
LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

4/ 1985-86 med anledning av landskaps

styrelsens framställning till lands

tinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av l § landskapsla

gen om tlUämpning i landskapet Aland 

av vissa riksförfattningar rörande livs

medel. 

har den 8 november 1985 lnbegärt lagutskottets yttrande över 

Utskottet, som hört landskapsveterinären Rolf Vennström, får 

härmed vördsamt anföra följande. 

I framställningen föreslås att den i lagens l § ingående förteckningen över rikslagar 

-förordningar inom Uvsmedelssektorn, som skall gälla även 1 landskapet, 

kompletteras med två nya punkter. Dessa avser förordningar rörande främmande 

ämnen l livsmedel respektive bruks- och konsumtionsförnödenheter som kommer i 

beröring med livsmedel. Vissa av de bestämmelser som ingår i dessa förordningar 

tidigare funnits i andra författningar och har nu sammanförts och förenhetli

medan andra bestämmelser är nya. 

har inhämtat att de bäda nu aktuella förordningarna riket 

kompletterats med ministeriebeslut (FFS 762/8'+ respektive 365/85) vilka 

1andskapsstyrelsen avser att bringa i kraft även på Aland sedan föreliggande 

lagförslag antagits och utfärdats. I besluten ingår bl.a. närmare definitioner av 

främmande ämnen samt uppgifter om de högsta tillåtna halterna av så.dana ämnen. 

om allmänna bruks- och konsumtlonsförnödenheter som kommer i 

beröring med livsmedel anges bl.a. de högsta tiHåtna halterna av bly, kadmium, 

krom och nickel som får finnas 1 sådana förnödenheter Utskottet har vidare erfarit 

att provtagningar för att utröna förekomsten av främrn;mde ämnen o.dyl. görs även 

av på Åland producerade livsmedel och att halter av dylika ärnnen härvid inte 

noterats. 

Utskottet har funnit den föreslagna framställningen ändamålsenlig och behövlig och 

föreslår att den antas med en rättelse av lagens rubrik enligt en år 1983 gjord 

uttrycklig ändring av rubriken (15/83) och med införande av ett ikraftträdelsedatum. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

med följande ändringar: 
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Landskapslag 

angående ändring av 1 § landskapslagen tillämpning i landskapet Åland av 

vissa riksförfattningar rörande livsmedel. 

I enlighet med landstingets beslut fogas tiU 1 § 1 morn. 1andskaps1agen den 23 

maj 1977 angående tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfa ttningar 

rörande Hvsmedel (43/77), sådant det lyder i 1a.ndskapslagarna den 31 juli 1981 

(55/81)9 den 31 mars 1983 (15/83) och den 12 februari 1985 (8/85), nya 28 och 29 

som följer: 

1 §. 

(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den 1 april 1986. 

Mariehamn den 14 november 1985. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sune Eriksson, viceord

föranden Curt Carlsson, ledamöterna Andersson och Börje Eriksson samt ersättaren 

Boman. 


