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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING
till Landstinget med förslag till landskapslag angående ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning av vissa i
riket gällande författningar rörande
explosionsfarliga ämnen.
I riket har den 28 mars 1977 givits en förordning om avgifter,
som skall erläggas för vissa förrättningar, vilka avses i

för-

ordningar och beslut utfärdade med stöd av lagen om explosionsfarliga ämnen (FFS 287/77). Genom denna förordning fastställes
de avgifter som ägaren eller innehavaren av anordning för explosionsfarliga ämnen skall erlägga till staten eller kommun för
förrättningar, inspektioner, besiktningar och granskningar med
avseende på ifrågavarande anordning.
Enligt landskapslagen om tillämpning av vissa i

riket gällande

författningar rörande explosionsfarliga ämnen (12/71) stadgas i
3 § att efterlevnaden av lagens bestämmelser och de i

1 § 1 mom.

uppräknade författningarna övervakas av landskapsstyrelsen och
av de övriga övervakningsmyndigheter i

landskapet vilka ombetrotts

sagda uppgift, men däremot saknas bestämmelser om avgift för
utförda förrättningar, inspektioner, besiktningar och granskningar. Av denna anledning föreslås en sådan ändring av 3 § 1 mom.
att där införes rätt för landskapsstyrelsen att bestämma för vilka förrättningar avgift skall erläggas till landskapet eller
kommun ävensom avgifternas storlek.
Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till
an tagande
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning av
vissa i

riket gällande författningar rörande explosionsfarliga

ämnen.
I enlighet med landstingets beslut ändras

3 § 1 mom.

skapslagen den 6 april 1971 om tillämpning av vissa i

land-

riket

gällande författningar rörande explosionsfarliga ämnen (12/71)
som

följer:
3 §•

Efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag och de i

1 §

1 mom. uppräknade författningarna övervakas av landskapsstyrelsen
och av de övriga övervakningsmyndigheter

i

landskapet vilka

ombetrotts sagda uppgift. Landskapsstyrelsen kan bestämma att
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ägare eller innehavare av i sagda författningar avsedd anordning skall erlägga avgift till landskapet eller kommun för förrättningar, inspektioner, besiktningar och granskningar, vilka
avses i de i 1 § 1 mom . uppräknade författningarna samt fastställa avgifternas storlek. För övervakningen kan landskapsstyrelsen anlita även

i

riket verkande inspektorat.

Mariehamn den 9 februari 1978
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