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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -
s e s framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag om brännbara vätskor. 

I landskapet gäller för närvarande rikets förordning av den 29.3 
1924 angående tillverkning, upplag , försäljning och forsling av eldfar."."' 

liga vätskor, med vissa ändringar (FFS 81/24, publicerad i Ålands för-

fattningssamling under N2 13/25). I riket utfärdades den 19. 6 1953 en 1
1 

lag om explosionsfarliga ämnen (FFS 263/53) och med stöd av denna den I 

2.8 1954 en förordning om brännbara vätskor (FFS 335/54), pom upphäver 

ovannämnda förordning av år 1924 om eldfarliga vätpkor. 

Den 30 november 1957 antog Landstinget en landskap plag om explo2ion2-

farliga ämnen, vilken var avsedd att F;Om en motsvarighet till riketp 

lag om explosionsfarliga ämnen berättiga land pkapps t yrelpen att utfärda 

närmare förepkrifter om brännbara vätskor i land pkapsförordning. Lands

tingets beslut förföll emellertid på grund av Republikenp Pre s ident s 

beslut av den 28 mars 1958. Högsta domstolens i ärendet avgivna utlå

tande var av följande lydel se: 

"Till Republikens President. 

I skrivelse den 14 sistlidna februari har justitieministeriet med

delat, att Republikens President vid föredragn ing i statsrådet samma 

dag beslutat infordra Högsta domstolens utlå tande i anledning av Åland s 

l andstings den 30 november 1957 fattade beslut om antagande av land

skapslag om explosionsfarliga ämnen, varhos ministeriet bilagt skrivel

sen landstingets beslut med därtill hörande handlingar och Ål andsde le

gationens yttrande i ärendet. 

Med anledning härav har Högsta domptolen i det syfte 14 § 2 mom. 

självstyrelselagen för Åland den 28 december 1951 s tadgar ägnat ifråga

varande landstingsbeslut granskning och f år i avseende å utlå tande 
vördsamt anföra följande: 

Förevarande landstingsbeslut innehåller stadganden rörande eldfar

liga oljor och explosiva ämnen ävensom s tadganden angående ämnen 9 vilka 

i flera hänseenden ära i eld- och explo s ionsfarlighet jämför~ara med 

eldfarliga oljor och explosiva ämnen. Enligt 13 § 1 mom. 13 punkten 

P.jälvptyrelse l agen för Åland tillkommer landstinget med undantag, var

om nu icke är fråga, lagstiftningsbehörighet beträffande s i ptnämnda 

oljor och ämnen och måste jämlikt 21 punkten sagda moment även anses 

hava rätt till lagst iftning angående antydda övriga ämnen. Enligt 13 § 
1 mom. 11 punkten självstyrelselagen äger landst inget jämväl rätt 

att utfärda de i l andst ingsbeslutet intagna bestämmelserna om vite och 

annat äventyr. I beslutet ingår dessutom stadganden rörande ut söknings-
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väsendet och åligganden för statens myndigheter, beträffande vilka 

ämnen lagstiftningen är uteslutande förbehållen rikets lagstiftande 

organ, ävensom stadganden innehållande straffbestämmelper, vilka en

ligt sistsagda lagrum icke underlyda landstingetp lagstiftningsbehörig

het, men enär dessa ptadganden överenpstämma i sak med mot pvarande 

stadganden i den i riket gällande lagen den 19 juni 1953 om explopionp

farliga ämnen, hava de jämlikt 14 § 4 mom. pjälvstyrelpelagen för vin

nande av enhetlighet och överskådlighet kunnat intagap i landstings

beslutet. 

Enligt självstyrelselagen för Åland kan landptinget i landskapslag 

bemyndiga landskapsptyrelsen att utfärda bestämmelser genom landskaps

förordning, dock endast så vitt angår föreskrifter rörande verkstäl

lighet och tillämpning av landskapslagen, och ingår även ett dylikt 

bemyndigande i förevarande landstingsbesluts 3, 15 och 16 §§. Emeller

tid stadgas i 1 § 1 mom. landstingsbeslutet, att f9r upprätthållande 

av allmän säkerhet samt till skydd för liv och egendom må, utöver vad 

i stadganden om bedrivande av näring därom är föreskrivet, genom land

skapsförordning utfärdas föreskrifter om tillverkning, innehav, för

säljning eller annan överlåtelse, forsling och användning samt kvali

tet av i lagrummet uppräknade ämnen och produkter, pamt i 2 § 1 mom. 

beslutet, att genom landskapsförordning må bestämmas, att i förstnämnda 

moment avsedd verksamhet må bedrivas endast med särskilt tillstånd 

och på godkänd lednings ansvar. Då dessa bemyndiganden för landskaps

styrelsen innebure befogenhet att genom landskapsförordning meddela 

föreskrifter rörande annat än verkställighet och tillämpning av ifråga

varande landskapslag, har landptinget i sistnämnda avpeende överskri

dit sin lagstiftningsbehörighet. På grund härav får Högsta domstolen 

hemptälla, att Republikens Prepident måtte förordna, att det gransk

ning underkastade landw·tingsbeslutet finge förfalla . 

De justitieministeriets pkrivelse bilagda handlingarna återställap 

härjämte. Helsingfors den 21 mars 1958. 

HÖGSTA DOMSTOLEN: 
underskrifter." 

Under de senaste åren har upplagringen och försäljningen av eld
farliga eller brännbara vä~skor ökat i omfattning mycket snabbt bero

ende på motortrafikens tillväxt både på land och till sjöss, införande 

av oljeeldning i uppvärmningsanläggningar, ökad användning av förbrän

ningsmotorer på arbetsplatser m.m. Förråden för flytande bränsle har 

måst förstoras betydligt och nybyggda förråd ha betydligt större kapa

citet än tidigare byggda. En modernisering av lagstiftningen på detta 
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område har av denna orsak varit påkallad. Tiessutom har det på penare 

tid blivit alltmer vanligt, att brännbara vätpkor användap vid arbeten 

och vid . tullverkning i sådan utsträckning, att nödiga åtgärder för 

trygg förvaring av förråd på arbetsplatsen måste vidtaga8. 

Landskapsstyrelsen har anpett en totalrevision av lag~tiftningen be
hövlig ockpå i landskapet. Tiärvidbör vissa stadganden i 1agen om ex

plosionsfarliga ämnen ingå i land~kap ~lagen , som i övrig{ kommer att 

motsvara rikets förordning av år 1954 till väsentliga delar. Ehur~ en 

del av stadgandena i sistnämnda förordhi~g äro av sådan art, att mot~ 
svarande stadganden i landskapet kunde utfärdas i landskapsf~tordhingl 
har landskapsstyrelsen ansett, att en uppdelning av stadgandena på två 

lagstiftningsakter i detta fall icke medför fördfelar, varför samtliga 

i rikets förordning ingående behövliga stadganden upptagits, delvis i 

omarbetad form, i förslaget till land skapslag. 

Tillståndsbeviljande myndigheter äro i riket handels- och industri-

ministeriet, länsstyrelse, magistrat och polismyndighet. Landskapssty

relsen har stannat för, att tillstånd här kunde beviljas av l andskape

styrelsen och polismyndighet, varvid polismyndigheternas behörighet 

skulle få samma qmfattning som i riket medan landskap pstyre l sen skulle 

bevilja tillstånd till alla större upplag samt till teknisk användning 

av brännbara vät skor. I riket tillämpas vid de fall, då handelE;- och 

industriminipteriet beviljar tillptånd, ett annat förfarande än då 

länsstyrelse eller magiptrat är tillptåndsbeviljande myndighet. nenna 

skillnad i förfarandet har landskapsstyrelsen bibehållit i förslaget, 

ehuru tillsvidare så stora upplag, som i riket förutsätta ministeriets 

tillstånd, icke finnas i landskapet. Här kommer sålunda tillsvidare 

blott det något enklare förfarande 1 som i riket tillämpas av länssty

relse och magistrat, till användning. Lagförslaget har därför omdispo

nerats så, att det e~klare förfarandet regleras till först i kap. 2 . 

Särskild uppmärksamhet har ägnats de förråd, s om normalt förvaras på 

arbetsplatser, jordbrukslägenheter, i fordon och fartyg 1 i samband med 

värmeanläggningar samt i butikslokaler. Tie utan tillstånd av stadgandena 

tillåtna mängderna torde vara så stora, att normala förråd kunna håll as 

utan tillstånd. Att märka är dock, att brandmyndigheterna i vissa fall 

böra underrättas om förråden, vilket ur brandsäkerhetssynpunkt och med 

tanke på eventuella eldsvådors bekämpande måste anses nödvändigt. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vörd

samt före l ägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

om brännbara vätskor. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas.: 

1 kap. 

Allmänna stadganden. 

1 §. 

272 

Med brännbar vätska avses i denna lag sådan vätska eller kondense

rad gas vars.flampunkt vid normalt lufttryck är+ 100 celsiusgrader 

eller lägre, samt produkt, som innehåller sådan vätska. Stadgandena 

i denna lag om upplagring och transport skola likväl icke tillämpas 

på sådana färdiga produkter, vilka vid + 15 celsiusgrader eller hög

re temperatur hava fast eller pastaartad konsistens. 

Stadgandena om brandskydd i denna lag skola tillämpas jämväl på 

vätskor, vilkas flampunkt är över + 100 celsiusgrader, då de hante-

ras vid en högre temperatur än deras flampunkt och under sådana för- I 
11 

hållanden, att de kunna föranleda särskild brandfara. 

Denna lag tillämpas icke på sådana vattenlösningar av etylalkohol, 

vilkas flampunkt är över + 20 celsiusgrader, ej heller på andra, i 

alla kvantitetsförhållanden i vatten lösliga brännbara vätskor, vil

kas flampunkt är över + 55 celsiusgrader, och vattenlösningar av dem. 

2 §. 
Denna lag äger icke tillämpning på sådan tillverkning av läkemedel, 

innehållande brännbara vätskor, som med behörigt tillstånd bedrives i 

apoteksvarufabrik eller apotek. 
7Ttöver vad som är stadgat om tillverkning, införsel, innehav, för

säljning och forsling av alkoholdrycker skola med stöd av denna lag 

meddelade säkerhetsbestämmelser iakttagas vid tillverkning, upplagring 

och forsling av etanol och vätskeblandningar, som innehålla etanol. 

3 §. 
Brännbara vätskor indelas i tre klasser: 

I klassen, till vilken höra brännbara vätskor, vilkas flampunkt är 

högst + 20 celsiusgrader, samt under tryck kondenserade brännbara ga
ser; 

II klassen,till vilken höra brännbara vätskor, vilkas flampunkt.är 

över + 20 celsiusgrader men högst + 55 celsiusgrader, och 

III klassen, till vilka höra brännbara vätskor, vilkas flampunkt 

är över + 55 celsiusgrader men högst 100 celsiusgrader. 

4 §. 
Uppstår tvivelsmål därom, till vilken.klass en brännbar vätska hör, 

är Vätskans ägare skyldig att på anfordr·8:11 av vederbörande myndighet 

' 

I 
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på sin bekostnad låta undersöka den i någon av hand el s- och industri

ministeriet enligt lagen om explosionsfarlig a ämnen förordnad forsk

ningsanstalt. 

5 §. 
Brännbara vätskor må yrkesmässigt tillverkas, tekniskt användas, 

försäljas och upplagras av envar, som är berättigad att i stöd av an

mälan idka näring i landskapet, med iakttagande av stadgandena i denna 

lag samt vad annorstädes är särskilt stadgat om ämnen, som tillhöra · 

gruppen brännbara vätskor. 

6 §. 
För tillverkning och upplagring av brännbar vätska för annat än i 

5 § avsett ändamål gäller i tillämpliga delar denna lag; likväl skall 

den, som enligt denna lag är berättigad att inneha brännbara vätskor, 

utan särskilt tillstånd äga rätt att tekniskt använda dem. 
2 kap. 

Om tillverknin och tekni sk användnin • 
För fabriksmässig tillverkni g ~ch teknisk användning av brännbar 

vätska av I eller II klass börlandskapsstyrelsens t'illstånd utverkas, 

så ock för teknisk användning av brännbar vätska av III klass vid en 

temperatur, som är högre än dess flampunkt. Skall i samband med fabrik 

brännbar vätska av III klass upplagras till större mängd än 1.000.000 
liter, skall likaså tillstånd utverkas. 

Utan tillstånd må för idkande av industri e:ller yrke i fabrik eller 

verkstad tekniskt användas samtidigt högst 10 liter brännbar vätska av 

I klass och sammanlagt högst 25 li~er av II och III klass; likväl skall 

också i detta fall tillstånd sökas, om användandet medför särskild brand

fara. 

I , 

Angående upplagring av brännbar vätska gäller, vad därom nedan stadgas . 

Vad i denna lag stadgas om tillverkning av brännbar vätska gäller 

även teknisk användning av sådan. 

8 §. 
Landskapsstyrelsens tillstånd till planerad fabriksmässig tillverk-

ning av brännbar vätska skall sökas skriftligen. I ansökan skola nämnas: 

1) sökandens namn, yrke och hemort; \\ 
2) det vid bedrivandet av rörelsen använda firmanao.net; 

3) platsen, där tillverkningen kommer att äga rum; 

4) de tillverkade brännbara vätskornas slag och klass samt de bränn

bara vätskor, som användas vid tillverkningen av produkterna; 

5) den största mängd i dygnet tillverkad brännbar vätska och den 

maximala kvantitet brännbara vätskor, som man har för avsikt att sam-
tidigt uppbevara i varje verkstad eller omedelbart i samband med sådan ' 1 
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stående förvaringsrum eller i f abrikslager; samt 

6) det största antalet personer, som samtidigt arbetar i varje verk

stad. 
Till ansökan böra fogas: 

1) intyg, som utvisa, att sökanden åtnjuter medborgerligt förtroende 

och icke står under föro.ynderskap sao.t utredning om, att han är berät

tigad att idka näring i landskapet; 

2) ora sökanden är bolag, andels lag eller annan sammanslutning, av

skrift av bolagsordningen eller stadgarna samt utdrag ur handels-, för

enings- eller annat motsvarande register; 

3) utredning om sökandens rätt att använda det i ansökan nälil.Ilda fab

riksoo.rådet; 

4) situationsplan i två exer:iplar, minst i skala 1:2000, över fabriks

området med därtill hörande byggnader och lager, av vilken plan bör fram

gå anordningarna för brandskyddet på orarådet samt inom en fabriksområdet 

omgivande minst etthundrafemtio ueter bred zon jämte byggnader och an

läggningar; 

5) ritningar i två exemplar, oinst i skala 1:100, vilka utvisa arten, 

konstruktionen och placeringen av tillverkningslokal, .. lager11agasin eller 

annat förvaringsrum för brännbara vätskor; sar..it 

6) redogörelse för hur tillverkningen i huvudsak har planerats och 

en schematisk framställning av dess förlopp. 

Skall mer än 1.500 liter brännbar vätska av I och II klass eller mer 

än 1.000.000 liter av III klass santidigt upplagras i samband raed fab

riken, bör samtliga handlingar inlä1mas i två exemplar. 

9 §. 
Landskapsstyrelsen skall, såvida ansökan icke m:iedelbart bör förkas

tas eller 15 § bör tillärapas, bereda dem, vilkas rätt ärendet kan anses 

beröra, tillfälle att avgiva utlåtande över ansökan. 

Förutom annan nödig utredning skall landskapsstyrelsen anskaffa ve

derbörande polis- och brandmyndigheters utlåtanden i ärendet. 

10 §. 
Tillstånd skall beviljas, ora förutsättningar för planens godkännande 

enligt denna lag och med stöd av densamma utfärdade föreskrifter före

ligga och det icke finnes grundat skäl att antaga, att fabrikens verk

satlhet eller upplag medför allmän fara P-ller fara för liv eller egendom. 

I resolution, medelst vilken tillstånd beviljas, skola nä1llnas den 

Plats, där tillverkningen får äga rum, de i resolutionen avsedda bränn

bara vätskornas slag och klass, bestäri1r.1elser rörande de i 8 § 2 mom. 

5 och 6 punkterna näiilnda omständigheterna och för säkerheten vid till-

111 \' 
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verkningen eventuellt utfärdade för eskrift er och villkor. 

Till resolutionen skall fo gas ett exemplar av de till ansökan foga

de s i tuationsplanerna och ritningarna r;1ed åtecknat godkännande. 

Avskrift av resolutionen skall av landskapsstyrelsen överstyras till 

de lokala polis- och brandmyndigheterna samt i Mariehamn därjämte till 

magistraten. Ett exemplar av situationspl anen och ritningarna skall me d 

ansökningshandlingarna förvaras hos landskapsstyrelsen . 

11 §. 
Fabrik ell er verkstad må icke tagas i bruk, förrän brandmyndighet 

på ägarens begäran granskat, att den uppfyller fordringarna i till

ståndsresolutionen och givna för eskrifter. 

Över granskningen skall upprättas protokoll, av vilket ett exemplar 

inom fjorton dagar bö: tillställas den myndighet, som beviljat till

ståndet, den lokala polisrayndigheten och fabrikens eller verkstadens 

ägare. § 12 • 
Nedlägges verksamheten vid fabrik för tillverkning av brännbar 

vätska, eller avbrytes den för längre tid än ett år, skall innehavaren 

underrätta landskapsstyrels en därom. 

Har tillverkningen varit avbruten under längre tid än ett år, men 

icke över två år, må den upptagas ånyo eft er det fabriken inspekterats 

och därvid till äventyrs fastslagna brister avhjälpts och landskaps

styrels en beviljat tillstånd att fortsätta den@amma. 

Har i fabrik under längre tid än två år icke tillverkats brännbar 

vätska, må sådan tillverkning icke påbörjas innan nytt tillstånd ut
verkats . 

13 §. 

Överlåtes fabrik till ny ägare, skall denna inom två månader efter 

överlåtelsen göra anmälan däro m till landskapsstyrelsen. Till anmäl

ningen skall fogas i 8 § nämnd utredning om den nya ägaren. 

14 §. 
Fabrik eller verkstad, där brännbar vätska yrkesmässigt tillverkasA 

skall vara så konstruerad och så belägen, att den icke förorsakar all
män fara. 

Är fabrik eller verkstad belägen på _sådan plats, att den kan r.iedföra 

allmän brandfara , bör v ad i 21 § är stadgat jämväl iakttagas. 

15 §. 
Gäller ansökan v erksamhet, där ner än 1 .500 lit er brännbar vätska 

av I och II klass ell er mer än 1.000.000 liter av III klass skall upp

lagras, skall landskapsstyrelsen om ansökan kungöra på sökandens be

kostnad i den ordning, som om off entliga kungörelser är stadgat, i den 

kommun, där tillverkning en skall bedrivas , samt vid behov även i grann-

i' 
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kommunerna. Kungörelsen ankonmer i Marieharnn på magistrat en och i 

landskommun på polismyndighet, och skall landskapsstyrelsen för sådant 

ändamål överstyra kungörelsen jämte situationsplan till nämnda myndig

het och fastställa viss tid, inom vilken anmärkningar mot ansökan böra 

göras. Situationsplanet bör hållas tillgängligt för allmänheten och 

detta omnänmas i kungörelsen. 

Den, som önskar göra anmärkningar mot ansökan, skall före utgången 

av den i kungörelsen nämnda tiden befordra sina till land&kapsstyrelsen 

riktade skriftliga anmärkningar i Mariehanm till magistraten och i 

landskommun till den lokala polismyndigheten, vilka insända dem jämte 

handlingar och eget utlåtande till landskapsstyrelsen. 

Landskapsstyrelsen skall inbegära vederbörande polis- och brandmyn

digheters utlåtanden i ärendet jämte övrig nödigbefunnen utredning • 
. 16 §. 

Tillverkning av brännbar vätska på grund av i 15 § närn.rtd ansökan mä 
icke påbörjas, förrän landskapsstyrelsen efter vetlerbörligen verkställa 

inspektion beviljat tillstånd att begagna fabriken och för densamma 

godkänt ansvarig föreståndare och ersättare för honom, såsom därom stad~ 

gas i 17, 18 och 19 §§. 
17 §. 

Om förrättande av inspektion på fabrik bör sökas skriftligt hos 

landskapsstyrelsen med bifogande av tillståndsresolutionen i original 

eller bestyrkt avskrift. 

Inspektion verkställes på av landskapsstyrelsen fastställd tid av 

den landskapsstyrelsen därtill förordnat tillsammans med de lokala 

polis- och brandmyndigheterna. Angående inspektionen skall sökanden 

och vederbörande yrkesinspektör i förväg underrättas i tillräckligt 
god tid. 

18 §. 
Sedan fabrik inspekterats och godkänts skall landskapsstyrelsen 

giva tillstånd at-t taga den i bruk. 

19 §. 
Godkännande av ansvarig föreståndare för fabrik, som tillverkar 

brännbar vätska, samt av ersättare för honom skall sökas skriftligt 

hos landskapsstyrelsen. 

Av ansvarig föreständare och ersättare för honom fordras: 

1) att han är finsk medborgare; 

2) att han ätnjuter medborgerligt förtroende och ej står under för-
lllY,~ skap; 
. ,, 3) att han bevisligen har goda -kunskaper i keui och kemisk teknologi 
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o ch att han äger kännedom om stadgandena angående brännbara vätskor; 

samt 
4) att han i fråga om sina personliga egenskaper och sit_t levnads

sätt bör anses vara lämplig för uppgiften. 

Av ansVoarig föreståndare fordras därjämte minst ett års praktik på 

ifrågavarande område. 

Har ansvarig föreståndare eller ersättare för honom lämnat sin be

fattning, skall godkännande av ny befattningshavare sökas inom två måna-
1 • 

der efter det befattningen avträtts. 

Vid samtidigt förfall för ansvarig föreståndare och hans ersättare, 

svarar för fabrikens skötsel :den enskilda affärsidkaren, verkställande 

direktören för sammanslutningen eller, om sådan icke finnes, ordföranden 

i djrektionen eller i annat motsvarande organ. 

20 §. 
Ansvarig föreståndare svarar för att fabriken skötes på ett tekniskt 

riktigt sätt och i enlighet med stadgandena och föreskrifterna om bränn

bara vätskor samt tillståndsresolutionerna för fabriken. 

21 §. 
Med avseende å sådan fabrik, varom stadgas i 15 §, skall utöver 

vad i 14 § är stadgat iakttagas följande: 

1) byggnaden och verkstäderna skola vara försedda med tillräckligt 

antal ändamålsenliga utgångar; 

2) eldstadsöppning, sotlucka och anordningar, vilkas ytvärme kan 

bli farligt hög, må icke finnas i rum, där brännbar vätska tillverkas, 

ej heller i rum, som står i omedelbar förbindelse med ett sådant; 

3) i samtliga verkstäder och lagerrum skall finnas tillräcklig och 
ändamålsenlig ventila tj_on; 

4) i · fråga om elektriska anläggningar skola de säkerhetsföreskrifter, 

som särskilt utfärdas för sådana anläggningar, iakttagas; 

5) maskiner och övriga anläggningar skola vara så utrustade, att den 

friktionselektricitet eller gnistbildning, som möjligen uppstår i dem, 

icke kan förorsaka fara; 

6) byggnaden skall vara säkrad mot blixtfara; samt 

7) i byggnaden skall finnas tillräckliga brandredskap. 

Byggnad eller del av sådan, där brännbar vätska av I eller II klass 

tillverkas, skall, med undantag av ytterfönstren, vara brandsäker; lik

väl må vattentaket vara av brandskyddat material och golvbeläggningen 

av trä. Rummet, där tillverkningen sker, skall vara så byggt, att 

brännbar vätska eller farliga gaser icke kunna rinna eller tränga ut 

Ur detsamma på annat sätt än genom anordnad ventilation. 
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3 kap. 

Om upplagring. 

Allmänna stadganden. 

22 §. 

278 

Brännbara vätskor skola förvaras så, att de icke förorsaka allmän 

fara. 

23 §. 
I lagerrum må ick e samtidigt hållas sådana brännbara vätskor och 

andra ämnen, vilkas förvaring tillsammans kan förorsaka särski~d fara. 

I lagerrum må icke finnas föremål eller ämnen, som icke innehålla 

brännbar vätska, såvida de icke äro nödvändiga för upplagringen. 

24 §. 
Upplag av brännbara vätskor må icke förläggas så nära annat upplag, 

att antändning av de t förra direkt kan förorsaka antändning av det 

senare. 

Vid fastställandet av avståndet mellan upplag skola lagerbyggnader

nas beskaffenhet samt de i dem förvarade vätskornas farlighetsgrad och 

mängd be akt as • 

25 §. 
Upplag av brännbar vätska skall, såvida icke annorstädes är annor

lunda stadgat, förläggas till särskilt upplagsområde eller upplagsmaga

sin, som uppfyller de i 18 § 3 mom. stadgade fordringarna. Överstiger 

mängden av brännbar vätska av I eller II klass, som skall upplagras, 

50.000 liter, skall för upplagringen användas cistern ovan eller under 

jorden. 

Skall på tätt bebyggt område i Mariehamn eller landskommun upplag 

av brännbar vätska förläggas till under....---;jordisk cistern, må varje sådan 

rymma högst 50.000 liter, såvida icke de lokala förhållandena anses 

kunna tillåta användning av större cisterner. 

26 §. 
I fråga om kärl, som användas för förvaring av brännbar vätska, 

skall iakttagas vad i 50 och 51 §§ är stadgat, likväl så, att kärl 

av bräckligt material, som rymmer 10 liter eller mindre, icke behöver 

inneslutas i skyddande hö~e. 

Kärl, som rymma mer än fem liter och innehållit brännbar vätska 

av I eller II klass, skola som tomma förvaras slutna och så, att de 

gaser, som bildas i kärlen, icke kunna medföra fara. 

27 §. 
I 25 § avsedd cistern skall uppföras av eldfast material enligt 

konstruktionsbestämmelserna och göras så tät, att vätska icke kan 

Sippra ut från densamma. Cisternen bör förses med lämpliga anordningar 
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f ör att förhindra tryckväxlingarnas skadliga verkningar och skyddas 

mot blixtfara. De gasrör, som från cisternen leda till den. yttre luf

ten eller till andra cisterner, skola vara försedda med säkerhetsnät. 

För upplagring av bränn- och gasolja och andra med dem jämförbara 

brännbara vätskor av III klass må användas öppna cisterner, vilkas 

vattentakkonstruktion även må vara av annat än obrännbart material. 

28 §. 
För upplagring av brännbar vätska bör, såvida icke nedan annat 

stadgas, tillstånd utverkas. 

Egentli~a ~~plag. 
Tillstånd att hålla upplag s~a 1 sökas hos landskapsstyrelsen, likväl 

så, att tillstånd att i landskommun hålla upplag om högst 100.000 liter 

skall sökas hos den lokala polismyndigheten. 

30 §. 
Tillstånd att hålla i 29 § avsedda upplag skall sökas skriftligt och 

bör i ansökan nämnas: 

1) sökandens namn, yrke och hemort; 

2) upplagsplatsen; samt 

3) den för upplagring avsedda brännbara vätskans benämning, klass, 

slag och maximimängd. 

Till ansökan skall fogas: 

1) intyg, som utvisa 1 att sökanden åtnjuter medborgerligt förtroende 

och att han icke står under förmynderskap samt att han är berättigad 

att idka näring i landskapet; 

2) om sökanden är bolag, andelslag eller annan sammanslutning, av

skrift av bolagsordningen eller stadgarna och utdrag ur handels-, för

enings- eller annat motsvarande register; 

3) utredning om sökandens rätt att använda upplagsområdet; 

4) situationsplan minst i skala 1:2000, över upplagsområdet jämte 

byggnader varav skall framgå en området omgivande minst etthundrafemtio 

meter bred zon jämte byggnader och anläggningar; samt 

5) ritningar, minst i skala 1:100 för lagermagasin, cisterner och 

andra på upplagsområdet planerade anordningar och anläggningar, av vilka 

framgår varje byggnads, cisterns, och anläggnings storlek, konstruktion , 

brandskyddets organisation samt mängden upplagrade vätskor. 

Situationsplanen och ritningarna skola fogas till ansökan i tv.å 
exemplar. 

Gäller ansökan upplag för mera än 1.000.000 liter, skall ifråga om 

densamma iakttagas vad i 15 § är stadgat. I annat fall skall såvida an

Sökan icke omedelbart bör förkastas, tillfälle beredas dem, vilkas rätt 

I I 

I I 

I I ,, 
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ärendet kan anses beröra, att y ttra sig i ärendet. Den myndighet, som 

beviljar tillståndet, skall inbegära vederbörande brandmyndigheters ut

låtande i ärendet ävensom annan nödig utredning •. Landskapsstyrelsen 

skall ock inbegära vederbörande polismyndighets utlåtande. 

I fråga om tillståndsresolution skall i tillämpliga delar iakttagas 

vad i 10 § är stadgat. 

31 §. 
Innan upplag må tagas i bruk, skall till den myndighet, som beviljat 

tillståndet, lämnas en skriftlig anhållan om inspektion i upplaget. Ge

nom sagda myndighets försorg skall upplaget inspekteras med iakttagand e 

av vad ovan i 17 och 18 §§ är stadgat angående inspektion av fabrik, 

där brännbar vätska tillverkas, likväl så, att inspektion av upplag, 

där mindre än 1.000.000 liter brännbar vätska må förvaras, förrättas 

av den lokala polismyndigheten i egenskap av sammankallare och proto

kollförare jämte den lokala brandmyndigheten. 

32 §. 
Upphör eller avbrytes upplags verksamhet eller övergår upplag till 

annan ägare, skall i tillämpliga delar iakttagas vad i 12 och 13 §§ 
är stadgat angående fabrik. 

33 §. 
Då i upplag samtidigt må förvaras 1.000.000 lit er brännbar väts.ka 

eller mera, skall upplagringen ske på av landskapsstyrelsen godkänd 

ansvarig föreståndares ansvar. Godkännande av ansvarig föreståndare 

skall skriftligt utverkas hos landskapsstyrelsen~ 

Som ansvarig föreståndare för upplag må godkännas person, som äger 

tillräcklig kännedom om brännbara vätskors egenskap e·r och upplagring 

samt om stadgandena därom. 

På ansvarig föreståndare för upplag skall därjämte tillämp as vad 

ovan i 19 § 2 mom. 1, 2 och 4 punkterna samt 4 och 5 mom. är s tadgat . 

Särskilda upplag. 

34 §. 
Utan tillstånd eller anmälan må samtidigt förvaras 10 lit er brännbar I I 

vätska av I klass eller sammanlagt 25 lit er av II och III klass samt 

därjämte 60 liter brännbar kondenserad gas i godkänt transportkärl. 

35 §. 
I fordon, fartyg, arbetsmaskin och med dem jämförbara anordningar, 

i vilka brännbar vätska använd e s som bränsle, må utan tillstånd förva

ras för driften nödig mängd bränsle, då de äro utomhus. Då d~ b efinna 

sig under tak, må i var. ,09h en av dem, förutom det bränsle, som finnes 

i en till mas~ineriet hörande fast behållare, förvaras högst 25 liter 
I i 

I 
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br ännb ar vätska i ett explosionssäkert metallkärl. 

Där es t den enligt 1 mom. · samtidigt uppbevarade mängden brännbar 

vätska av I och II klass är större än 1.000 liter, må landskapsstyrelsen 

utan hinder av vad om upplagring av brännbar vätska är stadgat, förord

na om de säkerhetsanordningar och försiktighetsåtgärder, som ans ~ 13 nö

diga för att förekomma brand- och explosionsfara, liksom ock .om d.e:i:\ 
maximala mängd brännbar vätska, som samtidigt får finnas i förval'ihgs~ 

rummet. 

För sådan förvaring av brännbar vätska, som avses i denna paragraf, 

är tillstånd icke erforderligt. 

36 §. 
I butiksrum må samtidigt förvaras utan tillstånd högst 500 liter 

brännbar vätska, varav högst 25 liter av I och 200 liter av II klass t 

samt därjämte i högst 10 liters slutna försäljningsförpackningar 3.000 

liter brännbar vätska, varav högst 200 liter av I och 600 liter av II 

klass. 

Den, som i butiksrum önskar förvara brännbar vätska, s.kall i närings

anmälan angiva platsen för butiksrummet och vilka slag av brännbara 

vätsk~r, som skola förvaras där samt lämna en beskrivning av butiks

lokalen och dess konstruktion. Anmälan skall i tjänsteväg delgivas 

brandmyndigheten på orten samt i Mariehamn dessutom polismyndigheten. 

37 §. 
I rum, som fyller fordringarna i 41 § må samtidigt utan tillstånd 

förvaras högst 3.000 liter brännbar vätska, därav sammanlagt högst 

1.000 liter av I och II klass. 
. . : . 

Utanför tätt-bebyggt område må utan tillstånd utomhus på betryggande 

avstånd från byggnader eller i avskild lagerbyggnad eller . i rum, som 

fyller fordringarna i 41 §, samtidigt förvaras högst 10.000 liter bränn

bar vätska, därav sammanlagt högst 1.000 liter av I och 4.000 liter av 
Il klass. 

Om upplag, vil~a nämnas i denna paragraf, gäller med undantag för 

sådant upplag på högst 600 liter, som avses i 2 mom. vad i 40 § är 
staf'.lgat. 

38 §. 
I u~plag, som tillfälligt anordnats för arbetsplats, må utan till

stånd samtidigt förvaras sammanlagt högst 15,000 liter brännbar vätska 

av klass I och II, men om upplaget skall anmälan göras till polis- och 

brandmyndigheterna på orten. 

Kommer förrådet att uppläggas inom Marie hamn eller tättbebyggt område 

, i landskommun, lände till efterrättelse, vad i 40 § är stadgat. 

I 

I 
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överstiger i upplag, som avs es i 1 mom. mängden brännbar vätska 

aV III klass 15.000 liter, tillämpas vad i ' l och 2 mom. är stadgat. 

Upplaget skall förläggas skilt från bostäder och från andra förråd 

på sådan pl ats, där det icke förorsakar fara. Obehöriga skall förhind-· 

r as beträda upplagsplatsen medelst inhägnad eller på annat effektivt 

sätt. 

39 §. 
För oljeeldningsanordning må utan tillstånd högst 50.000 lit er bränn

bar vätska av III klass förvaras i varje underjordisk cistern likväl 

sammanlagt högst 200.000 liter, och högst 15.000 liter i varje ovan 

jo;:rd belägna cistern, likväl sammanlagt högst 60•000 liter. I byggnad 

befintliga cisterner ovan jord skola brandsäkert isoleras från varandra. 

På u:i;:ipvärmningmiliordrting ö'ch dättili hörande cisterner skola stadgan

dena i 4o § äga tiliämprtiti~~ 
40 §. 

I 37 §, 38 ~ 2 mom. och 39 § nämnda upplagsplatser må icke tagas 

i bruk, förrän de på ägarens anhållan inspekterats och godkänts av 

den lokala brandmyndigheten. 

Över inspektion skall upprättas protokoll, av vilket ett exemplar 

inom fjorton dagar bör tillställas upplagsplatsens ägare och den lokala 

polismyndigheten. 

Om säkerheten det kräver, må brandmyndighet v id inspektion av upp

lagsplats, som avses i 37, 38 och 39 §§, bestämma mindre maximimängd 

fö r upplaget än den i paragraferna tillåtna. 

41 §. 
I rum, som avses i 37 §, må icke finnas eldstadsöppning, sotlucka 

eller andra med dem jämförbara anordningar. Rummet må icke vara beläget 

under trappuppgång. I rummet bör finnas en omedelbart ut i det fria l e

dande ventilationsöppning och det bör vara så byggt, att brännbar vätska 

icke kan rinna ut i omgivningen och att av vätskan alstrad eldfängd gas 

icke kan sprida sig till andra rum. På tättbebyggt område skola vägg-, [ 

tak- och golvkonstruktioner i lagerrum vara brandsäkra och dörra~na I 
branddörrar. Golvbeläggningen ·må likväl vara av trä eller motsvarande i 

ämne. 

Försäljning från fordon. 

42 §. 
Tillstånd att försälja brännbar vätska från cisternvagn eller annat 

f o~don skall utverkas skriftligt hos landskapsstyrelsen. 

I ansökan skola nämnas: 

1) sökandens namn, yrke och hemort; 
1 1 
I 
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2) fordonets art; 

3) den saluförda brännbara vätskans namn och klass samt den maximi

mängd vätska, som samtidigt kan forslas med fordonet; samt 

4) den ort, där försäljningen skall äga rum. 

Till ansökan bör fogas intyg över, att sökanden åtnjuter medborger

li gt förtroende, och at t han icke står under förmynderskap ell er, om 

sökanden är ett bolag, andel slag eller annan sammanslutning, avskrift 

av bolagsordningen eller stadgarna samt utdrag ur handels-, förenings

eller annat register, samt utredning om, att sökanden äger rätt att 

idka näring i landskapet. 

Därjämte skall till ansökningen fogas ritning eller annan utredning 

om fordonet. 

Tillständ -skall beviljas, såvi da hinder därför icke för eligger med 

hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten. I resolutionen skall 

nämnas det fordon, från vilket försäljningen må idkas, den saluförda 

brännbara vätskans namn och klass samt maximimängden vätska, som sam

ti di gt får finnas i fordonet, liksom även den ort, där försäljning 

må äga rum. 

Försäljning må likväl icke påbörjas, förrän fordonet på ägarens 

bekostnad inspekterats av sakkunnig person och godkänts av i 1 mom. 

nämnd myndighet. 

4 kap. 
Om säkerhetsåtgärder. 

43 §. 
I upplag av brännbar vätska, med undantag av i 34 § nämnt upplag, 

skall finnas l ätt åtkomliga, med hänsyn till upplagets storl ek och 

art ändamål senliga el ds läckningsredskap och -medel samt alarmanord
ningar. 

44 §. 
Beträffande elektri ska anläggningar på upplagsområde och i upplag 

samt i lokal, där brännbar vätska förvaras, skall iakttagas vad därom 

är särskilt stadgat. 

45 §. 
Område för fabrik, där brännbar vätska tillverkas, och uppl agsområde 

för över 100.000 liter sko l a omgivas av ett minst två meter högt staket 

av pansartrådsnät ell er taggtråd, såvida icke obehöriga på annat effek

tivt sätt kunna förhindras att beträda området. 

Vad i 1 mom. är stadgat, gäll er icke uppl agspla t s, där brännbar 

Vätska från underjordisk cistern distribueras som bräns l e för motor-
1 fordon. 

111 
I 

f 
I I 

I 
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46 §. 

284 

I fabrik ell er verkstad , där brännbar vätska tillverkas eller han

teras, och i upplag för sådan vä t ska, må icke hållas explo siva eller 

l ät t antändbara ämnen eller sådana anor dningar, som kunna förorsaka 

eldf ar a, såvida icke dessa ämnen ell2r anordningar erfordr as vid till

verkning av brännbar vätska. 

I fabrik för tillverkning av brännbar vätska sk.all färdiga produkter 

omedelbart överflyttas till upplag. 

47 §. 
Uppgörande av öppen eld , med undantag av sådan, s om erfordras för 

tillverkningen, och tobaksrökning äro förbjudna på det inhägnade om

råd et för f abri k för tillverkning av brännbar vätska och för upplag 

på över 100.000 liter, dock icke i sär skilt för tob aksröknin g re ser ver at 

rum, likaså i verkstad, där br ännbar vätska tillverkas eller h ant e r as 

liks om även i upplag, där sådan vätska förvaras i andra än försäljnings-· 

:f&rpackningar. 

Nödvändigt sve tsnings- och annat därmed jämförbart arbete må likväl 

utföras på plats, som avses i 1 mom., men då där tillverkas, hanteras 

eller upplagras brännbar vätska av I eller II klas~, bör den lokal a 

brandmyndigheten, innan arbetet påbörjas, underrättas därom. 

48 §. 
På frist åend e kärl och cistern, där brännbar vätska förvaras, trans

port eras eller försäljes, sko l a med tydliga bokstäver och s iffror an

tecknas den brännbara vätskans klass och kärl ets storl ek . På kärl och 

cistern, som innehåller brännbar vätska av I och II klass, skall där

jämt e på röd botten eller med röda bokstäver antecknas ordet "Eldf ar
ligt". 

Sta dganden a i denna paragraf gälla icke läkemedel, droger och livs

medel, icke heller kärl, som innehålla mindr e än O,lliter. 

5 kap. 

Om transport. 

Allmänna s tadganden. 

49 §. 
Vid transport av brännb ar vätska skall med beaktande av vätskans 

slag, mängd och transportsätt e t i akttagas nödi g för s i kt i ghet. 

50 §. 
För transport av brännbar vätska av I klass skall, såvida ick e nedan 

annorlunda stadgas, användas hållbara, täta och s lut bar a kärl eller 

Cist erner av metall ell er annat därmed jämförbart materi al. 

Brännb ar vätska av I klass, med undant ag av kondenserad eldfarlig 
I 

I 
I I 
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gas, må transporteras även i annat än i 1 mom. av s ett kärl, som inne

håll er hö gst 50 liter; kärl av bräckligt materi al endast om det är 

inneslutet i ett skyddande hölje. 

För transport av brännbar vätska av II och III klass skall arwändas 

för vätskan ogenomträngbart, tätt slutbart kärl. 

Stadgandena i denna paragraf gälla icke transport inom fabrik för 

tillverkning av brännbar vätska~ 

För transport av brännbar vätska avsedda cisternvagnar eller -fordon 

skola inspekteras, innan de tagas i bruk. 

51 §. 
För transport av brännbar vätska avsedda, tätt slutbara kärl och 

cisterner må fyllas till högst 95 % av deras volym. 

52 §. 
I buss, som förmedl ar allmän persontrafik, må samtidigt transporteras 

högst 100 liter brännbar vätska av I och II klass, antingen i tätt slut

na metallkärl eller i andra kärl, som rymma högst fem lit er; i kärl av 

bräckligt material endast om det är inneslutet i skyddande hölje~ 

Transport på fartyg. 

53 §. 
Transporteras brännbar vätska av I och II klass med fartyg, skall 

på konossement och manifest antecknas vätskans klass och mängd. Far-

tygets befälhavare ell.er av honom förordnad person är skyldig att före , I 
inlastningen av brännbar vätska konstatera, att den vätska, som skall 

mottagas för transport på fartyget, är förpackad enligt gällande be
stämmelser. 

54 §. 
Transporteras med f artyg, dess eget behov undantaget, samtidigt 

mer än 1.000 li.ter brännbar vätska av I eller J.000 liter av II klass, 

skola följande föreskrifte r iakttagas: 

1) innan brännbar vätska lossas ur fartyg eller transporteras till 

hanm för att inlastas i fartyg , skall därom hos hamnmyndighet göras 

anmälan med uppg ift om varans mängd och slag; har lämplig lossnings

Pla(s icke anvisats, skall fartyg, som anlänt till hamnområde för att 

lossa brännbar vätska, förtöjas på sådan plats, där det icke förorsakar 
särskild fara; 

2 ) vid lastning eller lossning av brännbar vätska, skall fartyg vara 

Så f'.brtö j-t, att tl-e t vid hotande eldfara genast kan avlägsnas. från plat-
' . 

sen; . ' 

3) s å snart laS.tni ngen ·av brännbar vätska slutförts, skall fartyget 
U.tan tidsutdräkt avgå f~ån hamnen; 
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4) innan fartyg med l as t av brännbar vätska på fat inlöper i hamn

område, skola skeppsluckorna öppnas, så att i lastrummet möjligen 

befintliga antändbara gaser kunna avdunsta; tankluckorna på tankfartyg, 

som transporterar brännbar vätska, må inom hamnområdet öppnas endast 

för prov;tagning; 
5) då fartyget anlänt till lossningsplatsen, skall lossning av bränn

bar vätska så snart som möjligt påbörjas och slutföras inom tid,som där

för bestämts av· hamnmyndighet; 

6) vid lossning och lastning, så ock då fartyget annars befinner 

sig inom hamnom.råde, bör tillses att brännbar vätska ej rinner ut i 

vattnet; 
7) utgöres fartygets last till huvudsaklig del av brännbar vätska 

av I klass, skall fartyget, då det befinner sig i hamn, älv eller 

kanal, på stormasten eller, om fartyget saknar mast, på en särskild 

minst tre meter hö g stång tydligt synbar föra en minst sextio centime

ter lång och trettio centimeter bred röd flagg och i mörker rött ljus; 

samt 

8) på farty g,som transporterar brännbar vätska, må medföras spräng

ämnen endast för fartygets eget behov. 

55 §. 
I fråga om transport av brännbar vätska med passagerarfartyg gäller 

vad därom är särskilt stadgat. 

6 kap. 

Ora övervakning. 

56 §. 
Efterlevnaden av bestäiillTI.elserna i denna lag och med stöd av densamma 

meddelade föreskrifter övervakas av landskapsstyrelsen såsom högsta 

övervakningsmyndighet och därjämte i Mariehamn av magistraten samt på 

landsbygden av lokala polis- och brandmyndigheter. 

Angående den övervakning i fråga om arbetarskyddet, vilken ankommer 

pä yrkesinspektionsmyndigheterna är särskilt stadgat. 

57 §. 
För övervakningen äger övervakningsmyndighet rätt att erhåll a till

träde till de ställen, där brännbara vätskor och råämnen till dem till

verkas, försäljas eller äro upplagrade, och vid behov för undersökning 

erhålla prov av ämnen och produkter samt, då skäl därtill äro, förbjuda 

tillverkning eller överlåtelse av misstänkt ämne eller produkt 1 till 

dess undersökningen, som bör förrättas i brådskande ordning, ägt rum. 

Om undersökningens resultat skall vederbörande utan dröjsmål underrättas. 



- ··- - --- 287 

-19-
58 §. 

Idkare av i 5 § avs edd näring är pliktig att lämna övervakningsmyn

dighet de uppgifter, som äro nödiga för övervakningen. Likaså må för

ordnas, att näringsidkare skall vara pliktig att föra bok över pro.duk

tion, lager och försäljning. 

59 §. 
Övervakningsmyndigheterna skola föra förteckning eller kortregister 

över alla med stöd av denna lag beviljade tillstånd och över till dem 

gjorda anmälningar.Anteckningar i förteckningen eller registret skola 

av övrig övervakningsmyndighet ofördröjligen delgivas vederbörande po

lis- och brandmyndigheter. 

60 §. 
Brandmyndighet är skyldig att minst en gång · om året inspektera de 

fabriker, verkstäder och upplag, som enligt denna lag må inrättas endast 

med tillstånd eller efter inspektion, med undantag av ovan i 39 § nämnt 

upplag. 

6:).. §. 

Har övervakningsmyndighet vid verkställd inspektion funnit, att 

denna lag eller med stöd av densamma utfärdade föreskrifter icke iakt

tagits, och vidtager vederbörande ic"keofördröjligen åtgärder för att 

rätta missförhållandet, skall övervakningsmyndigheten tillställa honom 

skriftlig uppmaning att inom fastställd tid vidtaga sådan åtgärd. 

Åtlydes icke i enlighet . med 1 mom. given uppmaning, må landskaps

styrelsen antingen på eget initiativ eller på framställning av annan 

övervakningsmyndighet tvinga den försumlige att fullgöra sin sky~dig- · 

het i den ordning, som i 71 § är stadgat. 

62 §. 
Angående för övervakningsmyndighets förrättningar, expeditioner och 

blanketter utgående avgifter, vilka må fastställas jämväl i form av 

arvode eller lösen åt övervakningstJyndighet, bestämmer landskapsstyrelsen 

i överensstämmelse med de allmänna principerna i lagen den 17 ok~ober 

19 42 om grunderna för avgifter, vilka skola erläggas för särskilda myn

dighet ers expeditioner och tjänsteförrättningar (FFS 806/42). 

63 §. 
Tillstånd eller undantag, som beviljats med stöd av denna l ag, må 

återkallas antingen helt och hållet eller för viss tid, om vederbörand e 

bryt er mot gällande stadganden ell er föreskrifter och uppställda villkor 

eller om förhållandena väsentligt förändras. 

Återkallas tillstånd och har vederbörande icke inom därför utsatt 

Skälig tid överlåtit i tillståndet åsyftade ämnen och produkter, som han 
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innehar, åt annan nä rings idkare, s om har rätt att innehava sådana, till

falla de landskapet mot en uppskattningsvis ;fastställd ersättning. An

ses de icke kunna användas för landsk?-pet s eller stat ens ändamål, skola 

de på åtgärd av polismyndighet på orten för ägarens räkning säljas på 

offentlig auktion • 

.Då tillstånd återkallas, mä tillika de ämnen och produkter i veder

börandes vär jo, som tillståndet gäller; omhändertagas av polismyndighe,

ten, till dess att med dem förfarit s, såsom i 2 mom. är stadgat. 

Visar s ig med stöd av denna lag godkänd ansvarig föreståndare eller 

ersättare för denna vara olämplig för sin uppgift, må godkännandet åter

kallas. 

Beslut om återkallande fattas av den mynd·itshet, s om utfärdat till

ståndet, undantaget eller godkännandet. Innan, b.e~ .:i:.ut .om åt.erkallande 

fattas, skall vederbörande beredas tillfälle att' yttra sig. 

64 §. 
Med polismyndighet avses i denna lag polisinrättningen i Mariehamn 

och länsman på l andet . 

Med brandmyndighet avses i denna lag brandchef och av honom förord

nad , till befälet hörande person och i ärenden rörande utlåtande jämväl 

brandnämnd. 

65 §. 
I 63 § 2 mom .. avsedd värdering v:erkställes av två di;irtill förordnade 

ojäviga, sakkunniga personer, i närvaro av polismyndighet. Ämnets eller 

produktens ägare eller inneha.vare ·skall bevisligen kallas till värde

ringen, men hans frånvaro hindrar icke dess verkställande. 

66 §. 
Övervakningsmyndighet eller den, s om förrättar undersökning, må ej 

för utomstående yppa, ej heller själv draga nytta av vad han i sin be

fattning som övervakare eller med stöd av 58 § erfarit om näringsidkares 

affärs- eller yrkeshemligheter. 

67 §. 
Polismyndigheterna äro skyldiga att vid behov lämna handräckning 

Vid övervakningen av efterlevnaden av denna lag. 

Polischef äger befogenhet att på anhållan av övervakningsmyndighet 

förordna om kvarstad på olovligen eller i strid med utfärdat förbud 

tillverkade, forslade, innehavda eller saluhållna eller till landet 

införda ämnen eller produkter, som äro underkastade denna lag. Kvar

staden är i kraft, till dess att med stöd av 68 § anhängiggjort mål 

om förverkande av ämnet eller produkten avg jorts medelst dom, som vunnit 

laga k~af t, eller rätten eller, på framställning av den övervaknings-
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myndighet, som begärt handräckning, poli s chef annorlund a förordnar. 

Med kvarstad belagda ämnen och produkter skola av myndigheten för

seglade förvaras på säkert ställe. 

7 kap. 
Om straff och tvångsåtgärder. 

68 §. 
Den, som genom att lämna falsk uppgift eller genom att hemlighålla 

kvalitet eller genom annat evikligt förfarande bryter mot denna lag 

eller med stöd av densamma meddelade föreskrifter, straffes, där ej 

strängare straff är annorstädes stadgat, med böter eller fängelse i 

högst två år. 

Den, som på annat sätt än i 1 mom. sagts bryter mot bestämmelserna 

i denna lag eller med stöd av densamma meddelade föreskrifter, straffes 

med böter, där ej annorstädes i lag strängare straff är stadgat. 

Förutom att straff ådömes må därjämte ämne eller produkt, som till

verkats, förslats, innehafts, överlåtits eller införts till landet j , 

strid med denna lag eller med stöd av densamma meddelade föreskrifter, 

eller ock dess värde samt genom brottet vunnen ekonomisk nyt·ta dömas 

förbrutna till staten . 

69 §. 
Den, SLID gör sig skyldig till vårdslöshet vid hanteringen av ämnen 

eller produkter, på vilka denna lag äger tillämpning, eller handskas 

med dem så ovarsamt, att annan kan · anställa skada med dem, straffes såsom 

i 44 kap . strafflagen är stadgat. 

7o §. 
Dömes den, som äger rätt att idka tillverkning, eller försäljning 

av brännbara vätskor eller som erhållit rätt att hålla sådana varor 

i lager eller införa dem till landet, till straff för brott mot bestäm

melserna i denna lag eller med stöd av densamma meddelade före skrifter , 

och är brottet ej ringa, må han därjämte för viss tid dömas förlustig 

denna rätt. Likaså må i 63 § 4 mom. avsedd ansvarig föreståndare, då han 

dömes till straff för brott mot bestämmelserna i denna lag eller med 

stöd av densamma meddelade föreskrifter, om förseelsen är av sådan art~ 

förklaras för viss tid oduglig handhava sådan befattning. 

Då i 1 mom. stadgad påföljd å dömts, skall rätten, sedan utslaget 

vunnit laga kraft, därom underrätta handels- och industriministeriet, 

landskapsstyrelsen och den myndi gh et, som medcle.1.at tillståndet eller 
godkännandet. 

71 §. 
Tredskas någon att fullgöra honom enligt denna lag eller med stöd 

I I 

~ 
I 
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av densamma meddelade föreskrifter ålagd skyldighet, äger landskaps

styrelsen befogenhet att tvinga honom därtill medelst vite ·eller vid 

äventyr, att det som underlåtits kommer att utföras på hans bekostnad. 

8 kap. 

Om ändringssökande. 

72 §. 
Besvär över beslut, som med stöd av denna lag utfärdats av magistra

ten i Mariehamn eller polismyndighet, må anföras hos länsstyrelsen inom 

fjorton dagar efter den dag, då besväranden erhållit kännedom om beslu

tet, denna dag oräknad. 

Besvär över beslut, som med stöd av denna lag utfärdats av landskaps

styrelsen eller länsstyrelsen, må anföras hos högsta förvaltningsdom

stolen inom trettio dagar efter den dag, då besväranden erhållit känne

dom om beslutet, denna dag oräknad, men landskapsstyrelsens eller läns

styrelsens beslut skall trots besvären efterkommas, såvida icke annor

lunda förordnas i beslutet. 

73 §. 
Har brännbar vätska beslagtagits och åtal i samma ärende väckts, 

må besvär över besJaget eller över verkställda åtgärder med den beslag

tagna vätskan icke avgöras, innan utslag, som avkunnats i åtalsärendet, 

vunnit laga kraft. 

9 kap. 

Särskilda stadganden. 

74 §. 
För handläggning av ärenden rörande brännbara vätskor äger landskaps

styrelsen rätt att anlita sakkunniga. 

75 §. 
Skall fabrik, verkstad eller upplag, som avses i denna lag, eller 

dess verksamhet utvidgas eller väsentligt ändras, efter det att rörel

sen blivit godkänd för sitt ändamål, skall därtill utverkas tillstånd 

eller godkännande med iakttagande i tillämpliga delar av vad i denna 

lag är stadgat. Är ändringen ringa, må dock tillståndsmyndigheten be

stämma, att ny inspektion icke behöver verkställas. 

76 §. 
Den, som anser brandmyndighet hava vid inspektion med stöd av 39 § 

vägrat godkänrande eller för godkännande uppställt villkor i strid med 

bestämmelserna i denna lag eller med stöd därav meddelade föreskrifter, 

äger rätt att draga saken under den lokala brandnämndens prövning. 

77 §. 
Beträffande den i 3 § nämnda klassificeringen av brännbara vätskor 

I , 
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följes i landskapet den av handels- och industriminist eriet enligt 66 § 

förordningen den 2 augusti 1954 om brännbara vätskor (FFS 335/54) pub

licerade förteckningen. 

Önskar någon, att för sådan brännbar vätska, som icke nämnes i för

teckningen, skall fastställas dess klass, bör han därom skriftligen an

hålla hos landskapsstyrelsen och därvid meddela vätskans handelsbeteck

ning, flampunkt och vattenlö ~iighet samt övriga nödiga uppgifter, på 

grund av vilka vätskans klass utan svårighet kan fastställas. 

78 § • 

.Angående näringsanmälan om tillverkning och upplagring av samt han

del med brånnbar vätska gäller vad i landskapslagen den 10 april 1957 

om rätt att idka näring i landskapet Åland (11/57) är stadgat. 

79 §. 
Inspektion, som med stöd av denna lag på sökandens anhållan verk

ställes av polis- eller brandmyndighet, skall förrättas i närvaro av 

sökanden ell er av honom befullmäktigad person. 

80 §. 
På tillverkningsplats för brännbar vätska och i upplag över 100.000 

liter skall denna lag och med stöd av densamma utfärdad landskapsförord

ning hållas tillgängliga. 

81 §. 
Medför iakttagandet av denna lag i något fall oskäligt stora kostna

der eller betydande svårigheter och kan den avsedda säkerheten på annat 

sätt uppnås eller kan det anses vara med allmän fördel förenligt, må 

l andskapsstyrelsen på de villkor, som den finner nödiga, medgiva undantag 

från stadgandena i denna lag . 

10 kap. 
Om lagens ikraftträdande och förhållande till äldre lag. 

82 §. 
Stadgandet i 48 § om anteckningar på kärl och cisterner för transport 

av brännbar vätska skall tillämpas på kärl och cisterner, som utsändas 

i handeln sedan sex månader förflutit från denna lags ikraftträdande. 

83 §. 
Före denna lags ikraftträdande godkända eller med stöd av tidigare 

bestämmelser drivna anläggningar för hantering, försäljning och upplag

ring av brännbara vätskor må i tidigare godkänd form och omfattning an

vändas för sitt ändamål, även om de icke uppfylla fordringarna i denna 

lag. Dock skall för i 33 § avsedd ansvarig föreståndare inom sex månader 

från denna lags ikraftträdande landskapsstyrelsens godkännande utverkas. 

För drivande av sådana anläggningar för hantering eller upplag av 

\ 
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brännbara vätskor, på vilka tidigare lag ick e ägt tillämpning , skall 

tillstånd eller godkännande sökas i den ordning denna lag stadgar inom 

två år från lagens ikraftträdande. 

84 §. 
Den, som före denna lags ikraftträdande erhållit tillstånd,som 

avses i 7 §, 12 § 1 mom., 18 §eller 24 § 1 mom. förordningen angående 

tillverkning, upplag, försäljning och forsling av eldfarliga vätskor 

(13/25) men ännu icke sådant godkännande, som avses i 9 §, 12 § 3 mom., 

ig _§ eller 24 § 2 mom. av samma förordning, bör erhålla i denna lag 

s~adgat godkännande inom ett år från denna lags ikraftträdande, såframt 

icke landskapsstyrelsen på ansökan beviljar längre termin. 

På sådant i 1 mom. avsett ärende, som vid denna lags ikraftträdande 

är under myndighets behandling, skola stadgandena i denna lag äga till

lämpning, likväl sä, att om ansökan redan är kungjord, ny kungörelse 

icke behöver utfärdas • .Myndighet, under vars behandling ärende är, skall 

överföra det till den myndighet, på vilken beviljandet av tillstånd 

enligt denna lag ankommer. 

85 §. 
Före denna lags ikraftträdande drivna fabriker eller verkstäder, där 

brfuribar vätska tillverkas, så ock upplag av brännbara vätskor, skola, 

om de enligt denna lag icke hade fått tagas i bruk utan tillstånd eller 

godkännande, inom ett år från denna lags ikraftträdande skriftligen an

mälas till den myndighet, som beviljar tillstånd, eller, om tillstånd 

icke sökes, till den myndighet, som meddelar godkännande, med uppgivande 

av fabrikens, verkstadens eller upplagets ägare och dess läge samt de 

maximimängder brännbara vätskor, som där samtidigt tillverkas eller upp

lagras, ävensom deras klass. Om föreståndare för fabrik för tillverkning 

av brännbara vätskor skall anmälan göras till landskapsstyrelsen inom 

sex månader från denna lags ikraftträdande. 

86 §. 
Närmare bestämmelser angående verkställ ighet och tillämpning av denna 

lag utfärdas vid behov av landskapsstyrelsen. 

87 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1962 och genom densamma upphäves 

Ålands landstings den 15 maj 1925 utfärdade beslut om antagande av för

ordningen angående tillverkning, upplag, försäljning och forsling av 

eldfarliga vätskor, given den 29 mars 1924 (13/25). 

Mariehamn, den 8 november 1961. 

På 

, I 
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landskapsstyre-isen vägnar: 

Lantråd ~ohansson. 
V I 

Lagberedningssekreterare 

~J I 
~i/\j t/f~/Lll!ic-

Ro l f Sundman .• 




