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LANDSKAPSFÖRORDNING
om ändring av landskapsförordningen om fordons konstruktion,
utrustning, skick, användning och belastning
Föredragen för Republikens President den
Utfärdad i Mariehamn den 25 januari 2007
Utfärdad i Mariehamn den 21 september 2006

Med stöd av 63 § i vägtrafiklagen (1983:27) för
landskapet Åland, sådan den lyder i landskapslagen 1993/100, ändras 1 § landskapsförordningen (1993:104) om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning, sådan den lyder i landskapsförordning 2006/90,
som följer:

1§
Riksförfattningar som tillämpas i landskapet
Med de avvikelser som anges i denna förordning eller som följer av vägtrafiklagen (1983:27)
för landskapet Åland skall följande riksförfattningar tillämpas i landskapet:
1) trafikministeriets beslut om lastkorgar till
fordon, lastning av fordon och fastgörande av
last (FFS 940/1982),
2) trafikministeriets beslut om bromsanordningar för bilar med tryckluftsbromsar och till
dem kopplade släpvagnar (FFS 631/1990),
3) trafikministeriets beslut om bussars konstruktion och utrustning (FFS 637/1990),
4) trafikministeriets beslut om ändring av
motorcyklars och mopeders konstruktion (FFS
332/1992),
5) förordning om användning av fordon på väg
(FFS 1257/1992),
6) trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon (FFS
1715/1992),

7) statsrådets förordning om angivande av
bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen
för bilar (FFS 938/2000),
8) 1 och 2 kap. statsrådets förordning om
godkännande av fordon (FFS 1244/2002),
9) 6-8 §§, 11 § 2 mom., 12 § 2 mom., 15 §
3 mom., 17, 19 och 20 §§, 23 § 2 mom. och 26 §
statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik
(FFS 1245/2002),
10) statsrådets förordning om handel med
samt installation och reparation av trafikförnödenheter (FFS 1247/2002),
11) kommunikationsministeriets förordning
om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (FFS 1248/2002),
12) kommunikationsministeriets förordning
om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning (FFS
1250/2002),
13) kommunikationsministeriets förordning
om iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter (FFS
1258/2002),
14) kommunikationsministeriets förordning
om dubbar på fordonsdäck (FFS 408/2003),
15) inrikesministeriets förordning om räddningsbilar (FFS 844/2003),
16) statsrådets förordning om EG-typgodkännande av traktorer och av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till traktorer (FFS
356/2005), samt
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17) kommunikationsministeriets förordning
om traktorers, motorredskaps, terrängfordons,
till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning (FFS
274/2006).
Närmare bestämmelser som utfärdats med
stöd av ovan nämnda författningar gäller i landskapet Åland om inte annat följer av bestämmelserna i denna förordning eller landskapsregeringsbeslut.
Ändringar av ovanstående författningar gäller i landskapet om ändringarna inte strider
mot bestämmelserna i denna förordning.
_________

Denna förordning träder i kraft den 1 mars
2007.
Verkstäder som före denna förordnings
ikraftträdande har utfört installationer och reparationer av bromsar enligt 2 kap. statsrådets
förordning om handel med samt installation och
reparation av trafikförnödenheter (FFS
1247/2002) får fortsätta med det, utan tillstånd, fram till och med 31 december 2008.
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