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LANDSKAPSFÖRORDNING 

om ändring av 1 § landskapsförordningen om fordons konstruktion, utrustning, 
skick, användning och belastning

Utfärdad i Mariehamn den 1 december 2022

 Med stöd av 9 och 13 §§ landskapslagen 
(1993:19) om besiktning och registrering av for
don samt 63 § vägtrafiklagen (1983:27) för land
skapet Åland, av dessa lagrum 63 § vägtrafikla
gen sådan den lyder i landskapslagen 1993/100 
ändras 1 § 1 mom. landskapsförordningen 
(1993:104) om fordons konstruktion, utrustning, 
skick, användning och belastning sådant det 
lyder i landskapsförordningen 2021/153 som 
följer:

1 §
Riksförfattningar som tillämpas i landskapet

 Inom landskapets behörighet och med de av
vikelser som anges i denna förordning eller som 
följer av vägtrafiklagen (1983:27) för landska
pet Åland ska följande riksförfattningar till
lämpas på Åland:
 1) trafikministeriets beslut om lastkorgar 
till fordon, lastning av fordon och fastgörande 
av last (FFS 940/1982),
 2) förordning om användning av fordon på 
väg (FFS 1257/1992),
 3) 16 § och 39 § 7 punkten kommunikations
ministeriets förordning om bilars och släp
vagnars konstruktion och utrustning (FFS 
1248/2002),
 4) inrikesministeriets förordning om rädd
ningsbilar (FFS 818/2010),
 5) Transport och kommunikationsverkets 
föreskrift om lastkorgar och säkring av last 
(TRAFICOM/149639/03.04.03.00/2019),
 6) Transport och kommunikationsverkets 
föreskrift om ändring av bilars och till dem 
tillhörande släpvagnars konstruktion (TRAFI
COM/194495/03.04.03.00/2019),

 7) Transport och kommunikationsverkets 
föreskrift om tekniska krav på och typgod
kännande av fordons dubbdäck (TRAFICOM/ 
220809/03.04.03.00/2019),
 8) Transport och kommunikationsverkets fö
reskrift om tekniska krav för fordonskombinatio
ner (TRAFICOM/304841/03.04.03.00/2019),
 9) Transport och kommunikationsverkets  fö
reskrift om tekniska krav på bilar och bilsläpvag
nar (TRAFICOM/420030/03.04.03.00/2019),
 10) Transport och kommunikationsverkets 
föreskrift om användning av fordon på väg 
(TRAFICOM/420043/03.04.03.00/2019),
 11) Transport och kommunikationsverkets före
skrift om specialtransporter och specialtransport
fordon (TRAFICOM/420073/03.04.03.00/2019),
 12) Transport och kommunikationsver
kets föreskrift om speciallyktor, reflektorer 
och reflekterande märkningar för fordon samt 
ljudsignalanordningar för utryckningsfordon 
(TRAFICOM/393402/03.04.03.00/2020),
 13) Transport och kommunikationsverkets 
föreskrift om konstruktion och utrustning av 
två och trehjuliga fordon, fyrhjulingar, släp
vagnar avsedda för sådana fordon samt lätta el
fordon (TRAFICOM/46396/03.04.03.00/2020),
 14) Transport och kommunikationsver
kets föreskrift om ändringar i konstruktio
nen för fordon i kategori L (TRAFICOM / 
497838/03.04.03.00/2019),
 15) Transport och kommunikationsverkets 
föreskrift om förfaranden för tillsyn över över
ensstämmelse med kraven vid produktion av 
fordon, system, komponenter, separata teknis
ka enheter, delar och utrustning (TRAFICOM/ 
46660/03.04.03.00/2020),
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 16) Transport och kommunikationsver
kets föreskrift om traktorers, motorredskaps 
och terrängfordons, deras släpvagnars kon
struktion och utrustning samt konstruktion 
och utrustning för andra släpanordningar än 
sådana som är avsedda att kopplas till bilar 
samt fordon som dras av djur (TRAFICOM/ 
75637/03.04.03.00/2020),
 17) Statsrådets förordning om förutsättning
arna för beviljande av parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade (FFS 471/2020),

 18) Statsrådets förordning om fordon (FFS 
162/2021),
 19) Transport och kommunikationsver
kets föreskrift om bedömningsgrunder vid 
periodisk besiktning av fordon (TRAFICOM/ 
423528/03.04.03.00/2020).
                                   

 Denna förordning träder i kraft den 1 ja
nuari 2023.


