företedda trafiktillstånd 

Skyldigheten att uppvisa trafiktillståndet för polisen och polisens skyldighet att 

anteckna att trafiktillstånd företetts samt att registrera anteckningar är ett tidsödande, 
opraktiskt och onödigt system. För trafikidkama har systemet medfört betydande 
svårigheter att på ett smidigt sätt sätta in reservfordon. PoHsen har idag tillgång till 
landskapsstyrelsens tillståndsregister. I registret finns uppgifter om samtliga beviljade 
tillstånd. Polisens registerföring har delvis förlorat betydelse för övervakningen. 

I.andskapsstyrelsen föreslår att skyldigheten att förete trafiktillstånd för polisen 
innan trafiken inleds samt att anteckna i trafiktillståndet och i registerutdraget att 
trafiktillstånd företetts upphävs. I syfte att underlätta övervakningen införs i stället en 
skyldighet för samtliga trafikidkare att medföra trafiktillståndet i orginal. Dessutom 
föreslår landskapsstyrelsen att polisens skyldighet att föra register över företedda 
trafiktillstånd upphävs. Slutligen föreslår landskapsstyrelsen att polisen skall avbryta en 
transport ifall den som utför transporten inte genast kan uppvisa trafiktillståndet. Om 
det finns skäl att misstänka att det transporterade godset tar skada om transporten inte 
får fortsätta eller om det är fråga om personbefordran eller om det föreligger andra 
särskilda skäl kan polisen tillåta att transporten fortsätter. Andrn särskilda skäl kan vara 
att det gods som transporteras enligt avtal skall levereras inom en tid som inte kan 
iakttas om transporten inte får fortsätta eller att transportens destinationsmt är placerad 
i närheten av den plats där transporten har stoppats. 

2. Förslagets verkningar 

Förslaget förenklar behandlingen av trafiktillståndsärenden såväl för trafik.idkarna 
som för övervakningsmyndighetema. Dessutom leder förslaget till att trafik.idkare 
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formfritt kan byta in reservfordon genom att flytta trafiktillståndet från ett fordon till 
ett annat. 

Förslaget medför inte några ekonomiska eller organisatoriska verkningar av 
betydelse för landskapet. 

3. Ärendets beredning 

I skrivelse den 9 december 1994 anhöll polismästaren Björn Andersson om att 

administrativa byrån uppdrar åt lagberedningen att i brådskande ordning ändra lands
kapslagen om yrkesmässig trafik så att bland annat skyldigheten att förete trafiktillstånd 
för polisen upphävs. Istället föreslogs en skyldighet att medföra trafiktillståndet i 
orginal eller av landskapsstyrelsen bestyrkt kopia. 

Den 15 december 1994 beslöt landsk.asstyrelsen ge lagberedningen i uppdrag att 

ändra lagens 9 § 1 och 2 mom. sålunda att skyldigheten att förete trafiktillstånd för 
polisen innan trafik inleds upphävs och istället införs en skyldighet att i bil som är i 
trafik medföra trafiktillstånd i orginal. Dessutom beslöt landskapsstyrelsen att lagens 11 
§ skall ändras så att polisens skyldighet att föra förteckning över tillstånden upphävs. 

4. Ikraftträdandet 

Lagförslaget skall träda i kraft så fort som möjligt. Landskapsstyrelsen föreslår att 
ikraftträdelsetidpunkten lämnas öppen för landskapsstyrelsens avgörande. 

I..andskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 



Motiven·ng 3 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen om yrkesmässig trafik 

I enlighet med lagtingets beslut 
ändras 9 §och 11 § 1 mom. landskapslagen den 1juli1976 om yrkesmässig trafik 

(33/76), 9 § sådan den lyder i landskapslagen den 11 juli 1978 (40/78), samt 
fogas till lagens 11 § ett nytt 3 mom. som följer: 

9§ 

Skyldighet att flJrete trafiktillstånd. 

Då yrkesmässig trafik bedrivs skall i fordonet medföras trafiktillstånd i orginal. 
Tillståndet skall på begäran visas upp för polisen. 

Underlåter innehavare av trafiktillstånd att inleda trafiken vid i trafiktillståndet 
angiven tidpunkt, förfaller tillståndet. Polisen skall härom ofördröjligen underrätta 
landskapsstyrelsen. 

11 § 
Övervakning. 

Polisen övervakar att trafikidkare utövar trafiken i enlighet med gällande be
stämmelser och särskilt att tidtabellerna, taxorna och tillståndsvillkoren iakttas samt att 
de fordon som används i trafik är i gott skick. I syfte att effektivera övervakningen 
skall polisen verkställa regelbundna inspektioner. 

Polisen skall avbryta en transport om den som utför transporten inte genast kan 
visa upp trafiktillståndet. Om det finns skäl att misstänka att det transporterade godset 
tar skada om transporten inte får fortsätta eller om det är fråga om personbefordran 
eller om det föreligger andra särskilda skäl kan polisen tillåta att transporten fortsätter. 

Denna lag träder i kraft den . 

Mariehamn den 31 januari 1995 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

Lagberedningssekreterare Tomas Lundberg 
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Bilaga 

LANDSKAPS LAG 
om ändring av landskap.~lagen om yrkesmässig trafik 

I enlighet med lagtingets beslut 
ändras 9 §och 11 § 1 mom. landskapslagen den 1juli1976 om yrkesmässig trafik 

(33/76), 9 § sådan den lyder i landskapslagen den 11 juli 1978 (40/78), samt 
fogas till lagens 11 § ett nytt 3 mom. som följer: 

Gllllande lydelse 

9 § 

Skyldighet att förete trafiktillstånd. 
Den som erhållit trafiktillstånd skall, 

innan trafiken inledes, på 6vervaknings
eller stationsorten j'lJrete tillståndet flJr 

polismyndigheten. 
Polismyndigheten på övervaknings

eller stationsorten skall i trafiktillståndet 
och i registerutdraget för person- eller 
lastbilar som insättes i beställningstrafik 
mueckna att trafiktillståndet företetts, var
vid förutslittningen för sistntimnda anteck
ning tlr att bilen ej ar registrerad for trafik 
som utövas i stöd av annat trafiktillstånd. I 
registerutdraget flJr lastbil, som insättes i 
bestlillningstrafik kan emellertid, utom det 
av landskapsstyrelsen beviljade tillståndet 
för besttillningstrafik som antecknats i 
detsamma, antecknas trafiktillstånd som 
trafikministeriet beviljat flJr visst ändamål. 
I person- eller lastbil som användes i be
ställningstrafik skall trafiktillståndet eller 
bestyrkt avskrift darav medföras. 

Underlåter innehavare av trafiktillstånd 
att inleda trafiken vid i trafiktillståndet 
angiven tidpunkt, förfaller tillståndet. Ve
derbörande polismyndighet skall härom 

ofördröjligen underrätta landskaps styrelsen. 

Föreslagen lydelse 

9 § 

Skyldighet att ftJrete trafiktillstånd. 

Då yrkesmässig trafik bedrivs skall i fordo
net medföras trafiktillstånd i orginal. Till
ståndet skall på begäran visas upp för 

polisen. 
Underlåter innehavare av trafiktillstånd 

att inleda trafiken vid i trafiktillståndet 
angiven tidpunkt, förfaller tillståndet. Poli
sen skall härom ofördröjligen underrätta 
landskapsstyrelsen. 



11 § 

Övervakning. 
Det åligger vederbörande polismyn

dighet att föra jOneckning över företedda 
tillstånd och övervaka att trafikidkare ut

övar trafiken i enlighet med gällande be

stämmelser. Polismyndigheten på över
vakningsonen skall särskilt vaka över att 

tidtabellerna, taxorna och tillst.åndsvillkoren 

iakttages samt att de fordon, som anvandes 
i linje- och beställningstrafik ftJr personbe
fordran hålles städade och i gott skick. I 

syfta att effektivera övervakningen skall 
polismyndighet verkställa regelbundna 
inspektioner. 

11 § 

Övervakning. 
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Polisen övervakar att trafikidkare 

utövar trafiken i enlighet med gällande 

bestämmelser och särskilt att tidtabellerna, 
taxorna och tillståndsvillkoren iakttas samt 
att de fordon som används i trafik är i gott 
skick. I syfte att effektivera övervakningen 
skall polisen verkställa regelbundna inspek
tioner. 

Polisen skall avbryta en transpon om 
den som utför transporten inte genast kan 
visa upp trafiktillståndet. Om det finns skäl 
att misstllnka att det transporterade godset 
tar skada om transporten inte får fortslltta 
eller om det lir fråga om perso1Wefordran 
eller om det föreligger andra sarskilda skäl 
kan polisen tillåta att transportenforts att er. 

Denna lag trtider i kraft den . 


