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LA.GUTSKOTTETS BETÄNKA_NDE nr 16/1976-,-77 med 

anledning av ltm Erik Bergs m, ;U ,hemstälh 

ningsmotion till landstinget angående för.,. 

verkligandet av landskapslagen om tilläm.p~ 
ning av vissa i riket gällande författningar 

rörande explosionsfarliga än}nen , 

Med anledning av ovannänmda hemställningsmotion, varöver tandstinget inbegärt 

lamutskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört ombudsmannen ~ör o 

Alands företagarförening r.f . , Ludvig Nordberg, tekniske ledaren för Västernäs 

Värme Ab, Ture Karlsson, brandchefen Bertil Ahlqvist (även brandinspektör i 

landskapet Aland) och kanslisekreteraren Lars Ingmar Johansson, vördsamt an~ 

föra följande. 

Enligt landskapslagen om tillämpning av vissa i riket gällande författningar 

rörande explosionsfarliga ärrmen (AFS 12/71)_ tillämpas rikets författningar i 

landskapet, dock sålunda att de förvaltningsuppgifter, som härrör ur författ .,. 

ningarna, handhas av landskapsstyrelsen till de delar de underlyder landstingets 

lagstiftningsbehörighet. Ovannänmda landskapslag har år 1973 ändrats (AFS 11/73}_ 

sålunda, att även rikets förordning om oljeeldningsanläggningar (FFS 691L7ll om~ 

fattas av tillämpningslagen. I enlighet härmed får installation och service av ol-
. har en 

-Beldnino-sanl:i(Tcmino-ar utföras endast av godkända affärsrörelser som i sin tjänst 1 
.J C> vu o 

person med stadgad kompetens, som ansvarar för installationsarbetena , Detta 

stadgande har i landskapet tillämpats så, att den ansvarige icke behöver vara 

fast anställd hos serviceföretaget utan också kan stå i konsultförhållande till 
detsamma. 

Utanför dessa begränsningar faller dock rengor1ngen av oljetankar och normal 

skötsel av oljebrännare, d.v.s. sådant löpande servicearbete, som omnämns 1 

anläggningens drifts- och serviceanvisningar. 

Erforderlig kompetens kan ansvarig tekniker erhålla genom att avlägga en sär~ 

skild examen som föranstaltas av Elektriska Inspektoratet. !\lands yrkesskola 

har, i samråd med Elektriska Inspektoratet och Värme- och Sanitetstekniska 

Föreningen i Finland r.f . , anordnat två kurser, år 1973 respektive år 1976, 

vilka avsett att ge kursdeltagarna nödiga kunskaper för avläggande av kompetens .,. 

examen. Dessa två kurser har resulterat i att sammanlagt 18 på Aland .bosatta 

personer hittills erhållit_ föreskriven kompetens för oljeeldningsinstallationer, 

medan endast 6 personer helt 'underkänts i examen. KursePna har emellertid också 

besökts av personer, som knappast ens avsett att avlägga examen och av personer, 

vilka icke uppfyllt fastställda krav med avseende på praktiktid, men det torde 



979 
~z~ 

även ha förekommit att kursdeltagare avstått från deltagande i examen på grund 

av dess teoretiska inriktning och deltagarnas bristande teoretiska ~rundskolning. 
o o -

Jämlikt 13 § 1 mom. 13 punkten självstyrelselagen tillkommer alltså landstinget 

lagstiftningsbehörighet i angelägenheter rörande eldfarliga oljor och explosiva 

ämnen, i den mån statens säkerhet härav icke beröres. Till den del förvaltningen 

av ärenden rörande bl.a. oljeeldningsanläggningar grundar sig på landskapets 

behörighet till lagstiftning är landskapsstyrelsen också behörig att bevilja 

tillstånd och godkänna ansvarig ledning för firma, som sysslar med sådana ar

betsuppgifter. Landskapsstyrelsen kan också på ansökan och på villkor, som 

befinnes nödiga medgiva undantag från bl.a. stadgandena om kompetens och examen, 

ifall iakttagandet av stadgandena i något fall skulle medföra oskäligt stora 

kostnader eller betydande olägenhet och avsedd säkerhet på annat sätt kan uppnås. 

Landskapsstyrelsen har hittills icke beviljat undantag från stadgandena om olje

eldningsanläggningar. 

Enligt utskottets uppfattning borde arbetsuppgifternas art och omfattning samt 

behovet av närservice i synnerhet utanför tätorter vägas mot det berättigade 

kravet såväl från fastighetsägarens som från samhällets sida på säkerhet och 

trygghet vid användningen av sådana anläggningar, varom det nu är fråga. Instal

lations- och servicearbeten av mindre omfattning - om än utanför s.k. normal 

service - kunde säkerligen anförtros montörer med långvarig erfarenhet l 

branschen, utan att för den skull säkerhetskraven behövde åsidosättas. Sär

skilt för skärgården skulle det uppenbarligen vara av stor betydelse om vissa 

arbetsuppgifter snabbt kunde få utföras av personer på platsen i stället för 

att fastighetsägaren skall nödgas anlita en auktoriserad firma från ~1ariehamn. 

Den nuvarande graderingen avkompetenskraven i lättolje- och allmän kompetens 

synes därför icke vara tillräckligt differentierad. ~1est ändamålsenligt har det 

förefallit utskottet vara att landskapsstyrelsen skulle i dispensgivningen taga 

hänsyn till synpunkter enligt ovanstående. Det torde numera vara fråga endast 

om ett fåtal fall, som fyller kraven på lång praktiktid men icke fordran på avlagd 

examen. Sannolikt kan man förutse att dispensgivningen i framtiden blir mindre 

nödvändig än i dag. 

Utskottet har alltså funnit att möjligheterna att bevilja dispens åt personer 

med långvarig praktisk erfarenhet av oljeeldningsinstallationer redan förefinns. 

Landskapsstyrelsen prövar varje ansökan om dispens och kan fatta beslut om 

lättnader, då sådana anses påkallade, med beaktande av sökandens praktiska er

farenhet, tidigare arbetsresultat och -kvalitet samt det lokala behovet av 

installatörer. 
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Beträffande åter motionärernas begäran om att utbildningskurserna skulle ut7 

formas mera praktiskt, har utskottet noterat, att de hittills anordnade kur~ 

serna byggts upp enligt fordringarna i examen , Eftersom examen ställer höea 
l 

krav på deltagarnas teoretiska underbyggnad, bl.a ~ kunskaper i matematik och 

fysik som motsvarar kunskapsmåttet i des-sa ämnen vid en teknisk skola ~ har 
• t 

det icke varit möjligt att lätta kraven i de kurser, som anordnats med uttryck~ 

ligt syftemål att förbereda deltagarna för kompetensexamen , Landskapsstyrelsen 

har mycket små möjligheter att åstadkomma ändringar av de riksomfattande examens

kraven och under sådana förhållanden måste det framstå såsom oändamålsenligt 

att för de åländska eleverna anordna förberedande kurser med program, som av

viker från examensfrågorna ! 

Utskottet har däremot ansett , att viss teoretisk men ändock mindre krävande 

undervisning om t.ex. gällande säkerhetsföreskrifter, om rökgasanalys, om 

provtryckning av oljeledningar etc. kunde anordnas för j'ust sådana montörer 

med lång praktisk erfarenhet, vilka avse att söka dispens för mer krävande ser~ 

vicearbeten eller för mindre installationsarbeten . 

Med hänvisning till det anförda f år lagutskottet förty vördsamt föreslå 

Mariehamn den 14 

att föreliggande hemställningsmotion skulle 

förkastas. 

/ ordförande 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Lindfors, viceordföranden Andersson samt 

ledamöterna Berg, Dahlman och Elmer Jansson. 
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