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Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning i 

landskapet Åland av riksförfattningen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livs

medel (nedan livsmedelshygienlagen). Samtidigt upphävs blankettlagen om tillämpning 

i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedelshygienisk kvalitet. 

Landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om 

livsmedelshygienisk kvalitet, som har utfärdats med stöd av den lag som nu upphävs, 

föreslås dock fortfarande bli i kraft tills något annat stadgas. Genom den nya 

blankettlagen harmoniseras landskapets lagstiftning om livsmedelshygienisk kvalitet med 

reglerna i riket och de EG-direktiv som finns på området. 

Utskottets förslag 
Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag med vissa ändringar. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Allmän motivering 
Utskottet konstaterar att den föreslagna lagstiftningen föranleds av ett behov av att 

anpassa den åländska lagstiftningen till nya EG-direktiv. På det aktuella området finns 

en mycket omfattande mängd EG-bestämmelser av teknisk natur. Det är därför enligt 

utskottet ändamålsenligt att genom en blankettlag anta rikets lagstiftning med de 

justeringar som är nödvändiga för att de skall kunna tillämpas på Åland. 

I Iivsmedelshygienlagen uppställs hygienkrav som måste följas vid hanteringen av 

animaliska livsmedel. Lagens kravbestämmelser sanktioneras med straffstadganden som 

genom den föreslagna blankettlagen blir tillämpliga i landskapet. Utöver rikslagens 

kravbestämmelser föreslås i lagförslagets 2 § att den information som enligt 

livsmedelshygienlagen skall finnas på livsmedel skall vara svenskspråkig i landskapet. 

Utskottet omfattar förslaget men noterar att kravet inte är sanktionerat med en 

straffbestämmelse i lagförslaget. Utskottet anser att landskapsstyrelsen bör överväga att 

inta en straffbestämmelse i den föreslagna blankettlagen. Landskapstyrelsen bör 

samtidigt undersöka hur kontrollen av språkkravet i den lag som nu föreslås bli upphävd 
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har fungerat och vidta de åtgärder som eventuellt bedöms vara nödvändiga för att 

språkkravet skall iakttas. 

Utskottet konstaterar att livsmedelshygienlagen samt den förordning (FFS 1336/96) som 

utgivits med stöd av lagen ger fiskförädlingsföretag i riket möjlighet att ansöka om 

förlängd dispens från gällande EG-bestämmelser om hygienkrav för anläggningar som 

hanterar fiskerivaror. Enligt framställningens 4 § kan landskapsstyrelsen i 

landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av 

livsmedelshygienlagen skall tillämpas i landskapet. Utskottet har erfarit att 

landskapsstyrelsen avser att så snart den nu föreslagna blankettlagen har trätt i kraft 

besluta att riksförordningen skall tillämpas i landskapet. 

Detaljmotivering 

Landskaps/ag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om livsmedelshygien i fråga 
om animaliska livsmedel. 

Rubriken Utskottet föreslår av stilistiska skäl att lagens rubrik ändras så att 

"riksförfattning" ersätts med "lagen". 

1 § För att förenkla lagtexten anser utskottet det lämpligt att benämningen "lagen om 

livsmedelshygien fråga om animaliska livsmedel" förkortas till 

"livsmedelshygienlagen". I förtydligande syfte bör förkortningen intas i 1 §. 

2 § Utskottet konstaterar att avsikten med språkkravet är att skydda konsumenterna. I 

särskilda fall kan dock landskapsstyrelsen meddela undantag från språkkravet för en 

enskild vara eller för en viss typ av livsmedel om risken för missförstånd bedöms som 

liten. Undantag kan komma i frågat.ex. när en vara är försedd med dansk eller norsk 

information som utan svårigheter kan förstås av en svenskspråkig person. Utskottet anser 

emellertid att olikheterna mellan språken är så stora att ett generellt undantag inte är 

motiverat. 

3 § Ändringsförslagen är av språklig natur. 

4 §Ändringsförslagen är av språklig natur. 

5 § Ändringsförslagen är av språklig natur. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 30 april 1997 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över 

framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört t.f. kanslichefen Peter Lindbäck och lagbered-
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ningssekreteraren Patrik Lönngren. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Erland, vice ordföranden Harry 

Eriksson samt medlemmarna Beijar, Pehrsson och Mattsson. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget antar det 

framställningen ingående 

lagförslaget med följande 

ändringar: 

LANDSKAPSLAG 
om tillämpning i landskapet Åland av lagen om Iivsmedelshygien i fråga om 

animaliska livsmedel 

(Ingressen lika som i framställningen). 

1 § 

Inledande bestämmelse 
Med de undantag som anges i denna lag skall lagen (uteslutning) den 20 december 

1996 om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (FFS 1195/96) (nedan 
livsmedelshygienlagen) tillämpas i landskapet Åland. 

Andringar i livsmedelshygienlagen skall tillämpas i landskapet från den dag de träder 

i kraft i riket. 

2 § 

Språkkrav 
Den information som enligt livsmedelshygienlagen skall finnas på livsmedel skall i 

fråga om livsmedel som saluförs i landskapet vara svenskspråkig, om inte 

landskapsstyrelsen av särskilda skäl beviljar undantag från kravet. 

3 § 

Förvaltning 
De förvaltningsuppgifter som enligt livsmedelshygienlagen ankommer på staten 

(uteslutning) skall i landskapet skötas av landskapsstyrelsen och de uppgifter som 

ankommer på kommunerna (uteslutning) skall skötas av hälsonämnden vid Ålands 

hälso- och sjukvård, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lag

stiftningsbehörighet på området. 
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Hänvisningar i livsmedelshygienlagen till bestämmelser i rikslagstiftningen 

(uteslutning) skall avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen. 

(3 mom. lika som i framställningen). 

4§ 

Landskapsförordning 
Landskapsstyrelsen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning 

besluta att författningar som utfärdats med stöd av livsmedelshygienlagen skall tillämpas 

i landskapet Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsstyrelsen föreskriver. 

(2 mom. lika som i framställningen). 

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag kan 
utfärdas genom landskapsförordning. 

5 § 

Ikraftträdande 
(1 mom. lika som i framställningen). 

Genom denna lag upphävs landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av 

riksförfattningar om livsmedelshygienisk kvalitet (37 /95). Utan hinder av att 

(uteslutning) lagen upphävs skall landskapsförordningen om tillämpning i landskapet 

Åland av riksförfattningar om livsmedelshygienisk kvalitet (6/96) gälla om inte annat 

stadgas. 

Mariehamn den 17 september 1997 

Ordförande Olof Erland 

Sekreterare Marine Holm-Johansson 


