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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 19/1975-76 med an

ledning av landskapsstyrelsens framställning till 

Landstinget med förslag till 

1) landskapslag om yrkesmässig trafik, och 

2) landskapslag angående ändring av 87 § land

skapslagen om motorfordon i landskapet Åland. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 15/1975-76. 

Stora utskottet, som i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblom, lagberednings

sekreteraren Christer Jansson och t.f. kanslichefen Lars-Ingmar Johansson, 

omfattar i huvudsak lagutskottets synpunkter och förslag, men önskar likväl 

framhålla följande. 

Ändringar av redaktionell art föreslås i ärrmesrubriken över 19 § uti lagut

skottets version, ävensom i 20 §. 

Lagutskottet har föreslagit en förkortning av definitionen av linjetrafikbegren

pet så, att villkoret "sådana omständigheter att bestämmanderätten i fråga om 

bilens nyttjande icke tillkommer viss trafikant eller vissa trafikanter gen-en

samt" borttagits, eftersom denna text ansetts överflödig. Om detta leder till 

att t.ex. skolskjutsning, som ju klart utgör regelbunden befordran av passa

gerare på viss vägsträcka, framdeles exklusivt blir förbehållen innehavare av 

linjetrafiktillstånd, finner stora utskottet ändringen olycklig, eftersom 

ett flertal beställningstrafikidkare, som inom ramen för hittills gällande 

lagregler utför skolskjutsning och därav har ett väsentligt stöd i sin näring, 

skulle drabbas. Stora utskottet stöder därför framställningens formulering av 

lagförslagets 3 §, som överensstämmer i sak med hittills gällande lydelse av 

65 § 2 mom. landskapslagen om motorfordon i landskapet Åland. 

Beträffande lagutskottets formulering av lagförslagets 6 § har stora utskottet 

i fråga om den senare uteslutningen, d.v.s. beaktande av sökandes ekonomiska 

förhållanden vid prövning av trafiktillstånd, återinfört lagförslagets text 

härutinnan, eftersom "vederhäftighet" och "ekonomiska förhållanden" inte är 

synonyma begrepp - vederhäftighet säger ingalunda ens tillnärmelsevis allt om 
en persons ekonomiska omständi~heter. 

~ 0 

I lagförslagets 7 §har införts ett tillägg till lmomsom lagfäster förefintlig 

praxis i fråga om tillfälliga trafiktillstånd uteslutande för elevskjutsning. 

Utforrrmingen av 18 § omfattas i enlighet med lagutskottets förslag likväl så, 
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att vid utskrivningen ärnnesrubriken klart bör åtskiljas från stadgandets 

sakinnehåll. 

Med hänvisning till det anförda får stora utsktotet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga de i framställningen 

ingående lagförslagen i enlighet med lagutskottets 

förslag, likväl sålunda, att uti landskapslagen om 

yrkesmässig trafik dess 3 och 6 §§, 7 § 1 mom., 

19 och 20 §§ erhåller följande lydelse: 

3 §. 
Linje- och beställningstrafik. 

1. Med 1 i n j e t r a f i k förstås i denna lag yrkesmässig trafik för 

regelbunden befordran av passagerare eller gods på viss vägsträcka eller mel

lan vissa orter under sådana omständigheter att bestämmanderätten i fråga om 

bilens utnyttjande icke tillkommer viss trafikant eller vissa trafikanter ge
mensamt. 

2. Yrkesmässig trafik som icke är att hänföra till linjetrafik, benärnnes 

b e s t ä 1 1 n i n g s t r a f i k. 

6 §. 
Prövning av ansökan. 

Vid prövning av ansökan om trafiktillstånd skall beaktas huruvida den till

ämnade trafiken med hänsyn till allmänt intresse eller till redan befintliga 

trafikförbindelser är behövlig och lämplig, så ock sökandens vederhäftighet, 

ekonomiska förhållanden och förmåga att utöva yrkesmässig trafik. Person som 

skall ansvara för trafiken skall även han vara vederhäftig och lämplig att 
leda sådan verksamhet. 

7 §. 
Beviljande av trafiktillstånd. 

1. Trafiktillstånd beviljas för viss tid enligt landskapsstyrelsens nröv

ning och i tillståndet skall angivas den tidpunkt då trafiken senast skall 

inledas, taxan och, beträffande linejtrafik, linjens sträckning och övervak

ningsorten samt beträffande beställningstrafik stationsorten, den perscn som 

ansvarar för trafik som utövas av samfund, samt övriga villkor som skall iakt

tagas. Där så erfordras kan trafiktillstånd beviljas enbart för elevskjutsning, 

gällande endast viss skjutssträcka under visst eller vissa läsår. 
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19 §. ( I 

Körår samt offentliggörande av-turlista (utesl . ) . 

1 . Köråret för godslinjetrafik sammanfaller med kalenderåret . 

2. Idkare av godslinjetrafik skall årligen på lämpligt sätt bringa sin 

turlista för köråret till allmän kännedom. Avskrift av turlistan skall till
ställas polismyndigheten på övervakningsorten . 

20 §. 
Straffbestämmelser . 

Den som bryter mot bestämmelserna i denna lag eller med stöd därav utfär

dade föreskrifter straffas med böter , om ej för gärningen anriorstädes är 
stadgat strängare straff. 

Mariehamn , den 6 april 1976 . 

På stora utsko~t~~gnar: 

c:5~,;H~~ 
~~~:ra~~e r~~ 

~1ax Carlberg~ 
sekreterare . I 

I 

Närvarande i utskottet: ordföranden Hagström, viceordföranden Söderström, leda

möterna Dahlen , Roald Karlsson , Sanders, Rodmar Söderlund och öberg samt ersät
tarna Olof M. Jansson och Björklund (delvis) . 
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