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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring 
av l § landskapslagen om tillämpning 

av vissa i riket gällande författ

ningar rörande explosionsfarliga 

ämnen. 

Enligt 1 § 1 mom. 5 punkten landskapslagen den 6 april 1971 

om tillämpning av vissa i riket gällande författningar rörande 

explosionsfarliga ämnen (12/71), nedan kallad lagen, ändrad 28 
april 1981 (37/81), skall den i riket gällande förordningen 

den 24 september 1971 om oljeeldningsanläggningar (FFS 691/71) 

äga tillämpning även i landskapet. Denna förordning har i riket 

upphävts och ersatts av förordningen den 18 mars 1983 om olje

eldningsaggregat (FFS 276/83). Enligt landskapsstyrelsens mening 

bör den nya förordningen antas att gälla även i landskapet. Den 

föreslås dock anpassad till åländska förhållanden. 

I 22 § förordningen om oljeeldningsaggregat .stadgas om perio

disk besiktning av underjordiska oljecisterner. Besiktningskravet 
gäller dock endast cisterner som är belägna på "sådana viktiga 

grundvattensområden som är angivna i kommunens plan för bekämp

ning av oljeskador". Några sådana områden finns inte fastställda 

i landskapet, varför stadgandet i dess nuvarande form i land

skapet blir verkningslöst. Effekterna av en olycka i landskapet 

kan, bland annat på grund av dess känsliga grundvatten, bli 

ytterst kännbara. Periodisk besiktning, vilken kan sägas mini

mera riskerna för olyckor, föreslås därför utföras på samtliga 

i landskapet belägna underjordiska oljecisterner. 
I riket besiktigas cisterner av för ändamålet särskilt go<l

kända firmor. De VVS-firmor som verkar i landskapet har den kun

skap som krävs för att genomföra besiktningarna. Av lagens 2 § 

lmom. följer att landskapsstyrelsen utser person eller firma 

som skall utföra dem. 

Den i 30 § samma förordning stadgade anmHlningsplikten vid 

installation av underjordisk oljecistern föreslås i enlighet med 

det ovansagda omfatta samtliga i landskapet belägna underjordiska 

oljecisterner. 
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Vidare äger, enligt lagens 1 § l mom. 3 punkten, förordningen 

den 19 november 1976 om brännbara vätskor tillämpning i land
skapet. Genom en lindring av (öror<lningcn den 18 mars 1Y83 

(Fl:s 277/83) intogs i 68a § regler om periodiska besiktningar 

av underjordiska oljecisterner. De cisterner det här är fråga om 

är inte anslutna till oljeeldningsanläggning, utan de används i 

huvudsak i lagersyfte. Förutsättningarna för periodisk besiktning 

i 68a § är lika dem som ges i 22 § förordningen om oljeeldnings

aggrcgat. Med samma motivering som ovan föreslår land~kapsstyrel

sen att kravet på periodisk besiktning i 68a § skulle omfatta 

samtliga i landskapet belägna underjordiska cisterner. Av detta 

följer även att de begränsningar av den periodiska besiktningen 
av underjordiska oljecisterner som finns i Handels- och industri

ministeriets beslut den 30 mars 1983 (FFS 344/83), trots bestäm

melsen i lagens 1 § 1 mom. ,inte äger tillämpning i landskapet 

Al and. 

I riket har genom förordningen den 10 februari 

1984 om ammoniumnitrat (FFS 171/84), utfärdad i stöd av lagen 

om explosionsfarliga ämnen (FFS 263/53), föreskrivits um hante

ringen av detta ämne. Ammoniumnitrat används vid sprängmedels
tillverkning. Den nu i riket gällande förordningen syftar, liksom 
övrig reglering vad gäller explosionsfarliga ämnen, till att mini
mera risker vid hanteringen. I landskapet förbrukas årligen 

100-200 ton ammoniumnitrat. Enligt landskapsstyrelsens mening 

motiverar detta en reglering, varför den i riket gällande 

förordningen genom 1 § 1 mom. 7 punkten föreslås bli tillämplig 

även i landskapet. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande 

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

angående ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning 
av vissa i riket gällande författningar rörande explosionsfarliga 

en. 
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I enlighet med landstingets beslut 

ändras 1 § 1 mom. 3 och 5 punkterna landskapslagen om till

lämpning av vissa i riket gällande författningar rörande explo

sionsfarliga ämnen (12/71) sådana de lyder i landskapslagen 
den 28 april 1981 (37 /81), samt 

fogas till 1 § 1 mom. en ny 7 punkt som följer: 

1 §. 

För upprätthållande av allmän säkerhet samt till skydd för 

liv och egendom skall, utöver vad i bestämmelserna om bedrivande 

av näring är föreskrivet, följande riksförfattningar och med stöd 

av dem utfärdade bestämmelser äga tillämpning i landskapet Aland: 

3) förordningen den 19 november 1976 om brännbara vätskor 

(FFS 921/76), dock så att periodisk besiktning, varom i 68a § 

stadgas, skall omfatta samtliga i landskapet belägna underjordiska 

oljecisterner; 

5) förordningen den 18 mars 1983 om oljeeldningsaggregat 

(FFS 276/83), dock så att kravet på periodisk besiktning samt 

anmälningsplikten vid installation, varom i 22 och 30 §§ stadgas, 
skall omfatta samtliga i landskapet belägna underjordiska olje
cisterner; 

7) förordningen den 10 februari 1984 om ammoniumnitrat 

(FFS 171/84). 

Denna lag träder i kraft den . Beslut 

utfärdade i stöd av förordningen om o1jccldningsanlttggningar 
(FFS 691/71) skall fortfara att gälla i landskapet tills de 

upphävs i riket. 

Mariehamn den 1 november 1984. 

L a n t r å ll Folke Woivalin 

Lagberednings sekreterare Michael Patrickson. 
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Förordning 
angående ändring av förordningen om brännbara vätskor 

Given Helsingfors den 18 mars 1983 

På föredragning av handels- och industri ministern 
upphävs 3 § 2 mom. förordningen den 19 november 1976 om brännbara vätskor (921/ 

76)' 
ändras 8 § 2 mom., 9 § 2 mom. 1 punkten, 11 och 17 §§, 30 § 2 och 3 mom., 38 §, 

54 § 2 mom., 57 § 1 mom., 62 § 1 mom. 1 punkten och 3 mom., 63 § 2 och 3 mom. 
och 6 7 § 3 mom. samt 

fogas till 1 § ett nytt 4 mom. och till förordningen en ny 68 a § som följer: 

1 § 

Handels- och industriministeriet kan genom 
beslut föreskriva att stadgandena i denna för
ordning eller med stöd av den utfärdade be
stämmelser inte till den del som bestäms i 
beslutet tillämpas på sådana brännbara vätskor 
som nämns i beslutet. Vätskorna skall till sina 
egenskaper eller av annan orsak vara sådana 
att uppenbar fara inte kan orsakas, om stad
gandena eller bestämmelserna inte följs. 

8 § 

För tillverkning av brännbar vätska skall 
utverkas grundläggningstillstånd, i stad av ma
gistraten eller länsmannen och i annan kom
mun av länsstyrelsen, om den mängd bränn
bar vätska av klass I och Il som tillverkas 
i dygnet är sammanlagt 100 liter eller mer, 
men mindre än 1,5 m3

, eller om i tillverk
ningsanläggning finns nämnda mängd brännbar 
vätska. 

9 s 
Grundläggningstillstånd för teknisk använd

ning av brännbar vätska av klass III eller 

därmed jämförbar vätska skall även utverkas 
allt efter de mängder brännbar vätska av klass 
I eller Il som nämnes i 8 §, med beaktande 
på motsvarande sätt av vad i 1 mom. är 
stadgat, 

1) om brännbar vätska av klass III an
vänds tekniskt vid en temperatur som över
stiger dess flampunkt, dock på annat sätt än 
i förbränningsanordningar avsedda för alstring 
av värme och i därtill hörande förvärmare; 

11 § 
Då grundläggningstillstånd söks hos tek

niska inspektoratet, skall ansökningen kun
göras på sökandens bekostnad, på det sätt som 
är stadgat om offentliga kungörelser, i den 
kommun där tillverkningen respektive den tek
niska användningen är avsedd att ske. Tekniska 
inspektoratet skall i detta syfte tillställa kom
munen kungörelsen och ansökningen jämte 
situationsplan och samtidigt meddela hur länge 
kungörelsen skall vara anslagen. Under 
kungörelsetiden skall situationsplanen hållas 
till påseende för allmänheten, i stad hos 
magistraten eller i länsmannens kansli och i 
annan kommun i kommunens kansli. Uppgift 
härom skall ingå i kungörelsen. 
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Den som önskar göra anmärkning mot an
sökningen skall inom den i kungörelsen utsatta 
tiden tillställa magistraten eller länsmannen i 
stad och kommunstyrelsen i annan kommun 
sin till tekniska inspektoratet riktade skriftliga 
anmärkning. Den lokala myndigheten skall vi
darebefordra handlingarna jämte eget utlåtan
de till tekniska inspektoratet. 

17 s 
Har grundläggningstillstånd utfärdats av ma

gistrat, länsman eller länsstyrelse, skall be
gäran om besiktning göras hos chefen för 
polisdistriktet, som skall verkställa eller för
ordna en till befälet hörande polisman att 
verkställa besiktningen tillsammans med kom
munens brandchef eller en av denne förordnad, 
till brandbefälet hörande person. Polismannen 
är sammankallare och uppgör protokollet. 

30 § 

Grundläggningstillståndet för upplagring av 
brännbar vätska skall i stad sökas hos ma
gistraten eller länsmannen och i annan kom
mun hos länsstyrelsen, om mängden bränn
bar vätska av klass I och Il är sammanlagt 
10 m3 eller mer, men mindre än 1 000 m3

, 

om mängden brännbar vätska av klass III 
är 200 m3 eller mer, men mindre än 1 000 m3

, 

eller om mängden brännbara kondenserade 
och brännbara under tryck lösta gaser är sam
manlagt 2,5 m3 eller mer, men mindre än 
75 m1

• 

I 2 mom. nämnt grundläggningstillstånd 
skall dock i annan kommun än stad sökas 
hos länsmannen, om den mängd bränn
bar vätska av klass I och Il som skall upp
lagras är sammanlagt 10 m3 eller mer, men 
mindre än 100 m1

, eller om män§den bränn
bar vätska av klass III är 200 m eller mer, 
men mindre än 500 m3

• 

38 s 
Har grundläggningstillståndet utfärdats av 

magistrat, länsman eller länsstyrelse, skall 
begäran om besiktning göras hos chefen för 
vederbörande polisdistrikt, som verkställer el
ler förordnar en till befälet hörande polisman 
att verkställa besiktningen tillsammans med 
kommunens brandchef eller en av denne för
ordnad, till brandbefälet hörande person. Po
lismannen är sammankallare och uppgör pro
tokollet. 

54 s 
Innebär i 1 mom. avsedd hantering enbart 

distribuering av motorbränsle och understiger 
mängden upplagrad brännbar vätska 50 m3

, 

behövs dock inte tillstånd av tekniska inspek
toratet. Är den sammanlagda mängden upp
lagrad brännbar vätska av klass I och II 10 
m1 eller mer eller är mängden brännbar vätska 
av klass III 20 m1 eller mer, skall tillstånd 
för hantering och upplagring av vätskan ut
verkas i stad av magistraten eller länsmannen 
och i annan kommun av länsstyrelsen. 

57 § 
Efterlevnaden av denna förordning överva

kas av tekniska inspektoratet, kommunens 
brandchef och chefen för polisdistriktet samt 
dessutom i stad av magistraten eller länsman
nen och i annan kommun av länsstyrelsen. 

62 § 
Besvär hos länsrätt får anföras över följan

de med stöd av denna förordning meddela
de beslut: 

1) beslut av magistrat, länsman eller che
fen för polisdistrikt; 

Besvär hos länsrätt skall anföras inom 30 
dagar från den dag då ändringssökande fick 
del av beslutet, denna dag dock ej medräknad. 
I fråga om beslut av magistrat eller länsman 
är besvärstiden, beräknad på motsvarande sätt, 
likväl 14 dagar. 

63 § 

Är utvidgning eller ändring väsentlig, skall 
tillstånd därtill på motsvarande sätt utverkas, 
eller också skall anläggningen eller upplaget 
inspekteras ånyo. Beträffande tillståndet samt 
besiktningen och driftstillståndet i anslutning 
därtill är i tillämpliga delar gällande vad som 
om dem är stadgat i samband med stadgandena 
om tillverkning, teknisk användning, upplag
ring och hantering av brännbara vätskor. 
Driftstillståndet kan utfärdas i samband med 
ändringstillståndet, varvid besiktningen även 
skall innefatta en kontroll av att ändringarna 
motsvarar ändringstillståndet. Ändringsansök
ningen behöver dpck inte kungöras, om inte 
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ändringen är så omfattande att den kan anses 
beröra annans rätt. 

Är utvidgning eller ändring av anläggning 
eller upplag som kräver tillstånd inte så vä
sentlig att den skulle förutsätta tillstånd, kan 
vederbörande myndighet dock bestämma att 
anläggningen eller upplaget skall besiktas av 
kommunens brandchef. Har ändringstillståndet 
utfärdats av tekniska inspektoratet, kan detta 
förordna en vid inspektoratets distriktbyrå an
ställd eller av byrån förordnad besiktningsman 
att verkställa besiktningen. 

67 s 
Då det är fråga om upplagring av brännbara 

vätskor för tillfälligt bruk, såsom för mässor, 
utställningar eller motortävlingar, eller om 
upplagring på arbetsplats för en tid av högst 
6 månader, kan kommunens brandchef med
ge undantag från stadganden och bestäm
melser angående upplagring av brännbara 
vätskor. Undantag kan medges om upplagen, 
efter de ytterligare arrangemang som eventuellt 
krävs, är tillräckligt betryggande med tanke 
på tillfälligt bruk. Brandchefen skall inspekte
ra upplagringsplatserna innan de tages i bruk. 

68 a S 
Underjordiska oljecisterner som är belägna på 

sådana viktiga grundvattensområden som är an
givna i kommunens plan för bekämpning av 
oljeskador skall besiktigas periodiskt. Det skall 

Helsingfors den 18 mars 198.3 

förordnas att användningen av cistern som kan 
orsaka risk för oljeskada skall repareras eller 
tagas ur bruk. Användningen av cistern som 
orsakar omedelbar risk skall genast förbjudas. 

Besiktning får utföras endast av affärsrörel
se eller anstalt som tekniska inspektoratet har 
godkänt. Beträffande förutsättningarna för och 
ansökan om godkännande gäller vad som i 26 
och 28 § § förordningen om oljeeldnings aggre
gat (276/83) är stadgat om det godkännande 
som periodiska besiktningar i fråga om cisterner 
som hör till oljeeldningsaggregat förutsätter. 

Ägare eller innehavare av cistern skall tillse 
att de periodiska besiktningarna verkställs i 
rätt tid. 

Handels- och industriministeriet utfärdar 
närmare föreskrifter om de fordringar som be
siktningar skall uppfylla samt om besiktning av 
cisterner, om konstaterande av deras skick och 
om besiktningstiderna ävensom om förordnan
den som gäller reparation eller urbruktagande 
av cistern eller dess förbjudande. 

Affärsrörelsen eller anstalten ansvarar för att 
besiktningen utförts i enlighet med vederböran
de bestämmelser och anvisningar, på det sätt 
som är stadgat i 29 § förordningen om oljeeld
ningsaggregat. 

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 
1983. 

Av verkställigheten av denna förordning för
utsatta åtgärder kan vidtagas innan förordning
en träder i kraft. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Handels- och industriminister Esko O!lila 

Nr 271-277, 2 ark 

Helsingfors 198.3. Statens tryckericentral 
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Förordning 
om oljeeldningsaggregat 

Given i Helsingfors den 18 mars 1983 

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av lagen den 19 juni 
1953 om explosionsfarliga ämnen (263/53): 

1 kap. 

Allmänna swdganden 

1 § 
Denna förordning gäller oljeeldningsaggregat 

som är utrustade med förstoftningsbrännare 
samt installation av och service för sådana 
aggregat. 

2 § 
Denna förordning gäller inte: 
1) för forsknings- och utvecklingsarbete av

sedda oljebrännare jämte reglerings- och säker
hetsdon samt armaturer; 

2) oljeeldningsaggregat för fartyg; 
3) sådana i tryckkärlslagstiftningen avsedda 

pannanläggningar, som omfattar registrerade 
ångpannor; ej heller 

4) inspektion av oljeeldningsaggregat för 
bygg- och sädestork. 

Denna förordning tillämpas inte på försvars
maktens oljeeldningsaggregat, som skall använ
das på särskilt bestämda platser där tillämp
ningen av förordningen kunde äventyra sådant 
hemlighållande av ärenden som rikets säkerhet 
förutsätter. Platserna bestäms för försvarsmak
tens del av försvarsministeriet med handels
och industriministeriets samtycke. Försvarsmak
ten skall dock anordna en behörig tillsyn för 
aggregaten. 

3 § 
I denna förordning avses med: 

1) oljeeldningsaggregat brännare, olje
cisterner med rörsystem, reglerings· och säker
hetsdon samt till anläggningen hörande arma
turer i en eldningsanläggning i vilken brätin
olja eller annan brännbar vätska används som 
bränsle; 

2) brännolja sådan brännbar vätska av klass 
III som är avsedd att användas såsom bränsle 
i oljeeldningsaggregat; 

3) förstof tningsbrännare ~ådan brännare för 
flytande bränsle där bränslet sönderdelas i 
små droppar innan det tänds; 

4) inspektion sådan besiktning som brand
myndighet verkställer i fråga om ett olje
eldningsaggregat för vilket tillstånd enligt den
na förordning inte är erforderligt; 

5) besiktning annan besiktning av oljeeld
nini:;sanläggning eller del av sådan än den som 
förrättas av brandmyndighet; samt 

6) granskning sådan besiktning av olje
cisternens placering s0m förrättas av brand
myndighet. 

4 § 
Önskar man som bränsle i ett oljeeldnings

aggregat använda annan vätska än brännolja, 
skall därtill skriftligen sökas :tekniska inspekto
ratets tillstånd. 

5 § 
Beträffande upplagring och förvaring av 

brännolja och i 4 § avsett bränsle gäller vad 
om upplagring och förvaring av brännbara 
vätsk0r är särskilt stadgat eller bestämt. 
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2 ka;:i. 

Tillstånd och besiktningar 

Grundläggnings tillstånd 

6 § 
För hållande av oljeeldningsaggregat skall 

utverkas ett .tillstånd (grundläggningstillstånd) 
vid vars sökande och beviljande skall iakttagas, 
förutom bestämmelserna i denna förordning, 
även de stadganden och föreskrifter som sär
skilt utfärdats om placering av oljeeldnings
aggregat eller delar av sådant. 

Grundläggningstillstånd utfärdas av tekniska 
inspektoratet, om den mängd brännolja som får 
upplagras är 1 000 m3 eller mer. Är den mängd 
brännolja som får upplagras mindre än 1 000 
m3, utfärdas tillstånd i stad av magistraten 
eller länsmanneu samt i annan kommun av 
länsstyrelsen. 

Grundläggningstillstånd är inte erforderligt, 
om oljeeldningsaggregats cisterns eller cister
ners sammanlagda volym understiger 200 m3

• 

Ansökan om grundliigg11ingstillstå11d 

7 § 
Ansökan om grundläggningstillstånd skall 

göras skriftligen, och däri skall anges: 
1) sökandens namn, yrke eller bransch och 

hemort; 
2) ol jeeldningsaggrega tets förläggningspla ts; 

samt 
3) den mängd brännolja som kommer att 

upplagras för oljeeldningsaggregatet. 
Till ansökan skall fogas: 
1) såvida sökanden är bolag, andel.slag 

eller annat samfund, avskrift av bolagsord
ningen eller stadgarna samt utdrag ur handels
registret eller annat motsvarande register; 

2) utredning om att sökanden besitter det 
område där brännolja kommer att upplagras; 

3) situationsplan i minst skalan 1: 2 000 
över upphgsområdet för brännolia jämte bygg
nader; därtill skall i situationsplanen synas en 
minst 150 m bred zon kring oljecisternerna 
jämte bygsnader och anordningar; 

4) riming i minst skalan 1: 100 över oljecis
ternerna eller uppgift om de standarder som 
sbll anviiaclas vid byggande av dessa samt 
schematisk ritning över rörsvstemet mellan cis
ternerna och oljchränna:en. jämte armaturer; 
samt 

5) utredning om anordningarna för brand
skyddet. 

Ansökningen jämte ntnrngar och tekniska 
specifikationer skall insändas i .tre exemplar. 

Den till tekniska inspektoratet riktade till
ståndsansökningen tillställs inspektoratets dis
triktsbyrå. 

8 § 
Då grundläggningstillstånd söks hos teknis

ka inspektoratet, skall ansökningen jämte si
tuationsplan och andra nödiga ritningar och tek
niska specifikationer av inspektoratet kungöras 
på sökandens bekostnad, på sätt i lagen om 
offentliga kungörelser (34/25) är stadgat, i 
den kommun där oljeeldningsaggregatet skall 
installeras. 

Den som önskar göra anmärkning mot an
sökningen skall inom den i kungörelsen utsatta 
tiden sända sin till tekniska inspektoratet rik
tade skriftliga anmärkning i stad till ma
gistraten eller länsmannen samt i annan kom
mun till kommunstyrelsen, vilken skall vidare
befordra handlingarna jämte eget utlåtande till 
tekniska inspektoratct. 

9 § 
Söks grundläggningstillstånd hos annan 

myndighet än tekniska inspektoratet, behöver 
ansökningen inte kungöras. De vilkas rätt saken 
berör skall dock beredas tillfälle att avge 
utlåtande om ansökningen. Detta kan meddelas 
genom kungörelse, om de som saken berör 
ej eljest utan svårighet bm anträffas. 

10 § 
Utöver annan nödigbefunnen utredning skall 

den myndighet som utfärdar grundläggningstill
ståndet inhämta kommunens brandchefs samt 
dessutom vid behov arbetarskyddsdistriktets 
vederbörande :ubetarskyddsbyrås utlåtande om 
ansökan. 

11 § 
Grundläggnings tillstånd skall beviljas, om 

förutsättningarna härför enligt denna förord
ning och med stöd av den utfärdade föreskrifter 
föreligger. 

I tillståndsbeslutet skall nämnas förlägg
ningsplatsen för olieeldningsaggregatet, den 
mängd brännolja som skall upplagras där samt 
nödigbefunna villkor och anvisningar. 

Till beslutet skall fogas den till ansökningen 
anslutna situationsplanen, försedd med an
teckning om godkännande, samt erforderliga 
ritningar. 

Den myndighet som utfärdar grundläggnings
tillståndet skall tillställa tekniska inspektoratets 
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vederbörande distri:ktsbyrå, den lokala polis
myndigheten, kommunens brandchef och 
arbetarskyddsdistriktets vederbörande arbetar
skyddsbyrå avskrift av beslutet. 

Besiktning av oljeeldningsaggregat 

12 § 
Oljeeldningsaggregat för vars hållande grund

läggningstillstånd är erforderligt får inte tagas 
i bruk innan det besiktats. 

Oljeeldningsaggregat eller del av sådant får 
i justeringssyfte provköras under tiden för ag
gregatets installering före besiktningen. Prov
körningen får inte förorsaka sådana hinder att 
aggregatet ej till varje del ikan besiktas. 

13 § 
Har grundläggning:stillstånd utfärdats av tek

niska inspektoratet, skall begäran om besikt
ning av oljeeldningsaggregatet göras hos tek
niska inspektoratets distriktsbyrå. 

Besiktningen verkställs a.v en vid tekniska 
inspektoratet anställd eller av detsamma för
ordnad besiktningsman tillsammans med den 
lokala polismyndigheten och kommunens brand
chef. 

Vid besiktningsförrättningen är represen
tanten för tekniska inspektoratet ordförande 
och tillika protokollförare. 

14 § 
Har grundläggningstillstånd utfärdats av ma

gistrat, länsman eller länsstyrelse, skall be
gäran om besiktning göras hos den lokala 
polismyndigheten. Besiktningen verkställs av 
polisen tillsammans med kommunens brandchef. 
Polismannen är sammankallare och uppsätter 
protokollet. 

15 § 
Om besiktning av oljeeldningsaggregat skall 

den myndighet som verkställer den i tlll
räckligt god tid underrätta sökanden och de 
övriga personer som deltar i besiktningen samt 
arbetarskyddsdistriktets vederbörande arbetar
skyddsbyrå. En representant för den affärs
rörelse eller anstalt som installerat oljeeldnings
ag.,oregatet skall närvara vid besiktningsförrätt
nin.,oen. Protokollet över verkställd besiktning 
undertecknas av dem som tagit del i besiktning
en. Har grundläggningstillståndet utfärdats av 
ovan i 14 § avsedd myndighet, skall proto
kollet utan dröjsmål efter besiktningen till
ställas denna myndighet. 

16 s 
Konstateras vid besiktning att oljeeldnings

aggregatet inte till alla delar överensstämmer 
med grundläggningstillståndet eller att !kon
struktionen hos aggregatet har väsentligt 
ändrats, skall sökanden tillställa den som 
verkställt besiktningen .nya ritningar i tre 
exemplar, vilka denne tillsammans med be
siktningsprotokollet vidarebefordrar till den 
myndighet som utfärdat tillståndet. 

Omfattar besiktning enbart en del av det 
i grundläggningstillståndet nämnda oljeeldnings
aggregatet, skall i protokollet göras anteckning 
härom samt anmärkning om att det är fråga 
om delbesiktning. 

Driftstillstånd 

17 § 
Sedan oljeeldningsaggregatet besiktats, skall 

den myndighet som meddelat grundläggnings
tillståndet utfärda skriftligt tillstånd till dess 
drift (driftstillstånd), om aggregatet överens
stämmer med utfärdade stadganden och be
stämmelser och motsvarar säkerhetsföreskrifter
na om det. Driftstillstånd kan även utfärdas 
för viss del av oljeeldningsaggregat. 

18 § 
Vid tekniska inspektoratet anställd inspektör 

samt i det i 14 § avsedda fallet besiktnings
männen tillsammans kan på villkor som 
de bestämmer utfärda itemporärt itillstånd 
(temporärt driftstillstånd) för driften av det 
oljeeldningsaggregat som de besiktat, om 
driften av aggregatet därvid anses vara tillräck
ligt säker. Temporärt driftstillstånd kan utfär
das för högst sex månader. 

19 § 
Den myndighet som utfärdat driftstillstånd 

skall tillställa den lokala polismyndigheten samt 
kommunens brandchef avskrift av tillståndet. 

Den besiktningsman som utfärdat temporärt 
driftstillstånd eller i det i 14 § avsedda fallet 
polisen skall sända en avskrift av tillståndet 
till den myndighet som utfärdat grundlägg
ningstillståndet. 

Inspektion av oljeeldningsaggregat 

20 § 
Ovan i 6 § 3 mom. avsett oljeeldningsaggre

gat får överlåtas till drift först sedan det prov
körts av den installerande affärsrörelsen eller 
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anstalten och då aggregatet är till alla delar 
färdigt. Aggregatet inspekteras av kommunens 
brandchef. 

Den affärsrörelse som installerat oljebrän
naraggregat skall begära inspektion av detta 
hos kommunens brandchef inom 14 dagar från 
dess färdigställande. Över inspektionen skall 
uppsättas protokoll, av vilket ett exemplar 
inom 14 dagar skall tillställas oljeeldningsaggre
gatets ägare. 

Provkörning och inspektion skall utföras 
även då oljeeldningsaggregatets konstruktion 
väsentligen ändrats. 

Inspektion skall utföras i enlighet med an
visningar av tekniska inspektoratet. 

21 § 
Framgår det vid inspektionsförrättningen 

att oljeeldningsaggregatet har installerats av 
någon annan än en av tekniska inspektoratet 
godkänd affärsrörelse eller anstalt, skall brand
chefen ofördröjligen underrätta polisen och tek
niska inspektoratets distriktsbyrå om saken. 

Periodisk besiktning 

22 § 
Underjordiska oljecisterner som är belägna 

på sådana viktiga grundvattensområden som 
är angivna i kommunens plan för bekämpning 
av oljeskador skall besiktas periodiskt. Beträf
fande cistern som kan orsaka risk för olje
skada skall förordnas att den skall repareras 
eller tagas ur bruk. Användningen av cistern 
som orsakar omedelbar risk skall genast för
bjudas. 

Besiktning får verkställas endast av en av 
tekniska inspektoratet godkänd affärsrörelse el
ler anstalt. 

Tekniska inspektoratet kan medge i 2 
mom. avsedd affärsrörelse eller anstalt rätt att 
såsom åtgärd i anslutning till besiktnings
verksamheten utföra temporära installationer 
utan hinder av vad i 25 § 1 mom. stadgas. 

23 § 
Cisternens ägare eller innehavare skall tillse, 

att de periodiska besiktningarna verkställs i 
rätt tid. 

Handels- och indmtriministeriet meddelar 
närmare föreskrifter om de fordringar som 
skall ställas på besiktningar, om besiktningen 
av cisterner, om konstaterande av deras skick, 
om tidpunkterna för besiktningar, om förord-
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nande av att cistern skall repareras eller ta
gas ur bruk samt om förbjudande av cisterns 
bruk. 

24 s 
Förhindras driften av oljeeldningsaggregat 

på grund av besiktning, reparation på cistern 
eller installation av ny cistern, får i 22 § 3 
mom. avsedd affärsrörelse eller anstalt utföra 
en temporär installation som är av nöden för 
upprätthållande av oljeeldningsaggregatets drift. 
Dylik temporär installation behöver inte mot
svara gällande bestämmelser, men skall såsom 
en temporär installation vara tillräckligt be
tryggande. 

Används i 1 mom. avsedd temporär instal
lation längre tid än 14 dygn, skall den som 
förrättat installationen inom sagda tid anhålla 
om inspektion därav hos brandchef en. Brand
chefen kan meddela tillstånd att använda den 
temporära installationen under högst tre och 
av särskilda skäl högst sex månader. 

3 kap. 

Installation av och <Service för oljeeldnings
aggregat samt periodisk besiktning av 

cisterner 

25 § 
Installation av brännare, rörsystem och 

armaturer som hör till oljeeldningsaggregat 
samt av cisterner om högst 50 m3

, väsentlig 
konstruktionsändring i aggregatet samt perio
disk besiktning av cisterner får utföras endast 
av en av tekniska inspektoratet godkänd affärs
rörelse eller anstalt. 

Beträffande till oljeeldningsaggregat hörande 
elmateriel skall iakttagas vad Elinspektions
centralen därom särskilt har föreskrivit. 

Service för och reparation av oljeeldnings
aggregat, frånsett driftsåtgärder i samband med 
anläggningens normala funktion och rengöring 
och reparation av cisterner, samt arbeten som 
avser installering eller reparation av eller ser
vice för därtill anslutna elanläggningar får ut
föras endast av en av Elinspektionscentralen 
godkänd affärsrörelse. 

Rörsystem i oljeeldningsaggregat får instal
leras även av en affärsrörelse som innehar i 
tryckkärlslagstiftningen förutsatt tillstånd för 
tillverkning av rörsystem av klass A. 

26 § 
Ovan i 22 § 2 mom. och 25 § 1 mom. 



Nr 276 

avsett godkännande förutsätter att affärs
rörelsen eller anstalten har i sin tjänst ett 
med hänsyn till affärsrörelsens eller anstaltens 
art och omfattning tillräckligt antal för installe
ring av oljeeldningsaggregat eller för periodisk 
besiktning av cisterner ansvariga personer med 
uppgiften som huvudsyssla, vilka har nödiga 
tekniska kunskaper, tillräcklig sakkunskap samt 
tillräcklig kännedom om brännbara vätskor 
ävensom om reglerings- och säkerhetsdon för 
oljeelclningsaggregat. Personer som i anställning 
hos ovan avsedd affärsrörelse eller anstalt ut
för periodiska besiktningar skall dessutom ha 
av uppgiften förutsatt sakkunskap. 

Godkännande som förrättare av periodiska 
besiktningar förutsätter, utöver vad i 1 room. 
är stadgat, att affärsrörelsen eller anstalten har 
nödig arbetsredskap. 

Bedriver affärsrörelsens filial självständig 
verksamhet med installation eller periodisk be
siktning av oljeeldningsaggregat skall vid den 
finnas anställda i 1 mom. avsedda personer. 

27 § 
Ovan i 26 § 1 mom. avsedd, för installa

tionsarbete ansvarig persons kompetens kon
scatcras av en av Elinspektionscentralen för tre 
år i sänder tillsatt examensnämnd ( oljebrän
narservicenämnden). 

Nämnden omfattar en representant för El
inspektionscentralen som ordförande samt re
presentanter för handels- och industriministe
riet, tekniska inspektoratet, elentreprenadsfir
morna, entreprenadfirmorna för oljeeldnings
aggregat samt oljebr:mschen såsom övriga med
lemmar. Nämnden skall ha en sekreterare som 
bör vira anställd vid Elinspektionscentralen. 

Elinspektionscentralen utfärdar till exami
nand som blivit godkänd vid examen ett intyg. 
Intyget gäller 10 år från dess utfärd:mdc. 

28 § 
Godkännande för installering av oljeeldnings

aggregat och för periodisk besiktning av cister
ner skall sökas hos tek,niska inspektoratet. 

Till ansökningen skall fogas: 
1) utdrag ur handelsregistret eller annat 

motsvarande register eller, om sådant utdrag 
inte kan fås, intyg över att i 7 § lagen angå
ende rättighet att idka nä.ring avsedd anmälan 
har gjorts; 

2) vid ansökan om godkännande för instal
lation avskrift av kompetensintyg, som Elin-

spektionscentralen utfärdat för person eller 
personer som är anställda i huvudsyssla 
hos sökanden, eller av motsvarande .tidigare 
utfärdade kompetensintyg samt vid ansökan 
om godkännande för periodisk besiktning av 
cisterner utredning om kompetensen hos de 
personer som utför respektive ansvarar för be
siktningar; samt 

3) utredning om de arbetsredskap som står 
till förfogande för installationsarbete eller pe
riodisk besiktning samt om apparater som be
hövs för testning och reglering. 

Har affärsrörelsen filialer, skall stationerings
orten för envar i 2 mom. 2 punkten avsedd 
person anges i ansökningen. 

29 § 
Ovan i 25 § 1 mom. avsedd affärsrörelse 

eller anstalt ansvarar för att varje installerat 
oljeeldningsaggregat eller del av sådant och 
varje konstruktionsändring som gjor.ts i aggre
gatet ävensom de anordningar som monterats 
därpå överensstämmer med gällande stadgan
den och föreskrifter eller .att besiktningen 
har verkställts i enlighet med handels- och 
industriministeriets beslut och tekniska inspek
toratets anvisningar. Affärsrörelsen eller an
stalten skall härom lämna uppdragsgivaren 
skriftlig försäkran, vilken skall vara bekräftad 
av en i 26 § 1 mom. avsedd ansvarig person. 

I fråga om rörsystem som installerats av 
en i 25 § 4 mom. avsedd affärsrörelse eller 
anstalt skall rörelsen respektive anstalten för 
rörsystemets vidkommande utfärda ett intyg 
som motsvarar i 1 mom. avsedd skriftlig för
säkran. 

30 § 
Installering av oljecistern under jorden el

ler i underjordisk kammare i anslutning till 
ett oljeeldningsaggregat, som är beläget på 
sådant viktigt grundvattensområde som är an
givet i kommunens plan för bekämpning av 
oljeskador, skall av cisternens ägare eller den 
affärsrörelse som inst2llerar aggregatet anmälas 
hos kommunens brandchef. Brandchefen skall 
beredas tillfälle att inom 14 dagar från den dag 
på vilken anmälan gjorts förrätta granskning av 
cisternen. Cisternen får inte övertäckas eller 
tagas i bruk förrän granskningen har skett eller 
kandchefen har meddelat att någon granskning 
inte förrättas. Över utförd granskning skall 
uppsättas protokoll. 
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4 kap. 

Tillsyn 

31 § 
Efterlevnaden av denna förordning över

vakas av tekniska inspektoratet och kommunens 
brandchef samt i stad dessutom av magistraten 
eller länsmannen och i annan kommun av läns
styrelsen. 

Beträffande den på arbetarskyddsmyndighe
terna ankommande tillsynen över arbetarskyd
det är stadgat särskilt. 

32 § 
Tillsynsmyndighet skall föra förteckning 

eller kartotek över alla de tillstånd som den 
utfärdat samt de besiktningar, inspektioner 
och granskningar som den verkställt med 
stöd zy denna förordning. 

33 § 
Har vid besiktning, inspektion eller 

granskning som tillsynsmyndighet verkställt 
befunnits att denna förordning eller med stöd 
av den utfärdade föreskrifter inte iakttagits, 
och skrider vederbörande ej utan dröjsmål 
till åtgärder för avhjälpande av konstaterat 
missförhållande, skall tillsynsmyndigheten ut
färda skriftligt förständigande om att sådana 
åtgärder skall vidtagas inom utsatt tid. 

Iakttas ej i 1 mom. avsett förständigande, 
kan länsstyrelsen antingen på eget initiativ eller 
på framställning av tillsynsmyndigheten tvinga 
den försumlige att fullgöra sin skyldighet på 
sätt i lagen om explosionsfarliga ämnen 
(263/53) är stadgat. 

34 § 
Om aterkallande av ett med stöd av denna 

förordning meddelat tillstånd eller godkännande 
gäller vad i 2 § 2 mom. lagen om explosions
farliga ämnen är stadgat. Tillstånd och god
kännande kan återkallas antingen för viss tid 
eller helt och hållet. 

Fr!lg:m om iherkallande av driftstillstånd eller 
tcmporiirt driftstillstånd skall av den beviljan
de myndigheten upptagas till behandling, om 
vederbörande bryter mot gällande stadganden 
eller föreskrifter eller ställda villkor eller om 
förhållandena väsentligt förändras. På motsva
rande sätt skall till behandling upptagas frågan 
om återkallande av godkännande, som beviljats 
en affärsrörelse eller anstalt i fråga om installa
tion eller periodisk besiktning av oljeeldnings-

aggregat, om affärsrörelsen eller anstalten eller 
en hos den anställd, för installationer respek
tive periodisk besiktning av oljeeldningsaggre
gat ansvarig person visar sig olämplig för sin 
uppgift. 

Innan .tillstånd eller godkännande återkallas 
skall vederbörande beredas tillfälle att bli hörd 

saken. 
35 § 

Avgår en person som är ansvarig för 
installation eller periodisk besiktning av olje
eldningsaggregat från sin anställning hos en 
affärsrörelse eller anstalt, skall tekniska inspek
toratet ofördröjligen skriftligt underrättas härom 
och vid behov godkännande för en ny mot
svarande person sökas hos det. 

Tekniska inspektoratet kan på ansökan med
dela ,tillstånd att slutföra pågående arbeten, 
även om vid affärsrörelsen eller anstalten inte 
finns anställd någon av tekniska inspektoratet 
godkänd, för installationer av oljeeldnings
aggrega t eller för periodisk besiktning av cis
terner ansvarig person. 

36 § 
Besiktningar som enligt denna förordning 

skall utföras av polisen förrättas av chefen för 
polisdistriktet, om inte för vederbörande polis
distrikt annat är bestämt. Besiktning får även 
förrättas av en av chefen för polisdistriktet för
ordnad polisman. 

Besiktning eller inspektion som enligt denna 
förordning ,skall förrättas av kommunens brand
chef får verkställas av en av honom förordnad, 
till brandbefälet hörande person. 

5 kap. 

Åndringssökande 

37 § 
över beslut som en vid tekniska inspektora

tet anställd inspektör eller av inspektoratet 
förordnad besiktningsman fattat med stöd av 
denna förordning får besvär anföras hos tek
niska inspektoratet. Inspektörs eller besikt
ningsmans beslut skall oaktat besvär anförts 
efterkommas, om inte tekniska inspektoratet 
annat förordnar. Innan ärendet avgörs skall 
han höras. 

Över följande med stöd av denna förordning 
meddelade beslut får besvär unföras hos läns
rätten: 

1) beslut av magistrat, polismyndighet eller 
i 14 § avsedda besiktningsförrättare; 
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2) beslut genom vilket i 20 § avsedd för
rättare av inspektion förbjudit driften av en 
oljeeldningsanläggning eller uppställt för driften 
villkor eller begränsningar; 

3) beslut av brandchef, då beslutet gäller 
i 30 S avsedd granskning; samt 

4) i 42 § 2 och 3 mom. avsett beslut. 
Besvär hos tekniska inspektoratet och läns

rätt skall anföras inom 30 dagar från den 
dag då ändringssökanden fick del av beslutet. 

38 § 
Besvär över ett av tekniska inspektoratet 

eller länsstyrelsen med stöd av denna förord
ning meddelat beslut anförs hos högs.ta för
valtningsdomstolen i den ordning som är stad
gad i lagen om ändringssökande i förvaltnings
ärenden (154/50). Beslutet skall oaktat besvär 
anförts efterkommas, om inte högsta förvalt
ningsdomstolen annat förordnar. 

6 kap. 

Särskilda stadganden 

39 § 
Önskar någon utbygga oljeeldningsaggregat 

eller göra väsentlig ändring i sådant efter 
det att aggregatet blivit godkänt för drift, skall 
härtill utverkas den myndighets tillstånd som 
utfärdade driftstillståndet eller ock skall ny 
inspektion verk.ställas i fråga om aggregatet. 
Beträffande tillstånd samt besiktning och drifts
tillstånd som ansluter sig därtill gäller i till
lämpliga delar vad därom ovan är stadgat. 
Ansökan om ändringstillståndet behöver dock 
inte kungöras, utom då ändringen är så om
fattande att den kan anses beröra annans rätt. 

Är ändringen ringa, kan den myndighet som 
meddelat tillståndet dock förordna att aggre
gatet besiktas av kommunens brandchef en
sam. Har tillståndet beviljats av tekniska in
spektoratet, kan aggregatet även besiktas av 
en vid tekniska inspektoratet anställd inspektör 
eller av detsamma förordnad besiktningsman. 

Den myndighet som utfärdat tillståndet kan 
även förordna att aggregatet får efter besikt
ningen tagas i bruk utan driftstillstånd. 

40 § 
Övergår oljeeldningsaggregat för vars hål

lande grundläggningstillstånd är erforderligt 
till ny ägare eller innehavare, skall denne ome
delbart därom underrätta den myndighet som 
utfärdat tillståndet. 

41 s 
Skadas oljeeldningsaggregat och medför detta 

dödsfall, svårartad kroppsskada eller sådan ska
da beträffande egendom eller miljö som inte 
är ringa, skall ägaren, innehavaren eller den 
som använder aggregatet ofördröjligen därom 
underrätta polisen, brandmyndigheten, tekniska 
inspektoratets distriktsbyrå och arbetarskydds
distriktets vederbörande arbetarskyddsbyrå. 
Den myndighet som utfärdat driftstillståndet 
skall vid behov förordna sakkunnig att verk
ställa undersökning på platsen. 

Den myndighet som beviljat driftstillståndet 
kan i fall som avses i 1 mom., om skäl 
härtill föreligger, förordna att den skadade 
cisternen respektive rörsystemet eller aggre
gatsdelen skall besiktas eller inspekteras innan 
ibruktagande sker efter reparationen. 

42 § 
Medför efterlevnaden av stadgandena i den

na förordning i något fall oskäliga kostnader 
eller avsevärd olägenhet och kan den åsyftade 
säkerheten uppnås på annat sätt, kan tekniska 
inspektoratet på nödigbefunna villkor medge 
undantag från förordningens stadganden. 

Under de förutsättningar som stadgas i 1 
mom. kan den tillståndsbeviljande myndigheten 
eller förrättaren av inspektion eller gransk
ning på nödigbefunna villkor medge undantag 
från sådana bestämmelser angående brännol
jans mängd och plac.!ring av cisterner som 
meddelats med stöd av denna förordning. 

Då fråga är om tillfälligt bruk av olje
eldningsaggregat, .såsom för mässor eller utställ
ningar eller för uppvärmningsändamål på ar
betsplats under en tid av högst sex månader, 
kan kommunens brandchef medge undantag 
från bestämmelserna angående upplagring av 
brännolja och inspektera anläggningen för till
fälligt bruk, förutsatt att förvaringen av bränn
olja efter eventuellt nödiga ytterligare arrange
mang är tillräckligt betryggande med tanke på 
dylikt bruk. 

43 § 
Erforderliga närmare föreskrifter angående 

oljeeldningsaggregats och till dem hörande an
ordningars konstruktion ävensom om placering 
och installering samt besiktning och periodisk 
besiktning av oljeeldningsaggregat utfärdas av 
handels- och industriministeriet. 

Handels- och industriministeriet utfärdar 
därtill vid behov anvisningar om tillämpningen 
av denna förordning. 
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44 s 
Handels- och industriministeriet kan förord

na att tillverkare eller importör av en till olje
eldningsaggregat hörande cistern eller brännare 
eller armatur som ansluter sig till aggregats 
rörsystem skall före saluförande eller annan 
överlåtelse av brännaren eller armaturen tillse 
att cisternen, brännaren eller armaturen är be
siktad eller typgodkänd av tekniska inspekto
ratet. 

Före besiktning eller typgodkännande som 
avses i 1 mom. skall cisternen, brännaren eller 
armaturen testas vid statens tekniska forsknings
central eller annan av tekniska inspektoratet 
godkänd forskningsanstalt i enlighet med en 
till efterrättelse föreskriven SFS-standard eller 
meddelad anvisning. 

7 kap. 

Ikraftträdande 

45 § 
Denna förordning träder kraft den 1 juli 

1983. 
Genom denna förordning upphävs förord

ningen den 24 september 1971 om oljeeld
ningsanläggningar (691/71) jämte däri senare 
företagna ändringar. 

Av verkställigheten av denna förordning 
förutsatta åtgärder kan vidtagas innan förord
ningen träder i kraft. 

De beslut som handels- och industriministe
riet utfärdat med stöd av den nu upphävda 
förordningen förblir dock i kraft till dess an
norlunda bestäms. 

I fråga om sådan oljeeldningsanläggnings in
stallation, beträffande vilken tillståndsansö-

Helsingfors den 18 mars 1983 

kan har ingivits till myndighet före denna 
förordnings ikraftträdande, får dock iakttagas 
den nu upphävda förordningen och med stöd 
av den utfärdade föreskrifter. Vad i 47 § 2 
mom. är stadgat om tekniska inspektoratets 
rätt att föreskriva begränsningar eller andra 
villkor gäller även de fall som avses i detta 
moment. 

46 § 
För sådant bruk av oljeeldningsaggregat, som 

har inletts före denna förordnings ikraf tträdan
de och beträffande vilket enligt tidigare stad
ganden tillstånd eller inspektion inte erfordrats, 
skall sökas tillstånd eller framställas begäran 
om inspektion, på sätt i denna förordning är 
stadgat, inom -tre år från förordningens ikraft
trädande. 

47 § 
Före denna förordnings ikraftträdande god

känt eller i enlighet med bestämmelser, som 
var gällande då förordningen trädde i kraft, 
före denna tidpunkt installerat oljeeldnings
aggregat får fortfarande användas även om 
det inte skulle uppfylla fordringarna i denna 
förordning och de med stöd av den utfärdade 
föreskrifterna. 

Tekniska inspektoratet äger dock rätt att 
föreskriva begränsningar eller andra villkor för 
ovan i 1 mom. avsett bruk av oljeeldnings
aggregat, om denna åtgärd anses erforderlig för 
förhindrande av person-, egendoms- eller miljö
skador. 

48 § 
Affärsrörelse, som med stöd av den nu upp

hävda förordningen har godkänts att installera 
oljeeldningsanläggningar har rätt att fortsätta 
sin verksamhet såsom affärsrörelse som installe
rar oljeeldningsaggregat. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Handels- och industriminister Esko Ollila 
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Förordning 
om ammoniumnitrat 

Given i Helsingfors den 10 februari 1984 

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av lagen den 19 juni 195 3 om 
explosionsfarliga ämnen (263 / 5 3 ): 

1 kap. 

Allmänna stadganden 

1 § 
Denna förordning gäller, med nedan i 2 och 

3 §§ stadgade undantag, ammoniumnitrat samt 
tillverkning, import, transport, upplagring och 
förvaring av samt handel med ammoniumnitrat. 

2 § 
Denna förordning gäller inte: 
1) explosiva varor som innehåller ammonium

nitrat och om vilka stadgas i förordningen om 
explosiva varor (85/80); 

2) sådan absorbering av olja i ammoniumnitrat 
eller uppblandning av ammoniumnitrat med olja 
på arbetsplats för att användas för direkt förestå
ende sprängningsarbete, om vilken är stadgat i 
förordningen om explosiva varor och föreskrivet i 
arbetarskyddsstyrelsens beslut angående tillverk
ning av sprängämne på arbetsplats (1014/80); 

3) sådan absorbering av olja i ammoniumnitrat 
eller uppblandning av ammoniumnitrat med 
olja, som sker i gruva, och sådan upplagring av 
ammoniumnitrat i gruva, om vilka är föreskrivet 
i handels- och industriministeriets beslut om 
säkerhetsföreskrifter för gruvor (921175 ); 

4) sådan transport av ammoniumnitrat på väg, 
med järnväg, i luftfartyg, i fartyg eller med 
posten, om vilken är stadgat och föreskrivet 
särskilt, ej heller transport av ammoniumnitrat 
under militär-, gränsbevaknings- eller polismyn
dighets tillsyn; och ej heller 

5) sådan tillverkning, import, transport, upp
lagring och förvaring av samt handel med ammo
niumnitrat inom försvarsministeriets förvalt
ningsområde, beträffande vilken om tillsynen 
stadgas vid behov särskilt. 

3 § 
Denna förordning gäller inte heller företag 

som har rätt att fabriksmässigt tillverka apoteks
varor eller idka apoteksvaruhandel, om sådan 
verksamhet som avses i denna förordning omfat
tar partier på högst 1 000 kg ammoniumnitrat åt 
gången, och inte heller apotek, forskningsinstitut 
och laboratorier där små mängder ammoniumni
trat hanteras. 

Vid överlåtelse av ammoniumnitrat från ovan i 
1 mom. avsett företag eller institut till utomstå
ende skall dock iakttagas vad i 11 § stadgas. 

4 § 
Utöver vad i denna förordning stadgas och 

med stöd därav föreskrivs skall beträffande elma
teriels konstruktion ävensom bruk, installering 
och besiktning av elmateriel iakttagas vad därom 
är stadgat och föreskrivet särskilt. 

Beträffande den trygghet i arbete som 
eventuellt fordras utöver de i denna förordning 
förutsatta säkerhetsarrangemangen är stadgat och 
föreskrivet särskilt. 

5 § 
denna förordning avses med: 

1) ammoniumnitrat ammoniumnitrat och så
dana blandningar av ammoniumnitrat som inne
håller mer än 80 viktprocent ammoniumnitrat 
och mindre än 0,4 viktprocent oxiderbart ämne; 

2) oxiderbart å'mne organiskt eller oorganiskt 
ämne som blandat i ammooiumnitrat ökar dess 
benägenhet att explosionartat sönderfalla; 

3) upplagring innehav av ammoniumnitrat, då 
mängden av ammoniumnitrat är så stor att 
tillstånd för innehav därav är erforderligt; 

4) förvaring innehav av ammoniumnitrat, då 
mängden av ammoniumnitrat är så liten att 
tillstånd för innehav därav är erforderligt; 
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5) upplag en för upplagring av ammoniumni
trat avsedd plats jämte upplagsmagasin; 

6) upplagsmagasin en för upplagring av am
moniumnitrat använd byggnad, del av byggnad 
eller utrymme inomhus; samt med 

7) skyddsavstånd det kortaste tillåtna avståndet 
mellan upplagsmagasin och det objekt som skall 
skyddas. 

Ovan i 3 punkten avsedd upplagring anses 
dock inte omfatta ammoniumnitrat som finns i 
en processanläggning om det direkt används 
inom processen som råämne för annan produkt. 

6 § 
Angående tekniska kontrollcentralens rätt att 

erhålla prov på ammoniumnitrat och förbjuda 
tillverkning, import, överlåtelse och användning 
av ammoniumnitrat gäller vad i 4 § lagen om 
explosiva ämnen (263/53) är stadgat. 

Uppstår tvivelsmål om tillämpningen av denna 
förordning på visst ämne eller viss produkt, 
avgörs saken av tekniska kontrollcentralen. Kon
trollcentralen har rätt att vid behov på tillver
karens eller importörens bekostnad låta undersö
ka produkten och på basen av undersökningens 
resultat fatta beslut i saken. 

2 kap. 

Tillverkning 

7 § 
Tillverkning av ammoniumnitrat är tillåten 

endast med tillstånd av tekniska kontrollcentra
len. 

Beträffande säkerhetsfordringarna vid tillverk
ningen ges vid behov föreskrifter genom beslut 
av handels- och industriministeriet. 

3 kap. 

Handel och överlåtelse 

Handel 

8 § 
Ammoniumniuat får saluföras endast av den 

som har ett av länsstyrelsen beviljat handelsttfl
stånd för ammoniumnitrat eller ett i 43 eller 44 § 
förordningen om explosiva varor avsett handels
tillstånd för explosiva varor. 

9 § 
Ansökan om handelstillstånd för ammonium

nitrat görs hos länsstyrelsen. I ansökan skall 
nämnas: 

1) sökandens namn eller firma, yrke eller 
bransch samt hemort; och 

2) huruvida sökanden vid idkande av handel 
ämnar hålla lager eller ej. 

Till ansökan skall fogas ett intyg som utvisar 
att sökanden råder över sig själv och sin egendom 
eller, då sökanden är bolag, andelslag eller annat 
samfund, avskrift av bolagsordningen respektive 
stadgarna samt utdrag ·ur handelsregistret eller 
annat motsvarande register. 

10 § 
Den som idkar handel skall föra en förteckning 

över alla sina inköp och överlåtelser av 
ammoniumnitrat. Förteckningen för varje år 
skall förvaras under en tid av minst fem år. 

Av förteckningen skall för varje parti -anskaffat 
eller överlåtet ammoniumnitrat framgå dess 
mängd och art, säljaren och köparen jämte adress 
samt när leveransen skett. 

Av förteckningen för respektive år skall före 
utgången av nästföljande års februari månad 
skickas avskrift till tekniska kontrollcentralen. 

Överlåtelse och köpt1llstånd 

11 § 
Ammoniumnitrat får överlåtas endast åt: 
1) den som har i 12 § förordningen om 

e_xplosiva varor avsett tillstånd att tillverka explo
siv vara; 

2) den som behöver ammoniumnitrat i indu
striell verksamhet; 

3) den som har i 8 § avsett handelstillstånd; 
eller 

4) den som har köptillstånd för ammoniumni
trat. 

Ansökan om köptillstånd för ammoniumnirrat 
görs hos polisen. Tillstånd kan beviljas myndig 
och tillförlitlig person som företer utredning om 
det ändamål till vilket ammoniumnitratet skall 
användas. 

Om ammoniumnitrat avhämtas av någon an
nan än i 1 mom. avsedd person, dock för dennes 
räkning, skall avhämtaren för den som överlåter 
ammoniumnitratet förete fullmakt av ovan i 1 
mom. avsedd person. 

4 kap. 

Upplagring och förvaring 

Allmänt 

12 § 
Ammoniumnitrat skall upplagras och förvaras 

så, att det inte förorsakar fara och att det inte 
kan komma i obehöriga händer. 
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Ämnen som, om de förvaras tillsammans med 
ammoniumnitrat, ökar explosionsfaran får inte 
upplagras eller förvaras i samma utrymme som 
ammonium nitratet. 

13 § 
Ammoniumnitrat får upplagras endast i för

packningar som motsvarar gällande stadganden 
och bestämmelser om transport eller på annat av 
tekniska kontrollcentralen i sina direktiv föreskri
vet sätt. 

14 § 
Vid upplagring av ammoniumnitrat på arbets

plats i och för tillverkning av sprängämne skall 
iakttagas, förutom de bestämmelser som ingår i 
eller utfärdats med stöd av denna förordning, 
även vad därom är stadgat och föreskrivet sär
skilt. 

15 § 
För upplagring av ammoniumnitrat skall utses 

en ansvarig lagerförvaltare, som skall tillse att 
upplaget sköts i enlighet med utfärdade stadgan
den och föreskrifter samt det tillståndsbeslut som 
gäller upplaget. 

Då lagerförvaltare lämnar sin uppgift skall ny 
förvaltare utses inom en tid av en månad samt 
den nya lagerförvaltarens namn meddelas den 
myndighet som utfärdat tillståndet. 

Om lagerförvaltare visar sig olämplig för sin 
uppgift, skall upplagets innehavare utse en ny 
förvaltare för upplaget och meddela dennes 
namn den myndighet som utfärdat tillståndet. 

Upplagn'ngstt!lstånd 

. 16 § 
Önskar man i upplag hålla mer än 1 000 kg 

ammoniumnitrat åt gången, skall härtill utverkas 
tillstånd (upplagn'ngsttllstånd). 

Ansökan om upplagringstillstånd söks: 
1) hos tekniska kontrollcentralen, om upplaget 

är beläget på sprängämnesfabriks fabriksområde, 
e!ler om mängden amrrioniumnitrat vid upplag
ring annorstädes än på sprängämnesfabriks områ
de överstiger 30 000 kg; och 

2) hos polisen på upplagets förläggningsort, 
om mängden arnmoniumnitrat vid upplagring 
;mnor~tädes än på sprängämnesfabriks område 
overst1ger 30 000 kg. 

Då i 2 mom. 2 punkten avsett upplagringstill
stånd söks för tillverkning av sprängämne på 

arbetsplats, kan ansökan därom inlämnas samti
digt med ansökan om tillstånd för tillverkning av 
sprängämne. 

17 § 
Upplagringstillstånd skall sökas skriftligen och 
ansökan skall nämnas: 
1) sökandens namn eller firma, yrke eller 

bransch och hemort; 
2) den plats där man har för avsikt att inrätta 

upplaget; 
3) den största mängd arnmoniumnitrat som 

upplagras; 
4) syftet med upplagringen; samt 
5) lagerförvaltarens namn. 
Vid ansökan om tillstånd hos tekniska kon

trollcentralen skall till ansökan fogas: 
1) intyg om att sökanden råder över sig själv 

och sin egendom eller, då sökanden är bolag, 
andelslag eller annat samfund, avskrift av bolags
ordningen respektive stadgarna samt utdrag ur 
handelsregistret eller annat motsvarande register; 

2) utredning om att sökanden råder över 
u pplagsområdet; 

3) situationsplan i skalan 1 : 1 000 eller 1 : 
2 000 över upplagsområdet, av vilken de byggna
der och konstruktioner som enligt planerna kom
mer att finnas på området skall framgå; 

4) redogörelse för de byggnader som finns 
inom en radie av en kilometer från upplaget 
samt för övriga konstruktioner och deras använd
ningsändamål ävensom för vägar och andra såda
na omständigheter som med tanke på allmän 
säkerhet bör tagas i beaktande; samt 

5) ritningar i skalan 1: 50 eller 1: 100 över 
upplagsmagasinen och övriga tilltänkta byggna
der och konstruktioner på upplagsområdet jämte 
beskrivningar, av vilka tydligt framgår dimensio
nerna, byggnadssättet och byggnadsmaterialet 
ävensom hur eventuell uppvärmning, belysning 
och luftkonditionering samt det eventuella av
loppssystemet och brandskyddet skall ordnas. 

Vid ansökan om tillstånd hos polisen skall till 
ansökan fogas: 

1) utredning om att sökanden råder över 
upplagsområdet eller att han har jordägarens 
skriftliga samtycke till användningen därav; samt 

2) ritning och beskrivning av upplagsmagasi
net och de därtill anslutna skyddsanordningarna 
samt karta och beskrivning över byggnaderna 
inom en radie av 400 meter från upplaget, 
avstånden från dem till upplagsmagasinet samt 
redogörelse för övriga omständigheter med even
tuell inverkan på säkerheten. 
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Ansökan och de i 2 mom. 3-5 punkterna 
avsedda bilagorna skall insändas i tre och de i 3 
mom. 2 punkten avsedda bilagorna i tv:l exem
plar. 

18 § 
Tekniska kontrollcentralen skall om ansökan 

införskaffa kommunstyrelsens, brandchefens i 
kommunen och polisens samt, om upplaget 
inrättas för på arbetsplats förekommande behov, 
vederbörande arbetarskyddsdistrikts arbetar
skyddsbyris utl:ltanden. 

Polisen skall om ansökan införskaffa brandche
fens i kommunen och, om upplaget inrättas för 
p:l arbetsplats förekommande behov, vederbö
rande arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrås 
utl:ltanden. 

19 § 
Upplagringstillstånd kan beviljas, om förut

sättningarna enligt denna förordning och med 
stöd därav utfärdade föreskrifter finns och om 
sökanden kan anses tillförlitlig. 

I tillståndsbeslutet skall anges den plats på 
vilken upplaget får inrättas, den maximimängd 
ammoniurnnitrat som får upplagras, namnet på 
lagerförvaltaren samt övriga anvisningar och vill
kor som eventuellt meddelats eller uppställts 
med tanke på säkerheten. Till beslutet skall fogas 
planritning och andra erforderliga ritningar. 

20 § 
Tekniska kontrollcentralen skall, efter att ha 

beviljat upplagringstillståndet, inom 14 dagar 
tillställa vederbörande polismyndighet, kommu
nens brandchef och, om upplaget skall inrättas 
för på arbetsplats förekommande behov, veder
börande arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå 
avskrift av tillståndsbeslutet. 

Polisen skall, efter att ha beviljat upplagrings
tillståndet, inom 14 dagar tillställa tekniska kon
trollcentralens vederbörande distriktsbyrå, kom
munens brandchef och, om upplaget inrättas för 
på arbetsplats förekommande behov, vederbö
rande arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå 
avskrift av tillståndsbeslutet. 

21 § 
Upplag, för vilket tekniska kontrollcentralen 

har beviljat tillstånd, får inte tagas i bruk innan 
det vid besiktning har konstaterats motsvara 
tillståndsbeslu tet. 

Begäran om besiktning skall göras skriftligen 
hos tekniska kontrollcentralen. Till ansökan skall 
fogas avskrift av tillståndet. 

Upplag besiktas av en av tekniska kontrollcen
tralen förordnad person tillsammans med polisen 
och kommunens brandchef, vilka tillsammans 
med besiktningsmannen undertecknar besikt
ningsprotokollet. 

Har det vid besiktningen inte framkommit 
omständigheter som utgör hinder för godkän
nande av upplaget, skall i besiktningsprotokollet 
göras anteckning om godkännandet. Den som 
begärt besiktning skall som ett intyg om godkän
nandet ges ett utdrag ur protokollet. 

22 § 
Upplag för vilket polisen har beviljat tillstånd 

ar inte tagas j bruk innan polisen har tillsam
mans med kommunens brandchef besiktat det 
och konstaterat att det morsvarar tillståndsbeslu
tet. 

Begäran om besiktning skall göras hos polisen. 
Till ansökan skall fogas avskrift av upplagrings
tillståndet. 

Över besiktning skall upprättas ett protokoll, 
som undertecknas av dem som utfört besikt
ningen. Har det vid besiktningen inte framkom
mit omständigheter som utgör hinder för god
kännande av upplaget, skall i besiktningsproto
kollet göras anteckning om godkännandet. Den 
som begärt besiktning skall som ett intyg om 
godkännandet ges ett utdrag ur protokollet. 

Förvan·ng 

23 § 
Utan tillstånd får förvaras högst 1 000 kg 

ammoniumnitrat. Närmare föreskrifter om förva
ring utfärdas genom beslut av handels- och 
industriministeriet. 

5 kap. 

Transport på arbetsplats och inom fabriks-, upp
lags- eller gruvområde samt hantering i hamn 

24 § 
Vid transport av arnmoniumnitrat på arbets

plats, på sådan fabriks område som tillverkar 
eller använder ammoniumnitrat, på upplagsom
råde och på gruvområde skall iakttagas nödig 
varsamhet samt vad i handels- och industriminis
teriets beslut därom föreskrivs ävensom vad 
därom är särskilt stadgat och föreskrivet. 

25 § 
Lossning och lastning av ammoniumnirrat i 

hamn skall utföras med iakttagande av nödig 
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varsamhet samt på sådant sätt att ammoniumni
trat inte kan komma i obehöriga händer. 

Vid anvisande av plats för fartyg inom hamn
område för den tid lossningen och lastningen av 
fartyget varar ävensom vid vidtagande av nödiga 
säkerhetsåtgärder lände till efterrättelse vad 
hamnmyndigheterna samt handels- och industri
ministeriet genom beslut förordnat därom. 

6 kap. 

Tillsyn 

26 § 
Efterlevnaden av denna förordning övervakas 

av tekniska kontrollcentralen, kommunernas 
brandchefer, polisen samt länsstyrelserna. 

Förutom i 1 mom. nämnda tillsynsmyndighe
ter övervakar tullstyrelsen importen av ammo
niumnitrat samt hamnmyndigheterna hante
ringen av ammoniumnitrat i hamn. 

Beträffande den på arbetarskyddsmyndigheter
na ankommande tillsynen över arbetarskyddet är 
stadgat särskilt. 

27 § 
Tillsynsmyndighet skall föra förteckning eller 

kortregister över de tillstånd som den utfärdat, 
de anmälningar som den mottagit och de besikt
ningar som den utfört med stöd av denna 
förordning. 

28 § 
Kommuns brandchef skall en gång om året 

kontrollera brandsäkerheten i ammoniumnitrat
upplagen inom sitt område. 

29 § 
Har det vid besiktning som utförts av tillsyns

myndighet konstaterats, att denna förordning 
eller med stöd därav utfärdade föreskrifter inte 
har iakttagits, och skrider vederbörande inte utan 
dröjsmål till åtgärder för avhjälpande av konsta
terat missförhållande, kan länsstyrelsen antingen 
på eget initiativ eller på framställning av tillsyns
myndighet tvinga den försumlige att fullgöra sin 
plikt på det sätt som i lagen om explosionsfarliga 
ämnen är stadgat. 

Om inte av tvingande eller brådskande skäl 
annat följer, skall tillsynsmyndighet, innan den 
tyr sig till ovan i 1 mom. avsett tvångsmedel, 
utfärda skriftligt förständigande om att åtgärd 
skall vidtagas inom en därför utsatt tid. 

30 § 
Stadganden om återkallande av tillstånd som 

utfärdats med stöd av denna förordning ingår i 
2 § 2 mom. lagen om explosionsfarliga ämnen. 
Tillstånd kan återkallas antingen helt och hållet 
eller för viss tid. 

Den myndighet som beviljat tillstånd skall 
upptaga frågan om återkallande av tillståndet till 
behandling, om vederbörande bryter mot gällan
de stadganden eller föreskrifter eller uppställda 
villkor eller om förhållandena väsentligt föränd
ras eller om annat motiverat skäl till återkallande 
av tillståndet yppar sig. 

Innan tillstånd återkallas skall vederbörande 
beredas tillfälle att bli hörd. 

Om det vid den besiktning som tillsynsmyn
digheten utför konstateras, att förhållandena har, 
sedan tillståndet utfärdades, väsentligt förändrats 
så att säkerheten kan äventyras, skall tillsynsmyn
digheten om saken underrätta den myndighet 
som utfärdat tillståndet. 

31 § 
Om inte beträffande vederbörande polisdi

strikt har annat förordnats, ankommer det på 
chefen för polisdistriktet att utfärda tillstånd som 
enligt denna förordning skall sökas hos polisen 
samt att avge utlåtanden som enligt förord
ningen skall införskaffas och utföra besiktningar 
som enligt förordningen skall förrättas av poli
sen. Besiktning får dock även utföras av en av 
chefen för polisdistriktet förordnad polisman. 

Besiktning som enligt denna förordning skall 
förrättas av brandchef får utföras av en av denne 
förordnad, till brandbefälet hörande person. 

7 kap. 

Ändringssökande 

32 § 
Över beslut som polisen meddelat med stöd av 

denna förordning får besvär anföras hos länsrät
ten inom 14 dagar från den dag då ändringssö
kanden fått del av beslutet. 

Över beslut som länsstyrelse eller tekniska 
kontrollcentraJen meddelat med stöd av denna 
förordning får besvär anföras hos högsta förvalt
ningsdomstolen i den ordning som är stadgad i 
lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden 
(154/50). Oaktat besvär anförts skall beslutet 
dock efterkommas, om inte högsta förvaltnings
domstolen annorlunda förordnar. 
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8 kap. 

Särskilda stadganden 

33 § 
Tillstånd som avses i denna förordning kan vid 

behov utfärdas för viss tid. 

34 § 
Då tillverkning av eller handel med ammo

niumnitrat nedläggs eller upplagring därav upp
hör, skall tillståndshavaren inom en tid av två 
månader från dagen för nedläggelsen eller upp
hörandet göra skriftlig anmälan därom till den 
myndighet som utfärdat tillståndet. 

Om tillståndshavares namn eller firma ändras, 
skall bi.rom inom en tid av två månader göras 
skriftlig anmälan hos den myndighet som utfär
dat tillståndet. I anmälan skall, utöver det nya 
namnet eller den nya firman, nämnas det tidiga
re namnet respektive firman, och till anmälan 
skall fogas avskrift av tillståndet. 

Om fabrik, upplag eller sådan affärsrörelse 
som idkar handel med ammoniumniuat övergår 
till ny ägare eller innehavare, skall denne ome
delban anmäla därom till den myndighet som 
utfärdat tillståndet. 

35 § 
Tekniska kontrollcentralen och länsstyrelsen 

skall anmäla ovan i 34 § avsedda förändringar till 
chefen för polisdistriktet och kommunens brand
chef. 

Polisen skall på motsvarande sän anmäla i 34 § 
avsedda förändringar till kommunens brandchef 
och, om upplaget har inrättats för på arbetsplats 
förekommande behov, vederbörande arbe
tarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå. 

36 § 
Önskar man utvidga en fabrik, för vilken har 

utfärdats i 7 § avsett tillstånd för tillverkning av 
ammoniumnitrat, eller ett upplag, för vilket har 
utfärdats i 16-22 §§ avsett upplagringstillstånd 
eller önskar man väsentligt ändra tillverknings
metoden eller vidtaga andra ändringar med in
verkan på säkerheten, skall anmälan därom göras 
hos den myndighet som utfärdat tillståndet. 
Denna myndighet prövar om ändringen är av 
sådan an att nytt tillstånd skall i anledning därav 
i behörig ordning sökas eller om gällande till
stånd kan ändras på erforderligt sätt utan till
ståndsbehandling. 

37 § 
Om i ansökan anförs motiverade skä.l för att 

den isyftade säkerheten kan uppnås på annat 
sätt, kan den myndighet som utfärdar tillståndet 
på nödigbefunna villkor medge undantag från de 
stadganden angående brandsäkerheten i upplags
magasin, som ingår i denna förordning, och de 
bestämmelser därom, som ingår i det beslut som 
handels- och industriministeriet utfärdat med 
stöd av förordningen. 

Tekniska kontrollcentralen kan, utöver vad 
ovan sagts och på ovan i 1 mom. stadgade 
villkor, medge undantag även från andra stad
ganden i denna förordning eller bestämmelser i 
det beslut som handels- och industriministeriet 
utfärdar med stöd av förordningen. 

38 § 
Om på plats där ammoniumnitrat tillverkas, 

upplagras, förvaras eller hanteras har inträffat 
explosion eller brand som har föranlett dödsfall, 
svårartad kroppsskada eller sådan annan skada 
beträffande egendom som inte är ringa, skall 
innehavaren av ammoniumnitratet eller en före
trädare för honom ofördröjligen därom underrät
ta tekniska kontrollcentralen och närmaste polis. 
Olycksområdet skall efter nödiga räddnings- och 
säkcrhetsåtgärder lämnas orört i och för de un
dersökningar som verkställs av polisen. 

Beträffande arbetsgivarens skyldighet att un
derrätta arbetarskyddsmyndigheterna om arbets
olycka eller fall av yrkessjukdom är stadgat sär
skilt. 

39 § 
Polisen skall ofördröjligen underrätta tekniska 

kontrollcentralen om ovan i 38 § avsedd olycka. 
Kontrollcentralen eller på dess begäran handels
och industriministeriet skall vid behov i samband 
med polisundersökningen förrätta en undersök
ning för utrönande av orsaken till olyckan. 

Polisen skall efter förrättad undersökning sän
da avskrift av undersökningsprotokollet till tek
niska kontrollcentralen. 

40 § 
l fabrik eller upplag där arnmonmmnmat 

tillverkas eller upplagras skall lagen om explo
sionsfarliga ämnen, denna förordning och han
dels- och industriministeriets med stöd av förord
ningen utfärdade beslut samt nödiga arbetsanvis
ningar hållas till påseende för de anställda. 
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41 § 
Handels- och industriministeriet utfärdar vid 

behov erforderliga närmare bestämmelser om 
tillverkning och upplagring av ammoniumnitrat, 
såsom beträffande tillverkningsanläggningarnas 
och upplagsmagasinens förläggning och bygg
nadssätt, samt bestämmelser om förvaring av och 
handel med ammoniumnitrat ävensom andra 
närmare bestämmelser om tillämpningen av den
na förordning. 

Handels- och industriministeriet utfärdar ytter
ligare vid behov anvisningar om tillämpningen 
av denna förordning. 

9 kap. 

Ikraftträdande 

42 § 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 

1985 . 
Åtgärder som verkställigheten av denna för

ordning förutsätter kan vidtagas innan förord
ningen träder i kraft. 

43 § 
Ovan i 7, 8 och 16 §§ avsedda tillstånd 

behöver inte sökas för sådan tillverkning eller 

Helsingfors den 10 februari 1984 

upplagring av eller handel med ammoniumnitrat 
som har inletts före denna förordnings ikraftträ
dande. 

44 § 
Om sådan tillverkning och upplagring av samt 

handel med ammoniumnitrat, som har inletts 
före denna förordnings ikraftträdande, skall an
mälan göras hos tekniska kontrollcentralen senast 
den 30 juni 1985. 

Av anmälan skall, förutom uppgifterna om 
den som idkar verksamheten, framgå tillverk
ningsanläggningens och upplagets förläggnings
ort, tillverkningsmetoden, ifrågavarande ammo
niumnitrats egenskaper, upplagets storlek och 
den årliga tillverknings- eller försäljningsmäng
den. 

Sker i ovan i 2 mom. nämnda omständigheter 
efter det att anmälan om dem gjorts väsentliga 
förändringar, skall förändringarna ofördröjligen 
meddelas tekniska kontrollcentralen. 

45 § 
Tekniska kontrollcentralen har rätt att föreskri

va begränsningar beträffande sådan tillverkning 
och upplagring av och handel med ammonium. 
nitrat som inletts före denna förordnings ikraft
trädande, om uppenbar risk för personolycka 
konstateras vara förknippad med dylik verksam
het. 
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