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942/2018

Lag
om ändring av fordonslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i fordonslagen (1090/2002) 1, 3, 7, 19 b, 20, 21, 24, 24 a, 24 b, 26, 27, 27 a, 29,

29 b, 31, 34, 34 a, 36, 39 b, 45, 48, 50 c, 50 e, 53, 53 a, 58, 60 a, 61 a, 62, 65 a, 65 b, 66 a,
66 c, 66 f, 69 a, 74–77, 79, 80, 84–86, 88, 93, 95 a, 96 och 98 §,

sådana de lyder, 1 § i lagarna 226/2009 och 1042/2014, 3 § i lagarna 226/2009,
961/2013, 176/2015, 1609/2015, 507/2017 och 306/2018, 7, 19 b, 24 a, 24 b, 27, 29, 36,
50 c, 61 a och 62 § i lag 507/2017, 20, 24, 29 b, 39 b och 79 § i lag 1042/2014, 21 § i lag
730/2018, 26, 34 a, 65 b, 69 a, 77 och 88 § i lag 276/2010, 27 a § i lagarna 507/2017 och
306/2018, 31, 34 och 95 a § i lag 1609/2015, 45 § i lagarna 226/2009 och 276/2010, 48 §
i lagarna 276/2010 och 1042/2014, 50 e § i lagarna 226/2009 och 507/2017, 53, 53 a och
58 § i lag 473/2017, 60 a och 65 a § i lagarna 233/2007 och 276/2010, 66 a § i lagarna
176/2015 och 507/2017, 66 c och 98 § i lag 176/2015, 66 f § i lagarna 233/2007, 276/2010
och 176/2015, 74 och 75 § delvis ändrade i lag 276/2010, 76 § i lagarna 276/2010 och
507/2017, 80 § i lagarna 1042/2014 och 1609/2015, 84 § i lagarna 233/2007 och
507/2017, 85 § i lagarna 961/2013 och 473/2017, 86 § i lagarna 276/2010 och 1609/2015,
93 § i lagarna 276/2010 och 473/2017 samt 96 § i lagarna 992/2016, 473/2017 och
728/2017, som följer:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag gäller, i fråga om fordon som används på vägar som avses i vägtrafiklagen
(267/1981) och på andra platser, fordonens

1) klassificering,
2) konstruktion, manöverorgan, utrustning, system, komponenter och separata teknis-

ka enheter,
3) miljöegenskaper,
4) godkännande för trafik samt registrering,
5) periodiska och övriga besiktningar i syfte att kontrollera fordons skick och register-

uppgifter samt ändra dessa.
Denna lag gäller tekniska vägkontroller av fordon.
Denna lag gäller import, tillverkning för försäljning, saluföring, försäljning och annan

överlåtelse av nya snöskotrar samt av nya fordon avsedda för vägtrafik samt av sådana
system, komponenter och separata tekniska enheter och sådan utrustning om vilkas tek-
niska egenskaper eller godkännandemärkningar föreskrivs i denna lag eller med stöd av
den.
RP 61/2018
RP 104/2018
KoUB 21/2018
RSv 102/2018
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Denna lag gäller installation och reparation av snöskotrar samt av fordon avsedda för
vägtrafik samt av sådana system, komponenter och separata tekniska enheter och sådan
utrustning om vilkas tekniska egenskaper eller godkännandemärkningar föreskrivs i den-
na lag eller med stöd av den.

Denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den ska til-
lämpas på militärfordon. Om det behövs med hänsyn till ett militärfordons särskilda an-
vändningssyfte eller konstruktion, kan det dock genom förordning av försvarsministeriet
föreskrivas om undantag från denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av
den samt genom föreskrifter av huvudstaben meddelas bestämmelser som avviker från de
föreskrifter som Transport- och kommunikationsverket meddelat.

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) fordon en anordning som är avsedd för färd på marken och som inte löper på skenor,
2) motordrivet fordon ett fordon som drivs med maskinkraft; motordrivna fordon är bi-

lar, mopeder, motorcyklar och tre- och fyrhjuliga fordon i kategori L samt traktorer, mo-
torredskap och terrängfordon,

3) släpfordon ett fordon som kopplas till ett annat fordon och som inte är avsett att vara
självgående,

4) militärfordon ett fordon som innehas av försvarsmakten eller ett fordon som särskilt
är avsett för försvarsmakten samt ett fordon som är avsett för Förenta nationernas freds-
bevarande verksamhet och befinner sig i Finland,

5) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
6) register det trafik- och transportregister som avses i lagen om transportservice

(320/2017),
7) typgodkännande ett förfarande genom vilket en typgodkännandemyndighet certifie-

rar att en fordonstyp, ett system, en komponent, en separat teknisk enhet eller en utrustning
uppfyller de tekniska kraven,

8) etappvist typgodkännande ett förfarande där en typgodkännandemyndighet ensam
eller tillsammans med en godkännandemyndighet i en annan EES-stat eller i landskapet
Åland certifierar att en ej färdigbyggd eller en färdigbyggd fordonstyp, enligt byggnads-
stadiet, uppfyller de gällande tekniska kraven,

9) enskilt godkännande ett förfarande genom vilket det konstateras att en enskild bil el-
ler dess släpvagn, oavsett om den är unik eller inte, uppfyller de gällande kraven,

10) registreringsbesiktning kontroll som utförs för att klassificera och registrera ett en-
skilt fordon och för att konstatera överensstämmelse med kraven,

11) kopplingsbesiktning kontroll som utförs för godkännande av koppling mellan ett
dragfordon och ett eller flera släpfordon,

12) ändringsbesiktning kontroll som utförs för att ändringar av ett fordon ska kunna
godkännas och de uppgifter om ett fordon som antecknats i registret ska kunna ändras eller
kompletteras,

13) periodisk besiktning föreskriven regelbunden kontroll av ett fordons skick under
den tid fordonet används och av uppgifter som antecknats i registret,

14) teknisk vägkontroll på väg eller någon annanstans förrättad kontroll av skicket hos
fordon och av de uppgifter som antecknats i registret,

15) första registrering den åtgärd då identifieringsuppgifter om ett fordon och uppgif-
ter om ägande, innehav, den som ansvarar för användningen av bilen, trafikförsäkring och
användningsändamål första gången antecknas i registret i Finland,
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16) ändringsregistrering anteckning i registret av förändringar som i fråga om fordonet
skett i uppgifterna om ägande, innehav, den som ansvarar för användningen av bilen samt
trafikförsäkring och användningsändamål,

17) system sådan apparatur i ett fordon som utgör en väsentlig del av fordonet och som
i allmänhet inte kan lösgöras i separata komponenter, såsom bromssystem, avgasrenings-
system eller inredningsdetaljer,

18) komponent en anordning som är avsedd att utgöra en del av ett fordon och som kan
lösgöras eller installeras i fordonet och typgodkännas särskilt, samt komponenter som av-
ses i de EU-förordningar som nämns i 2 a § 2 och 3 mom.,

19) separat teknisk enhet en anordning som är avsedd att utgöra en del av ett fordon
och som hänför sig till en viss fordonstyp och som kan typgodkännas särskilt eller som en
del av ifrågavarande fordonstyp, såsom underkörningsskydd, och en från fordonet fristå-
ende anordning som används i trafik, såsom skyddshjälm eller skyddsanordning för barn,

20) utsedd teknisk tjänst en inrättning som Finland utsett till teknisk tjänst och som an-
mälts till Europeiska kommissionen eller Förenta nationernas generalsekretariat,

21) tillverkarens representant den som tillverkaren av fordon, system, komponenter el-
ler separata enheter befullmäktigat att företräda denne inför godkännandemyndigheten
och agera på dennes vägnar i frågor som gäller typgodkännande eller enskilt godkännande,

22) registreringsintyg ett dokument om första registrering, ändringsregistrering, av-
ställning och påställning som utfärdats av den som utför registrering och som intygar att
fordonet är registrerat och av vars del I (teknisk del) framgår uppgifter som gäller fordo-
nets ägare och innehavare samt vissa av fordonets tekniska data och vars del II
(anmälningsdel) är avsedd för anmälan av förändringar i registeruppgifterna,

23) den som ansvarar för användningen av en bil en i Finland bosatt myndig fysisk
person som är en bils huvudsakliga förare utan att vara dess ägare eller innehavare eller,
om bilen inte har någon huvudsaklig förare, som har uppgifter om bilens förare; den som
ansvarar för användningen av en bil ska ha körrätt minst för fordon av klass B,

24) CE-märkning märkning enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med salu-
föring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93,

25) avställning att ett fordon som registrerats första gången tas ur trafik tillfälligt och
att uppgift om detta antecknas i registret,

26) påställning att ett fordon som registrerats första gången och därefter avställts åter
tas i trafik och att uppgift om detta antecknas i registret,

27) slutlig avregistrering att ett fordon som registrerats första gången slutligt tas ur tra-
fik i Finland och att uppgift om detta antecknas i registret,

28) efterkontroll sådan kontroll av ett fordon som underkänts vid besiktning som ska
utföras inom en månad från besiktningen,

29) certifikat en identifieringskod som lämnas till en förhandsanmälare enligt 65 a §
eller till den i registret antecknade ägaren av ett fordon och som visar äganderätten till for-
donet,

30) den som utför registreringar Transport- och kommunikationsverket och en i
IV avd. 4 kap. i lagen om transportservice avsedd tjänsteleverantör som bistår i registre-
ringsuppgifter,

31) klassificeringsvikt den tekniskt tillåtna högsta vikt inklusive last som hjulen över-
för till marken och som ligger till grund för klassificeringen av fordon i kategorierna M,
N och O.
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7 §

Ändring, konstruktion och reparation av fordon

Om inte något annat föreskrivs nedan, får ett fordon som används i trafik inte efter
ibruktagandet repareras, ändras, tillåtas bli ändrat eller förses med tilläggsanordningar så
att fordonet inte längre uppfyller de krav som gällde i Finland vid tidpunkten för det första
ibruktagandet eller därefter. De risker för säkerheten, hälsan eller miljön som fordonets ål-
der och naturliga slitage medför får inte heller öka mer än i ringa omfattning.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om de tekniska
kraven för reparation och iståndsättning av fordon och ändring av fordons konstruktion
samt om sådana smärre undantag och alternativa krav som tillämpas av ändamålsenlig-
hetsskäl vid påvisande av överensstämmelse. De risker för säkerheten, hälsan eller miljön
som undantagen och de alternativa kraven medför får inte öka mer än i ringa omfattning.
Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter även om
säkerhetskraven för strålkastare och lyktor samt andra tilläggsanordningar som installeras
i fordon för särskilda ändamål.

19 b §

Närmare föreskrifter om grundläggande klassificering av fordon

Transport- och kommunikationsverket får meddela sådana närmare föreskrifter om klas-
sificering av i detta kapitel avsedda fordon som följer av kraven i Europeiska unionens for-
donslagstiftning eller som behövs med hänsyn till trafiksäkerheten eller skyddet av miljön.

20 §

Räddningsbil, polisfordon, Tullens fordon och Gränsbevakningsväsendets fordon

Räddningsbil är ett för räddningsväsendet särskilt tillverkat fordon i kategori M eller N,
vars totalmassa är större än 3,5 ton. Som räddningsbil betraktas också andra fordon i ka-
tegori M eller N som innehas av en kommuns eller samkommuns räddningsverk eller av
en myndighet som lyder under statens räddningsförvaltning, av Räddningsinstitutet eller
av en flygplatsoperatör och som används uteslutande för uppgifter inom räddningsväsen-
det. Också manskapsbilar som ägs av en brandkår och som har plats för minst åtta personer
utöver föraren betraktas som räddningsbilar.

Polisfordon är för polisen särskilt tillverkade eller utrustade fordon.
Gränsbevakningsväsendets fordon är för Gränsbevakningsväsendet särskilt tillverkade

eller utrustade fordon.
Tullens fordon är för Tullen särskilt tillverkade eller utrustade fordon.
Bestämmelser om den konstruktion och utrustning samt de färger som räddningsväsen-

det förutsätter i fråga om räddningsbilar samt om utrustning, färgsättning och emblem på
polisfordon och Gränsbevakningsväsendets fordon utfärdas genom förordning av inrikes-
ministeriet. I den förordningen föreskriven färgsättning och föreskrivna emblem på polis-
fordon och Gränsbevakningsväsendets fordon får inte användas på andra fordon. Trans-
port- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om de tekniska kraven på och in-
stalleringen av igenkänningslyktor, varningslyktor, reflektorer, reflekterande märkning
och ljudsignalanordningar som de speciella ändamål som räddningsbilar, polisfordon,
Tullens fordon och Gränsbevakningsväsendets fordon används för förutsätter.

21 §

Ambulans

En ambulans är ett fordon i kategori M som är avsett för transport av sjuka eller skadade
människor och som har specialutrustning för det ändamålet.
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Bestämmelser om närmare klassificering av ambulanser, dimensionering av karosseri
och patientutrymme, prestanda samt medicinsk och annan utrustning utfärdas vid behov
genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Transport- och kommunikations-
verket meddelar föreskrifter om de tekniska kraven på och installeringen av igenkännings-
lyktor, varningslyktor, reflektorer, reflekterande märkning och ljudsignalanordningar som
det speciella ändamål som ambulanser används för förutsätter.

24 §

Museifordon

Ett besiktningsställe godkänner på basis av ett utlåtande som utfärdats högst sex måna-
der tidigare av en landsomfattande registrerad museifordonsförening som museifordon ett
fordon för vilket det har förflutit minst 30 år sedan utgången av tillverkningsåret och som
har hållits i ett skick som motsvarar originalskicket eller restaurerats eller konserverats på
behörigt sätt.

Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov föreskrifter om restaurering
och konservering av museifordon samt om ändamålsenliga ersättande komponenter som
får installeras i ett museifordon och om utbyte av komponenter till sådana som är trafik-
säkrare samt om innehållet i det utlåtande som avses i 1 mom.

24 a §

Specialtransportfordon

Ett specialtransportfordon är ett fordon som har godkänts för sådana specialtransporter
som avses i 2 § 16 punkten i vägtrafiklagen och som utan last överskrider de dimensioner
som är allmänt tillåtna på väg eller som med eller utan last har godkänts för transport som
överskrider den massa som är allmänt tillåten på väg. För att ett specialtransportfordon ska
godkännas för trafik krävs dispens som meddelas av Transport- och kommunikationsver-
ket. En förutsättning för beviljande av dispens är att avvikelsen från kraven inte ökar ris-
kerna för säkerheten, hälsan eller miljön mer än i ringa omfattning och att den inte sned-
vrider konkurrensen.

En dispens enligt 1 mom. krävs inte för ett motorredskap, för ett typgodkänt fordon vars
användning i trafik inte förutsätter tillstånd för specialtransport enligt 87 c § i vägtrafikla-
gen eller för ett typgodkänt fordon för vilket det i registret antecknas uppgift om ett till-
stånd för specialtransport enligt 87 c § i vägtrafiklagen som utgör förutsättning för an-
vändningen av fordonet. För fordon som inte behöver registreras krävs dispens enligt
1 mom. endast om fordonets vikt eller axelmassa överskrider den massa som är allmänt
tillåten på väg.

Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om de tekniska tilläggs-
krav med anknytning till specialtransportfordons användningsändamål som tillämpas vid
godkännande av specialtransportfordon för transportändamål samt om undantag från de
tekniska kraven på fordon. Dessutom meddelar Transport- och kommunikationsverket
närmare föreskrifter om hur överensstämmelse med kraven ska påvisas tekniskt.

24 b §

Närmare föreskrifter om klassificering av fordon som är avsedda för särskilda ändamål

Transport- och kommunikationsverket får meddela sådana närmare föreskrifter om
klassificering av i detta kapitel avsedda fordon som följer av kraven i Europeiska unionens
fordonslagstiftning eller som behövs med hänsyn till trafiksäkerheten eller skyddet av mil-
jön.
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26 §

Tillverkningsnummer och tillverkarskylt

Ett motordrivet fordon och en släpvagn som används i trafik ska ha ett tillverknings-
nummer som getts av tillverkaren, Transport- och kommunikationsverket, ett besiktnings-
ställe eller en utländsk myndighet som sköter fordonsregistrering. En bil och dess släp-
vagn, ett fordon i kategori L och en traktor ska dessutom ha en tillverkarskylt.

27 §

Undantag från kraven på fordons konstruktion, manöverorgan och utrustning

Bestämmelser om undantag från de krav som föreskrivs i 25 § 1 mom. får utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. Undantagen ska vara behövliga med beaktande av fordo-
nens användningsändamål, trafiksäkerhetskraven och möjligheterna att uppfylla de krav
som gäller fordonen.

Fordon som är avsedda att användas av förare eller passagerare med funktionsnedsätt-
ning kan godkännas för transportändamål även om specialanordningen inte uppfyller be-
stämmelser eller föreskrifter, förutsatt att trafiksäkerheten inte nämnvärt äventyras.

Transport- och kommunikationsverket får för enskilda fordon bevilja dispens från de
bestämmelser och föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag i fråga om säkerheten
när det gäller fordons konstruktion, manöverorgan, utrustning, system, komponenter, se-
parata tekniska enheter och andra motsvarande objekt som ska godkännas. En förutsätt-
ning för beviljande av dispens är att avvikelsen från kraven inte ökar riskerna för säkerhe-
ten, hälsan eller miljön mer än i ringa omfattning och att den inte snedvrider konkurrensen.
Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av dispens utfärdas vid behov
genom förordning av statsrådet.

27 a §

Föreskrifter om fordons konstruktion, manöverorgan och utrustning

Transport- och kommunikationsverket meddelar tekniska föreskrifter om
1) de alternativa krav på bromssystemen i bilar och bilsläpvagnar med tryckluftsbrom-

sar som tillämpas vid nationellt typgodkännande, enskilt godkännande, registreringsbe-
siktning och ändringsbesiktning,

2) kraven på dubbar och dubbdäck som är tillåtna för användning i trafik.
Transport- och kommunikationsverket meddelar dessutom vid behov närmare tekniska

föreskrifter om
1) kraven på ett fordons konstruktion och egenskaper,
2) kraven på ett fordons tillverkningsnummer och tillverkarskylt,
3) kraven på system, komponenter, separata tekniska enheter och utrustning för fordon,
4) kraven på lastkorgar och lastutrymmen, fästanordningar som används för lastsäk-

ring och skyddskonstruktioner för fordon som används för godstransport,
5) surrnings- och fästanordningar som används för surrning och säkring av last,
6) sådana andra komponenter, system och separata tekniska enheter som behövs för

fordonets drift än de som avses i 1–3 punkten och för vilka godkännande krävs samt om
annan utrustning än den som avses i 1 mom. 2 punkten,

7) dimensioneringen av transportutrymmet och om de hjälpmedel som behövs för re-
sandet och deras fastsättning när det gäller tillgängliga fordon och andra fordon i kategori
M, dock inte ambulanser, om fordonen kan användas för transport av passagerare på bår
eller personer med funktionsnedsättning,

8) taxametrar samt andra instrument och system som avses i 25 § 2 mom.
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De föreskrifter som avses i denna paragraf ska vara behövliga för att en tillräcklig in-
ternationell allmän kravnivå ska kunna uppnås och en tillräcklig nivå på trafiksäkerheten
och skyddet av hälsan och miljön säkerställas.

29 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter om begränsning av energi- och 
miljökonsekvenser

Bestämmelser om komponenter och egenskaper samt andra motsvarande objekt som
ska godkännas, som hänför sig till begränsning av energi- och miljökonsekvenserna av an-
dra fordon än motorredskap och som krävs för att fordonen i fråga ska kunna godkännas
för transportändamål, utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet. Bestämmelser
om de gränsvärden för buller och utsläpp som tillämpas vid godkännande av sådana for-
don utfärdas också genom förordning av statsrådet.

Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om de
i 1 mom. avsedda tekniska krav på komponenter och egenskaper som hänför sig till be-
gränsning av energi- och miljökonsekvenser. Föreskrifterna ska vara behövliga för att en
tillräcklig internationell allmän kravnivå ska uppnås och en tillräcklig nivå på trafiksäker-
heten och skyddet av hälsan och miljön säkerställas.

Transport- och kommunikationsverket får i fråga om enskilda fordon bevilja dispens
från de bestämmelser och föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag i fråga om
begränsning av fordons energi- och miljökonsekvenser. En förutsättning för beviljande av
dispens är att avvikelsen från kraven inte ökar riskerna för säkerheten, hälsan och miljön
mer än i ringa omfattning och att den inte snedvrider konkurrensen. Närmare bestämmel-
ser om förutsättningarna för beviljande av dispens utfärdas vid behov genom förordning
av statsrådet.

29 b §

Krav på fordon och fordonskombinationer som används vid specialtransporter

Fordon och fordonskombinationer som används vid specialtransporter ska förses med
tillräckliga märkningar, igenkännings- och varningslyktor, reflektorer och andra varnings-
anordningar för att förebygga fara och olägenhet som orsakas av specialtransporter. Trans-
port- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om de märkningar, igen-
kännings- och varningslyktor, reflektorer och andra varningsanordningar som krävs i for-
don och fordonskombinationer som används vid specialtransporter.

Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om kategori, massa och
färger som krävs av varningsfordon som används vid specialtransporter, om varningsskyl-
tar, höjdmätare, varningslyktor, reflektorer och andra varningsanordningar i varningsfor-
don samt om tillbörliga anordningar och redskap som ska användas i varningsfordon vid
reglering av trafiken och tryggande av säkerheten.

De föreskrifter som avses i denna paragraf ska grunda sig på praxis som iakttas allmänt
i Europa.

31 §

Tillämpningsområdet för typgodkännanden

Transport- och kommunikationsverket beviljar EG- och EU-typgodkännande för sys-
tem, komponenter, separata tekniska enheter, fordon i kategorierna M, N, O, L, T, C, R
och S samt motorredskap. Fordon i kategorierna M, N, L, T, C, R och S som inte har be-
viljats EU-typgodkännande kan beviljas nationellt typgodkännande av små serier. Natio-
nellt typgodkännande beviljas andra fordon och annan utrustning avsedda för vägtrafik
7
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samt motorredskap. Nationellt typgodkännande beviljas dock inte trafiktraktorer. Vid typ-
godkännande av små serier tillämpas kvantitativa begränsningar som baserar sig på de
rättsakter som nämns i 30 § 1 mom. E-typgodkännande beviljas system, komponenter och
separata tekniska enheter.

34 §

Typgodkännandemyndighet

I Finland är Transport- och kommunikationsverket typgodkännandemyndighet i fråga
om fordon i kategorierna M, N, L, O, T, C, R och S, motorredskap och terrängfordon lik-
som system, komponenter, separata tekniska enheter och utrustning i dessa.

34 a §

Behörig myndighet i fråga om ärenden som gäller CE-märkta produkter

Om det i denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den förutsätts påvi-
sande av överensstämmelse genom CE-märkning i fråga om en cykel, en snöskoter, en
komponent, ett system eller en separat teknisk enhet är Transport- och kommunikations-
verket behörig myndighet.

36 §

Påvisande av överensstämmelse med kraven vid typgodkännande

Överensstämmelse med kraven enligt 35 § påvisas genom att den som ansöker om god-
kännande lämnar in ett intyg över typgodkännande som utfärdats av en godkännandemyn-
dighet i en EES-stat eller i landskapet Åland eller i en stat som tillämpar E-reglementet i
fråga eller genom kontroller, mätningar, tester och kalkyler som utförs av en utsedd tek-
nisk tjänst.

Genom förordning av statsrådet utfärdas det bestämmelser om
1) de tekniska sätten att vid nationellt typgodkännande av små serier påvisa överens-

stämmelse med andra krav än sådana där det krävs fullständig överensstämmelse enligt de
EU-rättsakter som avses i 30 § 1 mom.,

2) de tekniska sätten att påvisa överensstämmelse med kraven vid nationellt typgod-
kännande,

3) när överensstämmelse med kraven kan påvisas även med hjälp av en utredning som
gjorts av en i 48 § avsedd godkänd sakkunnig.

Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om de
frågor som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten. Dessutom meddelar Transport- och kommu-
nikationsverket, med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom., föreskrifter om de tek-
niska sätten att påvisa dubbars överensstämmelse med kraven.

39 b §

Undantag som tillämpas vid typgodkännande

Transport- och kommunikationsverket kan bevilja smärre enskilda undantag från de be-
stämmelser och föreskrifter om typgodkännande som utfärdats med stöd av denna lag. En
förutsättning för beviljande av undantag är att undantaget inte äventyrar trafiksäkerheten
eller snedvrider konkurrensen.
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45 §

Tillsyn över överensstämmelse vid produktion

Vid överlåtelse av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter ska till-
verkaren och tillverkarens representant se till att fordonet, systemet, komponenten eller
den tekniska enheten till sin konstruktion och utrustning samt sitt skick stämmer överens
med den godkända typen eller förutsättningarna för CE-märkningen.

Tillverkaren eller tillverkarens representant ska utan dröjsmål underrätta typgodkän-
nandemyndigheten om sådana uppgifter om bristande överensstämmelse hos en typ som
kan leda till att typgodkännandet återkallas.

Innan typgodkännande beviljas ska typgodkännandemyndigheten försäkra sig om ett
tillräckligt förfarande som garanterar effektiv tillsyn över produktionens överensstämmel-
se.

Utöver vad som föreskrivs i denna lag ska vid tillsynen över produktionens överens-
stämmelse tillämpas i fråga om EG-typgodkännande de förfaranden som föreskrivs i de
rättsakter som nämns i 30 § 1 mom., och i fråga om E-typgodkännande det förfarande som
föreskrivs i Genèveöverenskommelsen. Transport- och kommunikationsverket meddelar
närmare föreskrifter om hur förfarandena ovan ska tillämpas på tillsynen över produktio-
nens överensstämmelse för nationellt typgodkännande.

Vid bedömning av och därmed förknippad tillsyn över överensstämmelse i fråga om en
produkt som certifierats med CE-märkning iakttas vad som föreskrivs om produkten i det
direktiv eller i de bestämmelser som utfärdats om genomförande av direktivet och som
med stöd av denna lag ska tillämpas på produkten.

48 §

Godkända sakkunniga

Typgodkännandemyndigheten kan på ansökan godkänna en teknisk tjänst, en organisa-
tion som utför testning eller en enskild sakkunnig som godkänd sakkunnig för att utföra i
36 § 2 mom., 45 § 4 mom. eller 50 e § 2 mom. avsedda utredningar eller utredningar som
krävs för registrerings- ändrings- eller kopplingsbesiktning inom sitt kompetensområde
som typgodkännandemyndigheten särskilt slagit fast i sitt beslut. Den godkända sakkun-
niga ska ha de anordningar som förutsätts för uppgifterna och yrkeskunnig personal. Vid
bedömning av anordningarna och personalens kompetens iakttas i tillämpliga delar kraven
enligt de standarder som nämns i 47 § 2 mom. 1 och 2 punkten och förfarandet enligt
47 a § 1 mom.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om innehållet i de
utredningar som avses i 1 mom. och om innehållet i de intyg som gäller eventuella kon-
troller, tester och kalkyler som behövs för utredningarna och i den beskrivning av verk-
samheten för godkända sakkunniga som förutsätts för beslut om godkännande.

50 c §

Krav som gäller enskilt godkännande

Ett fordon som beviljas enskilt godkännande ska till sina miljö- och trafiksäkerhetse-
genskaper uppfylla de krav som gäller för EG-typgodkännande och nationellt typgodkän-
nande av små serier. Transport- och kommunikationsverket får emellertid genom sina fö-
reskrifter ställa sådana alternativa tekniska krav som avviker från dessa, när det gäller be-
viljande av enskilda godkännanden av fordon. Föreskrifterna ska säkerställa en nivå för
trafiksäkerhet och miljöskydd som så långt möjligt motsvarar den nivå som förutsätts vid
EG-typgodkännandet.
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50 e §

Påvisande av överensstämmelse med kraven vid enskilt godkännande

Komponenters, systems och separata tekniska enheters överensstämmelse med kraven
kan vid enskilt godkännande påvisas

1) genom ett av den som ansöker om godkännande inlämnat intyg över EG-typgodkän-
nande av en godkännandemyndighet i en EES-stat eller i landskapet Åland eller en god-
kännandemärkning som påvisar ett godkännande enligt intyget,

2) genom ett intyg över E-typgodkännande av en godkännandemyndighet i en stat som
tillämpar E-reglementet i fråga eller genom en godkännandemärkning som påvisar ett
godkännande enligt intyget.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom., föreskrivs det genom förordning av statsrådet när
överensstämmelse med de tekniska kraven kan påvisas

1) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för den tekniska tjänst
som anmälts av en EES-stat eller en stat som tillämpar E-reglementet,

2) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för en godkänd sakkun-
nig som avses i 48 §,

3) genom någon annan än en i 1 mom. avsedd godkännandemärkning i allmänt inter-
nationellt bruk som fästs på komponenten, systemet eller den separata tekniska enheten,

4) genom tillverkarens mätningar, kalkyler eller tester som baserar sig på förfaranden
som används allmänt,

5) till smärre delar genom kontroller, mätningar, kalkyler och utredningar av den som
beviljar enskilt godkännande.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de tekniska
sätten att påvisa fordonets överensstämmelse med kraven vid enskilt godkännande.

53 §

Innehållet i periodisk besiktning

Varje fordon ska föras till periodisk besiktning för kontroll av fordonets trafikduglighet.
Vid periodisk besiktning av ett fordon kontrolleras att
1) fordonets skick överensstämmer med de bestämmelser som gäller för fordonet,
2) fordonet är tryggt att använda i trafik,
3) fordonet inte orsakar onödiga miljöolägenheter,
4) de uppgifter om fordonet som ska antecknas i registret är korrekta.
Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om komponenter

som ska kontrolleras och kontrollmetoder.

53 a §

Kategorisering av fel och brister

Fel och brister som upptäckts vid periodisk besiktning ska kategoriseras till någon av
följande grupper:

1) mindre fel och brister, som inte har någon betydande inverkan på fordonets säkerhet
eller påverkar miljön,

2) allvarliga fel och brister, som kan äventyra fordonets säkerhet eller påverka miljön
eller som kan orsaka fara för andra trafikanter,

3) farliga fel och brister, som utgör en direkt och omedelbar risk för trafiksäkerheten
eller påverkar miljön.

Om flera mindre eller allvarliga fel eller brister som hör till samma grupp upptäcks hos
ett fordon, kan de med avseende på den samverkan de får kategoriseras som allvarliga eller
farliga.
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Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om kategorise-
ring av fel och brister.

58 §

Besiktningsintyg

Över periodisk besiktning ges ett intyg av vilket framgår resultatet av besiktningen, tid-
punkten för följande besiktning samt eventuella tidsfrister enligt 57 § för reparation av for-
donet. Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om intygets
innehåll.

Intyg över periodisk besiktning av ett fordon som registrerats eller tagits i bruk utom-
lands eller i landskapet Åland eller bevis som avses i artikel 10 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släp-
vagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG gäller i Finland.

60 a §

Påvisande av överensstämmelse med kraven vid registreringsbesiktning

Om ett fordon godkänns för trafik på basis av registreringsbesiktning, kan uppfyllandet
av kraven på fordonets konstruktion, mått eller utrustning påvisas så som avses i 50 e §
1 mom.

Ett giltigt EG-typgodkännande eller ett giltigt nationellt typgodkännande av små serier
som beviljats fordonet eller erkänts i Finland betraktas som bevis på överensstämmelse
med kraven.

När överensstämmelse med kraven påvisas vid registreringsbesiktning ska hänsyn tas
till det intyg över enskilt godkännande som fordonet beviljats i någon annan EES-stat eller
i landskapet Åland eller något annat intyg som beviljats av en myndighet och av vilket
framgår vilka kontroller som fordonet genomgått.

Bestämmelser om när fordons överensstämmelse med kraven, med avvikelse från vad
som föreskrivs i 1 mom., kan påvisas vid registreringsbesiktning så som avses i 50 e §
2 mom. 1–4 punkten eller till smärre delar genom besiktningsställets kontroller, mätning-
ar, kalkyler och utredningar, utfärdas genom förordning av statsrådet.

Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om de
tekniska sätten att påvisa fordons överensstämmelse med kraven vid registreringsbesikt-
ning.

Transport- och kommunikationsverket meddelar dessutom vid behov föreskrifter om de
tekniska sätten att påvisa att ändrade fordon som förts in i landet som begagnade överens-
stämmer med kraven till den del ändringarna gäller andra komponenter och egenskaper än
de som anges i de EU-rättsakter som nämns i 2 a §.

61 a §

Påvisande av överensstämmelse med kraven vid ändringsbesiktning

Vid påvisande av överensstämmelse med kraven vid ändringsbesiktning tillämpas
60 a § 1–3 mom.

Bestämmelser om när fordons överensstämmelse med kraven, med avvikelse från vad
som föreskrivs i 1 mom., kan påvisas vid ändringsbesiktning så som avses i 50 e § 2 mom.
1–4 punkten eller till smärre delar genom besiktningsställets kontroller, mätningar, kalky-
ler och utredningar, utfärdas genom förordning av statsrådet.

Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om de
tekniska sätten att påvisa fordons överensstämmelse med kraven vid ändringsbesiktning.
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Transport- och kommunikationsverket meddelar dessutom vid behov föreskrifter om de
tekniska sätten att påvisa fordons överensstämmelse med kraven vid ändringsbesiktning
till den del ändringarna gäller andra komponenter och egenskaper än de som anges i de
EU-rättsakter som nämns i 2 a §.

62 §

Kopplingsbesiktning

Ett fordon i kategori M eller N och ett fordon i kategori O som ska kopplas till fordonet
eller till dess släpvagn ska föras till kopplingsbesiktning innan kombinationen tas i bruk,
om det är fråga om en fordonskombination som godkänts för specialtransporter eller om
fordonets mekaniska kopplingsanordningar, kopplingen av de elkablar som styr bromsar-
nas funktion eller dimensioneringen eller placeringen av släpbromskopplingarna avviker
från dem som allmänt används i fordon.

Bestämmelser om utförande av kopplingsbesiktning och det intyg som ges över den
samt om registeranmälan av uppgifter om kopplingsbesiktning utfärdas vid behov genom
förordning av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om
kriterierna för när mekaniska kopplingsanordningar, kopplingen av de elkablar som styr
bromsarnas funktion och dimensioneringen av släpbromskopplingarna ska anses vara i
allmän användning i fordon.

65 a §

Förhandsanmälare

Förhandsanmälan får göras av en fordonstillverkare och dennes representant eller, om
fordonet har förts in i landet av någon annan än tillverkarens representant, av en importör
som

1) är en i Finland registrerad juridisk person,
2) är en registrerad skattskyldig enligt 39 § i bilskattelagen, om sammanslutningen för-

handsanmäler bilskattebelagda fordon, eller är registrerad kreditkund hos Tullen, om sam-
manslutningen förhandsanmäler andra än bilskattebelagda fordon som den importerar från
ett land utanför EES-området,

3) är solvent och sakkunnig,
4) av tillverkaren får tillgång till de tekniska uppgifter om ett fordons konstruktion och

utrustning som är ett villkor för godkännande och till intyg över överensstämmelse för
EG-typgodkända fordon eller intyg över typgodkännande för annat fordon, och

5) ingått ett avtal med Transport- och kommunikationsverket om lämnande av uppgif-
ter genom teknisk anslutning eller annars i elektronisk form.

Den som avser att göra en förhandsanmälan ska innan det avtal som avses i 1 mom.
5 punkten ingås visa för Transport- och kommunikationsverket att den uppfyller villkoren
i 1 mom. 1–4 punkten.

65 b §

Fel i förhandsanmälan

Transport- och kommunikationsverket kan bestämma att ett fordon som förhandsan-
mälts av en förhandsanmälare ska genomgå registreringsbesiktning, om bestämmelserna
om förhandsanmälan eller ett avtal enligt 65 a § 1 mom. 5 punkten inte har följts eller om
det i övrigt förekommit fel som är mer än obetydliga när fordonsuppgifterna inlämnats.
Samtidigt kan Transport- och kommunikationsverket förbjuda användningen av felaktigt
gjorda förhandsanmälningar.
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Om det redan tidigare har bestämts att en förhandsanmälares fordon på det sätt som av-
ses i 1 mom. ska registreringsbesiktigas eller om det i övrigt upprepade gånger förekom-
mit fel i förhandsanmälningarna som påpekats för förhandsanmälaren, får Transport- och
kommunikationsverket förbjuda förhandsanmälaren att under viss tid göra förhandsan-
mälningar.

Förhandsanmälaren ska rätta till de fel som före första registreringen uppdagats i upp-
gifter om ett förhandsanmält fordon och underrätta registret om felen. Statsrådet utfärdar
vid behov närmare bestämmelser om rättelse av förhandsanmälningar.

66 a §

Registreringsintyg, registreringsskyltar och certifikat

Transport- och kommunikationsverket utfärdar på begäran ett registreringsintyg när ett
fordon registreras första gången, när en ändringsregistrering görs och när ett fordon av-
ställs eller påställs. Till den som gör en förhandsanmälan som avses i 65 § eller till den i
registret antecknade ägaren av fordonet beviljar Transport- och kommunikationsverket på
begäran ett certifikat.

När ett fordon används i internationell trafik ska del I av registreringsintyget medföras
i fordonet under körning.

När fordon registreras första gången och vid behov när fordon påställs överlämnas re-
gistreringsskyltar med det registreringstecken som identifierar fordonet.

När fordonet får en ny ägare ska den tidigare ägaren ge fordonets certifikat eller gällan-
de registreringsintyg samt registreringsskyltarna till den nya ägaren.

Närmare bestämmelser om registreringstecken, registreringsskyltar, nationalitetsbe-
teckningar och förflyttningsmärken samt om användningen, fastsättningen och skötseln av
registreringsskyltar och nationalitetsbeteckningar och om certifikat och registreringsintyg
och deras användning utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport- och kommuni-
kationsverket fastställer de tekniska detaljerna för registreringsintygen och de uppgifter
som anges i dem, formuläret för de blanketter som används vid registrering samt registre-
ringsskyltarnas mått och andra tekniska egenskaper.

66 c §

Avställning av fordon

Anmälan om att ett fordon avställs ska göras den dag då användningen av fordonet i tra-
fik upphör. Fordonet antecknas i registret som avställt från den dag då anmälan gjordes.
Av särskilda skäl kan dock en dag som infallit före den dag då anmälan gjordes antecknas
som den dag då fordonet avställdes.

Ett fordon som har avställts får användas i trafik och i övrigt fram till utgången av det
dygn då avställningsperioden börjar.

Bestämmelser om Transport- och kommunikationsverkets rätt att i registret anteckna ett
fordon såsom avställt på grund av export eller av något annat särskilt skäl utfärdas genom
förordning av statsrådet.

66 f §

Tillfällig användning av fordon i trafik

Transport- och kommunikationsverket kan bevilja ett affärsföretag, en inrättning eller
någon annan sammanslutning som tillverkar, säljer, utrustar eller reparerar fordon eller
som idkar transportverksamhet eller som bedriver forskning som gäller fordon ett prov-
nummerintyg för högst ett år. Intyget ger begränsad rätt att tillfälligt i trafik och i övrigt
med provnummerskyltar använda ett fordon som inte registrerats första gången i Finland
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eller som avställts i Finland. Transport- och kommunikationsverket kan återkalla prov-
nummerintyget om fordonet med provnummerskyltar används i strid med denna lag eller
vägtrafiklagen eller i strid med bestämmelser som utfärdats med stöd av dem, bestämmel-
serna om fordonsbeskattning eller villkoren i provnummerintyget. Transport- och kom-
munikationsverket kan återkalla samtliga provnummerintyg som en innehavare av ett in-
tyg har, om innehavaren upprepade gånger handlat i strid med bestämmelserna eller vill-
koren eller om detta beteende annars är särskilt allvarligt.

Transport- och kommunikationsverket och Tullen kan för ett fordon som inte registre-
rats första gången i Finland eller som i Finland avställts eller belagts med användningsför-
bud eller körförbud ge förflyttningstillstånd och tillhörande förflyttningsmärken för be-
gränsad användning av fordonet i trafik och i övrigt.

Provnummerintyg och förflyttningstillstånd ska medföras i fordonet under körning. Ge-
nom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om beviljande av provnum-
merintyg och förflyttningstillstånd och om deras giltighetstid, om användning av fordon
med stöd av provnummerintyg eller förflyttningstillstånd samt om andra frågor som gäller
provnummerintyg och förflyttningstillstånd. Transport- och kommunikationsverket beslu-
tar dock om detaljinnehållet i provnummerintyg och förflyttningstillstånd samt om för-
flyttningsmärkens mått och andra tekniska egenskaper.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om temporär eller tillfällig användning i Fin-
land av fordon som registrerats eller tagits i bruk utomlands eller i landskapet Åland samt
om rätten att sporadiskt eller tillfälligt i trafik eller någon annanstans använda även andra
fordon som inte registrerats första gången eller anmälts för användning i trafik.

69 a §

Förbud att ändra registeruppgifter

Om Transport- och kommunikationsverket får veta om en uppenbar oklarhet i fråga om
vem som äger ett fordon eller i fråga om fordonets identifieringsuppgifter, kan verket för
viss tid förbjuda ändring av fordonets registeruppgifter och göra en anteckning om detta i
registret.

74 §

Fordonskontrollanter

Tekniska vägkontroller utförs av polisen. Tullen och Gränsbevakningsväsendet utför
också tekniska vägkontroller inom sitt verksamhetsområde.

För de tekniska vägkontrollerna ordnar Transport- och kommunikationsverket teknisk
sakkunskap till hjälp för fordonskontrollanten genom att med besiktningsställena avtala
om att personer berättigade att utföra besiktningar deltar i kontrollerna i den omfattning
som fordonskontrollanten och Transport- och kommunikationsverket avtalar.

Den som utför besiktningar och som deltar som sakkunnig i tekniska vägkontroller ska
ha ett intyg av besiktningsstället över rätten att delta som sakkunnig i den tekniska väg-
kontrollen. Intyget ska på begäran visas upp för föraren av det fordon som kontrolleras.

I fråga om Transport- och kommunikationsverkets rätt att delta i tekniska vägkontroller
föreskrivs i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet.

75 §

Utomlands konstaterade brister hos fordon som registrerats i Finland

Om en utländsk behörig myndighet anmäler allvarliga fel eller brister hos ett fordon
som registrerats eller tagits i bruk i Finland och som upptäckts i fordonet vid teknisk väg-
kontroll utomlands, kan polisen bestämma att fordonet ska genomgå i 85 § avsedd kon-
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trollbesiktning i Finland vid äventyr att fordonet inte får användas i trafik om det inte förts
till kontrollbesiktning inom den tid som polisen föreskrivit. Genom förordning av statsrå-
det utfärdas bestämmelser om på vilka villkor ett sådant fordon med användningsförbud
får framföras till kontrollbesiktning.

Transport- och kommunikationsverket har trots bestämmelserna om sekretess rätt att
till polisen lämna ut de uppgifter enligt 1 mom. som verket fått av utländska myndigheter.

76 §

Utbyte av information och övrigt samarbete med myndigheter i andra stater och i 
landskapet Åland

Polisen, Tullen, Gränsbevakningsväsendet och Transport- och kommunikationsverket
ska inom sitt verksamhetsområde bistå de behöriga myndigheterna i EES-staterna så som
avses i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU om tekniska väg-
kontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av
direktiv 2000/30/EG.

Transport- och kommunikationsverket meddelar den behöriga myndigheten i staten i
fråga eller i landskapet Åland de uppgifter som avses i artikel 7.2 första och tredje stycket
i det direktiv som nämns i 1 mom. Transport- och kommunikationsverket kan samtidigt
begära att den behöriga myndigheten i staten i fråga eller i landskapet Åland vidtar de åt-
gärder som avses i artikel 7.2 andra stycket.

Trots bestämmelserna om sekretess har polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet
rätt att lämna Transport- och kommunikationsverket sådana i 2 mom. avsedda uppgifter
som de fått vid tekniska vägkontroller, och Transport- och kommunikationsverket har rätt
att lämna den behöriga myndigheten i staten i fråga de uppgifterna och övriga i 2 mom.
avsedda uppgifter.

Närmare bestämmelser om översändande av uppgifter enligt denna paragraf och om be-
gäran att vidta åtgärder får utfärdas genom förordning av statsrådet.

77 §

Internationell rapportering om tekniska vägkontroller

Närmare bestämmelser om inlämnande av rapporter om tekniska vägkontroller till
Transport- och kommunikationsverket och kommissionen samt om lämnande av kontakt-
information och begäran till behöriga myndigheter i EES-staterna utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

79 §

Marknadstillsyn som gäller fordon, komponenter och separata tekniska enheter

Transport- och kommunikationsverket är tillsynsmyndighet i fråga om tillverkning av
och handel med fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter och utrustning
som avses i 6 § 2 och 3 mom. Tullen är tillsynsmyndighet i fråga om övervakning av im-
port från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till Finland.

Förbudet enligt 6 § 2 och 3 mom. gäller inte fordon, komponenter eller separata teknis-
ka enheter, vilka på grund av slitage eller av någon annan orsak är odugliga för det ur-
sprungliga ändamålet, om detta anges synligt genom en anteckning på de fordon, kompo-
nenter eller separata tekniska enheter som saluförs eller på deras förpackningar eller om
det annars klart framgår att ett fordon, en komponent eller en separat teknisk enhet säljs
som skrot eller för något annat ändamål än för att som sådana användas i trafik.
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Transport- och kommunikationsverket är den tillsynsmyndighet som avses i artikel 12
i Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1222/2009 om märkning av däck vad
gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar.

80 §

Fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som medför fara

Om typgodkännandemyndigheten bedömer att något fordon eller system eller någon
komponent eller separat teknisk enhet som avses i den rättsakt som avses i 30 § 1 mom. 1
punkten medför allvarlig fara för trafiksäkerheten, arbetarskyddet, miljön eller hälsan trots
att den är försedd med ett giltigt intyg över överensstämmelse, kan typgodkännandemyn-
digheten för högst sex månader förbjuda första registrering eller försäljning av ett sådant
fordon, ett sådant system, en sådan komponent eller en sådan teknisk enhet. Typgodkän-
nandemyndigheten ska utan dröjsmål och trots bestämmelserna om sekretess anmäla detta
till godkännandemyndigheterna i de övriga EES-staterna och i landskapet Åland, godkän-
nandemyndigheterna i de stater som tillämpar E-reglementet i fråga, Europeiska kommis-
sionen och, om så förutsätts i den rättsakt som avses i 30 § 1 mom. 1 punkten, tillverkaren
av fordonet samt uppge grunderna för sitt beslut.

Om en medlemsstat som meddelat typgodkännande gör en i 1 mom. avsedd fara som
anmälts till den stridig, ska typgodkännandemyndigheten försöka lösa meningsskiljaktig-
heten genom samråd med den myndighet som beviljat godkännandet.

Om Transport- och kommunikationsverket bedömer att en komponent eller separat tek-
nisk enhet som är försedd med CE-märkning enligt denna lag eller med stöd av den utfär-
dade bestämmelser medför allvarlig fara för trafiksäkerheten, arbetarskyddet, miljön eller
hälsan trots att den är försedd med tillräckliga märkningar, kan Transport- och kommuni-
kationsverket förbjuda att sådana komponenter och separata tekniska enheter säljs eller tas
i bruk. I sådana fall ska Transport- och kommunikationsverket förfara enligt 44 a §.

Om en cykel eller någon annan än en typgodkänd komponent eller separat teknisk enhet
medför fara för förarens hälsa eller egendom, ska konsumentsäkerhetslagen (920/2011)
tillämpas.

84 §

Föreläggande om körförbud

Om det vid en teknisk vägkontroll eller annars konstateras att ett fordon till sin kon-
struktion eller utrustning eller till sitt skick inte uppfyller kraven, om fordonet är belagt
med användningsförbud eller om fordonet har använts i strid med bestämmelserna om re-
gistrering eller om temporär eller tillfällig användning av oregistrerat fordon i trafik, kan
en polisman, tullman eller gränsbevakningsman förhindra att fordonet används i trafik el-
ler någon annanstans och ge fordonet körförbud genom att avlägsna registreringsskyltarna
och omhänderta förflyttningsmärkena, intyget över registrering, provnummerintyget, för-
flyttningstillståndet eller med andra behövliga metoder. Polismannen, tullmannen eller
gränsbevakningsmannen får ändå meddela skriftligt tillstånd att föra fordonet till en be-
stämmelseort, för reparation eller besiktning. Om en brist i fordonet inte medför omedel-
bar fara för trafiksäkerheten eller betydande olägenhet för miljön, kan en polisman, tull-
man eller gränsbevakningsman utan att förhindra att fordonet används förelägga en tid
inom vilken bristen ska avhjälpas.

Transport- och kommunikationsverket får meddela körförbud för ett fordon, om fordo-
nets konstruktion har ändrats i strid med det som föreskrivs i 7 § eller i föreskrifter som
meddelats med stöd av den paragrafen.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om hantering och återställande av omhän-
dertagna handlingar och avlägsnade skyltar enligt 1 mom.
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85§

Föreläggande om kontrollbesiktning

Om en polisman, tullman eller gränsbevakningsman anser att de fel eller brister som
upptäckts hos ett fordon kan medföra en sådan olägenhet för miljön eller en sådan säker-
hetsrisk att det är motiverat att utföra en grundligare kontroll än kontroll på väg, kan han
eller hon bestämma att fordonet ska besiktas (kontrollbesiktning). Transport- och kommu-
nikationsverket ersätter besiktningsstället med de skäliga kostnaderna för en sådan kon-
trollbesiktning, 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 kontrollbesiktas om en tidigare given uppmaning att reparera fordonet inte
har följts. Ett fordon som inte inom den tid som polismannen, tullmannen eller gränsbe-
vakningsmannen bestämt har förts till kontrollbesiktning får inte användas i trafik förrän
det har godkänts vid en kontrollbesiktning. På kontrollbesiktning tillämpas 53, 53 a, 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. Kontrollbesiktning kan också föreläggas i fråga om fordon
som registrerats eller tagits i bruk i landskapet Åland eller utomlands.

86 §

Skyldighet att reparera fordon och återkallande

Om sådana fel eller avvikelser som medför allvarlig fara för trafiksäkerheten eller av-
sevärd olägenhet för miljön eller hälsan konstateras i en fordonstyp i kategori M, N, O el-
ler L som har godkänts för användning i trafik i Finland men som inte är en fordonstyp
som är EG- eller EU-typgodkänd i enlighet med någon av de EU-förordningar som avses
i 2 a §, eller i en del av fordonen av en sådan typ, ska fordonstillverkaren, tillverkarens re-
presentant och importören underrätta Transport- och kommunikationsverket om alla på-
gående kampanjer för återkallande, de objekt som ska repareras och kännetecknen för ut-
förd reparation så snart fordonstillverkaren har inlett en kampanj för återkallande för en
sådan fordonstyp i Finland eller någon annanstans inom en EES-stats territorium. Fordon-
stillverkaren, tillverkarens representant och importören ska se till att felet eller avvikelsen
avhjälps i fråga om alla nämnda fordon som används i Finland. Tillverkaren, tillverkarens
representant och importören ska underrätta Transport- och kommunikationsverket om när
kampanjen för återkallande har slutförts och alla fordon har reparerats.

Om tillverkaren av en fordonstyp, tillverkarens representant eller importören försum-
mar sin underrättelseskyldighet i fråga om en kampanj enligt 1 mom., kan Transport- och
kommunikationsverket förelägga den försumlige vite enligt viteslagen.

Om alla fordon enligt 1 mom. inte kan repareras med åtgärder som tillverkaren, tillver-
karens representant eller importören vidtar, ska denna meddela Transport- och kommuni-
kationsverket tillverkningsnumren på de oreparerade fordonen. Transport- och kommuni-
kationsverket ska uppmana ägarna till oreparerade fordon att föra sitt fordon för repara-
tion. Ett besiktningsställe kan också i samband med periodisk besiktning ge ägaren eller
innehavaren en reparationsuppmaning. Transport- och kommunikationsverket kan genom
anteckning i registret om att fordonet avställs, genom meddelande av körförbud eller på
annat sätt förhindra användningen av ett fordon som trots uppmaning inte förs för repara-
tion.

Bestämmelser om skyldighet att ersätta reparation av felaktiga fordon finns i konsu-
mentskyddslagen (38/1978).
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88 §

Tillsynsmyndighet vid installationer och reparationer

Transport- och kommunikationsverket är tillsynsmyndighet vid installation och repara-
tion av system, komponenter och separata tekniska enheter avsedda i 87 § 1 mom.

93 §

Fordonstillverkarens anvisningar samt tekniska uppgifter som behövs vid besiktning av 
fordon

Fordonstillverkaren, tillverkarens representant och importören ska lämna Transport-
och kommunikationsverket sådana särskilda anvisningar av tillverkaren som Transport-
och kommunikationsverket förutsätter och som behövs vid besiktning eller teknisk väg-
kontroll av fordon.

Fordonstillverkaren eller tillverkarens representant ska också lämna de tekniska uppgif-
ter som behövs vid besiktning av fordon. Närmare bestämmelser om vilka uppgifter som
ska lämnas och hur uppgifterna ska lämnas får utfärdas genom förordning av statsrådet.

95 a §

Kontaktpunkt för fordonsbesiktning och tekniska vägkontroller

Transport- och kommunikationsverket är en sådan kontaktpunkt som avses i artikel 15
i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk provning av motorfor-
dons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv
2009/40/EG samt i artikel 17 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU om
tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upp-
hävande av direktiv 2000/30/EG.

Transport- och kommunikationsverket ska sända Europeiska kommissionen en anmä-
lan om att det utsetts enligt 1 mom. på det sätt som förutsätts i de direktiv som nämns i
1 mom.

96 §

Fordonsförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1) underlåter att fullgöra den reparationsskyldighet som föreskrivs i 5 eller 57 §,
2) bryter mot användningsförbud eller körförbud enligt 6 § 1 mom. eller 51, 56, 57, 75

eller 84 §,
3) bryter mot det förbud mot tillverkning, import, saluföring, försäljning eller annan

överlåtelse som föreskrivs i 6 § 2 eller 3 mom.,
4) underlåter att fullgöra den skyldighet att hålla ett fordon trafikdugligt som föreskrivs

i 9 § 2 mom.,
5) underlåter att fullgöra den besiktningsskyldighet som föreskrivs i 61 eller 62 §,
6) bryter mot kravet enligt 66 a § 5 mom. om användning, fastsättning eller skötsel av

registreringstecken, registreringsskyltar, förflyttningsmärken eller nationalitetsbeteck-
ningar,

7) använder ett i 66 f § avsett provnummerintyg eller förflyttningstillstånd i strid med
paragrafen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

8) bryter mot skyldigheten enligt 71 § att tillåta utförandet av teknisk vägkontroll,
9) vägrar att visa upp de handlingar som avses i 71 § eller att lämna de handlingar som

avses i 93 § eller att ge i 71 § avsedda personer tillträde till fordonet eller i 82 § avsedda
myndigheter eller personer tillträde till den plats där den som importerar, tillverkar eller
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säljer fordon, komponenter eller separata tekniska enheter tillverkar, lagrar eller säljer
dem, eller hindrar myndigheterna eller personerna i fråga från att ta prov för undersök-
ningar eller få behövliga handlingar eller uppgifter om egenskaperna hos eller om godkän-
nandet av fordon, komponenter eller separata tekniska enheter,

10) försummar att ge den beskrivning som föreskrivs i 93 c §,
11) utför installations- och reparationsarbeten enligt 87 § utan behörigt tillstånd eller i

strid med den begränsning som föreskrivs i 90 §,
12) vägrar att ge i 91 § avsedda myndigheter eller personer tillträde till den plats där

system, komponenter eller separata tekniska enheter installeras eller repareras,
13) underlåter att fullgöra skyldigheten enligt 78 § att skaffa tillstånd för att bjuda ut

för försäljning eller sälja komponenter och tekniska enheter,
14) bryter mot ett förbud mot första registrering eller försäljning som meddelats med

stöd av 80 § 1 mom.,
15) försummar att lämna sådan information som föreskrivs i en EU-rättsakt som

innehåller tekniska krav och hänför sig till de rättsakter som nämns i 30 § 1 mom. och som
kan leda till att fordon, komponenter, separata tekniska enheter eller utrustning avlägsnas
från marknaden,

16) underlåter att fullgöra sin anmälningsskyldighet enligt 45 § 2 mom., 46 § 4 mom.,
81 § 2 mom. eller 86 a § 1 mom.,

17) underlåter att fullgöra den skyldighet som ålagts tillverkaren att tillhandahålla ma-
terial som avses i 46 a § 2 mom. 3 punkten eller material som behövs för verksamhet enligt
49 §,

18) försummar att tillhandahålla information som avses i 93, 93 a och 93 b §, eller
19) bryter mot förbudet enligt 20 § 5 mom. att på andra fordon använda den färgsätt-

ning och de emblem som polisfordon och Gränsbevakningsväsendets fordon använder,
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för
fordonsförseelse dömas till böter.

För fordonsförseelse döms också den som uppsåtligen ger en utsedd teknisk tjänst, en
godkänd sakkunnig eller en beviljare av enskilda godkännanden information som till sin
juridiska betydelse är inkorrekt vid kontroller, mätningar eller tester som utförs för förfa-
randet för godkännande av eller för ett förfarande för att från marknaden dra bort fordon,
komponenter, separata tekniska enheter eller utrustning, eller vid tester eller bedömningar
som utförs för tillsyn över produktionens överensstämmelse.

För fordonsförseelse döms också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1) försummar den skyldighet med avseende på åtkomst till uppgifter som behövs vid

reparation och underhåll som föreskrivs i Europeiska unionens förordning om tekniska
krav vilken kompletterar de rättsakter som avses i 30 § 1 mom.,

2) försummar den skyldighet med avseende på användning av reagens i systemet för
begränsning av utsläpp för fordon då fordonet används i trafik som föreskrivs i Europeiska
unionens förordning om tekniska krav vilken kompletterar de rättsakter som avses i 30 §
1 mom., eller

3) bryter mot det förbud att använda anordningar som begränsar funktionen av ut-
släppsbegränsande system eller mot det förbud att ändra utsläppsbegränsande system i
strid med bestämmelserna om överensstämmelse som föreskrivs i Europeiska unionens
förordning om tekniska krav vilken kompletterar de rättsakter som avses i 30 § 1 mom.

Bestämmelser om ordningsbot som enda straff för fordonsförseelse vid överträdelse av
de allmänna säkerhetskraven för fordon som föreskrivs i 4 § 1 mom., det krav på konstruk-
tion, utrustning eller skick för motordrivna fordon eller släpfordon som föreskrivs i 4 §,
7 § 1 mom. eller 9 § 1 mom., det förbud mot användning av ett obesiktigat, oregistrerat
eller avställt fordon som föreskrivs i 8 § 1 mom. eller 85 § 1 mom., den skyldighet avse-
ende registeranmälan som föreskrivs i 64 § 1 mom. samt den skyldighet att medföra hand-
lingar som föreskrivs i 66 a § 1 mom. finns i lagen om ordningsbotsförseelser (986/2016).
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Vid en fordonsförseelse ska eftergift ske i fråga om anmälan, förundersökning, åtal och
straff, om sådan tilläggsskatt som avses i 47 a § i fordonsskattelagen (1281/2003) kan på-
föras för samma gärning. Myndigheten ska då göra en anmälan om användningen av for-
donet till Transport- och kommunikationsverket.

98§

Sökande av ändring

Omprövning av ett beslut om godkännande eller besiktning av ett fordon som har fattats
av ett besiktningsställe får begäras hos Transport- och kommunikationsverket på det sätt
som anges i förvaltningslagen.

Ett beslut som Transport- och kommunikationsverket fattat med anledning av en begä-
ran om omprövning eller som verket annars meddelat med stöd av denna lag får överkla-
gas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996). Ett beslut som polisen, Tullen eller Gränsbevakningsväsendet med-
delat med stöd av denna lag får också överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen
på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.

I ett beslut av förvaltningsdomstolen som gäller åtgärder enligt 42 §, återkallande av
godkännande enligt 50 §, återkallande av provnummerintyg enligt 66 f §, återkallande av
tillstånd enligt 78 §, förbud enligt 80–82 §, återkallande av typgodkännande enligt 86 a §
samt återkallande av tillstånd enligt 92 § får överklagas genom besvär på det sätt som ang-
es i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär an-
föras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut som har fattats med stöd av denna lag ska iakttas trots ändringssökande, om
inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat.

————
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.
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