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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

8/ 1990-91 med anledning av landskaps

styrelsens framställning till landstin

get med förslag till 

1) landskapslag angående ändring av 

1 § landskapslagen om tillämpning i 

landskapet Åland av vissa riksförfatt

ningar rörande kemikalier samt 

2) landskapslag angående ändring av 

1 § 1andskapslagen om tillämpning av 

vissa i riket gällande författningar rö

rande explosionsfarliga ämnen. 

Landstinget har den 26 november 1990 inbegärt lagutskottets yttrande över fram

ställningen. Utskottet, som hört räddningsinspektören Sven-Olof Boman, får här

med anföra följande. 

I framställningen föreslås att blankettlagen om kemikalier kompletteras så att två 

i riket i stöd av kemikalielagen (FFS 744/89) utfärdade förordningar skulle bringas i 

kraft även i landskapet. Vidare föreslås blankettlagen om explosionsfarliga ämnen 

ändrad så att den nya riksförordningen om industriell hantering och upplagring av 

farliga kemikalier, som ersatt den tidigare förordningen om brännbara vätskor, 

skulle bringas i kraft i landskapet. I fråga om den sistnämnda blankettlagen föreslås 

dessutom vissa preciseringar av bestämmelserna rörande periodisk besiktning av 

oljecisterner. 

När förslaget till blankettlag om kemikalier behandlades i landstinget höstsessionen 

1989 framhöJl utskottet bl.a. att det blir nödvändigt att följa upp lagstiftningen 

med bestämmelser av mera detaljerad karaktär. Utskottet konstaterade då (Lu 

bet.nr 6/ 1989-90) att kompletterande lagstiftning i form av nya blankettbestäm

melser torde bli mest ändamålsenligt. Framställningen följer således i detta 

avseende vad landstinget tidigare uttalat. 

Utskottet finner att den nya förordningen om industriell hantering och upplagring 

av farliga kemikalier i högre grad än den tidigare förordningen om brännbara 

vätskor återspeglar miljöskyddets ökade betydelse i samhället. 

Ärenden rörande explosionsfarliga ämnen kan liksom hittills handläggas inom den 

befintliga förvaltningsorganisationen vid landskapsstyrelsens centrala ämbetsverk. 
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Ett väl fungerande samarbete har dessutom utvecklats mellan landskapsstyrelsen 

och tekniska kontrollcentralen. Däremot finns det enligt utskottets åsikt skäl att 

ytterligare klargöra hur kemikalieärendena mest ändamålsenligt skall hanteras 

inom förvaltningen. Utskottet hänvisar här till vad det anförde i betänkandet nr 

6/1989-90. 

Utskottet tillstyrker sålunda att de i framställningen ingående lagförslagen antas. 

De ändringar och tillägg utskottet föreslår har karaktären av rättelser och 

preciseringar. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga de i 

framställningen ingående lagförslagen 

med följande ändringar: 

Landskapslag 

angående ändring av l § 1andskap:tl.agen om tillämpning i landskapet Åland av 

vissa riksförfattningar rörande kemikalier 

(Ingressen lika som i framställningen). 

1 § 

(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den 1 maL.!_991. 

Bestämmelser i de i 4 och 5 punkte,rna nämnda förordningarna som i riket träder 

kraft senare än övriga delar av f.örordningarna träder i landskapet i kraft 

samtidigt som i riket, dock tidigast de~1 1 maj 1991. 

Landskaps!ag 

angående ändring av 1andskaps1ag1::!!. om tillämpning av vissa riket gällande 

författningar rörande explosionsfarliga ämnen 

I enlighet med landstingets beslut ändras 1 § 1 mom. 3 och 5 punkterna 

1andskaps1agen den 6 april 1971 om til!ämpning av vissa i riket gällande författnin-
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gar--rörande explosionsfarliga ämnen (12/71), sådana de lyder i landskapslagen den 

12 februari 1985 (7 /85), samt lagens rubrik som följer: 

(Rubriken lika som i framställningen). 

1 § 

För upprätthåltande av allmän säkerhet samt till skydd för liv och egendom 

skall, utöver vad i bestämmelserna om bedrivande av näring är föreskrivet, följande 

riksförfattningar och med stöd av dem utfärdade bestämmelser äga tillämpning i 

landskapet Åland: 

3) förordningen den 3 augusti 1990 om industriell hantering och upplagring av 

farliga kemikalier (FFS 682/90), dock så att periodisk besiktning, varom stadgas 

med stöd av 68 § 3 mom. förordningen, skall omfatta samtliga i landskapet belägna 

underjordiska oljecisterner utom dubbelmantlade cisterner och med dem jämförliga 

cisterner med läckagevarningssystem; 

5) förordningen den 18 mars 1983 om oljeeldningsaggregat (FFS 276/83) varvid 

samtliga i landskapet belägna underjordiska oljecisterner skall omfattas av anmäl

ningsplikt och krav på periodisk besiktning, varom stadgas med stöd av 22 och 30 §§ 

förordningen, dock så att periodisk besiktning inte krävs för dubbelmantlade 

cisterner och med dem jämförliga cisterner med läckagevarningssystem; 

-·----

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1; 991. 

Bestämmelser i den i 3 punkten nä!llnda förordningen som i riket träder i kraft 

senare än övriga delar av förordningen. träder i landskapet i kraft samtidigt som i 

riket, dock tidigast den 1 maj 1991. 

Mariehamn den 4 december 1990 

På lagutskottets vägnar: 

Gunnevi Nordman 
ordförande 

Lars Ingmar Johansson 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Nordman, viceordfö
randen Jan-Erik Lindfors, ledamöterna Andersson och Karlsson samt ersättaren 
Sal men. 


