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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

16/1988-89 med anledning av 1and

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskaps

lag angående ändring av landskapsla

gen om tillämpning av vissa i riket 

gällande författningar rörande trans

port av farliga ämnen. 

Landstinget har den 13 mars 1988 inbegärt lagutskottets yttrande över framställ

ningen. Utskottet, som hört lagberedningssekreteraren Birgitta Björkqvist och 

trafikinspektören Ulf Lillie, får härmed anföra följande. 

I framställningen föreslås vissa ändringar av och tillägg till den gällande blankett

lagen rörande transport av farliga ämnen. Genom ändringen skulle rikets nya 

förordning om transport av farliga ämnen på. väg bringas i kraft även i landskapet i 

stället för en tidigare motsvarande förordning frän 1974. I den nya förordningen har 

framför allt inarbetats bestämmelser om behörighetskrav för förare som transpor

terar farliga ämnen. 

Utskottet konstaterar att transport av farliga ämnen med tiden fått en allt större 

omfattning. En stor del av dessa transporter gäller ämnen som transporteras 

antingen till eller frän Aland. Det är därför naturligt att den åländska lagstiftnin

gen i detta avseende anpassas till motsvarande lagstiftning i omkringliggande 

regioner. Men även med tanke på de rent lokala transporterna är det nödvändigt att 

stälJa ökade krav både på förarnas kompetens och på att transporterna utförs på 

ett säkert sätt. Utskottet tillstyrker därför lagförslaget med blott några mindre 

ändringsförslag av korrigerande natur. 

Den riksförordning som genom den föreslagna lagändringen kommer att tillämpas 

också på Aland träder i kraft den 1 juni 1990. Utskottet understryker betydelsen 

av att landskapsstyrelsen därförinnan vidtar nödvändiga förberedelser så att man 

på Aland kan få utbildning för att erhålla det i förordningen avsedda körtillståndet. 

Enligt lagförslaget skall körtillstånd som utfärdats i riket gälla även på A1and. I 

rikslagstiftningen framgår inte att motsvarande ti11stånd som utfärdats av land

skapsmyndigheterna skulle vara giltiga även i riket. För undvikande av framtida 

tolkningsproblem anser utskottet därför att landskapsstyrelsen före det lagändrin

gen träder i kraft i samråd med riksmyndigheterna bör klargöra också denna fråga. 
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Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

med följande ändringar: 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om tillämpning av vissa i riket gä!lande 

författningar rörande transport av farliga ämnen 

(Ingressen lika som i framställningen). 

1 § 

V id transport av farliga ämnen på väg skall, utöver vad om trafik och 

transporter är annorstädes stadgat, följande i riket utfärdade författningar äga 

tillämpning i landskapet Åland: 

2) förordningen den 23 december 1988 om transport av farliga ämnen på väg 

(FFS 1141/88) samt med stöd därav utfärdade bestämmelser. 

(2 mom. lika som i framställningen). 

2 § 

De förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 § avsedda författningarna ankommer 

på trafikministeriet, länsstyrelse eller bilregistercentralen ankommer i landskapet 

på landskapsstyrelsen, såvitt fråga inte är 2!!!. riksförvaltningen förbehållna ange

lägenheter. Vad i 21 och 22 §§ förordningen om transport av farliga ämnen på väg 

stadgas om bilregistercentralen skall dock i landskapet avse motorfordonsbyrån. 

De förvaltningsuppgifter som enligt de i l § avsedda författningarna ankommer 

på besiktningskontor eller besiktningsstäl1e skall i ärenden som hör till landskapets 

q_ehörighetsområde i landskapet handhas av motorfordonsbyrån. 

4-7 §§ 

(Lika som i framställningen). 
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(1 mom. lika som i framställningen) • 

.l § förordningen om transport av farliga ämnen på väg skall dock, på sätt som 

stadgas i denna lag, tillämpas från och med den .L~li 1989. 

(3 mom. lika som i framställningen). 

Mariehamn den 16 mars 1989 

På lagutskottets vägnar: 

Gunnevi Nordman 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Nordman, viceordfö

randen Jan-Erik Lindfors, ledamöterna Karlsson och Wiklöf samt ersättaren Olofs-

son. 


