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Framst. nr 36/1969.

STORA UTSKOTTETS betärikandlJ ZB 15/1969
70 ned anledning av landskapsstyrelsens
frawställning till Ålands landsting med förslag till landskapslag om explosionsfarliga
ä:c:men.

som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr
7/1969-70, har däröver inbegärt stora utskottet·s u tlå tEande.
Efter behandling av ärendet har stora utskottet, soo hört länsrådet
Rolf Sundr:ian, beslutat omfatta det i lagutskottets ovannämnda betänkande franställda förslaget, dock oed den ändringen att utskottet, sow funnit praktiska omständigheter fortfarande tala ~- härför, velat bibehålla
det i 70 § förordningen den 4 december 1915 angående tillverkning, försäljning, inköp, förvaring och transport av explosiva ännen (FFS 86/15),
sådant lagrurnnet lyder i Ålands landstings beslut den 15 juli 1932
(13/32), ingående stadgandet om generell rätt för envar att för' jordbruksändamäl och byggnadsföretag utan tillståndsbevis inköpa och använda
vissa kvanti ter explosiva äl:inen. Stadgandet har med moderniserat innehåll intagits såsom ett nytt 2 oom. under 1 §.
Viceor~ö.ztan:d:en Alarik Häggblon hnr ytterligare ansett att lagförsla.:..
get borde omarbetas på vissa punkter, där stadgandena är av blandad na.:..
tur vad lngsstiftningsbehö~igheten beträffar.
Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty vörd.:..
sa.rJt :föreslå
att Landstinget oåtte antaga det i landskapssty~elsens frrunställning ingående lagförslei.g2t i övrigt oförändrat, förutan att
1 § erh~'.lller följande ~. lydelse:
Landstinget~

1

§.

( 1 oom. likasom i land.skapsstyrelsens framställning).

Utan hinder av .vad i 1 moo. är stadgat vare dock envar inom landskapet bosatt, av försäljaren känd och påli.tlig, myndig person tillåtet
att i affär, som idkar handel oed explosiva ämnen, för jordbruksändamå l
och byggnadsföretag utan tillståndsbevis inköpa och använda högst ett
kilogram dynru~it saot 25 stycken stubb- eller forcitbomber jämte erforderliga tändhattar.
(3 och 4 moo. likasoo 2 och 3 moo. i landskapsstyrelsens framställning.
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Marishamn, den 3 december 1969.
På

I

vägnar:
Al n Johansson
ordförande

./. Erik Rask
sekreterare.
Ai N~rvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson,viceordföranden
A.4ar1k Häggbloo, ledar:iöterna Gustav Adolf Booan, Olof M. Jansson (del(~s),. S·ren Friberg, Sven Lemberg, Börje Hagströr:i(delvis), Erik Lundqvist
Carl Karlsson och Elner Jansson saot ersättarna Peder Söder-,
t re~vis),
'--.....~s--om och Karl Sundblorn (vardera delvi~s~)~·~~====.;..__....._______-=.......iiiiiiiiil. . . . . . . .

