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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring av 21 § 

landskapslagen angående elektriska 

anläggningar i landskapet Aland. 

Enligt landskapsförordningen den 24 juni 1976 om 'elektriska 

anläggningar (31/76) skall den som leder arbeten vid uppförande 

eller reparation av elektrisk anläggning eller elektriska pla

neringsarbeten eller reparationsarbeten på elektriska apparater, 

vara en person som har i landskapsförordningen föreskriven ut

bildning och arbetspraktik. För ordnandet av tillsynen har i 

14 § landskapsförordningen bestämts, att de som utför här av

sedda arbeten skall till landskapsstyrelsen göra anmälan om sin 

verksamhet och om vem som leder arbetena. Dessutom föreskrivs i 

16 § landskapsförordningen att landskapsstyrelsen kan förbjuda 

ifrågavarande person att tjänstgöra som ledare av arbeten, om 

det konstateras att nämnda arbeten leds bristfälligt eller ut

förs felaktigt. Tillsynen av ledandet av arbeten förutsätter att 

landskapsstyrelsen i tillräcklig mån verkställer besiktningar. 

Enligt 21 § landskapslagen den 31 augusti 1944 angående elekt

riska anläggningar i landskapet Aland (18/44) får landskapsstyrel

sen uppbära avgifter för besiktningar av elektriska anläggningar. 

Det är tveksamt om 21 § landskapslagen kan tolkas så att man på 

basen av lagrummet kan uppbära avgifter för alla de besiktnings

och tillsynsuppgifter som skall utföras med stöd av lagen. Därför 

föreslås att 21 § ändras så att avgifter skall kunna påföras 

för alla de besiktnings- och tillsynsuppgifter som har uppdragits 

landskapsstyrelsen med stöd av nämnda lag. 

De avgifter som får uppbäras enligt vad därom är stadgat i 

riket bör även uppbäras i landskapet. De i riket gällande för

ordningar som enligt landskapsstyrelsen bör tillämpas i land

skapet är förordningen den 30 april 1971 om avgifter, som skall 

erläggas för besiktning av elektriska anläggningar (FFS 326/71), 

förordningen den 30 april 1971 om avgifter för besiktning av his

sar, vilka;drivs med elektrisk kraft (FFS 325/71), samt förord

ningen den 22 september 1978 om avgifter för besiktning av och 

tillsyn över arbeten, som avser uppförande,reparation eller 

planering av elanläggning, samt bedrivandet av reparationsverk

samhet beträffande elapparater (FFS 732/78). De ifrågavarande 

förordningarna bifogas framställningen. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande 
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L a n d s k a 'lp s 1 a g 

angående ändring av 21 § landskapslagen angående elektriska 

anläggningar i landskapet Åland. 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 21 § landskapslagen den 31 augusti 1944 angående 

elektriska anläggningar i landskapet Åland (18/44) somföljer: 

21 §. 

För besiktnings- och tillsynsåtgärder, som i 11 § 3 mom. av

sedda besiktningsmän eller annan myndighet vidtar, samt för 

dessas övriga åtgärder som avses i denna lag eller med stöd av 

densamma utfärdade föreskrifter, kan avgifter uppbäras enligt 

vad därom är stadgat i riket. 

Denna lag träder omedelbart i 

Mariehamn den 6 mars 1979 

L a n t r å d 

Extra lagberedningssekreterare 
~~-
Elisabeth Naucler 
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Nr 325. 

Förordning 
om avgifter för besiktning av liissar, vilka drivs med elektrisk kraft. 

Given i Helsipgfors den 30 april 1971. 

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till handels- och 
industriministeriets verksarnhctsområde stadgas med .stöd av 10 § lagen den 11 maj 1928 
angående elektriska anläggningar ( 167 /28) som följer: 

1 §. 
Hissar, vilka drivs med elektrisk kraft, in-

2, delas på grund av den arbetsmängd deras be
') ·siktning kräver i tre klassel' så, att 

__ till klass A hör hissar vilkas konstruk
' i. tion är att bctrnkta som normal, 

- till klass B hissar av mera invecklad 
konstruktion än normalt och 

- till klass C hissar av en konstruktion 
som är enklare än normalt. 

2 §. 
För besiktning och granskning av hiss skall 

hissens innehavare erlägga följande avgifter: 

L för konstruktionsbesiktning 
i klass A 200 mk 
i ldass B 300 mk 
ikl~c 100~ 

2. för driftsbesiktning av hiss 
i klass A 75 mk 
i klass B lOQ mk 
i klass C 50 mk 

Helsingfors den 30 april 1971. 

3. för granskning av hiss 
i klass A 
i klass B 
i klass C 

15 mk 
20 mk 
10 mk 

Pågår besiktning av hiss flera dagar, 5kall 
utöver fömämnda avgift för varje bcsiktnings
dag utöver den första dagen erläggas 300 mk. 

J §. 
Närmare bestämmelser om i 1 § nämnda 

klassificerings grunder utfärdas av handels- och 
industriministeriet. 

4 §. 
I denna förordning nämnda avgifter må in

drivas i den ordning, som stadgas om utmät
ning av skatter och allmänna avgifter. 

5 §. 
Denna förordning träder i kr af l den 1 maj 

1971, och genom densamma upphäves förord
ning den 17 december 1965 om avgifter, som 
skola erläggas för besiktning av hissar, vilka 
drivas med elektrisk kraft ( 662/65). 

Vid förfall för Republikens President 

Statsminister 

AHTI KARJALAINEN 

Minister Olavi Sa/onen 

-~··-..,..~,.,~~ . .,.,.,. __ ~,,,..~~-··<>_..,~....,....,..,.~ .. ,, .. ,,, 
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Nr 326. 

11örordning 
om avgifter, som skall erläggas för besiktning av elektriska anläggningar. 

Given i Helsingfors den JO april 1971. 

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till handels- och 
ind:~~,;trimini;>teri~ts verks.~mh~tsområde sta,<lgas med. stöd av 10 S i lagen den 11 maj 1928 
angaende dektnska anläggnmgar ( 167 /:!.8) som följer: 

1 §. 
För regelbunden besiktning av eiektrisk 

a.:läggning på byggnadsplat;>en skall anliiigg· 
mngens innehavare erWgga följande ådiga av .. 
gifter: 

1. I gnmdavgift 250 mk; 

2. Efter ariliiggninP,ens storlek och omfatt· . ~ 

mng: 

a. för generatorer, per 

1 -·- 1 noo kVA 
öv·er 1 mm kVA 

kVA: 

0,14 
O,O'l 

mk och 
mk; 

h. för V<Ujr.~. 1.edning~''kifometer av an.liigg
n.ingen:.J hög;;;)~·:nDingsledni11g,ar: 

1---200 krn 6 mk 
201--.500 km J rnk och 
över 500 km 1 mk; 

c. för varjt~ transformatorstation: 

1~-.200 st 
201--~-;HH} :it 

över 500 ~'t 

2 §. 

6 mk 
4 rrJc och 
2, mk. 

För (::-~tX'l bt.~.s-~.\·u1lng av ekJ-ctrit;k ····"·"'.F.cc.u•· .. ,,, ... 

på skall 
havarc ut{1·Jr:r t1v:m .i 1 § 
erH~gga 300 för Vitt1e 
samt gottgfö:a lJ(:si.kt:1ingsm~ns resekostnader 

IIelsingfors den 3 0 april 1971. 

och dagtraktamente enligt första klassen i •I•· 
tens gällande reseteglemente. 

3 s. 
Handels- och industriministeriet må nedsätta 

i 1 § nämnda avgifter i fråga om sådan elckt· 
risk anläggning, om vilken ministeriet med 
stöd av 7 § 2 mom. lagen den 11 maj 1928 
angående elektriska anläggningar ( 16 7 / 28) 
förordnat, att den skall besiktigas, om mi· 
nisterkt anser grundat skiil därtill förcvar1, 
med benktande av anläggningens omfattnina 
och korn;t;uktion. 

4 §. 
I denna förordning nämnda avgifter samt 

re'1dr.ostnader och dagtraktamenten må indrivlll 
i den ordning som stadgas om utmätning 1v 
skatter och allmänna avgifter. 

5 §. 
Denna förordning träder i kraft den 1 

maj 1971 och ge;1om densamma upphävC'I 
förordningen den 21 december 1956 om •V· 
glfre.:: och arvoden, som skola erläggas ~dl 
bt:"i\J,·-,1· "o "'' ,.;,J"L . .,.;sk'• "'llä·:i·gninv.ar och h1•· ., '"'' .. L.u.. ·• .W..t!:'.1" ~>i' 0..1.,i...~1-~A..:..• ~ i;t.o Ö ... 0 6 
s~u, som drivas med elektrisk kraft (619/5 >0 

samt fömrdnini:;en den 12 december 19'7 
:uig;'lende temporär förhöjning av de avgi~ttr 
och arvockTi, son.i skola erläggas för bcsikr· 
ni:ng av dektrfaka anliiggningar och hissar, som 
drivas med elektrisk kraft { 411/57). 

VM förfall för Republikens President 

Statsminister 

AHTI KARJAI,AINEN .. 

Minister Olavi Sa/o.-te!I . 

Nr 339. 

Förordning 
anglende ändrina av 2 § förordningen om avgifter för besiktning av hissar, vilka 

drivs med elektrisk kraft. 

Given i Helsingfors den ' m1j 1978. 

Pl fö~ av handels- och industriministem ändras 2 S förordningen den 30 april 
1971 om avgifter för besiktning av hissar, vilka drivs m~ elektrisk kraft, sldant sagda lag
~ lyder i förordning av den 14 januari 1977 (66/77), som följ~: 

• 2 s. 
För besiktning och granskning. av hiss skall 

hissens innehavare erläaga följanCle avgifter: 

1. För konst.ruktionsbesiktning 

i klus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 mk 
i klass B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 mk 
i kl111 c I I I I I I I I I I I I I I I I I I 210 mk 

2. För driftsbesiktning av hi11 

:•·. 

J k1111 A . . • . . . . . . • . . . . . . . . 160 mk 
J klass B . • .. . . . . • . . .. . . . .. 210 mk 
i klus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 mk 

. !;ielsinafors d~ 5 maj 1978. 

) . För granskning av hiss 
iklassA ................. . 
i klass B ................. . 
i klass C ................. . 

JO mk 
40 mk 
25 .tok 

Plglr besiktninJ av hiss flera dagar, skall 
utöv.er ovennämnd avgift för varje dag utom 
den första dagen erliggu 600 mark. . 

Denna förordning träder i kraft den 1 sep
tember 1978. 

Republibns President 

URHO KEKKONEN 

Handels- och industriminister Eero &Intala 
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Nr 732. 

Parordning . 
om AV&ifter för besiktning IV och tillsyn Över arbeten, som avser uppförande, reparation eller 
planering av elanliggning, umt bedrivandet av reparationsverksamhet beträffande elapparater. 

Given i Helsinafon den 22 september 1978. 

Pl föredragning av handels- och industrimiaistem stadgas med 6töd av 10 S lagen den· 
11 maj 1928 anglende elektriska anliggningar (167 /28), sldant detta lagrum lyder i lag av 
den 16 juni 1978 (47'/78), som följer: 

1 s. 
För sidan i lagen anglende elektri&ka anlägg

ningar ( 167 /28) lsyftad besiktning av och till
syn över arbeten, som avser uppförande, repa· 
ration eller planering av elll'llläggning, samt be
drivandet av reparationsverkaamhet beträffande 
~lapparate~ upp. 1~~arärce1 avgift i enlighet med vad 
1 denna förordnini 1tadp1. 

2 s. 
Besiktnings~ och tillsynsobjekten indelas, pl 

grundvalen a·v verksamhetens art och omfatt· 
ning, i fyra avgiftsklas1er. 

' s. Till avgiftsklass I hänföres person eller um· 
fund, vars arbeten skall ledas av person, IODl 
har i 7 eller 8 S av handels- och industriminis
teriets beslut om uppförande, reparation och 
planering av elanläggning samt om kompetens· 
fordringarna för person, som leder dessa arbe
ten ('"/7') fordrad kompetens. 

Till avgiftsklass Il hänföres person eller sam
fund, vars arbet~ skall ledas av person, som 
har i ' eller 6 S av ovan i 1 mom. nämnda 
beslut fordrad kompetens. 

Till avgiftsklus III . hllnföres person eller 
samfund, vars arbeten skall ledas av person, 
som har i 3 eller 4 S av ovan i 1 mom. 
nämnda beslut fordrad kompetens. 

Till avgiftsklass IV hänföres person eller 
samfund, vars arbeten akall ledas av person, 
som har i 2 S av ovan i 1 mom. nämnda be
slut fordrad kompetens. Till denna avgiftsklass 
hänförts även person eller samfund, som be
driver i sagda besluts 9 S avsedd installations·, 
reparations- och serviceverksamhet och vars ar
beten skall ledas av person, som har i · sist
nämnda paragraf fordrad kompetens, om· icke 
if rlgavarande person eller samfund av handels
och industriministeriet hänförts till lägre av· 
giftsklass eller helt och hållet befriats från 
avgift. 

4 s. 
Den avgift som skall uppbäras bestämmes 

enligt följande: 

Avgifts. 
klass 
I 
Il 
111 
IV 

Avgift per kalenderår 
enkel grundavgift 
grundavgiften multiplicerad med 1,6 
grundavgiften multiplicerad med 2,5 
grundavgiften multiplicerad med 4,0 

Grundavgiftens belopp är 100 mark. 
Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat 

uppbäres av person, lt vilken på ansökan ut
gives i 1 S 1 mom. av ovan nämnda be&lut av· 
sett intyg, grundavgiften såsom en englngsav· 
gift. 

· Nr 7'2 

Beviljas med stöd av 18 S i ovannämnda 
·. ut tillstlnd för utförandet av i denna för

ng avsedda arbeten i frlga om ett särskilt 
&ig SDgivct arbetsobjelkt, uppbiilcs för till
det hälften av grundavgiften. 

' s.i 
Meddelar samfund vid! anmälan, som avses 
U S av ovannämnda handels- och industri
. eteriets beslut, ett det uppdelat sin i denna 

' g aivsedda verksamhet i flere särskilda 
M111111Il1b' etsenhetcr, i ftlga om viLka arbetena 

av alika personer, uppbäres i 4 S 1 mom. 
d avgift &ärskilt för sig för varje angiven 

il'kttimhet.senhet. 

6 s. 
Närmare bestämmelser om hänförandct av 

· li1otmings- och tillsyin60bjekten till de oliika av
aklassema utfärdas vid behov av handels
industriministeriet. 

• 
l. 7 s. 

, ' I denna förordning avsedda avgifter uppbä
~A 111 icke, dl byggnads-, reparations- eller plane

rlh11Verksamheten gäller sidan elanläggning i 

Helsingfors den 22 september 1978. 

ett samfunds egen besittning, i fråga om vilken 
anläggningens innehavare är skyldig att för ut· 
förda besiktningar erlägga avgifter, avsedda i 
förordningen om avgifter, som skall erläggas 
för besiktning av elektriska anläggningar ( 326/ 
71 ). . 

8 s. 
I denna förordning avsedda avgifter får in

drivas i den ordning som är stadgad för indriv
ning av skatter och allmänna avgif·ter i utmät· 
ni.ngsväg. 

Visar det sig omöjligt att trots en förnyad 
betalningsuppmaning fA en debiterad avgift 
indriven, avföres vederbörande person eller 
samfund med hänvisning till nedlagd verksam
het frln förteckningen över dem som gjort an
mälan. 

9 s. 
Denna förordning träder i kraft den 28 sep

tember 1978. 
Under år 1978 uppbäres av de i 4 S 1 mom . 

avsedda avgifterna endast häHtcn. Av persoo 
eller samfund, som anmält sig ha nedlagt eller 
komma att under år 1978 nedlägga under till
syn stlende verksamhet, uppbäres ingen avgift. 

Republikens President 

URHO KEKKONEN 

Handels- och industriminister Eero Rantala 
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Nr 1136. ·'. 

. Plrordning 
anslendc iindrinc av förordnlnaen om avalfter, llOlll lbll erläuu för besiktning av elektriska 

anligniapr. 

Given i Helsingfors den 29 december '1976. 

Pl föredragning av handels- och industri.ministern ändras 1 och 2 SS i förordningen den 
30 april 1971 om avgifter, som skall erliggas för besiktning av elektriska anläggningar ( 326/ 
71 ) som följer: 

1 s. 
För regelbunden besiktning av elektriik an

liggning pi byunadsplatsen skall anligsningem 
iMehavare lrligen erlägga: 

1) i grundavsift .. .. .. .. 3 30 mk 
2 ) utöver grundavgif ten, enligt anläggning· 

ens storlek och omfattning: 

I) far vuje kilovoltampere av den wnman· 
.laada nominella effekten av anliggningens ge
neratorer: 

i frlga om det första 1000.. 
talet kilovoltatnperer . . . 17 ·p och 

för varje följande kilovolt· 
ampere .. " ...... , .. , , . 8.J p; 

b) för varje lcdninalkll_ ometer av anligg· 
nfnaens bög1plinnJ.nsaleGnlngar: 

I frlp om det fönta 200· 
talet kilometer . . . . . . . . 7 ,,0 mk, 

i fdaa om det följande )00. 
· tuet kilometer ..••.•••. 3,7' mk och 
· för varje faljande kilometer 1,2' mk; samt 

Helsingfors den 29 dec:ember 1~76. 

c) för varje transformatorstation: 
i frlga om det första 200 
, ~talet .transformatorstatio-

ner . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,50 mk, 
i frlaa om det följande 300.. 

talet transformatorstatio-
ner . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 mk och 

för ·varje följande transfor· 
matorstation . . . . . . . . . . 2,50 mk. 

2 s. 
För extra besiktning ~y elektrisk anläggning 

på byggnadsplatsen skall anläggningens inne· 
bevare erlägga, utöver ovan i 1 S stadgade Ars· 
avgifter 600 mk för varje besiktningsdag samt 
gottgöra besiktningsmans resekostnader i en· 
lighet med vad i ersättning för resekostnader 
erlägges It statens tjänstemän för tjänsteresa i 
första reseklassen. . 

DcMa förordning träder i kraft den l januari 
1977. 

Repu&likeiaa. Preaident 
URHO KEKKONEN 

Handds· och industriminister Arne Berner 

2 41/04 


