
Rättelser till Finlands författningssamling 
 

 
 
 

Till Finlands författningssamling nr 729/2018 
(Vägtragiklag) 

 
På sidan 30, 105 § 3 mom. 1 punkten står: 
1) vid en tillfällig högst 20 kilometer lång förflyttning i anslutning till tillverkning, import, reparation, 
besiktning eller godkännande för trafik av eller handel med fordon, 
 
Bör vara: 
1) vid en tillfällig högst 20 kilometer lång förflyttning i anslutning till tillverkning, import, handel, 
reparation, besiktning eller godkännande för trafik av eller handel med fordon, 
 
 
På sidan 30, 106 § 2 mom. 4 punkten, står: 
4) vid tillfälliga förflyttningar i anslutning till reparation, besiktning eller godkännande för trafik av eller 
handel med fordon, 
 
Bör vara: 
4) vid tillfälliga förflyttningar i anslutning till handel, reparation, besiktning eller godkännande för trafik 
av eller handel med fordon, 
 
 
På sidan 72, i bilaga 3.1, i vägmärket A22.3, står: 
22.3 
 
Bör vara: 
A22.3 
 
 
På sidan 105, i bilaga 3.5, i vägmärket E27, står: 
Märket placeras i allmänhet på vägens högra sida. 
Märket placeras i allmänhet på vägens högra eller vänstra sida. 
 
Bör vara: 
Märket placeras i allmänhet på vägens högra eller vänstra sida. 
 
 
På sidan 107, i bilaga 3.6, i vägmärket F3, står: 
Grön bottenfärg anger riktningen till motorvägar eller motortrafikleder. Svart bottenfärg anger 
iktningen till enskilda vägar. Vit bottenfärg anger lokala mål. Gul bottenfärg och svart text 
nger omfartsvägar eller tillfälliga trafikarrangemang. Ett mål som är täckt med ett rött snedkors 
nger att rutten till målet i fråga tillfälligt är ur bruk. 
 
Bör vara: 
Grön bottenfärg anger riktningen till motorvägar eller motortrafikleder. Svart bottenfärg anger 
riktningen till enskilda vägar. Vit bottenfärg anger lokala mål. Gul bottenfärg och svart text 
anger omfartsvägar eller tillfälliga trafikarrangemang. Ett mål som är täckt med ett rött snedkors 
anger att rutten till målet i fråga tillfälligt är ur bruk. 
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På sidan 107, i bilaga 3.6, i vägmärket F4.2, står: 
Med märket ges förhandsinformation om en omfartsväg. Märkets giltighet kan begränsas till 
tt avse enbart den fordonsgrupp som anges på märket. 
 
Bör vara: 
Med märket ges förhandsinformation om en omfartsväg. Märkets giltighet kan begränsas till 
att avse enbart den fordonsgrupp som anges på märket. 
 
 
På sidan 108, i bilaga 3.6, i vägmärket F7.4, står: 
112  
F7.4 
 
Bör vara: 
F7.4 
 
 
På sidan 143, i bilaga 3.9, i vägmärket I7.2, står: 
Mär I7.1 används vid vägens …  
 
Bör vara: 
Märke I7.1 används vid vägens … 
 
 
På sidan 146, i bilaga 3.9, i vägmärket I15, står: 
Med märket anges ett vägavnitt … 
 
Bör vara: 
Med märket anges ett vägavsnitt … 
 
 
På sidan 173, i bilaga 7.1, i punkt i,  står: 
Kombination av personbil, paketbil eller buss och något annat en påhängsvagn. 
 
Bör vara: 
Kombination av personbil, paketbil eller buss och något annat än påhängsvagn. 
 
 
På sidan 148, i bilaga 4.1, vägmarkering K3, står: 
 

 
 
Bör vara: 
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På sidan 179, i bilaga 8.1, i punkt j, står:  
axelavståndet är större än 1,8 meter 
 
Bör vara: 
är 1,8 meter eller större än 1,8 meter 
 
 


