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I enlighet med lagtingets beslut1
ändras 30 § och 46 § 1 mom. landskapslagen
den 2 april 1993 om besiktning och registrering
av fordon (19/1993), av dessa lagrum 30 § sådan
den lyder i landskapslagen den 28 juni 2001
(41/2001),
fogas till lagens 20 §, sådan den lyder i landskapslagen den 12 mars 1998 (23/1998), ett nytt
6 mom. samt till lagen nya 30a och 30b §§ samt
ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i
olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer2):
20 §
Registrering
-------------------------------------Ett fordon kan registreras på nytt i fordonsregistret om det har avregistrerats före den 1
januari 2005 eller om det har varit registrerat
utanför landskapet.
30 §
Avregistrering
Med avregistrering avses att ett fordon varaktigt avförs ur fordonsregistret. Ett fordon som är
intecknat eller för vilken ansökan om inteckning
lämnats till landskapsregeringen får inte avregistreras utan skriftligt samtycke av inteckningshavare.
Ett fordon kan avregistreras om det har registrerats utanför landskapet eller om det annars kan göras troligt att fordonet har gått
förlorat. Ett uttjänt fordon för vilket producentansvar gäller enligt landskapslagen om renhållning (13/1981) kan avregistreras om en avregistreringsanmälan och ett skrotningsintyg från en
1)

2)

auktoriserad behandlingsanläggning lämnas
samt ett registerutdrag uppvisas hos motorfordonsbyrån.
Ett fordon anses vara avlägsnat ur fordonsregistret från den dag avregistreringsanmälan
gjorts och registreringsskyltarna återställts
till motorfordonsbyrån. Motorfordonsbyrån
skall i fordonets registerutdrag anteckna att
fordonet har avregistrerats.
30a §
Avställning
Med avställning avses att ett fordon efter
anteckning i fordonsregistret för viss tid inte får
brukas på det sätt som avses i 1 § vägtrafiklagen för landskapet Åland (27/1983). Avställning räknas från och med den dag som följer efter
den dag då en anmälan om avställning inkommit till motorfordonsbyrån.
Motorfordonsbyrån kan utan ansökan avställa ett fordon om
1) det inte har förts till kontrollbesiktning,
2) trafikförsäkringspremie inte har betalats
för fordonet eller om
3) det är belastat med obetald fordonsskatt.
30b §
Påställning
Med påställning avses att ett fordon som har
varit avställt efter anteckning i fordonsregistret tillsvidare får brukas på det sätt som avses
i 1 § vägtrafiklagen för landskapet Åland. För
påställning fordras att fordonet har trafikförsäkring samt att det inte är belastat med obetald fordonsskatt. Ett fordon är påställt efter
att motorfordonsbyrån har beslutat om det.
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46 §
Skrotningsavgift
För att täcka kostnader för omhändertagande och skrotning av andra motorfordon än sådana fordon för vilka producentansvar gäller i
enlighet med landskapslagen om renhållning
kan landskapsregeringen besluta att en särskild avgift skall uppbäras.
-------------------------------------

__________
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
Fordon, vilka i fordonsregistret vid lagens
ikraftträdande tillfälligt inte används och därför är antecknade såsom avregistrerade, skall
anses vara avställda i enlighet med 30a §.
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