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R e p u b 1 i k e n s 

framställning till Ålands 

lagen den 26 oktober 1972 

P r e s i d e n t s 

landsting angående 

om godkännande 

av vissa bestämmelser i överenskommelsen 

mellan Finland, 

om person- och 

Danmark, Norge 

godsbefordran på 

och Sveri"ge 

väg. 

Enligt 11 § 2 mom. 19 punkten självstyrelselagen 

för luand den 28 december 1951 bör landstinget ge sitt 

bifall till . lag, genom vilken fördrag med främmande 

makt bringas i kraft inom landskapet Åland, för så vitt 

i fördraget ingår bestämmelser, som innebär upphävande 

eller ändring av eller avvikelse från stadganden i själv

styrelselagen. I anseende härtill och då ovannämnda avtal 

för Finlands del även gäller motorfordon, angående vilka 

angelägenheter Landstinget jämlikt 13 § 1 mom. 17 punkten 

självstyrelselagen tillkommer lagstiftningsbehörighet i 

landskapet, erfordras Landstingets bifall till ifrågavarande 

lags ikraftträdande i landskapet. 

Med . bifogan<le av regeringens proposition, som jämväl 

innehåller texten till förenämnda 

att 

ge 

avtal, föreslås 

Ålands landsting 

sitt bifall till 

måtte 

den i 

propositionen ingående lagens,. 

vilken givits den 26 okto

ber 1972, ikraftträdande i 

landskapet Äland till de 

delar sagda avtal innebär 



Helsingfors 

EO 

den 12 januari 

avvi kelse 

lagen. 

1973. 

från självstyrelse-

R e p u b 1 i k e n s P r ·e s i d e n t 

Justitieminister Matti Louekoski 
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Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan Finland, Dan
mark, Norge och Sverige om person- cch godsbefordran på väg. 

Då internationella landsvägstransporter fort
gående får allt större betydelse har Finland i · 
syfte att underlätta denna trafik vinnlagt sig 
om att ingå överenskommelser med så många 
sådana länder som möjligt, i fråga om vilka 
behov av transporter föreligger. Såsom den 
första av dylika överenskommelser underteck
nades 5. 11. 1958 en överenskommelse mellan 
Finland, Danmark, Norge och Sverige om 
person- och gods befordran på väg ( Fördr .ser. 
1/59). Sedermera har överenskommelser om 
internationell landsvägstrafik ingåtts med 
Frankrike (Fördr.ser. 23/68, kompletterad ge
nom notväx:ling, Fördr.ser. 40 / 69), med 
Ungern (Fördr.ser. 26/68), med Rumänien 
(Fördr.ser. 55/68), med Sovjetunionen (Fördr. 
ser. 19/69), med Belgien (Fördr.ser. 10/69),. 
med Polen (Fördr.ser. 18/70, kompletterad 
genom notväxling, Fördr.ser. 10/71), med Bul
garien (Fördr.ser. 59 /70), med Tjeckoslova
lden (Fördr.ser. 61/70) samt med Nederlän
derna (Fördr.ser. 47 /71). Också med Italien 
har enighet nåtts om avtalstexten, som har 
paraferats. 

Ovan nämnda år 1958 ingångna nordiska 
överenskommelse om vägtransporter gällde i 
nästan 10 år innan man ansåg den till vissa 
delar föråldrad och i behov av modernisering. 
I detta syfte kallade Norges kommunikations
departement i december 1967 representanter 
för motsvarande ministerier i Finland, Dan
mark och Sverige till rådplägning om för
nyande och förenklande av· överenskommelsen. 
Såsom ett resultat av . under handlingarna, som 
fördes turvis i de olika länderna, tillkom en 
överenskommelse om person- och godstrafik 
på väg, vilken undertecknades i Oslo den 3 
maj 1971. 

Genom bestämmelserna i 1958 års överens
kommelse om vägtransporter skapades förut
sättningar för ·utvecklingen av en fri person
och godstransport de nordiska länderna emel-
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l~n. De enhetliga nordiska bestämmelserna an
gående busstrafiken har varit ägnade att främja 
även den internationella turismen. 1971 års 
överenskommelse om person- och godsbefordran 
på väg skapar klarare riktlinjer än tidigare 
för utvecklandet av busstrafiken mellan för
dragsstaterna . Trafikministeriets vägtrafikavdel
ning, som sedan början av år 1969 har fört 
statistik över trafiken till olika länder, har för 
busstrafikens del konstaterat, att det samman
lagda antalet gränsöverskridningar under år 
1970 var 14 352 . Om trafiken över Vaalimaa 
samt de direkta färjförbindelserna till Tyskland 
borträknas, omfattade trafiken mellan de nor
diska fonderna under nämnda år 10 132 gräns
överskridningar. Detta utgör 65 % av det to
tala antalet gränsöverskridningar i busstrafiken. 

I trafiken med lastbilar har varutranspor
terna ökat jämsides med den internationella 
handelns · utveckling och strukturförändringar. 
·Medan antalet gränsöverskridningar i lastbils
trafiken år 1970 vat 79 826 enligt trafikminis
teriets nämnda statistik, utgjorde andelen av 
den till de nordiska länderna riktade trafiken 
68 330 gränsöverskridningar, vilket visar, att 
trafiken ocks2 i fråga om varutransporterna 
med lastbil till största delen varit riktad till 
de nordiska länderna. 

Innehållet i den nya överenskommelsen 
mellan de nordiska länderna om person- och 
godsbefordran på väg är i huvudsak följande. 
Enligt artikel 1 i överenskommelsen gäller 
denna befordran av personer i motorfordon 
och transport av gods i motorfordon med eller 
utan släpfordon till, från eller genom. annan 
fördragsstat . Trafikidkare, som i registrerings
staten är berättigad att utföra i artikel 1 avsedd 
personbefordran, får i enlighet med arti·kel 2 
i överenskommelsen utan ytterligare tillstånd 
från de a'ndra staterna utföra befordran till, 
från eller genom de andra fördragsstaterna, då 
samma personer befordras med samma fordon 
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från en stat till en annan utan att passagerare 
tas upp eller sättes av under resan, då personer 
befordras från den stat där fordonet är registre
rat till annan fördragsstat, och fordonet åter
vänder till registreringsstaten utan passagerare, 
samt då fartygs eller luftfartygs besättning 
befordras till en sjö- eller lufthamn i annan 
fördragsstat och sådan besättning på återfärden 
medtas till regis,treTingsstate.11. 

Enligt artikel 3 i överenskommelsen erford
ras för andra former av personbefordran till
stånd från den eller de fördragsstater till eller 
från vilka befordran är avsedd att utföras. 
Denna artikels 2 punkt gäller förfarandet i 
fråga om ansökan om dylikt tillstånd. I punkt 
3 föreskrives, att då befordran sker endast i 
transit genom en annan fördragsstat utan att 
passagerare tas upp eller sättes av på dess 
område, erfordras icke dylikt tiIIstånd. Den 
transiterade staten skall dock underrättas om 
innehållet i tillstånd som meddelats enligt 
punkt 1 i denna artikel. Enligt artikel 4 i över
enskommelsen erfordras för godstrafik tillstånd 
från den eller de fördragsstater tilI eIIer från 
vilka transporten utföres. Enligt artikel 5 i 
överenskommelsen berättigar av registrerings
landets myndigheter utfärdat trafiktillstånd till 
utförande av godstransport, med undantag av 
godslinjetrafik, i de nordiska länderna. Jämlilct 
internationell praxis tillåts likväl icke trans
porter mellan två orter inom annan fördrags
stat, och i fråga om tredje stats transporter 
gäller vad om dem är överenskommet fördrags
staterna emellan. 

Allmänna bestämmelser ingår i artiklarna 6, 
7, 8 och 9 av överenskommelsen. I denna 
överenskommelse avsett trafik6llstånd skall en
ligt punkt 1 i artikel 6 medföras i fordonet och 
företeis på begäirr:n av vederbörande myndighe1t. 
Enligt punkt 2 i samma artikel kan fördrags
staterna göra undantag från tillämpningen av 
bestämmelserna i punkt 1 i denna ,artikel, om 
de därom har ingått en överenskommelse på 
basen av internationellt antagna normer. I arti
kel 7 föreskrives, att 'trafikidkare mm har un
derlåtit att iakttaga bestämmelserna i denna 
övere11S'kommelse, kan förbjudas att utöva tra
fik i någon av fördragsstaterna. Sådant förbud 
kan meddelas för viss tid eller tills vidare och 
omfatta visst slags eller all trafik. Om dylikt 
förbud skall i enlighet med punkt 2 i denna 
artikel underrättelse snarast lämnas vederbö-

rande myndighet i den stat där fordonet är 
registrerat. 

Artikel 8 innehåller bestämmelser angående 
överenskommelsens ikraftträdande och i den 
föreskrives även, att överenskommelsen upp
häver ovan nämnda överenskommelse av år 
1958 mellan de nordiska länderna om väg
transporter. För Danmarks, Norges och Sve
riges del trädde överenskommelsen i kraft 90 
dagar ,,fter undertecknandet, och för Finlands 
del träder den i kraft 30 dagar efter det att 
Finlands regering har meddelat de andra för
dragsstaterna, att de enligt Finlands konstitu
tion erforderliga förutsättningarna för överens
kommelsens ikraftträdande har blivit uppfyllda. 
Överenskommelsen gäller tills vidare. Varje 
fördragsslutande stat kan i enlighet med artikel 
9 uppsäga överenskommelsen genom meddelan
de härom senast den 30 juni till norska 
utrikesrepartementet, varvid uppsägningen trä
der i kraft den 1 januari påföljande år .. 

Finland har under de senaste åren framgångs
rikt ökat sin handel med de övriga nordiska 
länderna, och framför allt har Sveriges andel . 
av vår utrikeshandel blivit betydande. En för
utsättning för en fortgående utveckling av vår 
utrikeshandel är, att man på ett smidigt och 
ändamålsenligt sätt mellan de nordiska länderna 
kan sköta också Iandsvägsförbindelserna, vilka 
visat sig såväl förmånliga som konkurrenskraf
tiga. Överenskommelsen mellan de nordiska 
länderna om person- och godsbefordran på väg, 
som har förnyats så att de motsvarar nutida 
trafikförhållanden och den internationella ut
vecklingen på området, utgör en .viktig faktor 
då det gäller att trygga vidareutvecklingen av 
person- och godstrafiken de nordiska länderna 
emellan. 

Med stöd av vad ovan anförts föreslås i en
lighet med 33 § regeringsformen, 

att riksdagen måtte godkänna de be
stämmelser i överenskommelsen mellan 
Finland, Danmark, Norge och Sverige 
om person- och godsbefordran på väg, 
villea kräver rilesdagens samtycke. 

Emedan ifrågavarande överenskommelse inne
håller bestämmelser, vilka hör till lagstiftning
ens område, förelägges Riksdagen samtidigt 
till antagande följande lagförslag: 
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Lag 
om godkännade av vissa betämmelser i överenskommelsen mellan Finland Danmark 

Norge och Sverige om person- och godsbefordran på väg. ' ' 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Bestämmelserna i den i Oslo den 3 maj 
197 ~· ~ell~n Fi~land, Danmark, Norge och 
Svenge mgangna overenskommelsen om person
~ch godsbefordran på väg är, försåvitt de hör 
till området för lagstiftningen i haft såsom 

. ~ärm~re bestämmelser om verkställighet och 
tillampnmg av denna lag utfärdas vid behov 
genom förordning. 

därom avtalats. ' 

Helsingfors den 19 maj 1972. 

Republikens President 

Minister för utrikesärendena 
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ÖVERENSKOMMELSE 

mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge 
om person- och godsbefordran på väg 

Regeringarna i Sverige, D~nmark, .~~nland 
och Norge har överenskommit om fol1ande: 

Överenskommelsens omfattning 

Artikel 1 
Denna överenskommelse gäller för följande 

vägtransporter med motorfordon, registrerat 
i en av fördragsstaiterna ( registreringsstaten), 
till, från eller genom annan fördragss tat: 

a) befordran av personer i motorfordon, 
som är inrättat för befordran av fler än åtta 
personer utöver föraren (buss); 

b) transport av gods i motorfordon med 
eller utan släpfordon, då den tillåtna samman
lagda totalvikten överstiger sex ton. 

Personbefordran 

Artikel 2 
Trafikutövare, som i registreringsstaten är 

berättigad att utföra personbefordran varom 
talas i artikel 1, äger utan ytterligare .tillstånd 
från de andra staterna utföra befordran till, 
från eller genom de andra fördragsstaterna i 
de fall då 

a) samma personer befordras med samma 
fordon från den stat där fordonet är registre
rat och åter utan att passagerare .tas upp eller 
sättes av under vägen; 

b) personer befordras från den stat där for
donet är registrerat till annan fördragsstat, och 
fordonet återvänder till registreringsstaten utan 
passagerare; 

c) i anslutning till befordran av fartygs 
eller luftfartygs besättning till en sjö- eller 
lufthamn i annan fördragsstat, sådan besätt
ning på återfärden medtas till registrerings
staten. 

Artikel 3 
1. För andra former av personbefordran er

fordras tillstånd från den eller de fördragss ta
ter till eller från vilka befordringen utföres. 

OVERENSKOMST 

mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige 
om person- og godsk0rsel ad landevej 

Regeringerne i Danmark, Finland, Norge 
og Sverige er enedes om folgende: 

Overenskomstens område 

Artikel 1 
Denne overenskomst grelder folgende vej

transporter med motorhöret0jer, indregistreret 
i en af aftalestaterne (indregistreringsstaten) 
till, fra eller igennem anden aftalestat: 

·a) Transport af personer i motork0ret0jer, · 
der er indrettet til befordring af flere end 8 
oersoner foruden foreren ( omnibus), 
" b) transport af gods i motork0ret0jer .med 
eller uden påhrengsvogn, hvis godkendte sam
menlagte totalvregt er mere end 6 tons. 

Personk@rsel 

Artikel 2 
Transportud0vere, som i indregistrerings

staten er berettiget til at udfore personk0rsel 
som i aritkel 1 nrevnt, er uden yderligere til
ladelse fra de 0vrige stater berettiget til at 
udfore lrnrsel til, fra eller igennem de 0vrige 
af talestater, når 

a) samme personer befordres med samme 
k0ret0j fra den stat, hvori k0ret0jet er ind
registreret og tilbage, uden at der optages 
eller afsrettes passagerer undervejs, 

b) personer befordres fra den stat, hvori 
k0ret0jet er indregistreret, til anden aftale
stait således, at k0ret0jet vender tilbage til 
indregistreringsstaten uden passagerer, . 

c) i tilslutning til befordring af et skibs 
eller luftfart0js besretning til en s0- eller luft
havn i anden aftalestat på tilbageturen med
tages en anden sådan besretning til indregi
streringsstaten. 

Ar.tikel . 3 
1. Til andre former for passagerbefordring 

krreves .tilladelse fra den eller de aftalestater, 
hvortil eller hvorfra k0rslen agtes udfort. 

2. Ansökan om sådant tillstånd inges till 
vederbörande myndighet i den stat där for
donet är registrerat. Om denna myndighet fin
ner att ansökningen bör bifallas, översändes 
ansökningen med meddelande härom till be
hörig myndighet i den eller de övriga fördrags
staterna. 

3. Sker befordran endast i transit genom en 
annan fördragsstat utan att passagerare rt:as 
upp eller sättes av på dess område, erfordras 
ej särskilt tillstånd från denna stat. Den tran
siterade staten skall dock underrättas om 
innehållet i tillstånd som meddelats enligt 
punkt 1. 

Godstransport 

Artikel 4 
1. För godslinjetrafik erfordras tillstånd 

från den eller de fördragsstater .till eller från 
vilka transporten utföres. 

2. Vad i artikel 3, punkt 2 och 3, sägs äger 
motsvarande rtillämpning. 

Artikel 5 
1. Den som i registreringsstaten är berät

tigad att utföra sådan godstransport som nämns 
i attikel 1, äger utan ytterligare tillstånd från 
de andra staterna utföra godstransport utom 
godslinjetrafik till, från eller i transit genom 
de andra fördragsstaterna. Vad nu sagts gäller 
ej tredjelandskörning till eller från fördragsstat. 
Härom gäller vad de berörda fördrags.staterna 
särskilt överenskommit. 

2. !ransport må ej utföras mellan platser, 
som hgger inom annan fördragsstats område. 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 6 
1. Tillstånd att bedriva trafik som berörs 

av denna överenskommelse, skall i huvudskrift, 
bestyrkt .avskrift eller fotokopia medföras i 
fordonet och företes på begäran av veder
börande myndighet. 

2. Undantag från .tillämpningen av bestäm
melsen i -punkt 1 kan följa av överenskom
melse mellan fördragsstaterna på grundval · av 
internacionellt antagna normer. 
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2. Ans0gning om sådan tilladels·e indgives 
til vedkommende myndigheder i den stat hvori 
k0ret0jet er indregistreret. Såfremt denne myn
dighed finder, at ans0gningen b0r ini0dekom
mes, oversendes ans0gningen med meddelelse 
herom .til vedkommende myndigheder i den 
eller de 0vrige aftalestater. . 

3. Såfremt en anden aftalestat alene ·tran
siteres, således at der på dennes område ikke 
optages ·eller afsrettes passagerer, krreves i 
intet 1tillfrelde srerlig tilladelse fra denne stat. 
Transitstaten underrettes dog om indholdet 
af tilladelser, udstedt i henhold til stk. 1. · 

Godsk@rsel 

Artikel 4 
1. Til godsrutek0rsel krreves tilladelse fra 

den eller de aftalestater, hvortil eller hvorfra 
k0rslen agtes udfort. · 

2. Artikel .3, stk. 2 og 3, finder tilsvarende 
anvendelse. 

Artikel 5 
1. Transportud0vere, der i indregistrerings. 

staten er berettiget til at udfore godsk0rsel, 
som i artikel 1 anfort, er uden yderligere til- · 
ladelse fra de 0vrige stater berettiget til at 
udfore godsk0rsel, undtagen godsrutek0rsel 
til, fra eller i transit igennem de 0vrige af
talestater. Dette grelder dog ikke :tredjelands
k0rsel til eller fra ilisse. Om sådan tredjelands
k0rsel grelder, hvad derom srerligt af.tales 
mellem vedkommende aftalestater. 

2. Det er ikke tilladt at udfore transporter 
mellem steder beliggende inden for en af de 
andre aftalestaters område. 

Almindelige bestemmelser 

Artikel 6 
1 . . Tilladelser til ud0velse af trafik, omhand

let i denne overenskomst, skal i original, be
krrefaet genpart eller fotokopi medfores på 
hiretojet og forevises på begrering af ved
kommende myndighed. 

2. Undtagelse fra anvendelsen af ibestemmel
sen i stk.. 1 kan folge af aftale mellem aftale
staterne på grundlag af internationalt ved
tagne normer. 
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Artikel 7 
1. Den som vid färd i annan fördragsstat 

än den där fordonet är registrerat åsidosätter 
de bestämmelser, som enligt denna överens
kommelse och honom meddelat trafiktills.tånd 
samt övriga föreskrif.ter gäller för trafiken, 
kan av vederbörande myndighet i den stat 
där överträdelsen ägt rum förbjudas att utöva 
trafik i denna stat. Sådant förbud kan med
delas för viss tid eller tills vidare och omfatta 
all eller vissit slags trafik. 

2. Om förbud som avses under punkt 1 i 
denna artikel skall underrättelse snarast läm
nas vederbörande myndighet i den stat där 
fordonet är registrerat. 

Artikel 8 
Denna överenskommelse, som upphä~er och 

ersätter överenskommelsen den 5 november 
1958 mellan Sverige, Danmark, Finland och 
Norge om person- och godsbefordran å väg, 
träder i kraft nittio dagar efter underteck
nandet för Sverige, Danmark och Norge. För 
Finlands del träder överenskommelsen i kraft 
trettio dagar efter det att Finlands regering 
har meddelat de andra fördragsstaterna, att 
de enligt Finlands konstitution erforderliga 
formaliteterna för överenskommelsens ikraft
trädande har blivit uppfyllda. Överenskom
melsen gäller tills vidare. 

Artikel 9 
Varje fördragsstat äger uppsäga denna över

enskommelse genom meddelande härom senast 
30 juni till norska utrikesdepartementet, som 
omedelbart skall underrätta övriga fördrags
stater om uppsägningen. Uppsägningen träder 
i kraft den 1 januari påföljande år. 

Till bekräftelse härav har vi befullmäktigade 
underteclmat denna överenskommelse. 

Som skedde i Oslo den 3 maj 1971 i ett 
exemplar på svenska, danska, finska och norska 
språken, vilka samtliga texter äger lika vitsord. 
Originalexemplaret skall förvaras i norska ut
rikesdepartementets arkiv. Behörigen bestyrkta 
avskrifter .skall av norska regeringen tillställas 
övriga del;tagande regeringar. 

R. Hichens-Bergström 

Artikel 7 
1. Overtrreder en transportud0ver under 

k!imel i anden aftalestat end den, b.vori k0re
.t0jet er indregistreret, bestemmelserne i denne 
overenskomst og den ham meddelte tilladelse, 
eller overtneder han de i 0vrigt greldende 
trafikforeskrifter, kan han af vedkommende 
myndighed i den stat, hvor overtrredelse har 
fundet sred, udelukkes fra at udfore k0rsel. i 
denne stat. Udelukkelsen kan ske for en be
stemt tid eller indtil videre og omfatte enhver 
eller en bestemt art .trafik. · 

2. Underretning om udelukkelse i henhold 
til stk. 1 i denne artikel skal snarest sendes 
vedkommende myndighed i den stat, hvori 
k0reW>jet er indregistreret. 

Antike! 8 
Denna OV'erenskomst, som ophrever ög trre

der i stedet for overenskoms.t af 5. november 
1958 mellem Danmark, Finland, Norge og Sve
rige om person- og godsk0rsel av landevej, 
trreder i kraft 90 dage efter undertegnelsen 
for Danmarks, Norges og Sveriges vedkom
mende. For Finlands vedkom.mende trreder · 
overenskomsten i kraft 30 dage efter; at Fin- -
lands regering har meddelt de andre aftale
stater, at de ifolge Finlands forfatning på
krrevede formaliteter for overenskomstens 
ikraf.ttrreden er blevet opfyldt, Overenskoms
ten grelder indtil videre. 

Artikel 9 
Enhver aftalestat kan opsige denne ove'r~ 

enskomst ved skriftlig meddelelse til det nor
ske udenrigsdepartement senest en 30. juni. · 
Det norske udenrigsdepartement skal s.tralcs 
underrette de andre af talestater om opsigel
sen. Opsigelsen har gyldighed fra den 1. januar 
i det påfolgende år. 

Til bekrrefaehe heraf har de respektive be
fuldmregtigede undertegnet denne overens
komst. 

Foretaget i Oslo den 3. maj 1971 i et 
eksempiar på dansk, finsk, norsk og svensk, 
hvilke tekster skal have samme gyldighed. 
Originaleksemplaret skal opbevares i det nor
ske udenr:.igsdepartements arkiv. Bekrrefaede 
af skri:fter skal af den norske regering over
sendes til hver aif de 0vrige deltagende rege
ringer. 

Finn Aasberg-Petersen 

Då internationdla lanclsvägstransporter fort
gående får allt större betydelse bar Finl~nd i 
syfte att u:1der1ätta denn1 trafik vinnlagt sicr 
om att ingå ö-..·erem:kommelser E1ed så ;;~ !\n"~ 

0 1 1" l 04 

L~1. :?e. enhet~ga .nc1rdid:a bestiirnmdscrna ari
~aenoe 

1 
bm;~traiike1~ h ar varit iignade att friimja 

aven c. cn mternat1ondb tmismen 19·;· 1 ::1.s • • 1 1 . Cl ' 

01Trens1rntnme.se or:::i 1x· r,~o!l- och p·ods'o,·fo"ct't"'J1 
saa:ma anc er som möjli;,:t, i frå/;:1 om vilka 
?.~~ov ~av t-~~r.sp~rter fi..ireliggeL Såsom den 
t01s ta «V <ly:..1 ka o·.«c: ter·skc«:,,.,, ,,]0,,1" l' ''ci' c .. : ,. ,, ~'1 -

C" •• ~ - 0 - '-- J. - Cl -

J(~ vag skapar kbrnrc rihlinj.::r än tidiin:re 
ror l' tvr••·l-J0 -d·•t - b f'k '·' -1 -~" '"1 L HV · us:;tra 1 ·en 111ellat' f:, .. _ 

1 • · . - . .L .... u! 

n~des ? . 11. 19.58 en ö~erc~1~k~1~~~1e1~
1

~ 11;~lla~ 
Fmland, D<..rimark No1·o·e ocr, c,,,,,.;g.,, 0 -~1 

magss ta terna . Trntikministeriets ,,:-,· rrh .. 1f1'/.-o,·o'e' 
• " <. ,-,'- .... ( • • "...IA, 1 l-

mn;~, .som sedan början av år 1969 h ar fört 
statistik över trnfiken till olika fonder 1.,,,, .. c0· :1. ' ·n -~ •. :i ' ""'-.. ... '- J.t 

person- ~ch godsbefordran på väg (Fördr.ser. 
!I 59 ) . . Sedei'mera hal.' överensk1"Jrnmefoer om 
rnter

1
na_rioneU... 1:u:.dsviigstrafik ingåtts med 

Fran1mke (.:=~.dr .ser. 23 / 68, kompletterad ge
nom not1'.~.1_x1rng, Förduer. 40 / 69), med 
Ungern O·odr.ser. 26/68 \ med Ru•na"n1"pn 
(,.., .. d I. I' - ' - . 

i-•or r.ser. 551 68), med Smrjetunionen (Fördt. 
ser. 19/69), med Belgien (Fördr .ser . 10/69) 
med Polen (Fördr.ser . 18/70, kompletterwi 
genom notv~;:~linr·, Förd r <er 10' 1~1 J \ .,1" -[ t'"ti i 

• ...,,. V • ..., · • - I - I, J _ 'rl -) . 1-

g?t1Cl1 ,(!"ordr.ser. 59 / 70), med Tjeckoslov:l
kien (l' o~:dr.set. 61/70) samt med Nededän
de~na ~Fordr.s:r: 47/71). Också med Italien 
hat en.ghet narcs om avtalstextcn, som hrir 
paraferats. 

Q " I o 
.. van nanm,oa ar 19 58 ingiingnn nord i ska 
overenskomme1se om värrtrans')O"ter rr:' l'J ~e · 

.. 0 • b J_ \. .:.. . bdJ. ll 1 
nastan 10 ar mnan man ansåg den till v-1• <ca d 1 ' C" OJd ' , - ___ , 
e ar 10ra,L rao ocn ! behov av moderniserina. 

I det ta syfte _ka!Jacle Norges kot:n1m111ikation~
~~partemen t l , december 196 7 representanter 

. for mots;varano~ ministerier j Finland, Dan
::rk oc.1 s.".'er!ge till r~dplägoing om for
sk:~cle o:h ' f?renl~ande av övere~skommelsen. 
f" :om et t. :~s~1ltac av_ und.(:rhandlmg:wia, som 
.. ordes . tutVlb 1 de ohka landerna, tillkom en 
o~er~'.1slrn1~1meise om person- och rocb~·afik 
pa . vag, vilken undertecknades i Osf 0 de-i 3 mai 1971. · 1 

Genom besemm~'se" · 1· 9·-n ° .. 
]· " -'· ._i . !l1a 1 Je> ars overens-
s'.?rnT?else om vägt1·anFporrer sk2pade~; forut
o~~nrngar __ för utvecklingen. av en · fri person-

- godstiansport de nordiska liioderna emel-
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1J11s~tr:L1kees de.I konstaterat, att det sa11i trnl!l-

::i_gda ~mudet griinsöverskridningni· under år 
J ''70 v ···· l<l 3) .. ? () · ck .. · .. • a; .. .. ·-· m tJ:au ·en (l\'er V·y1J.1,1~~ 

J 1 • i . • ( J. • J. 1,.lLl 

~amt .~ '.:: cureicta_ tiirjförbi11dclsern2 til! Tyskb11d 
D~)~tra;-:r:a'.', omfa t12de trafiken mellan de nor-
d 1ci··1 ,;:.,.l " "j ! " 1 o . ... ..; ..... .! -: · -

1

~ - ~-· 1 1n u1~u~r nn.n111aa ~11' 10 132 rrräns-
overskudmngur. Dettr: utgör 6.5 % av d~t to
tah :in ta'.et griinsöverskridningar i huss trnfikcn. 
_} _ ri:a~r!~er~ .. m~d1 lastbilar har varntranspor
k~n.1 OJifl L Jal~1s1c,es mo::d den intenrntionella 

. hnndelns utvendlng och strukturforiindrinaar. 
lvk~l.m1 a!1tale~ gränsöverskridninga r i 1astbils
tu(-1l<en ~r 19 70 var . 79 826 en Ugt trafikminis
terier~ rrnrnndn s tati~tik, utgjorde andelen a~ 
den till de nordiska läncerna riktade trafiken 
68 ~.30 gränsöverskridningar, vilket visar att 
t1· --J11( CIJ c n!r g . L.~' ' 

-· -"--~ · , . 
1 

~~ -\.s ~~ 1 :·-.1 (.1-g·3 orn varu trnnsportc:::na 
med fa~.t~11 t.1.11 storsta Jden varit riktad till 
de noro1s,_;:,1 fonderna. 

. ,,Ir 1.1chi'~let . i ,. den .. nya överemkomme!sen 
111-; .a11 d_ no,·c1ska landerna om p-erson- och 
goosbefordrnn p1 vifo är i huvudsa 1c 1co"1'1' ~1·1 -1,, l-, l • • 1 ... > ' ' .l t~ L:-... . 

1:'-nngt ar~n:~l 1. i överenskommelsen giiller 
denna bc:tororan av personer i motorfordon 
och trnn3port av göds i motorfordon mecl eI!er 
utan släpfordon tiil, från eller 0°110 111 atr·m 
förd --,... :: r,,t rr1.,..1:·1- · l] ~ ~. ,... . t._1\.... ·: • ~ • .Li._ 
.. - 1 "g~s." . ·"LI do ,;:i1e, ~0111 1 rein::trer•nn-s-
staten iir berättigad att utförn i artikel 1 av~·~dd 
Per "l.,_ 1..., : . .f-,- 1' 1 .,...,. {.O ' 1· ! '.:' . ~.s~"' iu .... uJ ... nL:d1_. 1at 1 en 1[;11:::.t :n1cd nrti·ke.t 2 
~ ooverenskornmehcn utan ytterligare ti llstånd 
h~n de andra St<:terna utföra befordran tilJ, 
fran eller genom de andra fötdragsstaterna, cH 
samma personer befordr~-is m~·d samma fordon 

i. 
I 
: 
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frfo1 
tas upp eilcr s~ittcs ~~v 
befordras dc1 f,ta ( chr 
rat tJl.t <.~nnan 
v ;1 o:ler till 
samt Jå 

en 
f-_lrdragss 1 ~1 t och 
rr1~1.-h~:.s t.ill re~-l~::; 

Enligt artikd 3 
ras för andra fnrrr:er 
st;'\nd fr:1n den 
fdin vilka bdordrnn är 
Denna artikels 2 punkt gälh:r förforandc-t i 
fråg,1 cm ansöksn om dylikt tillst[!'1cl. I pun!u 
3 före:;krives,. att di\ befordrm1 sker end<'st i 
t:::insii gcnon1 en annan uL-1n ntt 
pt1ssag;::~rare tas ·upp eller sättes a\r dess 
omr:'.\de, erforclrns icke dylikt tilh:t?mc1. Den 
tn;nsitcrade staten ska11 dock l1nderriittas orn 
irneJ·.n' 0 t i ti]1"'•0 1"~ ''fl ·nl'ot .I .. u H .. : . .~l'l;'"" _ --:: J' .. . f::· 1,,, 

punkt 1 1 denna 2rttkel. L',nligt nrUcd 4 1 ovcr-
enskornmeLen för ti1lst[,nd 
från den cn~:r de f<.)nJrag~stater till e1let från 
vilka transporten utföres. Enligt artikel 5 i 
övercnskonimelsei1 berättignr av registrerings-
1 1 1' 1 f" . ' f1 •'1 0 J 'J' .an~:ets mync:1gm~,tcr ut ardat tl:i.1,;:W1suno. tl J 
utfor;::ndc av gc·C:str2,nspo~~t, unclant~~g nv 
godslinjetrafik, i cle nordiska Linderna. Jämlikt 
internaticnell praxis tillihs Likväl icke trans
porter melbn två orter inom mman fördrags
stat, och i fråga on1 tredje stats transporter 
giiller v<1d om dem är övcrenslrnrnmct fördrag~
sta tema emellan. 

Allmänna bcst::immdscr ing~1r i artiklarna 6, 
7, 8 och 9 av överenskommelsen. I denna 
()vcrcnskornrneJ.s~ :r,,rsett 1]\1fi1~til!st~nd skall en~ 
1igt punkt 1 i ctrUk;.:] 6 rnedf!j;_·<IS j fordonet och 
företes p!l 0v ved::rbö;·::~~1d,.~ r11ynd i~~hc::.. 
E.:IJ~gt punLt 2 i s::!~-.il!DJ k<.1n f<jrdrt-1gs
sts.t1:tn~ göra UJ!(t111t1.1g fr[1n tiltin1pningen av 
b:::stiimrnc:beriH i pun\t 1 i d.cnna :irt;l~d, om 
d~ J;~t·orn J-.::i·· 1'ncr~'-t el""'\ (..",.~,,.1···11"1"('1h1r1 -..1:-::;r• ''"'11 \.... e-L .. , • t.._ l ,~b(.d. • · .. JJ. _;,_'\,_, ;.,_,~),',._,i,! i. \.,.1.,._._ .. j·,i.'-

busc:n nv 1ntern~1t1or:ellt norn1er. I c~rri-
l:el 7 för·::'.skrivc:;, att som har u11-

ckrlåtit f!tt [,1bt''··c;a bc:st:'lmrnelscrna i denna 
.. 1 1 1 ovctens;{on11ric se, 1z:~1 n ~1 tt 11 ti=.)va rrn-
fi k i n[1gon '-l.V fördrc~~sst:1tctn~1 .. S:tcl1nt Iö.tbud 
bn meddelas for vi>s tid clkr tills vidnre ·xh 
omfatta visst sbgs eller dl Om dylikt 
förlJJ.d sbll i enlighet med pn11b 2 i derin:J 
artikel underrättelse snarast fomnas v('derbö-

den stat &ir fordonet iir 

tr~u1spo~·1~r. I''ör J)J.nrn.D.rL-s, Norges och S\1e
i ];rnf1 % 

och föi· F! 
d:1g2r efter det '11.t 

har m.:ddclat de andr'' 
''tt de cnligt Finlnnds 

föru tsättning:,1rnrr för överens-
ikt·,-:.ft tr8dande h~lr blivit 11ppfyJ.lcla. 

gäller vichre, v,1rje 
stat kan i enlighet n1c:d Drt:lz..::J 

9 upp,;;\ga ö-,-ercnskornmclsen gccnom meddehn
dc hifro1n sern1st den 30 juni till norska 
ut:rikc~;re::p,,1rternc~'niet, varvid upp;:8gn1ngen tr~~
der i trafL den 1 jnnrtrtri p?tföJjandc år. 

Finland hn;: u 1idcr de sefö>ste !1.rer1 fo:m1gfm;:s-
1ikt ökat sin hane.kl med de (ivriga nordiob 
länderna, ocli frnmför allt lrnr Sveriges :mdel 
av vår lctrikeshandel blivit betyfonde .. En för
utsättning för en for~g1\ende utveckling Vi vilr 
mrikcshandd är, att man pfl ett smidi ;zt och 
iincfom3lsenligt si:itt mellan de nordiska liridcnu 
kan sköta också fandsv~igsfö1binckls 12rna, vilka 
visat sig såväl förmånliga mm konkmrenskraf
tigo.. Överenskor:~melsen rnelLcn de norchk;:, 
länderna 0111 person- och godsbefordrctn p3. v~·:g, 
som h~n· förnyats så att de motsvarar ~mticla 
trafikförhålland:on och den intcrnntionc1la ut
vecklingen på området, utgör en dktig hktor 
clå det gäller 8tt trygga vidareutvecklingen r,v 
person- ocb godstrafiken de nordiska länderna 
ernellan. 

Med stöd av vad ovan ::mförts föreslås i en-
lighet med 33 § regeringsforrncn, 

att riksdagen måtte god!~i:inna de bc
sti.immclser i överenskommelscJl mellan 
Fin!a11d, Damnrirk .. Norge och Svirig:' 
om person- och godshcfordi"m på vag, 
vi!ha lzräuer ri,b·dagellS samtycf:e. 

Erncdan ifrJgavnrnnde överenskon11rie~se inne
h·:UJer best81nroelser) vilk.::: höt till lngstiftniv.g~ 
e~s on1rJdc\ före]ägges P.iksdagen samddigt 
ti1] a0rDgandc följande lagförsleg: 



om godkrinna<lc av vissa betiimmdser i övctcnf;]:ommcls·c·n mclba Finirmd, Danma;-k, 
Norge och Sverige om person· och godsbefonbm p{\ väg. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

3 

Bestämmelserna i den i Oslo den .3 milj 
197 l n1cUan I1in land, IJ~1nDJark, ·r·Jorge och 
Sverige ingångna överenskommelsen om person
och godsbefordran på väg ~ir, försåvitt de hör 
till området for bg:-otif tningen, i kraft såsom 
därom avtalats. 

Närmare bcsfr[mmelser orn verkställighet och 
tillämpning av denna hg utfordas vid bd10v 
gcnom förordning. 

Helsingfors den 19 maj 1972. 

R\?puhlikens President 

Minister för utrikesärendena 
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ÖVERENSKOMME:LSE 

mellan Svctige, Danrnark, Finland och Norge 
om person- och godsbdordr2;1 på \12g 

Regering;;rna i Sverige, D;inmad:, Finbnd 
och Norge har överenskornrnit om följ,1nck: 

Öve renslwmmelsens omf t! it n i11 g 

Artikel 1 
Denna överenskommelse g;iller för följande 

vf\gtrnnsporter med motorfordon, registrerat 
i en av fördr1Jgs~ta.terna ( registreringsstaten), 
till, från eller genom arnrnn fördragsstat: 

a) befordrnn av personer i motorfordon, 
som är inriittat for befordran nv fler än åtta 
personer ufover föraren (buss); 

b) transport av gods i motorfordon rr,ed 
eller utan sliipfordon, dii den ti111\ 1:11a sarnman
lagda totalvikten överstiger sex ton. 

Personbefordtan 

Artikel 2 
Trafilrn tövare, som i registreringsstaten [ir 

berättigad att utför:i personbefordran varom 
talas i artikel 1, äger utan ytterligare tillstånd 
från de andra staterna utföra befordran till, 
från eller genom de andra fördragsstaterna i 
de fall då 

a) samma personer befordras med samma 
fordon från elen stat där fordonet är rei)stre
rat och åter utan att passagernre tas upp eller 
sättes av under vägen; 

b) personer befordras från den stat där for
donet är registrerat till annan fördragsstat, och 
fordonet åtcrviindcr till registreringsstaten utan 
passagerare; 

c) i anslutning till befordran av fartygs 
e!Ier luf tfartygs besättning till en sjö- eller 
lufthamn i annan fördraizsstat, sådan besätt
ning på återfärden medtas till registrerings
staten. 

Artikel 3 
1. För anclrn former av personbefordran er

fordras tillst~ncl från den eller de fördragssta
ter till eller från vilka befordringen utföres. 

OVERENSKOJVtST 

mdlem D:inmark, Finland, Norge og Sverige 
001 person~ og godsl.;orsel ad landevcj 

Re;;crin.c;erne i Danmark, Finland, Norge 
og Sverige e· cnedes om folgende: 

Overc11skomstens område 

Artikel 1 
Denne overenskomst grdder fofoenclc vcj

transporter m·2d rnotmh01·ct0jer, inSrcgistrcret 
i en af aftalestaterne ( indregisttering1::st2 ten) 
till, fra eller igcnncm anden aftalestat: 

a) Transport af petsoner i motorkoretojer, 
der er inchettet til befordring af flere end 8 
personer fonden foreren ( omnibus), 

b) transport af gods i motorlrnretojcr med 
eller uden pfthac:ngsvogn, hvis godkendte sarn
rnenfogte tot;:i 1v::egt er mere end 6 tons. 

Personkorsel 

Artikel 2 
Transportudovere, som i indregistrerings· 

staten c-r berettiget til at udfore personhlrsel 
som i aritkel 1. mevnt, er uden ydcrligcre til
laddse frn de 0vrige stater berettiget til ar 
udfore lrnrscl til, fra eller igennem de 0vrige 
aftalestaJer, når 

a) samme personer bdordres med samme 
k0ret0j fra den stat, hvori k0retojet er ind
registreret og tilbage, udcn at der optages 
eller afscettc:; passagerer undervejs, 

b) personer hefordres fra den sta.t, hvori 
lrnretojet er indregistreret, til anden af talf'.
stat således, at koretojet vender tilbage til 
indregis.treringsstaten uden passagerer, 

c) i tilslutning til befordring af et skibs 
eller luftfatt0js besa'.tning til en so- eller lufr
havn i anden aftalestat på tilbageturen mecl
taq-es en anchn sådan besretning til indrcgi
streringsstaten. 

Artikel 3 
1. Til andre former for passagerbdordring 

kr:cves .tilladdsc fra den eller de af talestater, 
hvortil e1ler hvorfra korslen agtes udfort. 



fir 
ner stt ansökningen 

med 
bärig n1yndighet i den eller de 
staterna. 

.3, Sker befordran enclast i irnnsit genom en 
annnn fördragsstat utar~ att pCTssagcta~~e itas 
upp cL!er sättes nv dess eriordtns 
ej siirskilt tillstånci denna stat:, ucn tran-
siterade stJten skall dock undenattas om 
innehållet tilhti\nd som meddelats enligt 

1 . ' punKt i. 

G odstran spott 

Artikel 4 
1. För godslinjetra1ik erfordrns tillstånd 

från den eller de fördug~stater till eller från 
villrn transporten utföres. 

2. Vad i artikel 3, punkt 2 och 3, sags äger 
motsvarande tillämpning. 

Artikel 5 
1. Den som i registreringsstaten är berät

tigad att utföra sådan godstransport som nämns 
i artikel 1, äger utan ytterligare tillstfmd från 
de andra staterna utföra godstransport utom 
godslinjetrafik till, fr~n eller i transit genom 
de andra fördragss1lltema. Va<l nu sagts gäUer 
ej tredjclandskörning till eUer från fördrngsstat. 
Härom g~i.ller vad de berörda fötchflgsstaterna 
särskilt överenskommit. 

2. Transport må ej utföras meUau platser, 
som ligger inom annan fördragsstats område. 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 6 
1. Tillstånd att bedriva trafik. som berörs 

av denna överenskommelse, skall i buvuclskrift, 
bestyrkt avskrift eller fotokopia rr1e-:lföras i 
fo:·donet och företes på begäran av veder
börande myndighd 

2. Undant::ig från tillämpningen av bestäm
melsen i punkt 1 kan följa av ö1;erenskom
melse mellan fördrrrgsstatema på grundval av 
internationellt antagna normer. 
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3. SiHreml en t·<J1den afrnlcst;:.t alene .tr;m
siterco;, således at det p~1 dennr:s område ikke 
optagcs eller nf~fEttes passagcrcr, kr~:eves i 
intet tillfalde s::erlig tilladdse fra denne stat. 
Tn:nsirstatea unclcrrettes dog orn indboldet 
af tilfodclser, udsLedt i henhold til stk. 1. 

Gocls!wrsel 

Artikel 4 
1. Til godsrntdrnrsd lmeves tilbdelse fra 

den dier de af t2le~L1 ter, hvortil eller hvorfra 
korslen agtes udfon. 

2. Artikel 3, &tk. 2 og 3, finder tilsvaren:de 
anvendelse. 

Artikel 5 
1. Transportudovere, det i indregistterings· 

staten er berettiget til at udforc godskorsel, 
scm. i artikel l nnfort, er uden yderligere til
laddse fra de ovtige srater berettiget til at 
udfore godsk01sel, undtagen godsrutck0rsel 

·i f 11 · · ' d ' r U1, ra e er 1 trans1.t 1gennc1_n _ e 0v,1:ir,e ar-
uL~statcr. Dette gxlcter dog 1kke trea1elands
korsel til eller fra disse. Om sådan tredjelands
k0rsel gxlder, hvad derom s~crligt aftales 
mellem vedkommende afoilestatcr. 

2. Det er ikke tilhdt at udfore transporter 
rnellern steder beliggcnde inden for en af de 
andre aftalestaters område. 

Almindelige bestemmelser 

Artikel 6 
1. Tilladelser til udovelse af trafik, omhand

let i denne overemkomst, skal i original, be
krreftet genpart eller fotokopi medfores på 
korctojet og forevises på beg::ering af ved
kommcnde myndighed. 

2. UnC:.tageise fra a::i.vendelsen af bestemmel
sen i stk. 1 kan folge af oftale mellem aftnle
staterne på grundL;g nf internationalt ved
ta13ne normer. 
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Artikel 7 
1. D,::n som vid färd i anirnn fordragsstat 

än den d~ir fordoner är rc~~istrer:it åsidos:-itter 
de bes!:i~rnmdscr, som enligt denna överens
kommelse och honom meddelat rrafiktillstånd 
samt öniga föceskrifter gciller för trnflkcn, 
kan av vederbörande rnvnci2het i den stat 
diir övettriiddsen ärrt rm~; fö1~biudas att utö-va 
trafik i denna stat~ Såd0nt fö{·bud kan med
delas viss eller tills vi<la;:e och omfatta 
all eller visst slags tr:-~fik. 

2. Orn förbud som avses under punkt 1 i 
denna artikel skall underriittelse snarast läm
nas vederbörande myndighet i den stat där 
fordonet är registrerat. 

Artikel 8 
Denna Civereoskomrnelse, som upphäver och 

ersätter överenskommelsen den _5 november 
19 _58 fr1elbn Sverige, Dai1mark, Firiland 'och 
Norge on:i. person- och godsbcfordrnn å väg, 
träder i haft nittio dagar efter underteck
nandet för Sverige, Danm:ul: och Norge. För 
Finlands del träder överenskommelsen i kraft 
trettio d:Clgar efter det att finlands regering 
har meddelat de ::indra fördragsstaterna, att 
de enligt Finlands konstitution erforderliga 
formaliteterna för överenskommelsens ikrdt
träclande har blivit uppfyJlda. Överenskom
melsen gåller tiils vidare. 

Attikel 9 
Varje fördrngsstat äger uppsäga denna över

enskommelse genom meddd:rnde hiirom senast 
30 juni till norska utrikesdepartementet, som 
omedelba.:t skall underrätta övriga fördrags
stater 01n uppsägningen. Uppsägningen träder 
i kraft den 1 januari påföljande år. 

Till bekräftelse härav har vi befullmäktigade 
undertecknat denna överenskommelse. 

Som skedde i Oslo elen 3 maj 1971 i ett 
exemplar på svenska, danska, finska och norska 
språken, vilka s:.untliga texter äger lika vitsord. 
Originalexemplaret sbU fCirvJras i norska ut
rikesdep::'ftementcts arkiv. Behörigen bestyrkta 
avskrifter .skall av norska regeringen tillst~tllas 
övriga deltagande regeringar. 

R. Hichens-Bergström 

Artikel 7 
1. Overtrreder en trnnsportudrY,rer under 

korsel i anden sftalcstat end den, hvori b:irc
.tojct er inclregistrerct, bcstemmdseme i denne 
overcnskomst og den lrnm mcddelte tilladelse, 
eller ovettncder han de i ovrigt gcddcnde 
trafikforeskriftet. kan han af vedkornmende 
myndighed i den stat, .hvor overtnedelse bar 
fondet stecl, udelukkes fra at udfore korsel i 
denne stcit. Uddukkelsen kan ske for en be
stemt tid eller indtil viden: og omfatte enhver 
eHer en bestemt art .trafik. 

2. UndcrretniJ1g om udclukkelse i hcnhold 
til stk. 1 i denne artikel skal snarcst sendes 
vedkommende myndighed i'' den stat, hvori 
k0ret0jet er inclregistreret. 

Artikel 8 
Denna overenskomst, som ophrever og trx

der i stedet for overenskomst af 5. november 
1958 mellem Dar1mark, Finfond, Norge og Sve
rige om person- og godsk0rsel av fandevej, 
tr::eder i kraft 90 chge efter undertcgnc:lsen 
for Danmarks, Norges og Sveriges vedlrnm.-
mencle. For Finlands vedkommende tra:der 
overcnskornsten i kraft 30 dage efter, at Fin
lands regering har meddelt de andre aftale
stater, at de ifolge Finlands forfatninE på
krxvede formaliteter for overenskomstens 
ikrafttr::eden er blevet opfyldt. Overenskoms
tcn grelder incltil videre. 

Artikel 9 
Enhvcr aftalestat kan opsige denne over

enskomst ved skriftlig meddelelse til det nor
ske udenrigsdepartement senest en 30. juni. 
Det norske udenrigsdepartement skal straks 
underrette de andre afo,Jestater om opsigcl
sen. Opsigelsen har gyldighed fra den 1. januar 
i det påfolgende år. 

Til bekra:f telse heraf har 
fuld1megtigede undertegnet 
kom st. 

de respektive be
denne overens-

Forctaget i Oslo den 3. maj 1971 i et 
eksemplar på dansk, finsk, norsk og svensk, 
hvilke tekster skal have samme gyldighed. 
Origtnaleksemplaret skal opbevares i det nor
ske udentigsdepartements arkiv. Bekrreftede 
g.fskrifter slrnl af elen norske regering over
sendes til hver af de ovrige deltagende rege
ringer. 

Finn Aasberg-Petersen 

.\ 
I 
J 



om bringande kraft av överenskommelsen mellan Finland, Danmark, Norge och Sverige 
om person- och godsbefordran på väg. 

Given i Helsingfors den 10 november 1972. 

Sedan vissa bestämmelser i den i Oslo den 
3 maj 1971 ingångna överenskommelsen mellan 
Finland, Danmark, Norge och Sverige om 
person- och godsbefordran på väg godkänts 
genom en lag av den 26 oktober 1972 ( / 

) , stadgas på föredragning av ministern for 

Helsingfors den 10 november 1972. 

utrikesärendena, att överenskommelsen för 
Finlands del träder i kraft den 1 december 
1972 såsom därom avtalats. 

Närmare föreskrifter angående tillämpningen 
av överenskommelsens bestämmelser utfärdas 
vid behov av trafikministeriet. 

Republikens President 

Minister för utrikesärendena 

16989/72 
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ÖVERENSKOMMELSE 

mellan Sverige, Danmark, Finland. och Norge 
om person- och god.sbefordran på väg 

Regeringarna i Sverige, Danmark, Finland 
och Norge har överenskommit om följande: 

överenskommelsens omfattning 

Artikel 1 
Denna överenskommelse gäller för följande 

vägtransporter med motorfordon, registrerat 
i en av fördrags staterna ( registreringsstaten), 
till, från eller genom annan fördragsstat: 

a) befordran av personer i motorfordon, 
som är inrättat för befordran av fler än åtta 
personer utöver föraren (buss); 

b) transport av gods i motorfordon med 
eller utan släpfordon, då den tillåtna samman
lagda totalvikten överstiger sex ton. 

Personbefordran 

Artikel 2 
Trafikutövare, som i registreringsstaten är 

berättigad att utföra personbefordran varom 
talas i artikel 1, äger utan ytterligare ,tillstånd 
från de andra s:taterna utföra befordran till, 
från eller genom de andra fördragsstaterna i 
de fall då 

a) samma personer befordras med samma 
fordon från den stat där fordonet är registre
rat och åter utan att passagerare .tas upp eller 
sättes av under vägen; 

b) personer befordras från den stat där for
donet är registrerat till annan fördragsstat, och 
fordonet återvänder till registreringsstaten utan 
passagerare; 

c) i anslutning till befordran av fartygs 
eller luftfartygs besättning till en sjö- eller 
lufthamn i annan fördragsstat, sådan besätt
ning på återfärden medtas till registrerings-
staten. 

Artikel 3 
1. För andra former av personbefordran er

fordras tillstånd från den eller de fördragssta
ter till eller från vilka befordringen utföres. 

OVERENSKOMST 

mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige 
om person- og godskorsel ad landevej 

Regeringerne i Danmark, Finland, Norge 
og Sverige er enedes om folgende: 

Overenskomstens område 

Artikel 1 
Denne overenskomst grelder folgende vej

transporter med motork0ret0jer, indregistreret 
i en af aftalestaterne (indregistreringsstaten) 
till, fra eller igennem anden aftalestat: 

a) Transport af personer i motork0ret0jer, 
der er indrettet til befordring af flere end 8 
personer foruden foreren ( omnibus), 

b) transport af gods i motork0ret0jer med 
eller uden påhrengsvogn, hvis godkendte sam
menlagte totalvregt er mere end 6 tons. 

Personk@rsel 

Artikel 2 
Transportud0vere, som i indregistrerings

staten er berettiget til at udf0re personkorsel 
som i aritkel 1 nrevnt, er uden yderligere til
ladelse fra de 0vrige stater berettiget til at 
udfore korsel til, fra eller igennem de 0vrige 
aftalestater, når 

a) samme personer befordres med samme 
koretoj fra den stat, hvori k0ret0jet er ind
registreret og tilbage, uden at der optages 
eller afsrettes passagerer undervejs, 

b) personer befordres fra den stat, hvori 
koret0jet er indregistreret, til anden aftale
stat således, at koretojet vender tilbage til 
indregis.treringsstaten uden passagerer, , 

c) i tilslutning til befordring af et skibs 
eller luftfart0js besretning til en s0- eller luft
havn i anden aftalestat på tilbageturen med
tages en anden sådan besretning til indregi~ 
s treringss ta ten. 

Artikel 3 
1. Til andre former for passagerbefordring 

krreves ,tilladelse fra den eller de aftalestater, 
hvortil eller hvorfra k0rslen agtes udfort. 

2. Ansökan om sådant tillstånd inges till 
vederbörande myndighet i den stat där for
donet är registrerat. Om denna myndighet fin
ner att an.sökningen bör bifallas, översändes 
ansökningen med meddelande härom till be
hörig myndighet i den eller de övriga fördrags
staterna. 

3. Sker befordran endast i transit genom en 
annan fördragsstat utan att passagerare rtas 
upp eller sättes av på dess område, erfordras 
ej särskilt tillstånd från denna stat. Den tran
siterade staten skall dock underrättas om 
innehållet i tillstånd som meddelats enligt 
punkt 1. 

Godstransport 

Artikel 4 
1. För godslinjetrafä:: erfordras tillstånd 

från den eller de fördragsstater .till eller från 
vilka transporten utföres. 

2. Vad i artikel 3, punkt 2 och 3, sägs äger 
motsvarande tillämpning. 

Artikel 5 
1. Den som i registreringsstaten är berät

tigad att utföra sådan godstransport som nämns 
i artikel 1, äger utan ytterligare tillstånd från 
de andra staterna utföra godstransport utom 
godslinjetrafik till, från eller i transit genom 
de andra fördragsstaterna. Vad nu sagts gäller 
ej tredjelandskörning till eller från fördragsstat. 
Härom gäller vad de berörda fördragsstaterna 
särskilt överenskommit. 

2. Transport må ej utföras mellan platser, 
som ligger inom annan fördragsstats område. 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 6 
1. Tillstånd att bedriva trafik, som berörs 

av denna överenskommelse, skall i huvudskrift, 
bestyrkt avskrift eller fotokopia medföras i 
fordonet och företes på begäran av veder
börande myndighet. 

2. Undantag från tillämpningen av bestäm
melsen i punkt 1 kan följa av överenskom
melse mellan fördragsstaterna på grundval av 
internationellt antagna normer. 
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2. Ans0gning om sådan tilladelse indgives 
til vedkommende myndigheder i den stat hvori 
k0ret0jet er indregistreret. Såfremt denne myn
dighed finder, at ans0gningen b0r im0dekom
mes, oversendes ans0gningen med meddelelse 
herom til vedkommende myndigheder i den 
eller de 0vrige aftalestater. 

3. Såfremt en anden aftalestat alene tran
siteres, således at der på dennes område ikke 
optages eller afsrettes passagerer, krreves i 
intet 1tillfrelde srerlig tilladelse fra denne stat. 
Transitstaten underrettes dog om indholdet 
af tilladelser, udstedt i henhold til stk. 1. 

Godskorsel 

Artikel 4 
1. Til godsrutek0rsel krreves tilladelse fra 

den eller de aftalestater, hvortil eller hvorfra 
k0rslen agtes udfort. 

2. Artikel 3, s.tk. 2 og 3, finder tilsvarende 
anvendelse. 

Artikel 5 
1. Transportudovere, der i indregistrerings. 

staten er berettiget til at udfore godsk0rsel, 
som i artikel 1 anfort, er uden yderligere til
ladelse fra de 0vrige stater berettige;t til at 
udfore godsk0rsel, undtagen godsruteh1rsel 
til, fra eller i transit igennem de 0vrige af
talestater. Dette grelder dog ikke tredjelands
k0rsel til eller fra disse. Om sådan tredjelands
k0rsel grelder, hvad derom srerligt af.tales 
mellem vedkommende aftales,tater. 

2. Det er ikke tilladt at udfore transporter 
mellem steder beliggende inden for en af de 
andre aftalestaters område. 

Almindelige bestemmelser 

Artikel 6 
1. Tilladelser til ud0velse af trafik, omhand

let i denne overenskomst, skal i original, be
krref tet gen part eller fotokopi medfores på 
koretojet og forevises på begrering af ved
kommende myndighed. 

2. Undtagelse fra anvendelsen af bestemmel
sen i stk. 1 kan folge af aftale mellem aftale
staterne på grundlag af internationalt ved
tagne normer. 
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Artikel 7 
1. Den som vid färd i annan fördragsstat 

än den där fordonet är registrerat åsidosätter 
de bestämmelser, ·som enligt denna överens
kommelse och honom meddelat trafiktillstånd 
samt övriga föreskrifter gäller för trafiken, 
kan av vederbörande myndighet i den stat 
där överträdelsen ägt rum förbjudas att utöva 
trafik i denna stat. Sådant förbud kan med
delas för viss tid eller tills vidare och omfatta 
all eller visst slags trafik. 

2. Om förbud som avses under punkt 1 i 
denna artikel skall underrättelse snarast läm
nas vederbörande myndighet i den stat där 
fordonet är registrerat. 

Artikel 8 
Denna överenskommelse, som upphäver och 

ersätter överenskommelsen den 5 november 
1958 mellan Sverige, Danmark, Finland och 
Norge om person- och godsbefordran å väg, 
träder i kraft nittio dagar efter underteck
nandet för Sverige, Danmark och Norge. För 
Finlands del träder överenskommelsen i kraft 
trettio dagar efter det att Finlands regering 
har meddelat de andra fördragsstaterna, att 
de enligt Finlands konstitution erforderliga 
formaliteterna för överenskommelsens ikraft
trädande har blivit uppfyllda. ·. Överenskom
melsen gäller tills vidare. 

Artikel 9 
Varje fördragsstat äger uppsäga denna över

enskommelse genom meddelande härom senast 
30 juni till norska utrikesdepartementet, som 
omedelbart skall underrätta övriga fördrags
stater om uppsägningen. Uppsägningen träder 
i kraft den 1 januari påföljande år. 

Till bekräftelse härav har vi befullmäktigade 
undertecknat denna överenskommelse. 

Som skedde i Oslo den 3 maj 197.l i ett 
exemplar på svenska, danska, finska och norska 
språken, vilka samtliga texter äger lika vitsord. 
Originalexemplaret skall förvaras i norska ut
rikesdepartementets arkiv. Behörigen bestyrkta 
avskrifter skall av norska regeringen tillställas 
övriga deltagande regeringar. 

R. Hichens-Bergström 

Artikel 7 
1. Overtrreder en transportud~wer· · under 

k0rsel i anden aftalestat end den, hvori k0re
t0jet er indregistreret, bestemmelserne i denne 
overenskomst og den ham meddelte tilladelse, 
eller overtrreder han de i 0vrigt g::e-ldende 
trafikforeskrifter, kan han af vedkoffiniende 
myndighed i den stat, hvor overtrredelse har 
fundet st:ed, udelukkes fra at udfore k0rsel i 
denne stat. Udelukkelsen kan ske for en be
stemt tid eller indtil videre og omfatte enhver 
eller en bestemt art .trafik. 

2. Underretning om udelukkelse i henhold 
til stk. 1 i denne artikel skal snarest sendes 
vedkommende myndighed i den stat, hvori 
k0ret0jet er indregistreret. 

Artikel 8 
Denna overenskomst, som ophrever og i:rre

der i stedet for overenskomst af 5. november 
1958 mellem Danmark, Finland, Norge og Sve
rige om petson- og godsk0rsel av landevej, 
trreder i kraft 90 dage efter undertegnelsen 
for Danmarks, Norges og Sveriges vedkom
mende. For Finlands vedkotiunende trreder 
overenskomsten i kraft 30 dage efter, at Fin
lands regering har meddelt de andre aftale
stater, at de ifolge Finlands forfatning på
krrevede formaliteter for overenskomstens 
ikrafittrreden er blevet opfyldt. Overenskoms
ten · grelder indtil videre. 

Artikel 9 
Enhver aftalestat kan opsige denne over

enskomst ved skriftlig meddelelse til det nor
ske udenrigsdepartement senest en 30. juni. 
Det norske udenrigsdepartement skal s.traks 
underrette de andre aftalestater om opsigel
sen. Opsigelsen har gyldighed fra den 1. januär 
i det påfolgende år. 

Til bekrreftelse heraf har de respektive be
fuldmregtigede undertegnet denne overens
komst. 

Foi:etaget i Oslo den 3. maj 1971 i · et 
eksemplar på dansk, finsk, norsk og svensk, 
hvilke tekster skal have samme gyldighed'. 
Originaleksemplaret skal opbevares i det rior-. 
ske udenrigsdepartements arkiv. Bekrreftede 
afskrif ter skal af den norske regering over
sendes til hver af de 0vrige deltagende rege
ringer. 

Finn Aasberg-Petersen 

Förordning 
ktaft av överenskommelsen mellan Finland, Danmark, Norge och Sverige 

om person- och godsbefordran på väg. . 
om bringande 

Given i Helsingfors den 10 november 1972. 

Sedan vissa bestämmelser i den i Oslo den 
3 maj 1971 ingångna överenskommelsen mellan 
Finland, Danmark, Norge och Sverige om 
person- och godsbefordran på väg godkänts 
genom en lag av den 26 oktober 1972 ( / 

) , stadgas på föredragning av ministern för 

Helsingfors den 10 november 1972. 

utrikesärendena, att överenskommelsen för 
Finlands del träder i kraft den 1 december 
1972 såsom därom avtalats. ~ 

Niirmare föreskrifter angående tillämpningen 
av överenskommelsens bestämmelser . utfärdas 
vid behov av trafikministeriet. 

Republikens President 

Minister för utrikesärendena 

16989/72 
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ÖVERENSKOMMELSE 

mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge 
· om person- och godsbefordran på väg 

Regeringarna i Sverige, Danmark, Finland 
och Norge har överenskommit om följande: 

Överenskommelsens omfattning 

Artikel 1 
Denna överenskommelse gäller för följande 

vägtransporter med motorfordon, registrerat 
i en av fördragsstaiterna ( registreringsstaten), 
till, från eller genom annan fördragsstat: 

a) befordran av personer i motorfordon, 
som är inrättat för befordran av fler än åtta 
personer utöver föraren (buss) ; 

b) transport av gods i motorfordon med 
eller utan släpfordon, då den tillåtna samman
lagda totalvikten ·överstiger sex ton. 

Personbefordran 

Artikel 2 
Trafikutövare, som i registreringsstaten är 

berättigad att utföra personbefordran varom 
talas i artikel 1, äger utan ytterligare .tillstånd 
från de andra staterna utföra befordran till, 
från eller genom de andra fördragsstaterna i 
de fall då 

a) samma personer befordras med samma 
fordon från den stat där fordonet är registre
rat och åter utan att passagerare .tas upp eller 
sättes av under vägen; 

b) personer befordras från den stat där for
donet är registrerat till annan fördragss:tat, och 
fordonet återvänder till registreringsstaten utan 
passagerare; 

c) i anslutning till befordran av fartygs 
eller luftfartygs besättning till en sjö- eller 
lufthamn i annan fördragsstat, sådan besätt
ning på återfärden medtas till registrerings
staten. 

Artikel 3 
1. För andra former av personbefordran er

fordras tillstånd från den eller de fördragssta
ter till eller från villrn befordringen utföres. 

OVERENSKOMST 

mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige 
om person- og godsk0rsel ad land~vej-

Regeringerne i Danmark, Finland, Norge 
og Sverige er enedes om folgende: · 

Overenskomstens område 

Artikel 1 
Denne overenskomst grelder folgende vej

transporter med motork0ret0jer, indregisti:eret 
i en af aftalestaterne (indregistreringsstaten) 
till, fra eller igennem anden aftalestat: 

a) Transport af personer i motorkoret0jer, 
det er indrettet til befordring af flere end 8 
personer foruden foreren ( omnibus), 

b) transport af gods i motork0ret0jer med 
eller uden påhrengsvogn, hvis godkendte sam.
menlagte totalvregt er mere end 6 tons. 

Personle@rsel 

Artikel 2 
Transportud0vere, som i indregistrering.s~ · 

staten er berettiget til at udfore personk0rsel 
som i aritkel 1 mevnt, er riden yderligere til
ladelse fra de ovrige stater berettiget til at 
udfore k0rsel til, fra eller igennem de 0vrige 
aftalestater, når 

a) samme personer befordres med samme 1 

koret0j fra den stat, hvori k0ret0jet er ind
registreret og tilbage, uden at der optages 
eller afsrettes passagerer undervejs, 

b) personer befordres fra den stat, hvori 
k0ret0jet er indregistreret, til anden aft~e
stat således, at koret0jet vender tilbage til 
indregistreringsstaten uden passagerer, . 

c) i tilslutning til befordring af et skibs 
eller luftfart0js besretning til en so- eller luft
havn i anden aftalestat på tilbageturen med~ 
tages en anden sådan besretning til indregi~ 
streringsstaten. 

Artikel 3 
1. Til andre former for passagerbefordring 

krreves ,tilladelse fra den eller de aftalestater, 
hvortil eller hvorfra lrnrslen agtes udfort. 

2. Ansökan om sådant tillstånd inges till 
vederbörande myndighet i den stat där for
donet är registrerat. Om denna myndighet fin
ner att ansökningen bör bifallas, översändes 
ansökningen med meddelande härom till be
hörig myndighet i den eller de övriga fördrags
staterna. 

3. Sker befordran endast i transit genom en 
annan fördragsstat utan att passagerare rtas 
upp eller sättes av på dess område, erfordras 
ej särskilt tillstånd .från denna stat. Den tran
siterade staten skall dock underrättas om 
innehållet i tillstånd som meddelats enligt 
punkt 1. 

Godstransport 

Artikel 4 
1. För godslinjetraffä: erfordras tills tånd 

från den eller de fördragsstater ,till eller från 
vilka transporten utföres. 

2. Vad i artikel 3, punkt 2 och 3, sägs äger 
motsvarande tillämpning. 

Artikel 5 
1. Den som i registreringsstaten är berät

tigad att utföra sådan godstransport som nämns 
i artikel 1, äger utan ytterligare tillstånd från 
de andra staterna utföra godstransp_ort utom 
godslinjetrafik till, från eller i transit genom 
de andra fördragsstaterna. Vad nu sagts gäller 
ej tredjelandskörning till eller från fördragsstat. 
Härom gäller vad de berörda fördragsstaterna 
särskilt överenskommit. 

2. Transport må ej utföras mellan platser, 
som ligger inom annan fördragsstats område. 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 6 
1. Tilhtånd att bedriva trafik, som berörs 

av denna överenskommelse, skall i huvudskrift, 
bestyrkt avskrift eller fotokopia medföras i 
fordonet och företes på begäran av veder
börande myndighet. 

2. Undantag från tillämpningen av bestäm
melsen i punkt 1 kan följa av överenskom
melse mellan fördragsstaterna på grundval av 
internationellt antagna normer. 
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2. Ans0gning om sådan tilladelse indgives 
til vedkommende myndigheder i den stat hvori 
k0ret0jet er indregistreret. Såfremt denne myn
dighed finder, at ans0gningen b0r im0dekom
mes, oversendes ans0gningen med meddelelse 
herom .til vedkommende myndigheder i den 
eller de 0vrige aftalestater. 

3. Såfremt en anden · aftalestat alen~ .tran
siteres, således at det på dennes område ikke 
optages eller afsrettes passagerer, krreves i 
intet rtillfrelde srerlig tilladelse fra denne stat. 
Transits.taten underrettes dog om indholdet 
af tilladelser, udstedt i henhold til stk. 1. 

Godsk@rsel 

Artikel 4 
1. Til godsrutekorsel krreves tilladelse fra 

den eller de aftalestater, hvortil eller hvorfra 
k0rslen agtes udfort. 

2. Artikel 3, stk. 2 og 3, finder tilsvarende 
anvendelse. 

Artikel 5 
1. Transportud0vere, det i indregistrerings. 

staten er berettiget til at udfore godskorsel, 
som i artikel 1 anfort, er uden yderligere til
ladelse fra de ovrige stater berettiget til at 
udfore godskwsel, undtagen godsrutek0rsel 
til, fra eller i transit igennem de 0vrige af
talestater. Dette grelder dog ikke tredjelands
k0rsel til eller fra disse. Om sådan tredjelands
k0rsel · grelder, hvad derom srerligt aftales 
mellem vedkommende aftales,tater. 

2. Det er ikke tilladt at udfore transporter 
mellem steder beliggende inden for en af de 
andre afralestaters område. 

Almindelige bestemmelser 

Artil(el 6 
1. Tilladelser til ud0velse af trafik, omhand

let i denne overenskomst, skal i original, be
krref tet genpart eller fotokopi medfores på 
k0ret0jet og forevises på begrering af ved
kommende myndighed. 

2. Undtagelse fra anvendelsen af bestemmel
sen i stk. 1 kan folge af aftale mellem aftale
staterne på grundlag af internationalt ved
tagne normer. 
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Artikel 7 
1. Den som vid färd i annan fördragsstat 

än den där fordonet är registrerat åsidosätter 
de bestämmelser, som enligt denna överens
kommelse och honom meddelat trafiktillstånd 
samt övriga föreskrifter gäller för trafiken, 
kan av vederbörande myndighet i den stat 
där överträdelsen ägt rum förbjudas att utöva 
trafik i denna stat. Sådant förbud kan med
delas för viss tid eller tills vidare och omfatta 
all eller visst slags trafik. 

2. Om förbud som avses under punkt 1 i 
denna artikel skall underrättelse snarast läm
nas vederbörande myndighet i den stat där 
fordonet är registrerat. 

Artikel 8 
Denna överenskommelse, som upphäver och 

ersätter överenskommelsen den 5 november 
1958 mellan Sverige, Danmark, Finland och 
Norge om person- och godsbefordran å väg, 
träder i kraft nittio dagar efter underteck
nandet för Sverige, Danmark och Norge. För 
Finlands del träder överenskommelsen i kraft 
trettio dagar efter det att Finlands regering 
har meddelat de andra fördragsstaterna, att 
de enligt Finlands konstitution erforderliga 
formaliteterna för överenskommelsens ikraft
trädande har blivit uppfyllda. Överenskom
melsen gäller tills vidare. 

Artikel 9 
Varje fördragsstat äger uppsäga denna över

enskommelse genom meddelande härom senast 
30 juni till norska utrikesdepartementet, som 
omedelbart skall underrätta övriga fördrags
stater om uppsägningen. Uppsägningen träder 
i kraft den 1 januari påföljande år. 

Till bekräftelse härav har vi befullmäktigade 
undertecknat denna överenskommelse. 

Som skedde i Oslo den 3 maj 1971 i ett 
exemplar på svenska, danska, finska och norska 
språken, vilka samtliga texter äger lika vitsord. 
Originalexemplaret skall förvaras i norska ut
rikesdepartementets arkiv. Behörigen bestyrkta 
avskrifter skall av norska regeringen tillställas 
övriga deltagande regeringar. 

R. Hichens-Bergström 

Artikel 7 
1. Overtrreder en transportud0ver under 

k0tsel i anden aftalestat end den, hvori k0re
t0jet er indregistreret, bestemmelserne 1 denne 
overenskomst og dex1 ham meddelte tilladelse, 
eller overtrreder han de i 0vrigt greldende 
trafikforeskrifter, kan han af vedkommende 
myndighed i den stat, hvor overtrredelse har 
fundet sted, udelukkes fra at udfore k0i;sel i 
denne stat. Udelukkelsen kan ske for en be
stemt tid eller indtil videre og omfatte enhver 
eller en bestemt art .trafik. 

2. Underretning om udelukkelse i henhold 
til stk. 1 i denne artikel skal snarest sendes 
vedkommende myndighed i den stat, hvori 
k0ret0jet er indregistreret. 

Ar.tikel 8 
Denna overenskomst, som ophrever og trre

der i stedet for overenskomst af 5. november 
1958 mellem Danmark, Finland, Norge og Sve
rige om person- og godsk0rsel av landevej, 
tneder i kraft 90 dage efter undertegnelsen 
for Danmarks, Norges og Sveriges vedkom
mende. For Finlands vedkommende trreder 
overenskomsten i kraft 30 dage efter, at Fin
lands regering har meddelt de andre aftale
stater, at de ifolge Finlands forfatning på
krrevede formaliteter for overenskomstens 
ikrafatrreden er blevet opfyldt. Overenskom:s
ten ga:lder indtil videre. 

Artikel 9 
Enlwer aftalestat kan opsige denne over

enskomst ved skriftlig meddelelse til det nor
ske udentigsdepartement senest en 30. juni. 
Det norske udenrigsdepartement skal straks 
underrette de andre aftalestater om opsigel
sen. Opsigelsen har gyldighed fra den 1. jamiar 
i det påfolgende år. 

Til bekrreftelse heraf har de respektive be
fuldmregtigede undertegnet denne overens
komst. 

Foretaget i Oslo den 3. maj 1971 i et 
eksemplar på dansk, finsk, norsk og svensk, 
hvilke tekster skal have samme gyldighed. 
Originaleksemplaret skal opbevares i det nor
ske udenrigsdepartements arkiv. Bekrreftede 
af skrifter skal af den norske regering over
sendes til hver g;f de 0vrige deltagende rege
ringer. 

Finn Aasberg-Petersen 

Hallituksen esi1ys Ecfoslrnnnnllc hiksi Suomen, Norjan, Ruot
sin ja 'fansk2n väiiHä rnnanteitse tapabtuvi!sta henkUö~ js. tav:1ra .. 
h;Jjet~~lrnesta 1 ehdyn sopirnuksen cr3iclen määriiystcn hyväksy
m1sesta. 

Kansainvälisten maantiekuljetusten merki
tykse~. jatkuvasti kasvaessa on Suomi pyrki
nyt Lukcnteen helpottnmiseksi tekcmä~in sopi· 
muksen mahdollisimrrnm monen sellaisen maan 
kanssa, johon on tarpeen suorittaa kuljetuksia. 
Ensimrnäisenä tälJaisista sopimuksista allekirjoi
tettiin 5 päidinä marraskuuta 1958 Suomen 
No~jan, Ruotsin ja Tanskan välillä tiekuljetus'. 
sop1mus ( SopS 1/59). Tämän jälkeen on kan
sainvi!listä maantiefökennettä koskevia sopi-
1i;uksia tchty Ranskan kanssa ( SopS 23 / 68, 
tayclennctty noottien vaihclolla SooS 40 / 69 \ 
Unlrnrin kanssa ( SopS 26/ 68) ,'R01~811ian kan~: 
sa ( SopS 5 5 / 68), Neuvostoliiton kanssa ( SopS 
19 / 6 9 ) , B,elgian kanssa ( SopS 10 / 6 9 ), Puolan 
kanssa ( SopS 18 /70, täydennetty noottien 
vaihdolla SopS 10 /71), Bulgarian kanssa 
( SopS 59 /70), Tshekkoslovakian kanssa ( SopS 
61/70). sekä Alankomaiden kanssa ( SopS 47 / 
7 ~) .. Myöskin ltalian kanssa on päästy yksi
m1eh::yyteen sopimustekstistä, jonka luonnos on 
vahvistettu. 

Alussa mainittu vuonna 19 58 tehty Pohjois
maiden välinen tiekuljetussopimus oli ollut voi
massa lähes 10 \'UOtta, cnnen kuin sen katsot· 
tiin cräiltä osin vanhentuneen ja kaipaavan 
nykyaiksistamista. Tässä tarkoituksessa Norjan 
kulkulaitosministeriö kutsui vuoden 1967 jou
lukuussa Suomen, Ruotsin ja Tanskan vastna
vien ministeriöiden edustajat neuvottelemaan 
sopimuksen uudistamisesta ia yksinkcrtaista
misesta. Keskustelujen, joit~ kävtiin vuoro
tellen kussakin maassa, tuloksena' svntyi uusi 
~aanteitse tapahtuvaa henkilö- ja tr.vårankul
Jetusta koskeva s0pimus, joka allekirjoitettiin 
Oslossa 3 päivänä tonkokuuta 1971. 

Vuoden 1958 tiekuljetussopimuksen maa
r~.Y~i:sillä luotiin jo edellytykset Pohjoismaiden 
vahsen vapaan henkilö- ja tavaraliikenteen ke-
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hitykselle. Linja-auioliikennettä koskevat yhte
näiset pohjoismaiset m~iiiräykset ovar olleet 
omiaan e<listämäfa myöskin kansainvälistä mat
kaihrn. Vuoden 1971 maantielrnljetussoDimus . 1 • antaa .. _ent1stä se väpiirteisemmät puitteet linja· 
autolnke1:teen kehittiimise!le sopimusvaltioiden 
kesken. Liikcnneministeriön tieliikenneosasto, 
i?ka vnoden 1969 alusta lähtien on pitiinyt 
tilastoa eri m2ihin tapcihruneesta liikenteestä, 
on Jinja-autoliikenteen osalta 1odrnnut raian
ylityskertoja vuonna 1970 olleen yhte~nsä 
14 352. Kun VaRlimaan kautta kulkeva lii
l~~~mc sekii. suorat Jauttayhteydet Sakrnan jäte
taan huormoon ottamatta, on muita eli siis 
Pohjoismaiden välisestä liikenteestä aihentu
neita rajanylityksiä sanottuna vuonna 10 132. 
Tämä_ on 65 % linja i«utoliikenteen rajanylitys
kertoJen koka määrästä. 

Kuorma-autoilla tapahtuvassa liikenteessä 
ovot tavarakuljetukset lisiiäntyneet kansain
välisen kaupan kchityksen ja rakennemuutos
ten r~rnkana. Kun kuotma-autojen rajanylitys
kertoJa vnonna 1970 oli kaikkiaan 79 826 lii
kenneministeriön tilaston mukaan, oli Pohjois
rnaihin suuntautuneen liikenteen osuus tästä 
68 330 rajanylitystä, mikä osoittaa että liiken
teen suunta kuorma-autoilla tapahtuvan tava
rankuljctu kscn osaltakin on ollut suurimmaksi 
osaksi Pohjoismaihin. 

Pohjoismaiden välillä tapahtuvaa maantielii· 
kennettä koskcvan uuden sopimuksen sisältö 
on pääkohdiltaan seuraava. Sopimuksen 1 ar
tiklan: muka~m sopimus koskee henkilökulje
tuksia moottoriajoneuvoilla ja tavarakulje
tuksia perävaunullisilla ja per~iw.unuttomUla 
moottoriajoneuvoilh scpimusv2.ltioon ja sopi
musvaltiosta toiseen. Liikenteenharjoittaja, joka 
rekisteröintivaltiossa on oikeutettu suoritta
maan sopimuksen 1 artiklassa tarkoitetrnja 


