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LAGUTSKOTTE'.L'S betänkande Ng 18/1962 öv er landskapsstyrelsens framställning till
Ålands land sting med förs.lag till landskaps
lag om ändring av landskapslagen om vägtra]
fik i landskapet Åland .
Förenämnda framställräng, varöver landstinget i ,n begä.rt . lagutskottets
utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsamm~st
framhålla följande:
Enligt utskottets uppfattning är här fråga om en ren förvaltningsätgärd, åtminstone så vitt rör vanliga, i icke regelbunden trafik förekommande fordon, vilken kunnat regleras av landskapsstyrelsen med stöd
av stadgandet i 35 § mom. 1 punkt b) i vägtrafiklagen. Denna lyder:
"Där de lokala förhållandena sådant påkalla, äger landskapsstyrelsen
för landsb~g~en. •
rätt att
b) utfärda närmare bestämmelser därom, i vilken ordning fordon må
överskrida färjled eller bro med beaktande av föreskrifterna i 8 § 3

mom."
Ifråga om mjölktransportbil i regelbunden tur kan förslaget till lag
ändring likväl hava sitt berättigande.
Utskott e t föreslår därför vördsammast
att landstinget ville antaga nedanstående
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landsk apslagen om vägtrafik i landskapet Åland.
I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 8 § landskapslagen
den 10 april 1958 om Vägtrafik i landskapet Åland (8/58), sådant stadgandet lyder i la.ndskapslagen den 28 mars 1961 (10/61), såsom följer:
8 §.
1. Utryckningsfordon i brädskande uppdrag skall ovillkorligen beredas fri passage av varje vägtrafikant , Härvid s·kall i dessa fordon
användas signalanordning med gall signal och även om dagen framåtriktad strålkastare med högeffektivt, rött blinkljus. Utryckningsfordons
rätt till fri framfart befriar icke föraren frän att iakttaga av förhållandena på.kallad försiktighet.
2. Vägtrafikant, förutom utrypkningsfordon i brådskande uppdrag,
Skall såvitt möjligt väja för begravningsfölje, skolbarnskortege och
annan ordnad procession. ~el tagarna i sädan procession böra dock iakttaga ay polis meddelade föresk+ifter.
3. Utryckningsfordon i brådskande uppdrag samt buss och mjöi~ trans-
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portbil i re ge lbunden tur äga rätt att överskrida färjled före andra
fordon .
.Denna landskapslag träd er i kraft den 1 juni 1963.
Marieharnn den 22 november 1962 .
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Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Eliel Persson, Gustav Jansson, Annemi .Dahlblom och Bertel Boman.

