
LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

7 /1986-87 med anledning av landskaps

styre!sens framställning till lands

tinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen 

om körkort, 

Landstinget har den 17 november 1986 inbegärt lagutskottets yttrande över 

framställningen. Utskottet, som i ärendet hört lagberedn1ngssekreteraren Michael 

Patrickson, trafikinspektören Ulf Lillie, polismästaren Björn Andersson, yrkesut= 

bildningsrådets ordförande, yrkesskolläraren Sture Skogberg samt bilskolläraren 

Lars Eriksson, får härmed vördsamt anföra följande. 

Landskapsstyrelsens framställning innehäHer förslag tiH ändringar av den år 1973 

givna landskapslagen om körkort. I förslaget ingår bestämmelser om införande av 

ett system med separat förarexamen för tung motorcykel så att den som innehar 

körkort av klass B (personbil) inte längre automatiskt skulle vara berättigad att 

framföra tung motorcykel. Ytterligare ingår förslag om att körkort utfärdat i 

annat nordiskt land skulle gälla även i landskapet Åland då körkortsinnehavaren 

bosätter sig här. Framställningen öppnar vidare möjligheten för yrkesutbildande 

läroinrättningar i landskapet att i framtiden ge förarutbildning i samband med att 

yrkesutbildning av motorfordonsförare meddelas i läroinrättningen. I övrigt ingår 

vissa ändringsförslag av närmast teknisk natur i framställningen. 

Utskottet har i huvudsak omfattat de i framställningen ingående förslagen. I fråga 

om den föreslagna separata förarexamen för tung motorcykel konstaterar utskottet 

att initiativet är påkallat av trafiksäkerhetsskäl. Framförande av tung motorcykel 

kräver idag sådana färdigheter och insikter som den som erhå!lit förarutbildning 

och körkort för personbil i allmänhet saknar. Krav på separat motorcykelkörkort 

har redan införts 1 Sverige och torde inom kort bH aktuellt även i riket. 

För·slaget att bevilja läroinrättning tillstånd att ge förarutbildning i samband med 

yrkesutbildning av motorfordonsförare är en följd av de reformer som på senare tid 

genomförts ifråga om utbildningen efter genomgången grundskola. Sådan förarut

bildning förekommer i viss mån redan i riket och i Sverige. Enligt \'ad utskottet 

inhämtat kan den avsedda undervisningen meddelas vid Ålands yrkesskola. Eleverna 

skulle härvid först genomgå grundlinjen för fordonsteknik, varefter ett andra läsår 

skulle ägnas antingen åt inriktning på yrkesutbildning av förare eller på bilmekani.-
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ker. I samband med yrkesutbildningen av förare skulle förarutbildning för körkort 

av klass ABC meddelas. Några beslut eller förberedelser för att inleda undervis

ningen har ännu inte vidtagits. Den föreslagna undervisningen kräver dessutom att 

yrkesskolan tiHdelas ökade resurser. Utskottet ställer sig i princip positivt ti11 

förslaget~ som innebär att förutom förarutbildningen även undervisning i språk, 

lasthantering, dokumentkännedom m.m. skulle meddelas. Vid planeringen av den 

nya undervisningslinjen borde man dock i mån av möjlighet undvika konkurrens och 

eftersträva samarbete med de i landskapet verksamma bilskolorna. Vidare borde 

man även beakta utbildningsbehoven för buss- och Jångtradarchaufförer. 

Utskottet, som sålunda finner de i framställningen ingående förslagen påkallade 

och ändamålsenliga, har i vissa detaljer föreslagit ändringar eller tillägg, för vilka 

närmare redogörs i deta!jmotiveringen tHlsammans med utskottets kommentarer i 

övrigt. 

Detaljr:notiver~.Qg 

ti Utskottet, som i övrigt hänvisar till alJmänna motiveringen, anser det mest 

ändamålsenligt att den i paragrafen avsedda förar- och yrkesutbildningen skulle 

ges endast vid Ålands yrkesskola, däremot inte vid andra av landskapets läroinrätt

ningar. 

12 §. Utskottet, som inte föreslagit några ändringar, konstaterar att undervisnings

tUlstånd enligt gäHande lag av polisen kan beviljas om "synnerliga skäl" föreligger. 

I 12 § landskapsförordningen om körkort (64/73) anges vad som avses med 

synnerliga skäl. Utskottet konstaterar att de skäl som idag skall anföras för att 

undervisningstillstånd skall beviljas i stort sett kan betraktas som ändamålsenliga, 

men att de knappast är av den karaktären som avses med begreppet "synnerliga". 

Enligt vad utskottet inhämtat är avsikten att till erforderliga delar ändra land

skapsförordningen om körkort sedan nu föreslagna lagändringar trätt i kraft. 

Uts~.:ottet anser att i förordningen även i framtiden borde ingå närmare bestämmel

ser om vilka grunder skall kunna bevilja undervisningstiHstånd. För 

närvarande erhåller 15-20 procent av körkortsaspiranterna för körkort a1; klass AB 

sin körundervisning som privatelever i stöd av undervisningstillstånd meddelade av 

poHsen. 

16 §. Utskottet har till 2a mom. fogat två körkortsklasser, vilka fallit bort ur 

framställningen och har i 4 mom. rättat ett skrivfel. 
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3 mom. c punkten och 4 mom. b punkten har utskottet fogat ett tillägg om att 

den avsedda yrkesutbildningen för förare bör vara godkänd av landskapsstyrelsen. 

Bestämmelser om på vilka grunder yrkesutbildningen kan godkännas torde liksom nu 

kunna införas i förordning. Eftersom den avsedda utbildningen vid Alands yrkessko-

1a knappast kan påbörjas inom en snar framtid, bör landskapsstyrelsen även ha 

möjligheten att bedöma om annan yrkesutblldning ger avsedd kompetens. 

Utskottet konstaterar att det i 2 mom. föreslagna kravet på att företeende av 

intyg över teoriundervisning för att erhålla körkort av klass A eller KT förutsätter 

ändringar i 7 § landskapsförordningen om körkort. Kravet får anses motiverat av 

tr afiksäkerhetsskäl. 

20 §. Enligt utskottets åsikt kan d punkten formuleras på samma sätt som enligt 

gäl!ande lag. Förslaget innebär ingen avvikelse från landskapsstyrelsens konstate

rande i motiveringen til! 34 § att körförbud som meddelas i nordiskt land måste 

beaktas även i landskapet. Berörda myndigheter i de nordiska länderna meddelar 

numera polis- eller körkortsmyndlghetema l körkortsinnehavarens hemland om 

utfärdande av körförbud. Däremot erhåller myndigheterna på Aland mera sällan 

kännedom om körförbud som av någon anledning meddelats i utomnordiskt land. 

Enligt ett av utskottet föreslaget tillägg till 27 a § 1 mom. kan dessutom polisen 

enligt prövning indra körkort för högst 6 månader om körkortsinnehavare gjort sig 

skyldig tiH trafikfylleri utomlands (såväl i Norden som annat land). 

25 j_:. Framställningens formulering har förtydligats så att det klart framgår att 

inskränkningen i rätten att förnya körkort avser endast framförande av buss eller 

tung fordonskombination. TlU andra delar kan körkortet förnyas. 

27a §. Utskottet har till 1 mom. fogat en ny c) punkt som närmare motiverats 

samband med 20 §. 

Utskottet konstaterar att i 2 mom. avsedd varning är en formbunden förva1tnings

poHsens sida, över vilken expedition med besvärsanvisning utfärdas och 

anteckning görs i motorfordonsbyråns körkortsregister och polisens kontrollkort. 

Här avsedd varning är en åtgärd av annat slag än i 80 § vägtrafiklagen för 

landskapet Aland avsedd anmärkning som ges på platsen av tjänstgörande polisman. 

Utskottet har med beaktande av förslagen i 27, 27a och 28 §§ funnit skäl att 

komplettera även 29 §. 

30 §. Enligt förslaget kan, liksom enligt gällande lag, poHsen kräva intyg över ny 

godkänd förarexamen innan körkort som dragits in för viss tid återlämnas. Enligt 
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riks1agst1ftningen och den praxis polisen tillämpar, krävs ny förarexamen om det 

förflutit längre tid än 6 månader från det körkortet drogs in eller körförbud 

utfärdades. Utskottet anser en fast tidsgräns mera ändamålsenlig och har därför 

föreslagit ändring av bestämmelsen 1 enlighet härmed. 

2 mom. har preciserats så att den som innehar körkort utfärdat i annat 

nordiskt land och önskar ut det mot ett åländskt körkort skall vara bosatt 1 

landskapet. 

Utskottet föreslår att tiHdelande av varning enligt 27a § 2 mom. skall vara en 

sådan uppgift som antecknas i motorfordonsbyråns körkortsregister. 

Texten har förtydJlgats med beaktande av att fastställande av formulär för 

läkarintyg är en åtgärd av rikslagstiftningsnatur. Landskapsstyrelsens avsikt har 

även varit att läkarintyg liksom enligt gäHande lag skuHe utfärdas på. av medicina1-

styrelsen fastställda formulär. 

Med hänvisning tlll det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå. 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

med följande ändringar: 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om körkort 

I enlighet med landstingets beslut 

4 § och 20 § f punkten landskapslagen den 11 junl 1973 om körkort 

(39/73)~ 

lagens 1 §, 3 § 2 och 3 mom., 11 § 1 mom. b punkten, 12 § 1 mom.~ 16 § 

1 mom,, 17 § 1 mom. b punkten och 2 morn., 18 § 1 rnom. a punkten, 20 § d och e 

punkterna, 21 § 1 och 2 morn., § I mom. b punkten, 24 §, 25 § 2 mom., 27 §, 28 

§~ 30 §, 34 §, 35 § 2 mom., 36 §, 37 §, 40 § 2 och 3 mom., 41 § l och 2 mom, 

42 43 § 2 mom., samt rubrikerna till 20 §, 24 §, 28 §, 29 §, 30 §:. 34 §, 35 § och 36 

§, av dessa lagrum 3 § 2 mom., 16 § 1, 2a och 5 mom., 17 § 1 mom. b punkten9 25 

§ 2 mom. sådana de lyder i landskapslagen den 6 mars 1979 (14/79), 27 § sådan den 

lyder i Jandskapslagarna den 21 april 1986 (26/86) och den 21 juli 1986 (.51 /86), samt 

28 och 37 §§ sådana de lyder i landskapslagen (uteslutn.) den 21 juli 1986 (51/86), 

samt 

till .5 § ett nytt 4 mom. samt till lagen en ny 27a § som följer: 



l, 3, 5, 11 och 12 §§. 

(Lika som i framställningen). 

16 §. 

Förutsättningar för avläggande av examen 

(1 och 2 mom. lika som i framställningen). 

2a. Förutsättning för avläggande av förarexamen för körkort av klass ABE, BE, 

ABC/ ABE eller BC/BE är, utöver de i 2 mom. avsedda fordringarna, att 

examinanden innehaft körkort som berättigar till framförande av bil under en tid 

av minst ett är. 

3. Förutsättning för avläggande av förarexamen för körkort av klass ABCD eller 

BCD eller, om vederbörande innehar körkort av klass ABCE eller BCE, för körkort 

av klass ABCDE eller BCDE eller, om vederbörande innehar körkort av klass 

ABC/ ABE eller BC/BE, för körkort av klass ABCD/ ABE eller BCD/BE är, 

a) att examinanden fyllt 21 men inte 70 är; 

b) att han har innehaft körkort som berättigar till framförande av bil under en 

tid av minst ett år och att han har körkort av klass ABC, BC, ABCE eller BCE eller 

att han tidigare innehaft körkort av klass ABCD, BCD eller motsvarande körkort; 

c) att han såsom huvudsyssla eller eljest i avsevärd omfattning under en tid av 

minst ett år kört bil vars totalvikt är minst 8.000 kg eller erhållit av landskaps

styrelsen godkänd yrkesutbildning för förare; 

d) att hans synfält är normala och hans synskärpa med eller utan glasögon på 

det ena ögat är minst 0,8 och på det andra minst 0,6 samt att han åtminstone med 

det ena örat uppfattar vanligt tal på. fyra meters håll; och 

e) att han inte lider av sjukdom eller lyte, som nämns i 1 mom. 

4. Förutsättning för avläggande av förarexamen för körkort av klass ABCE 

eller BCE eUer, om vederbörande innehar körkort av klass ABCD? BCD, ABCD/ ABE 

eHer BCD/BE för körkort av klass ABCDE eller BCDE är, 

a} att examinanden uppfyller det i 3 mom. a punkten nämnda ålderskravet och 

de i 2 respektive 3 mom. nämnda hälsokraven; och 

b) att han under en tid av minst tre månader såsom huvudsyssla kört fordon av 

klass C eller D eller erhåHit av landskapsstyrelsen godkänd yrkesutbildning för 

förare. 

(5 mom. lika som 1 framställningen). 
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17 och 18 §§, 

(Lika som i framställningen). 

20 § 

Villkor för erhållande av körkort 

VHlkor för erhållande av körkort är, 

d) att sökanden inte är tilldelad körförbud; (utes1utn.) samt 

e) att minst ett år förflutit sedan sökanden gjort sig skyldig till körning utan 

körkort, om inte synnerliga skäl finns för beviljande av körkort. 

21, 22 och 24 §§. 

(Lika som i framställningen). 

25 § 

Förnyande av körkort 

2. Polisen förnyar på ansökan körkort för fem år i sänder, om sökanden 

uppfyller kraven för erhållande av körkort. Till den del körkort (uteslutn.) berätti

gar tHl framförande av buss eUer tung fordonskombination förnyas det inte. 

27 §. 

(Lika som i framställningen). 

27a § 

Indragning av körkort för viss tid 

1. Polisen kan dra in körkort för en tid av högst sex månader 

a) då den som under kortare tid än ett är haft körkort för bil eller motorcykel 

brutit mot trafikbestämmelserna på ett sådant sätt som visar bristande vilja eller 

förmåga att följa dem; 

b) då körkortsinnehavaren vid framförande av motorfordon minst tre gånger 

inom en period av tol\' månader gjort sig skyldig tiU 

gärning som är straffbar enligt vägtrafiklagen för landskapet Aland eller med 

stöd av den utfärdade bestämmelser, med undantag för andra gärningar som 

bestraffas med ordningsbot än fortkörningsförseelser; eller 

i landskapslagen angående tillämpning i landskapet Aland av Jagen om förbud 
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mot anordningar som försvårar hastighetsövervakningen (50/86) avsedd radarde

tektorförseelse; eller 

tl då körkortsinnehavaren utomlands gjort sig skyldig till trafikfylleri med 

motordrivet fordon. 

2. Är de i 1 mom. nämnda förseelserna lindriga och kan de, med beaktande av 

hur mycket körkortsinnehavaren årligen kör och andra omständigheter, inte anses 

vittna om likgiltighet för trafikbestämmelserna och för de påföljder som ådömts 

eller ålagts honom för brott mot dem, tilldelas körkortsinnehavaren varning. 

3. Vid bedömningen av för hur lång tid körkortet skaH dras in, skall de 

verkningar åtgärden har för körkortsinnehavarens utkomst och andra omständighe

ter beaktas. 

(4 mom. lika som i framställningen). 

28 §. 

(Lika som i framställningen). 

29 §. 

Skyldighet att överlämna körkort 

När beslut om omhändertagande eller indragning av körkort fattats, skall 

körkortsinnehavaren omedelbart överlämna körkortet till polisen. Om överlämnan

de av körkort när körförbud utfärdats finns bestämmelser i vägtrafiklagen för 

landskapet Aland. 

30 §. 

A. t e r 1 ä m n a n d e a v (uteslutn.) k ö r k o r t 

Innan körkort återlämnas till den för vilken körförbud utfärdats eller vars 

körkort dragits in för viss tid kan polisen kräva att nytt läkarintyg företes. Har 

längre tid än sex månader förflutit från det körkortet omhändertogs eller drogs in 

eHer från det körförbud utfärdades1 skaJ! intyg över ny godkänd förarexamen 

företes. Polisen skall anmäla till motorfordonsbyrån då körkort återlämnats. 

34 §. 

Nordiskt körkort 

(1 mom. lika som i framställningen). 

I landskapet bosatt innehavare av i 1 rnom. avsett körkort har rätt att på 

ansökan och utan att avlägga förarexamen byta ut detta mot körkort som utfärdats 
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i enlighet med denna lag. När här avsett utbyte av körkort sker skall samtidigt det 

tidigare körkortet omhändertas och sändas till den myndighet som utfärdat 

körkortet. 

Vad i denna lag sägs om innehavare av körkort gäller i ti1lämpliga delar även 

innehavare !Y i 1 mom. avsett körkort. 

35 och 36 §§, 

(Lika sorn i framställningen). 

37 § 

Uppgifter i körkortsregistret 

1. Vid motorfordonsbyrån skall föras körkortsregister i vilket ingår följande 

uppgifter om körkortsinnehavare: 

a) fullständigt namn, personbeteckning, födelsekommun och adress; 

b) de fordonsklasser körkortet berättigar att framföra samt specialvillkor och 

extra tiHstånd; 

c) uppgifter om beviljande och indragning av körkort, yrkeskörtillständ och 

trafiklärarkort samt om tilldelande av varning; 

d) straff och andra påföljder som ådömts för brott som nämns i 78 § 1 mom. 

vägtrafiklagen för landskapet Åland eller för annat vid framförande av motorfor

don begånget brott, för vilket straff är stadgat i vägtrafiklagen för landskapet 

Åland, med undantag för andra gärningar som bestraffas med ordningsbot än 

fortkörningsförseelser, eller för radardetektorförseelse begången vid framförande 

av motordrivet fordon; samt 

e) uppgifter över förarundervisning och -examen. 

(2-4 mom. lika som i framställningen). 

40-42 §§. 

(Lika som i framställningen). 

43 § 

Verkställighetsföreskrifter 

2. I denna lag nämnda anmälningar, andra intyg än läkarintyg, körkort och 

tillstånd skall utfärdas på blanketter, uppgjorda enligt av landskapsstyrelsen 

fastställda formulär. 
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(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen). 

Mariehamn den 11 december 1986. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sune Eriksson, vice

ordföranden Curt Carlsson samt ledamöterna Andersson, Börje Eriksson och Jan

Erik Lindfors. 


