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L a n d s k a p s n ä m n d e n s framställ-

~,p 1/1944 • ning till !lands landsting med förslag till land

skap~lag angående elektriska anläggningar i land-

skapet Åland. 

Uti en till Landstinget insänd framställning av den 20 oktober 1937 

föreslog landskapsnämnden antagandet av en landskapslag om elektriska 

anläggningar i landskapet Äland i enlighet med ett av landskapsnämnden i , 

huvudsaklig överensstämmelse mea rikets lag an~ående elektriska anlägg-' . . 

ningar, given den 11 maj 1928, och förordningen den 4 januari 1929 om 

verkställighet av samma lag uppgjort förslag, le.gutskottet, som fann 

landskapsnämndens förslag synnerligen förtjänstfullt utarbetat, föreslog 

i sitt betänkande !\Il 15/1937 av den 18 november 1937 antagande av försla-

get med ett nödigansett tilläggsmoment 2 till I 14 från nämnda verlcstäl-

lighetsförordnings 4 f 3 mom,, enligt· vilket stadgades, att besiktning ic-

ke finge så verkställas, att den tillskyndade elektrisk anläggning skada 
1 

eller störde dess verksamhet• Med detta tillägg antog Landstinget land-

skapsnämndens förslag den 27 november 1937: 

Emellertid hade Repubii kens President, efter att i ärendet hava inford-

r at. Högsta domstolens utlåtande funnit, att enär 1frägavarande landskaps-

lag skulle beröra även statens elektriska anläggningar 1 landskapet Å-

land, måste denna landskapslag sllunda anses vara stridande mot republi-.. 
kens allmänna intresse, med anledning varav Presidenten den 9 aprii 1938 

förordnade, att ifrågavarande landskapslag skulle förfalla. Och detta, 

• 



som även avgivit utlAtande 1 ärendet 
oaktat både .Alandsdelegationen, , 

• 
0 

att det icke var skäl ' förordna, att ta 
och Högsta domstolen ansag, ntla 

tingets beslut skulle förfalla• 

Högsta domstolen framhåller 1 sitt utlåtande, daterat den 28 mars 

t tt inra··ttandet och drivandet av elektriska an1a··g 1938, bland anna ,a . g~ 

_ 2-t anses sAsom närings utBvande och att ifrågavarande landska, l tsar m= e :-s _ 

. 
lag icke innehåller stadganden, vilka kunde anses berl:Sra grunderna ftli, 

rätt att idka näring, Man torde. ej heller kunna anse, uttrycker sig Hö 

ta domstolen, att inrättandet ·och ·begagnandet av elektriska anläggning 

r- landskapet, underlydande de villkor och bestämmelser, som 1 landskap 

lagen äro bestämda, skulle äventyra republikens allmänna intresse och 

heller det sakförhållande att den övertillsyn, vilken enligt gällande 

stiftning 1 riket ankommer å handels- och industriministeriet , överläm 

nam åt' land skapsnämnden. 

Vid verkställd granslming av den a ntagna landskapslagen har Högsta 

stolen uppmärksammat bestämmels~~ i ~ 27 mom. 2 1 enligt vilken elektr1 

anläggningar skola årligen till landskapsriämnden inlämna uppgifter enlI 

a.v landskapsnämnden. fmtställda formulär. På grund av 9 ~ 2 mom. 9 P• s j 

styrelselagen har republikens lagsti .f!'tande organ uteslutande rätt tUl 

lagstiftning ang ående landets allmänna s t atistik. Detta utgör dock ej 

hinder för att 1 l a.ndakapslag intaga. bestämmelse, på grund av vilken 

landskepai-.,en berättig•~ rutställa formulär för erhUlende •v de st 1 

t'i.at iska uppgiff er, vilka äro för l andskapsfc:Srvaltningen av nöden , men 



är lendskapsnämnden oberoende härav givetvis skyldig att lämna rikets 

_myndigheter alla de uppgifter , som för landets allmänna statistik äro 

erforderliga. 

Uti § 32 finnes enligt Högsta domstolen en skenbar avvikelse mellan 

landskapslagens och rikslagens av 19~8 motsvarande stadgande (23 ~). I 

landskapslagen stadgas, att föreskrift, som av landskapsnämnden utfär

dats, skall , ändj att densamma överklagas, lända till efterrättelse, där~ 

est icke högsta förvaltningsdomstolen annorlunda förordnar. Uti rikets 

lag är denna summariska verkställighet inskränkt till de __ föreskrifter, 

som utfärdats med stöd av lagens 9 § (motsvarande ordagrant landskapsla

gens § ~).Emedan e~ granskning av landskapslagens text giver vidhanden, 

att med föreskrifter i , paragrafens senare mening avses endast de åtgär

der, vilka omförmälas i i 9, avviker detta stadgande faktiskt icke från 

motsvarande riksstadgande. 

Under den tid bands autonomi varit i funktion har Ifdg~ta domstolens 

utlåtanden städse varit normgivande för Presidentens resolution, från-

sett ett enda undantagsfall, nämli ~en rn,t~~r ågavarande beslut om land-
. ' ' 

skapslagen angående elektriska anläggningar. (!.D. VI sida 114). Och 

ehuru i 12 § 2 mom. ajälvstyrelselagen ingående . uttryck med dess obestäm-

da och tänjbar~ innehäll "vara stridande mot republikens allmänna intres-

se" icke gentemot Högsta domstolens utlåtande bort ligga till grund för 

Presidentens veto, har detta dock inträffat. 

Syftemålet med den landskapslag, som Landstinget på landskapsnämndens 



1 006 

förslag antog den ·27 november 1937 var att bringa den på Åland gällall~ 
- '-8 

äldre lagstiftningen i nära an~lutning till rikets nugällande lagsttr 
t, 

ning. De bestämmelser i rikets ovannämnda lag och förordning, Vilka 
le, 

gat till grund för landskapsnämndens lagförslag av den 20 oktober 1937 
. 

I 

äro fortfarande i kraft. Emedan för landskapet gällande lagen och f" o:r, .. 

ordnfngen av den 11 april 1901 samt kungörelsen av den 17 april 1902 l'iJ 

rande elektriska anläggningar, m ,m. äro mer än fyratioariga och icke lllo 

svarande tidens krav, har landskapsnärnnden, med fäst avseende jämväl d" 

vid, att man inom landskapet för näl'varande i allt högre grad strävar t 

att erhUla elektrisk belysning och kraft, ansett nödvändigheten fordra, 

att erhålla en ny och modernare landskapslag i ämnet. På grund härav 

landskapsnämnden utarbetat bilagda förslag till landskapslag, som 1 

största huvudsak baserar sig på den av Le.ndstinget antagna lagen. Men 

för att den blivande larrlskapslagen icke skall möta den tidiga.res öde 

har landskapsnämnden 1 sitt förslag infört ett stadgande, som undantaga 

statens elektriska anläp;p;ninp;ar inom lannskapet från landskapslagens be 

- . 
stämmelser.Och på grund av den pfuninnelse Högsta domstolen gjort beträf 

fande § 32~ har landskapsnämnden 1 dess sista mening infört orden "med 

stöd av 9 §"• 

Med hänsikt till här ovan framhållna sakförhållanden förelägges Land; 

tinget till antagande följande förslag till landskapslag: 

· " L a n d s k a p s 1 a g : 

angående elektriska anläggningar 1 landskapet Åiand. 



I enlighet med hands landstings peslut stadgas: 

I Kap, 

Utförande och drift, 

1 §. 

Elektrisk anläggning skall så utföras samt så drivas och skötas, att 

densamma icke medför yåda för liv, hälsa eller egendom, ej heller oskä-

~igen stör 0J11givningen. 

Med elektrisk anlä8;gning avses 1 denna Jsndskapslag enläggnmg ftlr alstmnd~, 

överföring och förbrulming av elektrisk ström för belysnings•, kraft-, 

värme- och kemiska ändamål, 

2 , • 

Den, som ärnar inrätta elektrisk anläggning, skall .utverka tillstånd 

därtill hos landskapsnänmden. 

Tills t §nd är d6ek icke. erforderligt : 

1) till utförande av en elektrisk anläggning, vari spänningen icke 

överstiger 250 volt, beräknad vid begagnande av jordledning mellan den-

na och annan ledning sam.t i övriga fall mellan två ledningar; 

2) till uppfö~ande av anläggning, san dess ägare använder uteslutande 

f!:5r eget behov o .. ~h vilken helt och hållet ä.r förlagd på egen eller arren-

derad mark och icke berör landsväg ~ller för allmän trafik upplåten far-

1ea; samt 

3) til1 uppförande av kraftstation samt installering i byggnad eller 

sammanhörande byggnaaagrupp av förnelningsledningar och till dessa anslut , 
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na förbrukningsapparater. 

å icke med mindre anläggningen i dess helhet .. 
Elektrisk anläggning m ' a, 

förlagd på egen mark, . uppställas inom Marie halms cmråde n.ttan stadsful~ 

begivande. 

3 ~-

Om 'l,ltförande av elektrisk anläggning, vartill tillstånd ej beh<5vel' Ut 

verkas, skall anmälan göras hos land sk8.p snämnden, do ek icke då fråga är 

- sådan anläggning, som avses i 2 § 2 mom. 1 punkt och som icke distribuer 

. ström. 

4 ~ . . 

I ansökan om tillstånd eller anmälan, som angående utförande av elekt 

risk anläggning inlämnas till landskapsnämnden, skall angivas: 

1) anläggningens namn och ägare, 

2) plats och tid för anläggningens utförande, samt 

3) anläggningens ändamål. 

Därjämte skall inlämnas: 

4) utredning angående anläggningens tekniska konstruktion, storlek 

omfattning, 

5) i lämplig skala uppgjord karta, pÄ vilken angivits anläggningen til 

höriga ledningsnät, kraft- och transformatorstationer samt inom området t 

äventyrs tidigare befintliga kraft - och svagstrBmsledningar, särskilt all 

korsningar med dessa; 

6) uppgift å de fastighetsägare, vilkas fastigheter anläggningens led-

ii 
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ningar eller andra anordningar komma, att beröra, och vilka av dem, som 1~ 

nat sitt tillstånd härtill_, s~mt uppgift å de .fastighetsägare, som till an-

läggningens utförande vägrat sitt bifa 11, s,å ock intyg därom, att fullmäk-

tige i Mariehamn; om på stadens område anläggningen utföres, givit sitt 

samtycke härtill; 

7) utredning därpm, huru korsningar utföras över allmän väg, trafikled, 

svagströms- Och andra elektriska ledningar. Till utredningen sk0.ll bifogas 

ritning, där sådant anses vara.nödigt. 

Alla utredningar, -anrnälningar och kartor skola inlänmas i dubbla exemp-
' 

lar. 

Befinnes sådan utredning bristfälli~, bör den sökande eller anmälande 

på anmodan inom utsatt tid inkolJ]D'la med erforderlig ytterligare utredning. 

Över ansökan om til~stånd skall landskapsnämnden införskaffa vederböran• 

de kommunalmyndighets utlåtande, därest ej sådant av sökanden bilagts an-

sökningen. 

Är anläggningen icke stridande mot lagens bestämmelser, äge landskaps-

nämnden fastställa de villkor, enligt vilka anläggningen kan uppföras. 

Anmälan om ny elektrisk anl~gning, för vars utförande tillstånd icke 

behöver sökas, skall inlämnas senast 14 dagar före anläggningen tages 1 

bruk. 

Beträffande anläggningar, som utförts innan denna landskapslag trätt i 

kraft eller sagda dag äro under utförande och vilkas utförande är beroende 
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.. k 11 anmälan inlämnas under loppet a v e t 1; 

av ti l l st ånd eller anma lan, s 8 · · ~ 

i cke anmälan,, stra.f.fes den .försumiige, på s ät t i 

e.fter nämnda tid. Göres 
, 

2 mom. 29 § är sagt. 

6 §. 

d av elektrisk anläggning inom två år elle .... " ii, 

Påbörjas icke upp.föran e 
~- 4 ~ 

· åd inom sex år efter det tillstånd n:eddelats, vare 1;11 
digbygges icke s an 

.. 

ståndet förverkat. 

7 §. 

Vården av sådan elektrisk anläggning, tiil vars inrättande tillst&id 

skall utverkas, bör handhavas av person, som fyller 1 riket·härför fast~ 

ställda kompetensvillkor, såframt ej landskapsnämnden på ansökan medgivi 

anl~griingen befrielse därifrån, 

Föreståndare för elektrisk anläggning, som vid denna landskapslags 1-

kraftträdande icke innehar ovan<angivna kompetens, är berättigad att fort 

farande under tre års tid sköta anläggningen. 

Landskapsnämnden kan rdrordna, att ledningen av byggnads- och repara-

tionsarbeten å elektrisk anläggning skal 1 handhavas av person, som äger 

föreskriven kompetens. 

8 f . 

Elektr:1:sk anläggning, till vars inrättande tiB.stAnd bör utverkas, må 
I 

icke tagas i bruk, innan densamma blivit besiktigad. I undantagsfall må 

· landskapsnämnden likväl tillåta anl~agningens t d i b t 
-o agan e ruk utan besik • 

ning, 
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9 ~ . 

Har ej tillstånd till elektrisk anläggnings inrättande utverkats eller 

stadgad anmälan om dess inrättande gjorts eller har avgivandet av inford

rad kompletterande utredning underlfatits eller ock elektrisk anläggning, 

till vars utförande tillstånd.bör utverkas, olovligen tagits i bruk, innan 

den blivit besiktigad, have landska~snämnden makt att avbryta dess utfö

rande eller förbjuda dess begagnande, tills det försumma.de blivit fullgjor· 

eller anläggningen besiktigad. Ie.g samma vare vid underlåtenhet att 1akt-

taga de uppställda kompetensvillkoren för person, s om vårdar anläggningen 
' 

eller leder byggnads- e.ller reparationsarbeten • . 

Landskapsnäronden må även, då elektrisk anläggning. icke motsvarar de for1 

ringar, som böra ställas på densamma till förebyggande av våda för liv, 

häls_a eller egendom eller störing av omgivningen, förbjuda dess användan-

de, intill dess nödiga reparations~ eller ändringar blivit vidtagna. Medfö: 

anläggning våda, ändå att den icke användes·, må förordnas om dess bringand, 

i vederbörligt skick på ägarens bekostnad. I brådskande fall må i detta 

moment nämnt förbud eller förordnande meddelas av de~, å vilken besiktnin-

gen av anläggningen ankommer, .men bör at gär nen utan dröjsmål underställas 

l andskapsnämndens prövning. 

10 j • 

Då anläggning är besiktigad och godkänd för clrift, må landslcapsnäronden 

meddela tillstånd till dess användande. 

I tillståndsbeviset , som Vid anfordran skall företes besi lctnings - och 
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Sk
all oclc e.ntecJmas namnet p å den person, vi l ken goq. 

andra myndigheter, 
• 

känts ~åsom förestfulda.re för anläggningen. 

II Kap. 

Om tillsyn över elektriska anl äggningar. 

lI f • 

Tillsynen över uti'örande, användande och vård av elektrisk anläggning 

ankommer å landskapsnämnden • 

Landskapsnämnden äe;er minst va:rt tredje ~r och även eljest vid behov l 

ta besiktiga de elektriska anläggningar, till vilkas inrättande tillstän 

bör utverkas, så·ock, där sådant befinnes nödigt, övriga elektriska an-

läggningar. 

Besiktningarna verkställas w sakkunniga och ojäviga besiktningsmän, v , 

ka därtill förordnats av landskapsnämnden. 

12 j . 

Besiktningsman skall hava avlagt fullständig • kurs vid telmi ska. högsk 

lans- avdelning för elektricitet och äga nödig erfarenhet inom elektr ici 

tetsfacket • 

13 ~-

Besiktningsman för elektriska anläggningar å i k m c e samtidigt vara an• 

ställd 1 tjänst h b 1kt 
os es ning underkastad elektrisk anläggning eller så 

dan affärsrörelse, som utföF 1 k 
e e triska anläggningar eller försäljer vid 

dem erforderliga tillbeh~r. 

14 f . , 
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,I 

Besiktningsman äger med omsorg och försiktighet verkställa besiktning 

.samt tillse ; att nödigt och med gällande bestämmelser överensstämmande 

skydd för liv och egendom vinnes med så små kostnader som möjligt. 

Besiktning skall så verkställas, att den icke tillskyndar elektrisk an-

läggning skada och ej heller stör dess verksamhet. 

l,5 §. 

Över varje besiktning skall upprättas protokoll i dubbla exemplar, av 

vilka det en~ med besiktningsmannens underskrift skall lämnas åt anläggnin 

gens föreståndare samt det andra insändas ti~l landskapsnämnden. 

16 § • 

Då besiktningsman förordnar om verkställande av ändringar eller komp-

letteringar i elektrisk anläggning, innan den igångsättes, eller då besik! 

ningsu,a.n förbjuder anläggningens användande, innan föreskrivna. villkor ärc 

fullgjorda, skall sådant föro~dnande eller förbud skriftligen delgivas anp 

läggningens föreståndare eller dennes ombud samt meddelande härom insända~ 

till land~kapsnämnden, 

Finner besiktningsman s ådant nödigt , må han åt polismyndighet överlämna 

' 

avskrift av förordnandet eller förbudet. 

' 

17 §. 

Polis~ och besiktningsmyngighet må vid behov beredas tillträde till 

samtliga delar av anläggningen • . 

~8 j . 

Över besiktning och i samband därmed meddela.de föreskrifter må ägar e av 
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d å han anser skäl därtill föreligga, anföra bes\1ä,.._ i elektrisk anläggning, •· ~ 
j 

Som Skall handlägga besväret såsom brådskande. landskapsnäinnden, 

meddelad föreskrift eller förbud gällande Dock är av besiktningsman , lti 

ar.. slutlige.n avgJ·ort, därest icke landskapsnämnden a till dess ärendet lltto~ 

lunda. bestämmer. 

19 §. 

Besiktningsman niå icke oiovligen yppa yrkeshemlighet, varom han Vid be 

siktning av elektrisk anläggning erhAlli t kännedom. Lag samma vare beträtl 

-fande annan person, som i samband med besiktning fått vetskap om sådan he 

lighet. 

20 ~. 

Uraktlåte:r- besiktningsman .eller fullgör han vårdslöst honom 

åligganden, straffas så.som om brott f tjänst en är stå.agat. 

21 ~-

Innehavare av elektrisk anläggning, till vars i.cnrättande til.lstånd bclr 

utverkas eller å vilken besiktning jämlikt 11 § 2 mom. blivit anbefalld, v 

re skyldig att till ersättande,antingen helt och hållet eller delvis, av 

kostnaderna för bes1ktn:tng av anläggningen erlägga avgifter, som fastställ 

av landskapsnämnden med beaktande av li'l läggningens storlek och omfattning, _ 

III Kap. 

Skada och ol/igenhet. 

Av el ektrisk anläggning åstadkommen skada ar·· ~J 
dess innehavare skyldig nj 
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ers ät ta, därest icke den 
I som lidit skadan,. ensam avsiktligen eller av 

grovt vållande föranlett dens_amma eller skadan icke kan uteslutande till-

räknas n ågon, som icke hör till anläggningens personal, eller densamma för-

anletts av sådan övermäktig eller annan händelse, som icke står i samband 

med anläggningens drift. Där innehavare av anläggning eller till dess per_ 

sonal hörande person~ skyldig till skadan, och skadan därjämte föranlett s 

genom eget vållande av den, som lidit densa.mmå,, eller av sådan händelse, 

varom ovan är_ sagt, så ock där skadan helt och -hållet föranletts genom rin-

gare vållande av den 
' som lid~t skadan, skall er~ättningen skäl~gen jämkas. 

Är elektrisk anläggnJng av den e_rt, att tillsUnd till eller anmälan om 
' 

dess inrättande ej erfordras, vare anläggningens innehavare skyldig att er-

sätta endast den skada, som kan räknas honom eller till aniäggningens per-

sonal hörande person till las~. 

Vid fastställande av sk~destånd skola tillämpas de i 9 kap. 2, 3 och 8 

ff strafflagen ~tadgade g!_'Under. 
·' . - t 

Angående ersättande av skada, föranle dd gen?m olyck~fall, som dra~bat 

arbetare i arbetet, är särskilt stadgat. 

23 § . 

Ägare av elekttf sk anläggning , som uppl åtit anläggningen till annans be -

gagnande, svare för genom densamma föranledd skada på enahanda sätt, som 

anläggningens innehavare, dock icke med annan sin egendom än anläggningen 

och vad därtill hör. Anläggningens innehavare gottgöra likväl ägaren för 

vad denna s ålunda utgivit, därest icke domstol prövar, att skadan bör stan-
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na ijgaren till last, 

24 §. 

av genom elektrisk anläggning föranleda Talan- rörande gottgörande ~~e~ 

.. . 
1 M iehamn inom två år och på landet senast Vid .-1 slrnll anhangiggöra.s ar "-et 

allmänna domstolss_!lnnnanträde, som närma·st infaller efter två års förlop ~, 

räknat från den dag, då skadan inträffat• 

r sådant mål må domstol, efter fri prövning av alla förelupna omstän .. 

digheter, avgöra vad i saken bör anses såsom· sant• 

25 ~-

Är skada, som bliv°It av ägare eller innehavare av elektrisk anläggnin 

gottgjord, av annan vållad, må den·, som ersatt skadan, av honom söl{a ersä 

ning. 

26 ~ • 

Inverkar :,elektrisk anläggning i tekniskt avseende störande på arinan:e 

lektrisk ~läggning eller på tele~ai'4 , telefon.,, ' ellei; annan .dylik anlägg 

ning, · åligga det, förutom då den tidigare utförda anläggningen utgöres av 

enträa.ig telefonlinje, ägaren' åv ,. den senare utförda anläggningen att vid 

ga ät gärd för störingens avhja.lpande. Kan störing med betydligt mindre 

kostnader avhjälpas. sålunda, att den tekniska konstruktionen av den ti~ .. 

gare utförda anläggningen förfullständigas, och kan detta ske utan avse ~ 

värt men för anläggningen, bör dock ägaren av sistnämnda anläggning, på 

kande av den andra anläggningens ägare, på aennes bekostnad vidtaga s Mfn 
I 

åtgärd, Är störingen helt och hållet eller delvis föranledd av bristfälli 

l 
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het 1 den ti_digare , utförda anläggningen, bör denna anläggnings ägare av-

hjälpa bristen. 

Av två anläggningar skall den anses vara tidigare utförd, om vars in-

rättan~e ansökan gjorts tidigare. 

Yppas meningsolikhet därom, huruvida elektrisk anläggnlng inverkar stö-

rande på annan anläggning och_ vem som bör vidtaga åtgärd till . störingens 

avhjälpande, avgöres saken av landskap~nämnden, sedan e~ av sakkunniga sam 

mansatt nämnd därom avgivit utlåtande. 

I nämnd, som -i föregående moment omförpiäles, utse parterna vardera sin 

medlem samt landskapsnämnden en tredje till ordförande. Där ej part inom 

två veckor efter erhållet meddeland e µärom, vem den andra parten utsett 

till medlem i nämnden, för sin del utser medlem dä;ri, tillsättes även den-

na av landskapsnämnden. Lands~apsnämnden äger jämiväl bestämma, av ~em kost 

naderna för nämnden skola best~idas. 

IV Kap. 

Särskilda st qdganrl en, 

27 §. 

µindskapsn~nnden skall för~ förteckning över tillstånd ägande och an.mä-

lan underkastade elektriska a~läggningar samt årligen insamla nödiga sta-

tistiska uppgifter. 

För detta ändamål skola e lektriska anläggningar årligen till landskaps-

nämnden inlfunna uppgifter enligt av landskapsnämnden fast s tällda formulär. 

28 ~ -

• 



018 tt den berör elektrisk I 

farled eller 
Bygges landsväg, 

hus sålunda, a - %, 

skyl di g att vd r1 t aga de åtgärder, Vil~~ 
·· are 

anl i ggningens ag . 
l äggning, vare 

för den e.Illllänna 

er anläggningens skyddande 

s äkerhet en ell 

b 11 va av nöa, 
e~. 

.. ttas av vägens, farledens ellel" b 

1 
dda kostnader skoie. ersa Il.se 

Därav föran e 

ägare ,. 

29 ~ • 

·· i ··tt r elektrisk anläggning eller begagnar s"' .. a 
var, som mot ·förbud nra a . ~ 

dömes till böper eller fängelse i högst ett är. 

b ag .. are eller ~nnehave.re av elektrisk anlä'ggnbge.1,j .. s 
everträder yggare, ~ 

Q 

dams. landl!kaps]ag elJBr med stöd av densamma ut_tärdade föreskrifter, straffe 

med böter. Lag samma. vare, när nigon bryter mot i denna lag stadgad förta 

genhet spliikt. 

30 ~. 

Vad i 34 kap. 10 § och 36 kap. 1 § strafflagen" stadgas ang ående skade. 

görelse å där nämnd egendom- eller försök till sådan gärning , äge jämväl 

tillämpning , då hand-Ungen-hänför sig till elektrisk anläggning . 

Var, s om h i ndrar e ller stör begagnande a v s trömför del and e elektrisk an· 

l äggning , s traffa s såsom i 34 kap . 12 f s t r affl agen stadgas. 

31 §. 

Var , som olovligen ti llgodoglli l'° ~i g e ller ,söker t illgodogöra sig elakt~ 

risk s t r öm genom att tillägna s i g sådan för egen eller annans räh"lling , st 

fes s åsom i s t raff lagen angående stöl d eller snatteri e ller för sök t i l l s 

dant br ott är stadgat . 
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32 ~-

I beslut och föreskrifter, vilka av landskapsnärnnden med stöd av denna 

landskapslag utfärdats, må, försåvitt sakens avgörande icke i huvudsak be-

ror p§. bedömande av beslutets eller åtgärdens ändamålsenlighet, ändring 

sökas i högsta förvaltningsdomstolen -~.e.nast före klockan 12 å den trettion· 

de dagen efter det besväranden fått del av beslutet, sagda dag dock oräk

nad. Föreskrift, som av landskapsnämnden utfärdats med stöd av 9 §, skall, 

ändå att densamma överklagas, lända till efterrättelse, därest icke högsta 

förvaltningsdomstolen annorlunda förordnar. 

33 ~. 

Vad i denna lag är stadgat angående utförande av elektrisk anläggning, 

skall äga motsvarande tillämpnin~ ~ utvidgninp; av säd.an anläggning. 

34 ~-

Beträffande statens elektriska anläggningar i landskapet Åland vare gäl• 

lande, vad om dem särskilt är stadgat. 

35 ~ -

Denna landskapslag träder omedelbart i kraft. 11 

Mariehemn den 18 januari 1944. 

På landskapsnämndens vägnar: 


