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LANDSKAPSLAG
om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon
Föredragen för Republikens President den 12 januari 2007
Utfärdad i Mariehamn den 25 januari 2007

I enlighet med lagtingets beslut1
upphävs 11 § 3 mom. landskapslagen
(1993:19) om besiktning och registrering av fordon, sådant det lyder i landskapslagen 2000/48,
ändras 11 § 2 mom., 20 § 6 mom., 47 § och
49 §, av dessa lagrum 11 § 2 mom. sådant det
lyder i landskapslagen 2000/48 och 20 § 6 mom.
sådant det lyder i landskapslagen 2005/19 samt
fogas till lagens 25 § ett nytt 4 mom. som
följer2:
11 §
Undantag från kontrollbesiktningsskyldigheten
-------------------------------------Person- eller paketbil inregistrerad för privat
bruk, med undantag för ambulans och polisens
utryckningsfordon, kontrollbesiktigas första
gången under det fjärde året efter det år då
fordonet för första gången togs i bruk och därefter
vartannat år. Sedan fordonet varit i bruk i tio år
kontrollbesiktigas det varje år.
-------------------------------------20 §
Registrering
-------------------------------------Ett fordon som blev registrerat första gången
före den 1 juli 2002 kan registreras på nytt i

1)

2)

fordonsregistret om det har avregistrerats före
den 1 januari 2007 eller om det har varit registrerat utanför landskapet.

25 §
-------------------------------------Anmälan som avses i denna paragraf kan
även ske genom elektronisk överföring på det
sätt som motorfordonsbyrån närmare föreskriver. Sådan överföring kan på den nye eller den
förre ägarens eller innehavarens vägnar även
göras av ett företag som i sin yrkesmässiga
verksamhet handhar fordon.

47 §
Straff
Den som bryter mot bestämmelserna i denna
lag eller med stöd därav utfärdade bestämmelser skall dömas till straff i enlighet med vad
därom är föreskrivet i trafikbrottslagen
(2004:28) för landskapet Åland.
Angående åklagares rätt att avstå från att
väcka åtal, domstols rätt att avstå från att
ådöma straff samt polismans rätt att tilldela
anmärkning finns bestämmelser i trafikbrottslagen för landskapet Åland.
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49 §
Ändringssökande
Ett beslut som på grund av denna lag fattats
av polismyndigheten eller motorfordonsbyrån
kan inom 30 dagar från att beslutet eller åtgärden delgivits överklagas hos Ålands förvalt-

ningsdomstol. Beslutet får verkställas trots att
ändring har sökts.
___________
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.
___________

Mariehamn den 25 januari 2007
JÖRGEN STRAND
vicelantråd
Runar Karlsson
föredragande ledamot

Nr 8, utgiven från tryckeriet den 21 februari 2007.
Mariehamn 2007 – Ålandstryckeriet

