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FÖRSLAG
Landskapsstyrelsen före,slår att körkortslagen för landskapet Åland anpassas till
EG 's direktiv om körkort som ingår i BES-avtalets tilläggspaket.
Körkort skall endast kunna utfärdas till personer som är stadigvarande bosatta eller
studerar i landskapet.
Åldersgränsen för avläggande av förarexamen för tung motorcykel ( > 34 hkr) höjs
från 18 till 21 år för de personer som saknar två års erfarenhet som motorcykelförare.
Åldersgränsen för att få börja förarutbildning för tung motorcykel sänks från 17 år
och 6 månader till 16 år och 6 månader.
Benämningen Al införs för körkortsklassen lätt motorcykel.
Ett körkort utfärdat i en BES-stat är giltigt i landskapet.
Innehavare av ett körkort utfärdat i en BES-stat skall villkorslöst ha rätt att byta ut
körkortet mot ett åländskt.
Ett körförbud som meddelats i en BES-stat hindrar personen från att erhålla
körkort i landskapet.
Lagförslaget skall träda i kraft den I juli 1996> dock så att vissa bestämmelser
skall träda i kraft så fort som möjligt.

Al!miin motil ering
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ALLMÄN MOTIVERING
1. Gällande lagstiftning
I körkortslagen för landskapet Åland (79/91) finns huvudsakligen bestämmelser om
körkort och om förarutbildning.

2. BES-avtalet
I BES-avtalets til1äggspak:et ingår ett direktiv om körkort (91/439/EEG). Enligt
direktivet bör det finnas ett nationellt körkort enligt en gemenskapsmall som erkänns
ö~S,esidigt

av medlemsstaterna utan att behöva bytas ut för genomförandet av den

gernensaJ,nma transportpolitiken, för att bidra till att förbättra trafiksäkerheten och för
att öka rörligheten för personer som bosätter sig i en annan medlemsstat än den där de
har godkänts i ett förarprov. Dessutom bör bestämmelser om fordonskategorier och
underkategorier antas i syfte att särskilt främja möjligheten att gradvis förvärva
behörighet att föra olika kategorier av fordon. I syfte att harmonisera normerna för
förarprov och utfärdande av körkort bör de kunskaper, den förmåga och det beteende
som behövs för att framföra fordon fastställas och förarprovet bör utformas i enlighet
därmed.
Direktivet skall följas senast den 1 juli 1996. Lagstiftningsåtgärder som är nödvändiga för att följa direktivet måste vidtas före den 1 juli 1994.

3. Utvärdering av nuläget och huvudpunkterna i förslaget
Bestämmelserna i körkortslagen överensstämmer huvudsakligen med de krav på
anpassning bestämmelserna i direktivet om körkort anger.
Körkort som är u~färdat i en stat som har anslutit sig till avtalet om det ekonomis··

ka samarbetsområd~t (BES-stat) skall enligt artikel 1.2 erkännas ömsesidigt. Enligt 52a
§ 3 mom. körkortslagen är körkort giltiga i landskapet om det följer av internationella
avtal. Bestämmelsen i direktivet om ömsesidigt erkännande av körkort kräver således
inte några lagstiftningsåtgärder.
Innehavaren av ett körkort utfärdat i en EES-stat som har förlagt sin permanenta
bosättningsort till landskapet har rätt att få körkortet utbytt mot ett likvärdigt åländskt
körkort enligt artikel 8. L Det utbytta körkortet skall återlämnas till den stat som
utfärdat det. För n~r;"'.ar~n~e är det enFgt bestämmelser i körkortslagen uteslutande i
nordiskt land utfärdat körkort som villkorslöst kan utbytas mot ett åländskt körkort. För
att anpassa bestämmelserna i körkortslagen till direktivet krävs att 52 § körkortslagen
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ändras så att körkort utfärdat i samtliga BES-stater villkorslöst skall kunna utbytas mot
ett åländskt.
De kategorier av fordonsklasser som måste införas uppräknas i artikel 3.1. Bestämmelserna i artikel 3.1 föranleder inte några ändringar i körkortslagen. Enligt
artikel 3.2 får särskilda körkort utfärdas för lätt motorcykel (slagvolym som inte
överstiger 125 cm~ och en effekt som inte överstiger 11 kW). Om sådana särskilda
körkort utfärdas skall kategorien Al användas. Behörighet att framföra lätt motorcykel
anges i ett åländskt körkort med bokstav A och ordet lätt motorcykel. Eftersom
fordonsklassen lätt motorcykel används i landskapet, vilket är förenligt me.d direk.iivet,
men särskild benämning saknas krävs att benämningen Al för lätt motorcykel införs i
landskapet.
Den som skall avlägga examen för tunga motorcyklar måste enligt bestämmelserna
i artikel 6 ha uppnått en ålder av 21 år. Åldersgränsen 18 år gäller om motorcykeln har
en effekt som understiger 34 hästkrafter eller om examinanden har två års erfarenhet
som förare av motorcykel. Det är möjligt att införa åldersgränsen 17 år för de två
sistnämnda kategorierna. I landskapet gäller åldersgränsen 18 år oberoende av hur
många hästkrafter den tunga motorcykeln har. Bestämmelserna i artikel 6 kräver bland
annat att åldersgränsen för den som saknar erfarenhet som motorcykelförare oc.h som
vill avlägga examen för motorcykel vars effekt överstiger 34 hästkrafter måste höjas
från 18 till 21 år.
Enligt artikel 7 .1 bokstav b får körkort endast utfärdas till sökande med permanent
bosättningsort-inom den medlemsstat som utfärdar körkortet och till sökande som kan
intyga att de har studerat i medlemsstaten i minst sex månader. Bestämmelsen- ålägger
inte landskapet att ändra bestämmelserna om utfärdande av körkort så att körkort skall
kunna utfärdas till, utöver de med hemort i landskapet enligt 36 § 1 mom. körkortslagen, de sökande som anges i artikel 7.1. bokstav b. Bestämmelsen begränsar endast
möjligheten att i landskapslagstiftningen utvidga kretsen av personer som körko1t kan
utfärdas till, utöver de sökande som anges i artikel 7 .1. bokstav b. Likväl anser
landskapsstyrelsen att kretsen av personer som körkort kan utfärdas till skall utvidgas
till att omfatta studerande som har studerat här i minst sex månader eftersom motsvarande möjlighet torde ges åländska studerande i länder som har anslutit sig till EESavtalet.
Skyldigheten att införa nationella körkort i överensstämmelse me.d den gemenskapsmall som beskrivs i bilaga till direktivet är föremål för förhandlingar mellan
riksmyndigheter och kommissionen. Syftet med förhandlingarna är att undanta Finland
från skyldigheten att anpassa körkortsblankettema till gemenskapsmallen. Enligt 61 §
körkortslagen fastställer landskapsstyrelsen hur körkort skall vara utformade. Landskapsstyrelsen kommer att fastställa utformningen av åländska körkort i enlighet me.d
förhandlingsresultatet.

Allmän motivering
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4. Förslagets verkningar
Förslaget medför inte några ekonomiska, administrativa eller organisatoriska
verkningar av betydelse för landskapet.

S. Ikraftträdandet
De föreslagna ändringarna skall träda i kraft den 1 juli 1996, i enlighet med
bestämmelserna i direktivet, dock så att bestämmelserna om studerandes rätt att få
åländskt körkort och om rätten för BES-medborgare att byta ut körkortet mot ett
åländskt samt om konsekvenserna av körförbud i en BES-stat skall träda i kraft så fort
som möjligt.
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DETALJMOTNERJNG
4, 5, ,7 och 26 §§De föreslagna ändringarna föranleds av den nya körkortsklassen Al.
11 § De föreslagna ändringarna föranleds av den nya körkortsklassen Al samt av att

åldern för att avlägga förarexamen för vissa kategorier av tunga motorcyklar har sänkts
från 18 till 17 år. Åldersgränsen för att få börja förarutbildning för att få körkort av
klass A sänks från 17 år 6 månader till 16 år 6 månader.
~·. 32 § Ändringen av b punkten (16 år) föranleds av den nya körkortsklassen Al.

I c punkten (J 7 år) har intagits bestämmelser om sjuttonåringars möjlighet att
åvlägga examen för körkortsklass A. För att få avlägga examen för körkortsklass A vid
17 års ålder krävs att motorcykeln har en lägre effekt än 25 kW (cirka 34 hästkrafter)
eller om motorcykeln har en högre effekt eller om effekt/viktförhåHandet överstiger
0, 16 kW/kg (cirka 0,2 hkr/kg) att examinanden har två års erfarenhet som förare av
motorcykel. Saknar examinanden två års erfarenhet kan han avlägga examen först när
han fyllt 21 år enligt bestämmelserna i den föreslagna e punkten. Om examinanden
innehaft körkmt av klass Al i mer än två år skall han anses uppfylla kravet på
erfarenhet som förare om det inte är uppenbart att han inte har framfört lätt motorcykel
under denna tid. Den som påbörjar förarutbildning för körkortsklass Al får med
tillstånd av polisen övningsköra. Därför kan personer innan de fyllt 18 år ha två års
erfarenhet som förare av motorcykel om de börjat övningsköra före 16 års ålder.
I bestämmelserna i den föreslagna d punkten (18 år) har examensåldem för körkortsklass CE (lastbil med släp) sänkis från 21 till 18 år. I övrigt ingår körkortsklasserna B och C i den föreslagna d punkten som för närvarande ingår i c
punkten.
I e punkten (21 år) kvarstår körkortsklass D och DE, som enligt gällande bestämmelser ingår id punkten, samt fogas till punkten körkortsklass A ifråga om de som
saknar två års erfarenhet som förare av motorcykel.
36 § Med permanent bosättningsort avses den plats där en person normalt bor, dvs.
under minst 185 dagar varje kalender år till följd av personlig och yrkesmässig
anknytning eller, om personen saknar yrkesmässig anknytning, till följd av en personlig
anknytning som präglas av nära band mellan personen och den plats där han bor. För
en person som har den yrkesmässiga anknytningen till en annan platc; än den personliga
anknytningen skall dock den permanenta bosättningsorten anses vara den plats till
vilken han har personlig anknytning under förutsättning att personen med regelbundna
mellanrum återvänder dit. Detta sista vilkor behöver inte uppfyllas om personen bor på
en ort för att genomföra en tidsmässigt begränsad uppgift. Studier vid universitet eller
annan utbildningsanstalt skall inte medföra att den permanenta bosättningsorten ändras.

Detaljmotivering
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Den föreslagna ändringen av 4 mom. föranleds av den nya körkortsklassen Al.
37 § Paragrn.fens d punkt har kompletterats med ett villkor för erhållande av körkort att
sökande inte har meddelats körförbud i en EES-stat.
38 § Den föreslagna ändringen föranleds av den nya körkortsklassen Al.
52 § Tillämpningsområdet utvidgas, för de körkort som utfärdats utanför landskapet
bbh som villkorslöst ar giltiga att framföra motorfordon i landskapet samt som berättigar innehavaren att byta ut sitt körkort mot ett åländskt körkort, att omfatta körkort
utfärdade i samtliga BES-stater.

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag.
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LANDSKAPSLAG
om ändring av körkortslagen för landskapet Åland
I enlighet med lagtingets beslut
upphävs 6 § körkortslagen den 19 december 1991 för landskapet Åland (79/91),
ändras 4 § 1 mom., 5 §, 7 §, 11 § a och c punkterna, 26 § 1 mom., 32 § b, c och
d punkterna, 36 § 1 och 4 mom., 37 § d punkten, 38 § 1 mom. och 52 §, av dessa
lagrum 4 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 16 november 1993 (101/93)
samt 7 §, 32 § b och c punkterna, 36 § 4 mom., 38 § 1 mom. och. 52 §.sådana de
lyder i landskapslagen den 17 juni 1993 (36/93) samt
fogas till 32 § en ny e punkt som följer:
4§
Behörighet att framföra fordon anges i körkort på följande sätt:

Bokstav

Behörighet

A

motorcykel samt motorcykel med släpfordon

Al

motorcykel med en slagvolym som inte överstiger
125 cm3 och en effekt som inte överstiger 11 kW
(lätt motorcykel)

B

personbil, paketbil samt övriga fordon och fordonskombinationer, vilkas totalvikt är högst 3.500 kg
och i vilka finns plats för högst åtta personer utom
föraren, dock så att totalvikten för fordonskombinationer, vilkas dragbil hör till denna klass, får överstiga 3. 500 kg om dragbilens totalvikt är högst
3.500 kg och släpfordonets totalvikt är högst 750 kg

c

lastbil och annat fordon vars totalvikt överstiger
3.500 kg och i vilket finns plats för högst åtta personer utom föraren samt fordonskombinationer
vilkas dragbil hör till denna klass om släpfordonets
totalvikt är högst 750 kg samt trafiktraktor och till
den kopplat släpfordon

D

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

Lagtext
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högst 750 kg
E

fordonskombination som inte nämns under A-D

T

traktor som inte är trafiktraktor, motorredskap,
snöskoter och motordrivna anordningar jämte till
dem kopplade släpfordon

5§
Körkort utfärdas med följande kombinationer av bokstäver och behörighet:
A ** ** **
Al** ** **
AlT* ** **

* B* ** **
*BE****
AB*****
A BE****

* B* C* **
AB* C* **
*BE C* **
A BE C* **
*BE CE **
A BE CE **
* B* C* D*
AB* C* D*
*BE C* D*
A BE C* D*
*BE CE DE
A BE CE DE
T

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
att framföra även fordon som hör till klass T och A 1. Körkort av klass C berättigar
även till att provköra och tillfälligt flytta fordon av klass D utan passagerare och fordon
av klas·s E utan last samt b1;')rättigar 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
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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
a) 15 år 6 månader för undervisning för att få körkort av klass Al,
c) 16 år 6 månader för undervisning för att få körkort av klass A,

26 §
För att få avlägga examen för körkort av klass A och Al krävs att examinanden
a) har erhållit förarutbildning som motsvarar den klass examen avser, eller
b) har övningskört med stöd av 14 § 3 mom. avsett tillstånd eller
c) har innehaft körkort av samma klass.

32 §
Den som vill avlägga examen skall ha uppnått en ålder av

b) 16 år för körkortsklass Al,
c) 17 år för körkortsklass A ifråga om framförande av motorcykel med en effekt
om 25 kW eller lägre, A i fråga om framförande av motorcykel med än högre effekt
än 25 kW eller ett effekt/viktförhållande som överstiger 0,16 kW/kg om examinanden
har minst två års erfarenhet som förare av motorcykel,
d) 18 år för körkortsklass B, Celler CE samt
e) 21 år för körkortsklass A i fråga om förare som saknar den erfarenhet som
anges i punkten c), D eller DE.
36 §
Polismyndigheten kan utfärda körkort efter ansökan till sökande som har permanent
bosättningsort i landskapet eller som kan intyga att de har studerat i landskapet i minst
sex månader i följd.
- - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - Sökande som är under 25 år gammal och som ansöker om körkort av klass A, Al,
B eller T skall, i stället för intyg som avses i 2 mom. b punkten, på av polismyndigheten fastställd särskild blankett .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 26, 27 och 31 §§.
~
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37 §
Villkor för erhållande av körkort är

d) att sökande inte är tilldelad körförbud och inte har meddelats körförbud i en stat
som anslutit sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt

38 §
Körkort av klass B eller C beviljas för en tid om två år (prövotid). Vad här sägs
gäller dock inte om sökande redan innehar körkort av annan klass än A, Al eller T. I
sådana fall utfärdas körkort i enlighet med bestämmelserna i 39 §.

52 §

Körkort som utfärdats i en stat som anslutit sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet berättigar, inom gränserna för dess giltighet, till framförande
av motorfordon i landskapet.
Innehavare av i 1 mom. avsett körkort som förlagt sin permanenta bosättningsort
till landskapet har rätt till ett åländskt körkort av motsvarande klass utan krav på
förarexamen. Innan polismyndigheten utfärdar det åländska körkortet sk.all innehavaren
överlämna det gamla körkortet till polismyndigheten. Polismyndigheten skall återlämna
det gamla körkortet till den myndighet som utfärdat det och ange skälen för detta.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996, dock så att 36 § 1 mom., 37 § d punkten
och 52 § träder i kraft den

Mariehamn den 22 november 1994

Lantråd

Ragnar Erlandsson

Lagberedningssekreterare

Tomas Lundberg

JO
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I..ANDSKAPSLAG
om ändring av körkortslagen för landskapet Åland

I enlighet med lagtingets beslut
upphävs .6 § körkortslagen den 19 december 1991 för landskapet Åland (79/91),
ändras 4 § 1 mom., 5 §, 7 §, 11 § a och c punkterna, 26 § 1 mom., 32 § b, c och
d punkterna, 36 § 1 och 4 mom., 37 § d punkten, 38 § '1 inonL' och 52 §, av dessa
lagrum 4 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 16 november 1993 (101/93)
samt 7 §, 32 § b och c punkterna, 36 § 4 mom., 38 § 1 mom. och 52 § sådana de
lyder i landskapslagen den 17 juni 1993 (36/93) samt
fogas till 32 § en ny e punkt som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
Behörighet att framföra fordon anges i
körkort på följande sätt:
Bokstav Behörighet

4§
Behörighet att framföra fordon anges i
körkort på följande sätt:
Bokstav Behörighet

A

A

motorcykel samt motorcykel
med släpfordon

Al

motorcykel med en slagvolym
som inte överstiger 125 cm3 och
en effekt som inte överstiger 11
kW (lätt motorcykel)

B

personbil, paketbil samt övriga
fordon och fordonskombinationer, vilkas totalvikt är högst
3.500 kg och i vilka finns plats
för högst åtta personer utom
föraren, dock så att totalvikten
för fordonskombinationer,
vilkas dragbil hör · till denna
klass, får överstiga' 3.500 kg
om dragbilens totalvikt är högst
3. 500 kg och släpfordonets
totalvikt är högst 750 kg

B

motorcykel samt
med släpfordon

motorcykel

personbil, paketbil samt övriga
fordon och fordonskombinationer, vilkas totalvikt är högst
3.500 kg och i vilka finns plats
för högst åtta personer utom
föraren, dock så att totalvikten
för fordonskombinationer,
vilkas dragbil hör till denna
klass, får överstiga 3.500 kg
om dragbilens totalvikt är högst
3.500 kg och släpfordonets
totalvikt är högst 750 kg
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om ändring av kö:rkortslagen för landskapet Åland
I enlighet med lagtingets beslut
upphävs .6 § körkortslagen den 19 december 1991 för landskapet Åland (79/91),
ändras 4 § 1 mom., 5 §, 7 §, 11 § a och c punkterna, 26 § 1 mom., 32 § b, c och
d punkterna, 36 § 1 och 4 mom., 37 § d punkten, 38 § 1 inom. och 52 §, av dessa
lagrum 4 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 16november1993 (101193)
samt 7 §, 32 § b och c punkterna, 36 § 4 mom., 38 § 1 mom. och 52 § sådana de
lyder i landskapslagen den 17 juni 1993 (36/93) samt
fogas till 32 § en nye punkt som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §

4 §

Behörighet att framföra fordon anges i
körkort på följande sätt

Behölighet att framföra fordon anges i
körkort på följande sätt:
Bokstav
Behörighet

Bokstav

Behörighet

A

motorcykel samt
med släpfordon

motorcykel

A

motorcykel samt
med släpfordon

motorcykel

Al

motonykel med en slagvolym
som inte överstiger 125 cm och
en effekt som inte överstiger 11
3

kW (liitt motorcykel)
B

personbil, paketbil samt övriga
fordon och fordonskombinationer, vilkas totalvikt är högst
3.500 kg och i vilka finns plats
för högst åtta personer utom
föraren) dock så att totalvikten
för fordonskombinationer,
vilkas dragbil hör till denna
klass, får överstiga 3.500 kg
om dragbilens totalvikt är högst
3.500 kg och släpfordonets
totalvikt är högst 750 kg

B

personbil, paketbil samt övriga
fordon och fordonskombinationer, vilkas totalvikt är högst
3. 500 kg och i vilka finns plats
för högst åtta personer utom
föraren, dock så att totalvikten
för fordonskombinationer,
vilkas dragbil hör till denna
ldass, får överstiga 3.500 kg
om dragbilens totalvikt är högst
3. 500 kg och släpfordonets
totalvikt är högst 750 kg
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c

lastbil och annat

vars

c

totalvikt överstiger 3. 500 kg
och i vilket finns plats för högst
åtta personer utom föraren samt
fordonskombinationer vilkas

totalvikt överstiger 3.500 kg
i vilket
plats för högst

utom föraren samt
fordonskombinationer vilkas
dragbil hör till denna klass om
släpfordonets totalvikt är högst
750 kg samt trafiktraktor och

släpfordonets totalvikt är högst
750 kg samt trafik.traktor och

till den kopplat släpfordon

till de.n kopplat släpfordon

buss och annat fordon i vilka
finns plats för fler än åtta per-

dragbil hör till denna klass om

D

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

E

fordonskombination som inte
nämns under A-D

T

traktor som inte är trafik.traktor;
motorredskap, snöskoter och
motordrivna anordningar jämte
till dem kopplade släpfordon

soner utom föraren samt fordonskombination med buss som
dragbil, om släpfordonets totalvikt är högst 750 kg
fordonskombination som inte

E

nämns under A-D
traktor som inte är trafiktraktor,
motorredskap, snöskoter och
motordrivna anordningar jämte
till dem kopplade släpfordon

5§
Körkort utfärdas med följande kombinationer av bokstäver och behörighet:

A **

lastbil och annat fordon vars

** **
** **

*BE****
B* ** **
BE****
* B* C* **
A
C* **
*BE C* **
A BE C* **
*BE CE **
A BE CE **

5 §
Körkort utfärdas med följande kombinationer av bokstäver och behörighet:
A ** ** **
Al******
AlT* ** **
* B* ** **
*BE****
AB*****
A BE****

* B* C* **
AB* C* **
*BE C* **
A BE C* **
*BE CE **
A BE CE **
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* B* C* D*
B* C*
*BE C* D*
BE C* D*
*BE CE DE
A BE CE DE
T

*B* C* D*
A
C* D*
*BE C* D*
BE C* D*
*BE CE DE
ABECEDE
T

6§
Körkort av klass A berättigar till framförande av annan än lätt motorcykel först
när körkortsinnehavaren fyllt 18 år och har
avlagt av land:skapsstyrelsen föreskriven
förarexan1en för annan än lätt motorcykel.
I körkort som endast berättigar till
framförande av lätt motorcykel skall detta
anges,

(upphävs)

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 att framföra 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.

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 att framföra även fordon som
hör till klass T och Al. 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 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

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

13

år 6 månader för undervisning
att
sådant
av k.Jass A som
berättigar att framföra lätt motorcykel,

a) 15 år 6 månader för undervisning
att få körkort av k.Jass Al,

år 6 månader för undervisning
sådant körkort av klass A som

c)
år 6 månader för undervisning
för att få körkort av klass A,

c)
att

berättigar att framföra annan än lätt motor-

26 §
För att få avlägga examen för körkort
av klass A krävs att examinanden
a)
erhållit förarutbildning som
motsvarar den klass examen avser, eller
b) har övningskört med stöd av 14 § 3
mom. avsett tillstånd eller
c) har innehaft körkort av samma
klass.

26 §
För att få avlägga examen för körkort
av klass A och Al krävs att examinanden
a) har erhållit förarutbildning som
motsvarar den k.Jass examen avsi;::r, eller
b) har övningskört med stöd av 14 § 3
mom. avsett tillstånd eller
c) har innehaft körkort av samma
klass.

32 §
·'Den som vill avlägga förarexamen
skall ha uppnått en ålder av

32 §
Den som vill avlägga examt!n skall ha
uppnått en ålder av

b) 16 år för körkortsklass A för körkort som berättigar till framförande av lätt
motorcykel,

b) 16 år för körkortsklass A 1,

c) 17 år för körkortsklass A ifråga om
framforande av motorcykel med en effekt
om 25 kW eller lägre, A i fråga om framferande av motorcykel med än högre effekt
än 25 kW eller ett e.ffektlvikt.f?jrhållande
som överstiger 0,16 kW!kg om examinanden har minst två års eifarenhet som förare
av motorcykel,
c) 18 år för körkortsklass A som berättigar till framförande av annan än lätt ·

d) 18 år för körkortsklass B, C eller
CE samt
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motorcykel; B eller C samt
d) 21 år för körkortsklass D, CE eller
DE.

e) 21 år för körko1tsklass A ifråga om

förare som saknar den eifarenhet som

anges i punkten c), D eller DE.
36 §
Polismyndigheten utfärdar efter ansökan körkort till sökande med hemort i
landskapet. Ansökan av annan person skall
tillställas polismyndigheten på sökandens
hemort.

36 §
Polismyndigheten kan utfärda körkort
efter ansökan till sökande s()m har penna-

nent bosattningsort i landskapet eller som
kan intyga att de har studerat i landskapet
i minst sex månader i flJljd.
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -~

Sökande som är under 25 år gammal
och som ansöker om körkort av klass A, B
eller T skall, i stället för intyg som avses i

2 mom. b punkten, på av polismyndigheten
fastställd särskild blankett de~jarera sitt
hälsotillstånd varvid han skriftligen skall
medge att polismyndigheten kan kontrollera
dessa uppgifter. Den sökande skall dock
visa
han uppfyller de synkrav som anges
i 26, 27 och 31 §§.
37 §
Villkor för erhållande av körkort är
d) att sökande inte är tilldelad körförbud samt

Sökande som är under 25 år gammal
och som ansöker om körkort av klass A,
Al, B eller T skall, i stället för intyg som
avses i 2 mom. b punkten, på av polismyndigheten fastställd särskild blankett 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 26 1 27 och 31 §§.
37 §
Villkor för erhållande av körkort är
d) att sökande inte är tilldelad körförbud och inte har meddelats körförbud i en
stat som anslutit sig till avtalet om Euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet

38 §
Körkort av klass B eller C beviljas för
en tid om två år (prövotid). Vad här sägs
gäller dock inte om sökande redan innehar
körkort av annan klass än A eller T. I
sådana fäll utfärdas körkort i enlighet med
l sema l. 39
§.
}oestamme
. ..
.

samt

38 §
Körkort av klass B eller C beviljas för
en tid om två år (prövotid). Vad här sägs
gäller dock inte om sökande redan innehar
körkort av annan klass än A, Al eller T. I
sådana fall utfärdas körkort i enlighet med

bestämmelserna i 39 §.
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52 §
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
till ett åländskt
körkort av motsvarande klass utan krav på
ny förarexamen.
det åländska körkortet
utfärdas skall det tidigare körkortet överlämnas till polismyndigheten och sändas till
den myndighet som utfärdat körkortet.

52 §
Körkort som utfärdats i en stat som
anslutit sig till avtalet om Europe:iska ekonomiska samarbetsområdet berättigar, inom
gränserna
dess giltighet, till framförande av motorfordon i landskapet.
Innehavare av i 1 mom. avsett körkort
som förlagt sin permanenta bosättningsort
till landskapet har rätt till ett åländskt
körkort av motsvarande klass utan krav på
förarexamen.
Innan polismyndigheten
utfärdar det åländska körkortet skall innehavaren överlämna det gamla körkortet
till polismyndigheten, Polismyndigheten
skall återlämna det gamla körkortet till den
myndighet som utfärdat det och ange skä-

len för detta.

Denna lag träder i kraft den 1 juli
1996, dock så att 36 § 1 mom., 37 § d
punkten och 52 § träder i kraft den .

