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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 3/ 1988-89 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag tiJJ 1andskaps

lag angående ändring av 1andskaps1a

gen om fordon i landskapet Åland. 

Stora utskottet har i ärendet mottagit lagutskottets betänkande nr 2l/1987-88. 

Utskottet, som hört trafikinspektören Ulf Li11ie, har behandlat ärendet och beslutat 

omfatta det i lagutskottets betänkande framställda förslaget med nedannämnda 

undantag. 

Detaljmotivering 

10 § 3 mom. Utskottet anser att förslaget angående ändring av bestämmelsen om 

lastning av cykel bör utgå såsom onödigt. 

36d §. Utskottet har efter omröstning (5-4) beslutat omfatta framställningens 

förslag. Minoriteten (ledamöterna Björling, Holmqvist, Häggblom och Olofsson) 

ansåg att undantag för visst köruppdrag alltid skulle ges av polismyndigheten. 

38a §. Utskottet anser att överskridning av fordons totalvikt eller axel- och 

boggitryck inte bör vara tillåten enligt landskapslagen om fordon i landskapet 

Al and efter 1.1.1990. Toleransgränsen ifråga om lasternas vikt bör ingå i bestäm

melserna om överlastavgift. 

Med hänvisning tHl det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte anta det i fram

ställningen ingående lagförslaget i föl

jande lydelse: 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om fordon i landskapet Åland 

I enlighet med landstingets beslut 

upphävs 38a § 2 mom. landskapslagen den 4 december 1958 om fordon i 

landskapet Åland (25/ 58) sådant lagrummet lyder i landskapslagen den l 0 mars 1972 

(16/72) 
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ändras (uteslutn.) 11 § 2 mom. h punkten, 36 §, (uteslutn.) 46 §, 51 §, 52 § 1 

mom., 57 § 2 och 3 mom., 58 § 1 mom. b punkten samt 59 § c och e punkterna, av 

dessa lagrum (uteslutn.) 11 § 2 mom. h punkten sådan den lyder i landskapslagen 

den 20 juli 1960 (24/60), 36 § sådan den lyder i landskapslagarna den 1 juli 1976 

(37/76), den 6 mars 1979 (13/79) och den 12 juli 1982 (28/82), (uteslutn.) 51 §sådan 

den lyder i landskapslagen den 1 juli 1976 (37 /76), 52 § 1 mom. sådant det lyder i 

landskapslagen den 26 mars 1980 (13/80), 57 § 2 och 3 mom. och 58 § 1 mom. b 

punkten sådana de lyder i landskapslagen den 12 juli 1982 (28/82), 59 § e punkten 

sådan den lyder i landskapslagen den 26 mars 1980 (13/80) samt 

fogas ti11 lagen nya 36a-d §§ som följer: 

11 § 

(Lika som i framställningen). 

36, 36a och 36b §§ 

(Lika som i lagutskottets betänkande). 

36c, 36d, 46, 51 och 52 §§ 

(Lika som i framställningen). 

57 § 

(Lika som i lagutskottets betänkande). 

58-59 §§ 

(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Lagens (uteslutn.) 11 § 2 mom. h 

punkten, 36b §, 36d §, (uteslutn.) 46 §, 52 § 1 mom., 58 § 1 mom. b punkten till den 

de! gäller släpvagns längd och 59 § e punkten träder dock i kraft omedelbart 

och 36 § 1 mom. c punkten den 1 januari 1992. Ett fordon som tagits i bruk innan 

lagen träder i kraft får lastas i överensstämmelse med den vikt det är registrerat 

för. Ett sådant fordons vikter och mått får höjas under de förutsättningar som 

stadgas i denna lag. 



Utskottet föreslår dessutom 

Mariehamn den 17 november 1988 
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att Landstinget måtte hemställa hos 

landskapsstyrelsen att riksbestämmel

serna om rättsverkan vid överlast av 

fordon bringas i kraft i landskapet 

Åland och tillämpas senast 1.1.1990. 

På stora utskottets vägnar: 

Pekka Tuominen 

ordförande 

Pehr Karlström 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Tuominen, viceordfö

randen Roger Jansson, ledamöterna Björling, Holmqvist, Häggblom, Olofsson, 

Sundberg och Wilhelms samt ersättaren Öberg. 


