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LAGlITSKOTTETS BETÄNKANDE nr 24/1977-78 med
anledning av landskapsstyrelsens fra~ställ1
ning till landstinget med förslag tiil landskapslag angående ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning av vissa i riket gällande författningar rörande explosionsfarliga
ämnen.
Över ovannämnda framställning har landstinget inbegärt lagutskottets utlåtande och får utskottet, som hört lagberedningschefen Christer Jansson,
vördsamt anföra följande.
I landskapslagen om brännbara vätskor (12/ 4.4 1963) hade landskapsstyrelsen
och lokal polismyndighet anförtrotts tillståndsgivning och, jämte magistraten i Mariehamn, uppgifter som övervakningsmyndighet. Landskapslagen om
tillämpning av vissa i riket gällande författningar rörande explosionsfarliga ämnen (12/71) har ånyo infört bl.a.magistraten som i vissa fall
tillståndsgivande instans. Landstingets beslut den 20.3 1962 om antagande
av landskapslag om brännbara vätskor förordnades den 29.6 1962 av Republikens President förfalla bl.a. därför att magistraten i Mariehamn icke var
att anse som en landskapsförvaltningen underlydande myndighet.och den
landskapsstyrelsen i landskapslagen tillagda befogenheten att bestämma avgifter skulle omfatta jämväl magistraten i Mariehamn. Nu föreliggande
lagförslag är emellertid så pass försiktigt avfattat, att lagutskottet
bedömt det troligt att lagen icke för den här sakens skull kommer att
förfalla. För att understryka behörighetsgränserna har lagutskottet emellertid företagit en komplettering av texten.
Enligt lagutskottets åsikt borde 1andskaps~relsen övervi:g;t,huruvida icke landskapslagen om tillämpning av
i riket g~llande författningar rörande explosionsfarliga ämnen,borde änciras så att atminstone Magistraten i Mari~hamn,
som dessutom är ett ämbetsverk i avveckling, skulle befrias frän uppgifter i samband med denna lagstiftning.
Under hänvisning till ovanstående föreslår lagutskottet
att landstinget skulle antaga
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angående ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning av vissa
gällande författningar rörande explosionsfarliga ämnen.
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-2(ingressen likasom landskapsstyrelsens framställning).
3 §.

Efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag och de i 1 § 1 mom. uppräknade författningarna övervakas av landskapsstyrelsen och av de övriga
övervakningsmyndigheter i landskapet vilka ombetrotts sagda uppgift.
T_D_l_den d_e l förv_a_l tn~ngen g_rundar _s ig på _landskapets behörighet till
lagstiftning kan landskapsstyrelsen bestämma att ägare eller innehavare
av i sagda författningar avsedd anordning skall erlägga avgift till landskapet eller korrnnun för förrättningar, inspektioner, besiktningar och
granskningar, vilka avses i de i 1 § 1 mom. uppräknade författningarna
samt fastställa avgifternas storlek. För övervakningen kan landS:kapst_:tyreJsen anlita även i riket verkande inspektorat.
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Närvarande i utskottet: ordföranden Lindfors, viceordföranden Andersson
(delvis), ledamöterna Arvidsson, Berg och Dahlman samt ersättaren Olof
Jansson (delvis).

