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landsting med förslag till la ndskapslag
om ändring av landskap s lagen angående
elektriska anläggningar i landskapet ÅlanQ.
Den i 1 § 2 mom. landskapslagen angående elektriska anläggningar
i landskapet Åland (18/44) upptagna definitionen av elektrisk anläggning motsvarar icke längre den teknisk a utvecklinf ~n inom detta
område och har därför givit upphov till tolkningssvårigheter. På
samma sätt som skett i riket genom lagen den 10 december 1971 om
ä ndring av lagen angående elektriska anläggningar (FJi'S 843/71) före -slås stadganc1et få en sådan ändrad lydelse att det bättre skulle
motsvara modernt språkbruk för att därmed undanröja tolkningssvårig-he terna.
Enligt lagens 2 § 3 mom. får e lektrisk anläggning icke, med mind- ·
re anläggningen i sin helhet är förlagd till egen mark? uppföras
inom Mariehamns stads område utan stadsfullmäktiges sam.tycke. Motsvarande stadgan de i rikets lag har ansetts för kategoriskt, särskilt
då det gällt redan befintliga anläggningar inom inkorporerade områ den, och har därför uppluckrats såtillvida, att fullmäktige icke utan
giltig orsak får förvägra samtycke och att handels- och industriministeriet givits rätt att avgöra frågan om huruvida fullmäktige haft
giltig orsak att förvägra dylikt samt ycke . Behovet av ett motsvarande
stadgande i landskapslagen angående elektriska anläggningar synes måhända i detta nu vara litet men bör enligt landskapsstyrelsens uppfattning dock införas med tanke på eventuella liknande problem i
framtiden.
Enligt 11 § 2 mom. skall l andskapsstyre ls en minst vart tredje
år och även eljest vid behov låta besiktiga de elektriska an l äggningar, till vilkas inrättande tillstånd bör utverkas, så ock, så-framt den finner anledning föreligga, andra elektriska anläggningar.
Dessa besiktningar har utförts av en av landskapsstyrelsen anlitad
e linspektör. Däremot har det icke i praktiken varit möjligt att un derkasta den i 1 § 2 mom. avsedda elmaterie len besiktning från landskapsstyre l s ens sida.
Handels- och industriministeriet h ar företagit typbesiktning av
sådan
materiel, men enligt uppgift har icke a ll dylik materiel undergått besiktning, varför det i marknaden även på Åland förekommer
sådana el- och e ldrivna apparater, som icke . uppfyller på deras
konstruktion stäl lda säkerhetskrav.

---------------------------------------------2För att avhjälpa dessa missförhållanden föreslås att till lagens

11 § 2 mom. skulle fogas en bestämmelse angående obligatorisk förhandsbesiktning. Salufäring och överlåtelse av elmateriel som icke
besiktigas och godkänts skulle härefter förbjudas. Motsvarande
praxis har tidigare gällt i de övriga nordiska länderna.
Av praktiska skäl föreslås att sådan materiel som redan godkänts
för försäljning i riket automatiskt skulle få säljas :,är. Annan materiel skulle do ek först besiktigas och godkännas på sätt landskapsstyrelsen närmare föresl-rriver. Likaså skull~ landskapsstyrelsen få
bestämma om i vilken omfattning sagda materiel är underkastad förhandsbesiktningstvång. Besiktning underkastad skulle åtminstone
vara den materiel, som är avsedd att användas av allmänheten.
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt förelägga landstinget till antagande
L a n d s k a p s 1 a g
om ändring av landskapslagen angående elektriska anläggningar
i landskapet Åland.
I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 1 § 2 mom., 2 §
3 mom. och 11 § 2 mom. landskapslagen den 31 augusti 1944 angående
elektriska anläggningar i landskapet Åland (18/44) samt fogas till
lagens 2 § ett nytt 4 mom. och till 11 § ett nytt 4 mom. såsom följer:
1

§.

Med elektrisk anläggning avses i denna lag sådan anläggning för
alstring, överföring och förbrukning av elektrisk ström samt till
dylik anläggning såsom del hörande eller för anslutning till dylik
anläggning avsedd ävensom annan elektrisk eller elektriskt driven
materiel, som kan medföra i 1 mom. nämnd våda eller störning.

2

§.

Elektrisk anläggning må icke, försåvitt ej anläggningen i dess
helhet är förlagd på egen mark 9 uppföras inom Mariehamns stads område utan stadsfullmäktiges samtycke. Utan giltig orsak må san1tycke
dock icke förvägras eller för samtycket uppställas villkor 9 om vägran
eller villkoren medföra oskäligt förfång för sökanden.
Uppstår meningsskiljaktighet om, huruvida stadsfullmäktige ha
giltig orsak att förvägra i 3 mom. nämnt samtycke eller omy huruvida
vägran eller villkoren för samtycket medföra oskäligt förfång för sökanden avgör landskapsstyrel sen ärendet på ansökan.
y
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§.

Landskapsstyrelsen skall minst vart tredje år och även eljest
vid behov l å t a besiktiga de elektriska anläggningar, till vilkas inrätta nde tillstånd skall utverkas, så ock? såframt den finner anledning föreligga, j ä mvä l andra elektriska anlä ggningar. Landskapsstyrelsen kan dessutom förordn a, att i 1 § 2 mom. avsedd materiel
i den omfattning, som för avvärjande av allmän f a ra och störnin gar
ä r erforderlig, skall besiktigas och go dk ä nn2.s, inn an den saluföres,
överlåtes eller tages i bruk.
I 1 § 2 rnom. avsedd

materiel~

som enligt i riket gällande föreskrifter besiktigats och godkänts för saluföririg därstädes, behöver
icke undergå motsvarande besiktning förrä n den saluföres, överlåtes
eller tages i bruk.
Marieharnn, den 14 febru a ri 1 972.
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