
1973~74 Lt. - Ls framst. nr 23. 
77 

LANDSK.A.PS STYHELSENS FR.AMST.Ä LINING ti 11 
Immdstinget med förslag till landskaps lag 

m1gåend e ändring av landskap slagen om till

l2:I11pning av vissa i riket gällande för

fattningar rörande explosionsfarliga ämnen. 

Genom landskapslagen den 6 april 1971 om tillämpning av vissa i 

riket gällande författningar rör2,nde explosionsfarliga ämnen (12/71) 
gäller även i landskapet den i riket gällonde lagstiftningen om sådana 

ämnen. Förval tningsuppgif tema har dock, såvitt det gäller ärenden 

som faller under landskapets lagstiftningsbehörighet, i nämnda land

skapslag förbehållits landskapsmyndigheterna. 

IfrågavarCIDde landskapslag ändrades den 26 mars 1973 (11/73) på 

grund av att en av författningarna i den förteckning som upptagits 

i 1 § blivit ersatt med en ny samt av att dessutom på området hade 

tillkommit tvenne nya författningar, bland dem förordningen om olje

eldningsanläggningar. H811dels- och industriministeriet har den 17 de

cember 1973 genom beslut utfärdat verkställighetsbestämmelser till 

sistnämnda förordning (:B'FS 918/73), vilket beslut även bör bringas· 

i kraft i landskapet. Detsmnma gäller likaså förordningen den 21 de

cember 1973 om tändvätskor för grillkol (FFS 94 7 /73). F:tån stadgan det 

i 2 § av sistnämnda förordning föreslås dock en sådan avvikelse att 

däri föreskriven finskspråkig text icke skulle behöva anbringas på 

tändvätskeförpackningar, som utb·judes till salu i landskapet. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Lands tinget till an

tag211d e 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslngen om tillämpning av vissa i riket 

gällande författningar rörande explosionsfarliga ämnen. 

I enlighet med Landstingets beslut fogas till l § 1 mom. landskaps

lagen den 6 april 1971 om tillämpning av vis sa i riket gällande för

fattningar rörai1de explosionsfarliga ämnen (12/71) nya 9 och 10 punk

ter såsom följer: 

1 §. 
För upprätthållande av allmän säkerhet samt till skydd för liv oc4 

egendom skall~ utöver vad i stadgandena om bedrivande av näring därom 

är föreskrivet 9 följande i riket utfärdade författningar jämte senare 

gjorda ändringar äg2 tillämpning i landskapet Åland: 
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9) handels- och industriministeriets be slut den 17 dec ember 1973 

om oljeeldningsanläggningar för uppvärmning av byggnader (FFS 918/ 

73); s amt 

10) förordningen den 21 dec emb er 1973 om tändvätskor för grillkol 

(FFS 947 /73) dock aå att i 2 § av denna förordning påbjuden finsk

språkig text icke erfordras. 

Mariehamn, den 21 febru ari 1974. 

På landskaps styrelsens 

L a n t r å d 

vägnar· i i 

~tl-~ 
Sune Carlssorl. Lagberednings chef 




