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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr6 /1980-

81 med anledning av landskapsstyrel

sens framställning till Landstinget 

med förslag till landskapslag angåen

de ändring av 1 § landskapslagen om 
tillämpning av vissa i riket gällan<lc 
författningar rörande explosionsfar

liga ämnen. 

Landstinget har över ovan nämnda framställning inbegärt lag

utskottets utlåtande. Med anledning härav får utskottet, som i 

ärendet hört kanslisekreteraren Lars Ingmar Johansson, vö~dsamt 
anföra följande. 

I framställningen föreslås flera riksförfattningar införda i 

landskapslagen om tillämpning av vissa i riket gällande författ

ningar rörande explosionsfarliga ämnen (12/71). Mängden detalje

rade bestämmelser inom ämnesområdet i fråga skulle därigenom utökas. 

Enligt utskottets uppfattning föreligger det en viss risk 

för att tillämpning av bestämmelser av det slag som de i 

framställningen ingående riksförfattningarna innehåller kan leda 

till ett oändamålsenligt resultat i ett enskilt fall. För den 

skull vore det kanske lämpligt att i nämnda landskapslag införa 

en bestämmelse som skulle berättiga landskapsstyrelsen att medge 

undantag från de bestämmelser som ingår i de författningar som 

uppräknas i lagens 1 § 1 mom. De författningar som enligt fram

ställningen föreslås tillämpliga i landskapet innehåller visser

ligen en sådan bestämmelse men eftersom ändringar av dessa för
fattningar automatiskt träder i kraft även i landskapet Cl § 2 mom.) 

så kandessa bestännnelser om rätt att medge dispens upphävas utan landtingets med

verkan även i fråga om deras tillämplighet i landskapet. Med 

anledning av ovanstående anser utskottet att landskapsstyrelsen 

bör ägna frågan uppmärksamhet och om den anser det lämpligt 

föreslå en ändring av lagen i ifrågavarande avseende. 

Av lagtekniska skäl föreslår utskottet att ikraftträdelsebestäm

melsen utesluts ur lagförslaget. 
Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagför

slaget med följande ändring. 

(Ikraftträdelsebestämmelsen uteSltits.) 

Mariehamn den 24 november 1980. 
På 



lagutskottets vägnar: 

Sune Carlsson 

ordförande 
Lars Karlsson 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Carlsson(delvis), viceordföranden 

Berg samt ledamöterna Eriksson, Bert Häggblom och Lindfors. 


