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om ändring av fordonslagen

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i fordonslagen (1090/2002) 3 § 27 punkten samt 53, 59, 85 och 94 §, av dem 3 § 27

punkten sådan den lyder i lag 226/2009, 85 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 276/2010 och
94 § sådan den lyder i lag 276/2010, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder i lag 226/2009, en ny 28 punkt som följer:

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — —

27) slutlig avregistrering att ett fordon
som registrerats första gången slutligt tas ur
trafik i Finland och att uppgift om detta an-
tecknas i registret,

28) efterkontroll sådan kontroll av ett for-
don som underkänts vid besiktning som ska
utföras inom en månad från besiktningen.

53 §

Innehållet i periodisk besiktning

Varje fordon ska föras till periodisk besikt-
ning för kontroll av fordonets skick och de
uppgifter som antecknats i registret. Genom
förordning av statsrådet utfärdas närmare be-
stämmelser om innehållet i periodisk besikt-
ning. Trafiksäkerhetsverket meddelar dock
närmare föreskrifter om kontroll av tryck-
luftsbromsar och elektroniskt styrda bromsar
vid periodisk besiktning.

59 §

Utförare av besiktning och efterkontroll

Bestämmelser om dem som utför besikt-
ning finns i lagen om fordonsbesiktnings-
verksamhet (957/2013).

Efterkontroll som utförs efter periodisk be-
siktning och kontrollbesiktning får utföras på
vilket som helst i lagen om fordonsbesikt-
ningsverksamhet avsett besiktningsställe som
enligt besiktningskoncessionen har rätt att be-
sikta fordonet i fråga. Efterkontroll som ut-
förs efter registreringsbesiktning, ändringsbe-
siktning och kopplingsbesiktning utförs på
det besiktningsställe där fordonet har under-
känts vid besiktningen.

85 §

Föreläggande om kontrollbesiktning

Om en polisman, tullman eller gränsbevak-
ningsman anser att de fel eller brister som
upptäckts i ett fordons överensstämmelse
med kraven, fordonets skick eller i synnerhet
i bromsarna kan medföra en sådan olägenhet
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för miljön eller en sådan säkerhetsrisk att det
är motiverat att utföra en grundligare kontroll
än kontroll på väg, kan han eller hon be-
stämma att fordonet ska besiktas (kontrollbe-
siktning). Trafiksäkerhetsverket ersätter be-
siktningsstället med de skäliga kostnaderna
för en sådan kontrollbesiktning, om det vid
besiktning eller vägkontroll konstateras att
fordonet inte har några fel eller brister. En
polisman, tullman eller gränsbevakningsman
kan också förordna att fordonet ska kontroll-
besiktas i situationer där en tidigare given
uppmaning att reparera fordonet inte har
följts. Ett fordon som inte inom den tid som
polismannen, tullmannen eller gränsbevak-
ningsmannen bestämt har förts till kontroll-
besiktning får inte användas i trafik förrän det
har godkänts vid en kontrollbesiktning. På
kontrollbesiktning tillämpas 53, 54 och
56—58 §. Om polismannen, tullmannen eller
gränsbevakningsmannen på grund av for-
donsskada eller av andra särskilda skäl anser
att det behövs en utförligare kontroll, kan han
eller hon bestämma att kontrollbesiktningen
ska utvidgas till en besiktning som motsvarar
en registreringsbesiktning. Kontrollbesikt-
ning kan också föreläggas i fråga om fordon

som registrerats eller tagits i bruk i landska-
pet Åland eller utomlands.

Genom förordning av statsrådet utfärdas
bestämmelser om på vilka villkor ett fordon
som omfattas av användningsförbud enligt 1
mom. får köras till kontrollbesiktning, om
åtgärder när ett fordon inte kan identifieras på
ett tillförlitligt sätt vid kontrollbesiktning och
om övriga omständigheter i anslutning till
kontrollbesiktning.

94 §

Anmälan av uppgifter till och anteckning av
uppgifter i registret

Genom förordning av statsrådet utfärdas
bestämmelser om hur uppgifter om körför-
bud, om besiktning, om godkännande som
museifordon och återtagande av godkännan-
det samt om tekniska vägkontroller ska an-
mälas till och antecknas i fordonstrafikregist-
ret, och om anteckning av dessa uppgifter i
fordonets registreringsintyg. I fråga om upp-
gifter som ska införas i registret föreskrivs
särskilt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

Helsingfors den 13 december 2013
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