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2 §: Utskottet föreslår att transporter av lätta varnförsändelser med fordon vars totalvikt 

inte överstiger 3.500 kg befrias från tillståndsskyldigheten. Utskottet anser att en sådan 

utvidgning av de från tillståndsskyldigheten undantagna transporterna utan olägenheter 

kan genomföras omedelba1i utan vidare beredning. Härigenom skulle det inte längre 

finnas behov av att särskilt undanta transporter av postförsändelser från tiilståndsplikten. 

Utskottet föreslår att förslaget till ny 2 mom. h) punkt utesluts såsom onödig. Enligt 

utskottets uppfattning kan person- och godstransporter inom den kommunala socialvården 

som kommunerna anordnar inom ramen för sin behörighet mot fastställd 

kilometerersättning inte anses som i lagen avsedd yrkesmässig trafik. Beslutet har 

tillkommit efter omröstning (8-2). 

6 §: I lagförslagets 6 § ställs krav på bl.a. yrkeskunnande som förutsättning för 

trafiktillstånd. Närmare bestämmelser om detta kommer att ges i landskapsförordning. 

Utskottet konstaterar att BES-avtalet utgår från att yrkeskunnande som förvärvats genom 

viss tids praktik i branschen kan ersätta kraven på att genomgå särskilda kurser. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Landstinget har den 30 november 1992 inbegärt stora utskottets yttrande i ärendet. 

Utskottet har i ärendet hört byråchefen Pia Rothberg-Olofsson och postdistriktschefen 

Torsten Wikstrand. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Häggblom, viceordföranden 

Salmen samt ledamöterna Björling, Englund, Harry Eriksson, Erland, Holmberg, Roger 

Jansson, Lund och Sjöstrand. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 
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att Landstinget antar det i framställ

ningen ingående lagförslaget i föl

jande lydelse: 

LANDSKAPSLAG 
angående ändring av landskapslagen om yrkessmässig trafik 

I enlighet med landstingets beslut 

upphävs 2 § 2 mom. c) punkten landskapslagen den 1 juli 1976 om yrkesmässig 
trafik (33176), varvid d-g) punkterna blir c-j) punkter, samt 

ändras lagens 1 §, 2 § 2 rnom, b) punkt, samt 6 och 24 §§ som fö~jer: 

1 § 

(Lika som i näringsutskottets betänkande). 

2 § 

Bedrivande av yrkesmässig trafik 

2. Från tillståndsskyldigheten är undantagna: 

b) transporter av lätta varufljrsändelser med fordon eller fordon.'ikombination vars 
totalvikt är högst 3.500 kg,-

c) transporter avseende uteslutande bärgning och därmed jämförbar bogsering av 
fordon; 

d) transporter med ambulansbil, som innehas av staten, landskapet, kommun, 

kommunalförbund, sjukhus eller allmännyttigt samfund; 

e) avfallstransporter me.d fordon som innehas av kommun eller av kommuner 

gemensamt; 

j) befordran vid färd med personbil till eller från egen arbetsplats av högst fyra 
passagerare på väg till eller från arbetsplats. 

(Uteslutning). 

6 och 24 §§ 

(Lika som i framställningen). 
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Denna lag träder i kraft den I april 1993. 

(2-4 mom. lika som i framställningen) 

Marieharnn den 14 december 1992 

På stora utskottets vägnar: 

Ordförande Bert Häggblom 

Sekreterare Pehr Karlström 


