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508/2017
Lag
om ändring av vägtrafiklagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i vägtrafiklagen (267/1981) 49 § 6 mom. och 87 c §, sådana de lyder, 49 § 6
mom. i lag 523/2009 och 87 c § i lag 1043/2014, samt
fogas till 88 a §, sådan den lyder i lagarna 234/2006 och 1610/2015, ett nytt 5 mom. som
följer:
49 §
Personer som reglerar trafiken
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Den som reglerar trafiken ska använda klädsel som kan urskiljas tydligt och uppfyller
kraven i standard SFS-EN 471 eller SFS-EN ISO 20471. Trafiksäkerhetsverket meddelar
närmare föreskrifter om kraven på synbarhet i fråga om klädseln för dem som reglerar trafiken vid specialtransport.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
87 c §
Tillstånd för specialtransport
För specialtransport krävs tillstånd för specialtransport, om transporten överskrider den
massa som allmänt tillåts på väg eller väsentligt överskrider de mått som allmänt tillåts på
väg. Tillstånd för specialtransport krävs emellertid också för transporter som överskrider
de mått som allmänt tillåts på väg, om för specialtransporten används ett fordon som registrerats eller tagits i bruk i någon annan stat än en EES-stat. Tillstånd för specialtransport
krävs också, om trafiksäkerheten måste garanteras särskilt på grund av transportens art eller av något annat särskilt skäl eller om en transportrutt som möjliggör transporten måste
fastställas.
Beviljande av tillstånd för specialtransport förutsätter
1) att transporten inte med något fordon eller någon fordonskombination i rimlig mån
kan genomföras utan att överskrida de mått eller den massa som allmänt tillåts på väg,
2) att fordonets eller fordonskombinationens i trafik tillåtna massa eller den av tillverkaren tillåtna massan inte överskrids,
3) att den bärighet som väghållaren har fastställt för vägar och väganordningar inte
överskrids,
4) att transporten kan genomföras utan att väganordningar begränsar färden eller att väganordningar vid behov kan avlägsnas temporärt för transporten, och
5) att transporten genomförs med ett sådant fordon eller en sådan fordonskombination
som gör det möjligt att genomföra en tillståndspliktig specialtransport på ett säkert sätt.
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För ett specialtransportfordon som är försett med förflyttningsmärken får tillstånd för
specialtransport endast beviljas för tillfällig förflyttning utan last. Komponenter och utrustning som hör till det berörda fordonet får emellertid transporteras som last.
Tillstånd för specialtransport beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen. Tillståndet
får förenas med villkor som gäller transportrutten och transporttidpunkten och med andra
villkor som behövs för att säkerställa att transporten genomförs på ett säkert och smidigt
sätt och trafikmiljön skyddas.
För att tillstånd för specialtransport ska beviljas för transport med en fordonskombination som registrerats eller tagits i bruk i någon annan stat än Finland, krävs ett intyg som
visar att fordonskombinationen uppfyller de krav som ställs på specialtransportkombinationer i Finland och som utfärdats av ett besiktningsställe som utför besiktning av tunga
fordon. Intyg krävs även om bara ett enda fordon i kombinationen är utländskt. Ett intyg
från ett besiktningsställe behövs emellertid inte i fråga om en fordonskombination som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat, om det i registreringsstaten har utfärdats ett intyg
ur vilket tillståndsmyndigheten kan konstatera att fordonskombinationen uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd för specialtransport. Ett intyg på finska eller svenska eller en officiell översättning av intyget till finska eller svenska ska på begäran visas
upp för trafikövervakaren.
Tillståndsmyndigheten får återkalla ett tillstånd för specialtransport för viss tid eller helt
och hållet, om tillståndshavaren inte iakttar gällande bestämmelser eller föreskrifter om
specialtransport eller de villkor som tillståndet för specialtransport förenats med, eller om
förutsättningarna för beviljande av tillstånd inte längre uppfylls. Om det är oskäligt att återkalla tillståndet, får tillståndshavaren i stället ges en anmärkning eller en skriftlig varning.
Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om förutsättningarna för beviljande av tillstånd för specialtransport samt om när en transport kräver tillstånd för specialtransport.
88 a §
Transport av barn i fordon
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
En skyddsanordning för barn som används i en bil ska vara typgodkänd i enlighet med
E-reglementet nr 44/03, E-reglementet nr 129 eller kommissionens direktiv 2000/3/EG
om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 77/541/EEG om bilbälten
och fasthållningsanordningar i motorfordon eller i enlighet med en senare version eller
ändring av nämnda E-reglemente eller direktiv.
————
Denna lag träder i kraft den 28 augusti 2017.
Tillstånd för specialtransport som är i kraft vid ikraftträdandet av denna lag förblir i
kraft.
Helsingfors den 28 juni 2017
Republikens President
Sauli Niinistö
Kommunikationsminister Anne Berner
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