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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om 
ändring av lagen om tillståndspliktig godstrafik på väg 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att den tidpunkt då 
lagen om ändring av lagen om tillståndsplik-
tig godstrafik på väg träder i kraft skall be-
stämmas på nytt. Lagen bestämdes träda i 
kraft den 1 maj 2002, även om ikraftträdelse-
året enligt riksdagens svar är 2001. Av denna 

anledning bör lagens ikraftträdande bestäm-
mas på nytt.  

I samband med avlåtandet av propositionen 
är avsikten att återta republikens presidents 
beslut om fastställande av tidpunkten för la-
gens ikraftträdande. 

————— 
 
 

MOTIVERING 

Riksdagen har gett sitt svar (RSv 112/2001 
rd) på regeringens proposition (RP 79/2001 
rd) om ändring av lagen om tillståndspliktig 
godstrafik på väg. Vid en föredragning för 
republikens president den 21 december 2001 
stadfästes lagen, och det beslutades att den 
skall träda i kraft den 1 maj 2002. Det ansågs 
vara nödvändigt med en övergångstid mellan 
stadfästelsen och publiceringen av lagen 
samt ikraftträdandet eftersom lagen innebär 
att nya företagargrupper, bl.a. skogsmaskins- 
och jordbyggnadsföretagare, börjar omfattas 
av tillståndsplikten även om deras närings-
verksamhet inte förändras.  

I regeringens proposition föreslogs det att 
lagen skall träda i kraft så snart som möjligt 

efter det att den har antagits och blivit stad-
fäst. I lagförslaget hade ikraftträdelsebe-
stämmelsen i övrigt lämnats öppen, men som 
ikraftträdelseår hade antecknats 2001. Be-
stämmelsen ändrades inte under riksdagsbe-
handlingen. Då det inte är möjligt att kom-
plettera ikraftträdelsedagen, som i riksdagen 
lämnats delvis öppen, så att lagen träder i 
kraft senare än det ikraftträdelseår som riks-
dagen bestämt bör saken rättas till genom att 
riksdagen föreläggs ikraftträdelsebestämmel-
sen på nytt. Lagen föreslås träda i kraft den 1 
maj 2002. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 

Lag  

om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om tillståndspliktig 
godstrafik på väg 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras 1 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 21 december 2001 om ändring av 

lagen om tillståndspliktig godstrafik på väg (1350/2001) som följer: 
 
 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2002. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2002. 
 

————— 

Helsingfors den 12 april 2002 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Kommunikationsminister Kimmo Sasi 


