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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till Lands

tinget med förslag till landskapslag om till

lämpning av vissa i riket gällande författningar 

rörande transport av farliga ämnen. 

Den 20 juni 1974 utfärdades i riket en lag om transport av farlig:i 

äIIU1en på väg (FFS 510/74), vilken lag trädde i kraft den 1 januari 1975. 

Med stöd av lagen utfärdades den 22 november 1974 en förordning om 

transport av farliga äIIU1en på väg (FFS 861/74). Författningarna är av

sedda att tillämpas vid transport på väg av äIIU1en eller föremål som 

på grund av att de är explosiva, brandfarliga, radioaktiva, giftiga 

eller frätande eller på grund av annan dylik egenskap kan skada männi

skor, egendom eller miljön. 

Landskapet äger enligt 13 § 1 mom. 12 punkten självstyrelselagen för 

Åland lagstiftningsbehörighet då fråga är om allmän säkerhet och enligt 

lagrummets 13 punkt även då fråga är om explosiva ämnen samt ytterligare 

enligt lagrummets 17 punkt då fråga är om regleringen av trafiken. Med 

hänsyn härtill är det uppenbart att landskapet har lagstiftningsbehörighet 

på det rättsområde som nu är i fråga. Behov av lagstiftningsåtgärder på 

området föreligger otvivelaktigt även här. Dock anser landskapsstyrelsen 

att det på grund av sakens natur är tillfyllest om rikets bestämmelser 

antages såsom sådana genom en blankettlag, dock så att de förvaltnings

uppgifter som blir aktuella anförtros landskapets myndigheter. 

Lagen och förordningen om transport av farliga ämnen på väg bifogas 

denna framställning. 

Detaljmotivering. 

~ I denna paragraf föreslås angivet att de ifrågavarande riksförfatt

ningarna skall äga tillämpning i landskapet. För att eventuella ändringar 

i dessa ej skall behöva föranleda ändring av denna lag föreslås, att de 

ändrade bestämmelserna skall äga tillämpning i landskapet från samma tid

punkt som i riket, försåvitt dessa bestämmelser ej står i strid med något 

stadgande i denna lag. 

~ De förvaltningsuppgifter som uppkommer på grund av lagen eller för

ordningen om transport av farliga ämnen handhas huvudsakligen av trafik

ministeriet men även av länsstyrelse och polismyndighet. Dessa uppgifter 

förutom de som ankommer på polismyndigheten föreslås till den del fråga 

är om angelägenheter som faller under landskapets lagstiftningsbehörighet 

här ankomma på landskapsstyrelsen. 
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lj_. övervakningen av efterlevnaden av ifrågavarande författningar an

kommer i riket på trafikministeriet, länsstyrelse samt de lokala polis

och brandmyndigheterna. För landskapets del föreslås att landskapsstyrel

sen ersätter trafikministeriet och länsstyrelse. Ytterligare föreslås 

ett omnämnande av den övervakning som enligt särskilda författningar 

ankommer på arbetarskyddsmyndigheterna . 

Med hänvisning till det anförda förelägges landstinget till antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

om tillämpning av vissa i riket gällande författningar rörande transport 

av farliga ämnen. 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas : 

1 §. 
Vid transport av farliga ämnen på väg skall, utöver vad om trafik och 

transporter är annorstädes stadgat , följande i riket utfärdade författ

ningar äga tillämpning i landskapet Åland: 

1) lagen den 20 juni 1974 om transport av farliga ämnen på väg (FFS 

510/74); och 

2) förordningen den 22 november 1974 om transport av farliga ämnen 

på väg (FFS 861/74) samt med stöd härav utfärdade bestämmelser . 

Sker framdeles ändringar i de i 1 mom. angivna författningarna sådana 

de lyder vid denna lags ikraftträdande, skall de ändrade stadgandena , 

såvitt ej annat följer av bestämmelserna i denna lag , gälla i landskapet 

från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket. 

2 §. 
De förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 § 1 mom. angivna författ

ningarna ankommer på trafikministeriet eller länsstyrelse, ankommer i 

landskapet på landskapsstyrelsen i angelägenheter som omfattas av landska

pets lagstiftningsbehörighet. 

3 §. 
Efterlevnaden av de i 1 § 1 mom. angivna författningarna och de bestäm

melser som utfärdats med stöd därav övervakas av landskapsstyfu'lsen och av 

de lokala polis- och brandmyndigheterna. 

Om den övervakning som ankommer på tarskyddsmyndigheterna är stad-
gat särskilt . 

Mariehamn den 

Landskapsstyrelseledamot 

Lagberednings sekreterare 


