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STOPJl UTSKOTTETS betänkande nr 5/1970-71
med anledning av landskapsstyrelsens fram~amst. nr 23/197Q.
ställning till Ålands landsting med förslag
till landskapslag om tillämpning av vissa
i riket gällande författningar rörande explosj_onsfarliga ämnen.
Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande
nr 2 /1969-70 9 har däröver inbegLirt stora utskottets utlåtande.
Efter behandling av ärendet har stora utskottet beslutat omfatta
det i lagutskottets ovannämnda bett.inkan de framställda förslaget, dock
med följande tillägg till motiveringen~
Såsom stora utskottet framhållit i sitt betänkande nr 15/1969-709
anser utskottet 9 särskilt med beaktande av behovet på landsbygden,
prukti ska synpunkter fortfarande tala för bi behållandet av den i lagförslagets 1 § 2 rnom. intagna och sedan gammalt gällande generella
rätten för var och en att för jordbruksända.mål och byggnadsföretag
utan tillståndsbevis inköpa och använda vissa kvantiteter sprängämnen
och andra explosiva ämnen. Då emellertid regleringen av explosiva äm~
nens användning även anknyter till lagstiftningen om arbetarskydd 1 som
förbehållits riket 9 har stora utskottet för undvikande av lagstiftningsbehörighetens överskridande j_cke ansett sig kunna återinföra 1 §
2 mom. i lagförslaget i oförändrad form. Genom användningsmöjlighetens härav påkallade begränsning skulle stadgandet även i övrigt förlorat sin betydelse.
Men också härefter blir det c1ock möjligt för den enskilde att t. ex.
på landsbygden själv utföra vissa mindre sprängningsarbeten enligt
det system som rikslagstiftningen erbjuder. Bestämmelserna för anskaffning och innehav av sprängtLmnen och andra explosiva ämnen ingår
>r närvarande i 53 § förordningen angående explosiva ämnen (FFS 93/25),
_ )dan deras användning åter regleras av stadgandet under 2 § statsrådets beslut innefattande ordningsregler för sprängningsarbete (FFS
362/65). I korthet innebär detta att tillstånd för anskaffning och
innehav av explosiva ämnen alltid bör införskaffas. På landsbygden meddelas tillståndet i första hand etv länsmannen antingen tillsvidare
eller på viss tid, högst ett år, beroende på art och mängd explosiva
ämnen. De med t:Lllståndet anslmffade sprängningsämnena får sedan till
vissa mängder användas av person som fyllt 21 år till tillfälligt
sprängningsarbete med krutstubin på sådant område av landskommun, för
vilket stadsplan eller byggnadsplan icke blivit fastställd. I JVIariehamns
stad måste allt sprängningsarbete utföras under ansvarig övervakares 9
d.v.s. kompetent laddares tillsyn.
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Med hänvisning till det· ovan nnförda f år stora utskottet förty
vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga det i landskapsstyrelsens fr amställning ingående lagförslaget i enlighet med lagutskottets betänkande.
Mariehamn 9 den 9 november 1 970.
På stora utskottets vägnar:
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sekreterare.

Nä rvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföranden Alarik Häggblom 9 ledmnöterna Gust av Adolf :Soman, Olof M. Jansson
Sven Friberg, Sven Lemberg 9 :Börje Hagström, Erik Lundqvist och Carl
Karlsson samt ersättaren Peder Söderström.
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