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1978-79 Lt - Ls framst. nr 3 - Lu
LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 1/1978-79 med
anledning av landskapsstyrelsens framställning till landstinget med förslag
till landskapslag angående ändring av
landskapslagen om körkort samt till landskapslag angående ändring av 3 § 5 mom.
landskapslagen om motorfordon.
Med anledning av ovannämnda framställning, varöver landstinget
inbegärt lagutskottets utlåtande får utskottet, som i ärendet
hört trafikinspektören Ulf Lillie, vördsamt anföra följande.
Ändringsförslaget beträffande körkortslagen följer i stort sett
motsvarande ändringar i rikets förordning om körkort. Utskottet
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har inte egentligen funnit annat att anmärka om - bortsett från
felskrivningen av 16 § 1 mom. c punkten som rättats - än att den
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service som motorfordonsbyrån erbjudit medborgarna jämlikt 23 §
2 mom. borde bevaras. Utskottet har emellertid också förståelse
för de motiv, som legat bakom avlägsnandet av detta moment ur
lagen och har därför gått en medelväg. Servicen bör bibehållas
men eventuellt utebliven service kan inte åberopas av körkortsinnehavare som giltigt skäl för underlåtenhet att förete i 1 mom.
avsett läkarintyg. Därmed skulle huvudsyftemålet med uteslutningen
av moment 2 ur lagen ändock uppnås.
Lagutskottet har därjämte fäst sig vid det tillämpade systemet
att i 37 § 1 mom. d punkten och 2 mom. hänvisa till "brott som
nämnes i 31 § 1 mom. landskapslagen om vägtrafik". I 31 § LL om
vägtrafik nämnes egentligen inga brott, utan där hänvisas blott
till att den som begått brott mot 27 § 2 mom. eller 29 § 1 eller
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3 mom. LL om vägtrafik skall ådömas körförbud för viss tid. Systemet förefaller ur lagteknisk synpunkt anmärkningsvärt.

Beträffande ändringen av landskapslagen om motorfordon har utskottet inte varit särskilt tilltalat av ordet •§nöskoter" som
alldeles uppenbart är ett lätt kamoflerat lånord från engelskan
och som inte borde höra hemma i svensk lagtext. net nuvarande
ordet "motorkälke" är ett rejält svenskt ord och definierar man
i lagen en motorkälke som en handdriven motors:läde med plats för
två personer, kan man knappast taga miste och föreställa sig att
motorkälke skulle vara "en kälke med motordriven propeller". Utskottet har dock inte heller föreslagit ändring till denna del i
landskapsstyrelsens framställning.
Under hänvisning till ovanstående föreslår utskottet förty till
antagande följande
L A N TI S K A P S L A G
angående ändring av landskapslagen om körkort.

I enlighet med landstingets beslut
ändras 2 § 1 mom., 3 § 1 och 2 mom., 16 § 1 mmn., 17

§

1 mom. b och c punkterna, 23 § 2 mom., 25 § 2 morn., 28 § 1 mom.,rubriken
till 31 §, 31 § 1 mom., 32 § 1 mom. c punkten, 31 § 1 mom. d
punkten och 37
fogas till 16

§
§

2 mom., samt

ett nytt 2a mom. och till dess 5 mom. en ny c punkt

samt till lagen en ny 26 a § som följer:
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1. Motordrivet fordon får framföras, öm icke i denna lag annorlunda

st~dgas,

endast av den som innehar giltigt körkort, som mot-

svarar fordonets klass.

3

§.

1. Körkort utfärdas för följande klasser av motordrivna fordon:

Klass A: motorcyklar;
Klass B: person- och paketbilar samt övriga fordon och fordonskombinationer, 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;
Klass C: lastbilar och andra fordon, vilkas totalvikt överstiger

3.500 kg och i vilka finns plats för högst åtta personer utom föraren, brandbilar, vilkas . totalvikt överstiger 3.500 kg, samt fordonskombinationer, vilkas dragbil hör till denna klass, om släpfordonets totalvikt är högst 750 kg;
Klass D: bussar och andra fordon, i vilka finns plats för flera
än åtta personer utom föraren, samt fordonskombinationer, vilkas
dragbil hör till denna klass om släpfordonets totalvikt är högst

750 kg;
Klass E: fordonskombinationer, vilka icke hör till ovan nämnda
klasser;
Klass K: lätta motorcyklar och invalidcyklar;
Klass T: traktorer, motorredskap, snöskotrar och motordrivna
anordningar jämte till dem kopplade släpfordon.
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2. I körkort angives med i 1 mom. nämnda bokstavstecken de fordonsklasser vilka körkortet berättigar att framföra. I enlighet
härmed finns körkort av klass A, AB, ABE, ABC, ABCD, ABCE, ABCDE,
KT och T. Utfärdas för den som redan innehar körkort av klass ABC
eller ABE, nitt körkort innefattande också den andra klassen ABE
eller ABC, är det n.l:§L körkortets

klass~eteckning

ABC/ABE.

16 §.

1. Förutsättning för avläggande av förar,examen för körkort av
klass A eller AB är att examinanden:
a) fyllt 18 år;
b) erhållit förarundervisning, som motsvarar körkortets klass,
eller övat sig i körning med övningstillstånd eller att han tidigare erhållit motsvarande körkort i Finland eller utomlands;
c) har en synskärpa med glasögon eller utan sådana om minst 0,7
på det ena ögat och minst 0,3 på det andra eller, om det svagare
ögat icke uppfyller sagda krav, att hans synskärpa på det bättre
ögat är minst 0,8 och ett eventuellt synfel eller eventuell ögonsjukdom bör anses ha avstannat minst ett år innan han anmält sig
för avläggande av förarexamen; samt
d) icke lider av sådan sjukdom eller sådant lyte som väsentligt
minskar eller äventyrar hans förmåga att framföra fordon.

2a. Förutsättning för avläggande av förarexamen för körkort av
klass ABE eller ABC/ABE är utöver de i 2 mom. avsedda fordringarna,
att examinanden innehaft körkort, som berättigar till framförande
av bil, under en tid av minst ett år.
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5. Förutsättning för avläggande av förarexamen för körkort av
klass KT är att examinanden:
a) fyllt 16 år;
b) uppfyller de i 1 mom. nämnda hälsokraven; samt
c) erhållit förarundervisning, som motsvarar körkortets klass,
eller övat sig i körning med övningstillstånd eller att han tidi-
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gare erhållit motsvarande körkort i Finland eller utomlands.
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17

§.

1. Den som anmäler sig till förarexamen skall för besiktningsmannen
förete,

b) ett högst tre månader tidigare utfärdat intyg över erhållen
förarutbildning eller ett minst en månad och högst tre månader
tidigare utfärdat övningstillstånd eller ock utredning om tidigare
utfärdat körkort och om körpraktik, såvida sådan är förutsättning
för avläggande av förarexamen;
c) ett högst

~

månader tidigare utfärdat läkarintyg; och

23 §.

2. Motorfordonsbyrån underrättar körkortsinnehavaren och polisen
på hans boningsort om skyldigheten att uppvisa läkarintyg och
om den tid, inom vilken denna skyldighet skall uppfyllas. Meddelandet till körkortsinnehavaren sändes till hans i registret antecknade adressort. Vad här är stadgat frikallar inte körkortsinnehavare från skyldigheten att själv vidtaga åtgärder enligt
1 mom.

- 6

071

25 §.

2. Körkort skall förnyas, såvida av de i 1 mom. nämnda handlingarna och av möjligen införskaffad tilläggsutredning framgår, att
sökanden uppfJller de för erhållande av körkort stadgade kraven.
Körkort förnyas för fem år. Körkort av klass ABCD, ABCE och ABCDE
kan förnyas endast till körkort av klass A, AB, ABC, ABE,

ABC/ABE~

KT eller T.

26a

I c k e

§.

u t 1 ö s t

k

ö

r k o r t

1. Beslut rörande utfärdande eller förnyande av körkort förfaller
efter ett år från beslutsdagen om körkortssökanden icke under denna tid utlöst sitt körkort. Innan nytt körkort beviljas skall sökanden förete" samma utredning som vid ansökan om körkort.
2. Polisen skall till motorfordonsbyrån anmäla, om i 1 mom. avsett beslut förfallit.
28

§.

1. Polisman kan omedelbart

taga körkortet av sådan person, som

misstänks ha gjort sig skyldig till brott som avses i 27

§

2 mom.

landskapslagen om vägtrafik, eller till rattfylleri, grovt rattf~lleri

eller körning under

påver~

av rusmedel. Anses det efter

polisförhör sannolikt, att vederbörande gjort sig skyldig till här
avsett brott, skall polisen på gärningsorten indraga körkortet
temporärt, tills domstol givit utslag i saken.
i
I
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31 §.
R ä t t

a t t

mä s s i g

~

f r a m f ö r a

p e r s o n b i 1

i

y r k e s -

e r s o n t r a f i k

1. Personbil får framföras i yrkesmässig persontrafik endast av
den, som utom körkort innehar yrkeskörtillstånd, som beviljats

!l,i

av polisen på bilens stationsort.
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32 §.

1. Villkor för erhållande av yrkeskörtillstånd är,

c) att sökanden icke på grund av sina personliga egenskaper kan
anses olämplig att framföra personbil i yrkesmässig persontrafik;
samt

37

§.
I

1. Motorfordonsbyrån, som förestås av trafikinspektören och varom

111

1,I

stadgas särskilt, för ett körkortsregister, i vilket ingår följande uppgifter om innehavarna av körkort:

d) straff och andra påföljder, som ådömts för brott 1 som nämnes
i 31 § 1 mom. landskaEslagen om vägtrafik, eller for annat vid
fr~förande

av motorfordon begånget brott, för vilket straff är

stadgat i landskapslagen om vägtrafik; och

2. Registret upptar, utom ovan i 1 mom. nämnda uppgifter, personuppgifter om de körkortslösa personer som dömts till straff för
brott, som nämnes i 31 § 1 mom. landskapslagen om vägtrafik eller
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för annat vid framförande av motorfordon begånget brott, för
vilket straff är

s~adgat

i

l~ndskapslagen

om vägtrafik, samt upp-

gifter om de straff och andra påföljder som de ådömts för nämnda
brott.
i
I

L a n d s k a p s 1 a g

i
I

angående ändring av landskapslagen om motorfordon
~-----------

I enlighet med landstingets beslut ändras 3 § 5 mom. landskapslagen om motorfordon den 4 december 1958 (25/58) som följer:

3

5.

Mo t o r s 1 ä d e

§.

är ett motorfordon på medar eller band,

som är avsett endast för färd på is eller snö.

S n ö s k o t e r

är en banddriven motorsläde med plats för högst två personer utom
föraren och med en egenvikt av högst 400 kilogram.

Mariehamn, den 9 november 1978.

Jan-Erik Lindfors,
ordförande.
Närvarande i utskottet: Or
Andersson samt ledamöterna

öranden Lindfors, viceordföranden
m~ngtz,

Karlsson och Sundberg.
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