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I enlighet med lagtingets beslut1
ändras 4 § 3 mom., 7 § 6 punkten, 30 §
2 mom. 2 punkten, 32 § 1 mom. c punkten, 46 §
1 mom. d punkten, 46a § och 50 § 1 och 2 mom.,
54 § a punkten samt 56 § 1 mom. c och
d punkten körkortslagen (1991:79) för landskapet Åland, av dessa lagrum 4 § 3 mom. och 32 §
1 mom. c punkten sådana de lyder i landskapslagen 2004/5, 7 § 6 punkten sådan den lyder i
landskapslagen
1996/58,
46 §
1 mom.
d punkten och 56 § 1 mom. d punkten sådana de
lyder i landskapslagen 2004/29 samt 46a § sådan den lyder i landskapslagen 1993/36, samt
fogas till lagens 11 § sådan den lyder i landskapslagarna 1996/58 och 2004/5 ett nytt
2 mom. och till lagens 47 § 1 mom. en ny 4 punkt
som följer2 :
4§
-------------------------------------En fordonskombination i vilken hela kombinationens totalvikt överstiger 12 000 kg, släpfordonets totalvikt överstiger dragbilens egenvikt hör till klass CE i stället för klass C1E, om
dragbilen är ett fordon i klass C1 och till klass
DE i stället för klass D1E, om dragbilen är ett
fordon i klass D1.
7§
Förutom den behörighet som anges i 5 § gäller
följande:
-------------------------------------6) körkort av klass C berättigar även till att
provköra och tillfälligt flytta fordon av klass D
och D1 utan passagerare samt fordon av klass E
1

utan last samt berättigar även den som utför
fordonsbesiktning samt den som fullgör uppgifter inom räddningsväsendet och polisman i
tjänst att framföra fordon av klass D, D1 eller E.
11 §
-------------------------------------Ålderskravet i 2 mom. d punkten gäller inte i
de fall undervisningen ges i anslutning till att
eleven genomgår en sådan yrkesinriktad utbildning som avses i 7 § landskapslagen (2008:85)
om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare.
30 §
-------------------------------------Utöver vad som sägs i 1 mom. ska examinanden för att få avlägga examen för körkort av
-------------------------------------2) klass C1E, i minst ett år innehaft körkort
av klass C,
-------------------------------------32 §
Den som vill avlägga examen ska ha uppnått
en ålder av
------------------------------------c) 18 år för körkortsklass B, C, C1, CE, C1E,
D eller D1, för körkortsklass CE och C1E endast
under förutsättning att examinanden erhållit
den minimimängd förarundervisning som krävs
enligt landskapsregeringens beslut och för körkortsklass D och D1 endast under förutsättning
att examinanden genomgått en sådan yrkesinriktad utbildning som avses i 7 § landskapsla-
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gen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare,
------------------------------------46 §
Körkortsinnehavare ska tilldelas körförbud
av polismyndigheten
------------------------------------d) om han eller hon tre gånger inom ett år
alternativt fyra gånger inom två år, eller som
innehavare av körkort förenat med prövotid två
gånger inom ett år, gjort sig skyldig till gärning
som är straffbar enligt 2, 7 och 11 §§ trafikbrottslagen (2004:28) för landskapet Åland, med
undantag för andra gärningar som bestraffas
med ordningsbot än fortkörningsförseelser, eller till detektorförseelse som avses i landskapslagen (2003:11) om tillämpning i landskapet
Åland av lagen om förbud mot anordningar som
försvårar trafikövervakningen eller till brott
mot landskapslagen om yrkeskompetens för
lastbils- och bussförare,
------------------------------------46a §
Körkort ska återkallas efter fem år från det
beslut om körförbud tillsvidare enligt 46 § fattades, om inte körförbudet före det upphävts.
Körkortet ska även återkallas på körkortsinnehavarens begäran.
47 §
Polisman ska tilldela körkortsinnehavare
temporärt körförbud och omedelbart omhänderta körkort
------------------------------------4) om det är uppenbart att körkortsinnehavarens körförmåga, på grund av sjukdom eller
skada eller av någon annan sådan orsak, har
försämrats i sådan utsträckning att den övriga
trafiken utsätts för väsentlig fara om körningen
fortsätter och det därför inte kan anses tillräckligt att enbart utreda hälsotillståndet enligt
42 § 2 mom.
-------------------------------------

50 §
Polismyndigheten kan förordna att körkortsinnehavare ska förnya sitt körkort om han eller
hon upprepade gånger gjort sig skyldig till överträdelse av vägtrafiklagen för landskapet
Åland om det med anledning av detta eller
annars finns sannolika skäl att befara att han
eller hon inte upprätthållit sin körskicklighet.
Innan körkort återlämnas till den som varit
tilldelad körförbud kan polismyndigheten kräva att nytt läkarintyg företes.
------------------------------------54 §
Villkor för att erhålla yrkeskörtillstånd är att
sökanden
a) innehar körkort som inte är förenat med
prövotid och som berättigar till att framföra bil,
------------------------------------56 §
Motorfordonsbyrån ska föra körkortsregister. I körkortsregistret ska intas följande uppgifter om körkortsinnehavare:
------------------------------------c) uppgifter om beviljande av körkort, yrkeskompetensbevis, yrkeskörtillstånd och trafiklärarkort samt om tilldelande av körförbud,
d) straff och andra påföljder som ådömts för
brott mot trafikbrottslagen för landskapet
Åland eller för detektorförseelse som avses i
landskapslagen om tillämpning i landskapet
Åland av lagen om förbud mot anordningar som
försvårar trafikövervakningen eller för brott
mot landskapslagen om yrkeskompetens för
lastbils- och bussförare, dock så att uppgift om
ordningsböter registreras endast om ordningsboten förelagts för överträdelse av hastighetsbegränsning,
------------------------------------_________
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2008.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Mariehamn den 12 juni 2008
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