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1973- 74 Lt . - Ls framst. nr 50 G- Lu.
LAGUTSK011TETS BETÄNKANDE n:c

30/1973-74

med ri.nledning av landskapsstyi!!elsens framställning til1 Landstinget, med för.:.;lag till
angae)1de
.
lands1.:apslag ,,j ändring av land ska:psl agen
om tiiläm:pningen av vi.ssa i riket gäl.lande
författningar rörande explosionsfarliga ämnen .
La1cis tinge t har ~nbegärt l agutskotte ts . utlåtande öv:: r ovannämnda
frams tällning. Med anledning hära·i- får utskottet vördsamt anföra följ ande
Utskottet har behandlat framställningen och funnit det motiverat
at t de för eslagna rik sförfattningarna bringar i kraft även i lanc :3kape t .
För tydl:..gheten s skull föresl år .utskibttet att den text som enligt
h::.r:dels- nch indu striminis~er iets beslut den 22 maj 197 4 om transport
av brännbara vätskor i tankfordon och löscistern (FFS 3 ,=...7/ 7~.) i 4·1 och
42 §§ : )färt\rira enbarr::t svenskspråkig vid ifrå gavarande transpo:: _t .e r · inom
landskapet.
Med h/Ruvisning till det anförda får utskott et vördsamt fi-jTeslä
c:i. tt Land sting et måtte an ta:::i., lagför slaget
med f ,öljande ändring:
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1 §
För upprät thållande av allmän säkerhet samt till ~~..:::;;dd för li.v o ch
egendm1 ska ll, utöver vad i stadgandena om ·b edrivande · av näring därom

är för eskri ve t, i'öljande i .J. :iket utfärdad e författningar j äm te se:nnre
5j orda ån6.:~, ::..~:i.ga:.c äga tillämp.i.ting i landskapet Åland:
""·

•

•

-

_ ., ··f

11) h ande ls - ocn indust·r i.ministeriets beslut den 20 september 1973
om transport av explosiva ämnen på landsväg ( F:B'S 735 / 73);
12) handels- och industiministeriets beslut den 20 september 1973
om handel med och anskaffhing av pyrotekniska varor och andra halvexplosiva ämnen av klass Ic ( FFS 736/73) ; samt
13) handels- och industriministe~iets beslut de~ 2: ma j 1974 om
transport av brännb a ra vätskor i tankfor·::.on och J.öscistern (FI•'S 38 7 / 74)
drJck så att i 4-1 och 42 §§ detta beslut påbjuden finskspråkig text ej

1974.

t .f.
NärvararJde .i u ts kot te t: ordfö:randen Dah l maYJ.. vic eo rdföranden Ol of Jansson
sam t l edamö t e r n e. Benrdz. Sa 1 :ri:B. och S1mdblorr1.
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