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LAGUTSKOTTETS betänkande nr 2/1972-73
mst.nr 37/197g_.
med anledning av Ålands landskapsstyrelses
. framställning till Ålands landsting med
förslag till landskapslag angående ändring
av landskaps lagen om tillämpning av vis sa
i riket gällande författningar rörande
explosionsfarliga ämnen.
Med anledning av ova.~rnämnda framställning, varöver h'lJ.1dstinget inärt utskotte.ts utlåtande, får u~skottet vördsamt anföra följande :
Vid a11taga.nd et av landskaps lagen den . 6 april 1971 om tillämpning
vis sa . i riket gällande författningar rörande explosionsfarliga ämnen

/71) stadgades även i~ :lagens 1 § 2 mom. att framdeles i riket vid:na ändringar skul~e utari särskild åtgärd träda i kraft i landskapet
itt anna t icl{~ följ.de å.v ' stadgandena i landskapslagen . Emellertid
' .
.
· den i riket · då gällande förordningen den 7 mars 1925 angående
;

1losi va ämnen i sin helhet blivit ersatt med en ny förordning av
24 september 1971 (FFS 691/71). Utan ändr ing av landskapslagen
.r sålunda· den tidigare förordningen frän år 1925 fortfarande gäl:de i land.skapet. Den nya förordningen har dessutom komp letterats
. ett av handels - och industriministeriet utfärdat beslut,
Rikets för ordning om oljeeldningsanläggningar har tidigare motsva;s av ett fåtal stadganden i förordningen den 2 augusti 1954 om bränn~a vätskor (FFS 335/54) 9 vilka stadganden enbart reglerade förvaring
de · för o'ljeeldningsanläggning nödiga bränsleförråden . De utför liga
tdgandena om installation av och service för oljeeldningsanl äggn ingar
uppenbarligen behövliga.
Utsk ottet har tidigare ställt sig kritiskt ti 11 den i detta fall
_lämpade blankettlagsprincipen. Då det aktuella lagstiftningsområdet
av blandad natur i synnerhet såtillvida, att stadgandena of-ta moti~as icke blott av omsorg om allmän säkerhet utan även innefattar
)etsskyddsbes.tärnmels er, torde tillsvidare en fullständig landskaps;stif tning vara svår att utarbeta. Vid den planerade revisionen
självstyrelselagen för Åland kunde dock enligt utskottets mening.
tgan om överföring av arbetsskyddslags tiftningen till landskapets
s-stiftningsbehörighet upptagas till behandling för att ge möjlighet
Ll en enhetlig arbetslagstiftning i landskapet.
Installation av och service för oljeeldningsanläggnin@r förutsätter
Ligt förordningen om oljeeldnin g sanläggningar faststä lld kompetens.
3kottet vill med anledning av denn a lagä ndrin g p åpeka, att landsk:psrrelsen bö r sörja för möjlighet för redan v erk samma oljeeldningsinstaltörer att avlägga föreskrivna prov för erhållande av kompetensbevis
nt möjlighet för andra att vid för ä ndamålet anordnade kurser skaffa
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Med hänvisn i ng till det anförda får utskottet vördsamt föresl å

9

att Landstin g et illåtte antaga lagförslaget utan ä ndring.
-

Mariehamn

9

----:::::-..

den 9 n'Qvember

1 9~.

På l ~ gutskot, ets vägnar :
::::2. .

Erik Rä8K
ordförande
sekreterare.
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Närvarande i utskottet : ordföranden Rask 9 viceordföranden Dahlman
.t ledamöterna Olof M, Jansson

9

Sund bl om och Wideman.
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