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Å l a n d s l a n d s k a p s s t y -

r e l s e s framställning till Ålands lands ""! I 
ting med förslag till landskapslag om bränn
bara vä tskor . 

Landstinget antog den 20 mars_ detta år pä landskapsstyrelsens fram
ställning (36/61) en landskapslag om brännbara vätskor (lagutsk.bet. 
23/61, st.utsk.bet. 1/62). Emellertid förordnade Republikens President 
den 29 juni detta år, att landstingsbeslutet skall förfalla. Republi
ken.s Presidents brev i ärendet är av följande lydelse: 

l'Till Ålands Landskapsstyrel.se 
Ålands landsting har den 20 mars 1962 fattat beslut om antagande 

av landskapslag om brännbara vätskor. 
Vid föredragning i statsrädet i dag har Jag, efter att hava inford

rat Högsta domstolens utlåtande i ärendet, över vilket även Ålandsdele
gationen avgivi t sitt yttrande, funnit att ifrågavarande landstingsbe"."'" 

. . 

slut innehåller stadgan.den rörande eldfarliga oljor och med dem i eld-
och explosionsfarlighet jämförbara vätskor. Enligt 13 § l mom. 13 punk
ten självstyrelselagen för Åland den 28 december 1951 tillkommer lands
t inget lagstiftningsbehörighet beträffande sagda oljor och har jämlikt 
21 punkten samma moment även r ätt till lagstiftning angående antydda 
vätskor • . Jämväl de i beslutet ingående stadgandena om idkande av näring 
och om brandskydd samt om utsättande av vi te och annat äventyr inrymmas 
enligt 9, 11 och 19 punkterna nämnda no ment i landstingets lagstiftnings
behör i ghet. Beslutet innehål ler även stadganden rörande rättegångs- och 
utsökningsväsendet samt sjörätten, i vilka ämnen lagstiftningen är ute- · 
sl utande förbehållen rikets lagstiftande organ , ävensom stadganden in
nehållande sådana straffbestämmelser , vilka icke enli gt 13 § 1 mom . 11 
punkt en självstyrelselagen omfattas av landstinget~ lagstiftningsbehö~ 
r ighet . Dessa stadganden överensstämma dock i sak med motsvarande stad
ganden i den uti riktet gällande lagen den 19 juni 1953 om explosions
farliga ämnen och förordningen den 2 augusti 1954 om brännb~~a vätsk or 
och hava sålunda jämlikt 14 § 4 mom . självstyre:tselagen kunnat uppta-' 
gas i l andstingsbeslutet . 

Enligt 56 § landstingsbesl utet skola bland annat magistraten i Ma- · 

r i ehamn och på landsbygden de lokala polismyndigheterna övervaka efte r-
levnaden av bestämmelserna i beslutet och med stöd av detsamma meddela-
de f öreskrifter och jämlikt 64 § samma beslut avses med polismyndighet , 
f örutom polisinrättningen i Mariehamn , länsman på landet. I 62 § be
slutet stadgas att angående avgifter för övervakningsmyndighets för
rättningar~ expeditioner och blanketter, vil ka avgifter må fastställas 
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jämväl i form av arvode eller lös en åt övervakningsmyndighet, bestämmer 
landskapsstyrelsen i överensstämmelse med de allmänna principerna i 
lagen den 17 oktober 1942 om grunderna för avgifter, vilka skola erläg
gas f är särskilda myndighet ers expeditioner och tjänst ef örrättniri.gar. 

Enligt 23 § 4 mom. självstyrelselagen för Åland ankommer det å lands
tinget att bestämma de avgifter, vilka skola erläggas för landskaps
förvaltningen underlydan.de myndigheters tjänsteförrättningar och expe

ditioner ävensom för anlitande av landskapets inrättningar, dock så, 
att landstinget, i den män det anser detta lämpligt, må överlämna be
stämmanderätten över sådana avgifter till landskapsstyrelsen. Då emel
lertid magistra~en ic~e kan anses vara en landskapsförval tningen under
lydande myndighet och länsmännen, ehuru de i vissa avseenden underlyda 

landskapsstyrelsen, äro att betrakta som statens tjänstemän samt rätten 
till lagstiftning angående innehavares av statens tjänster och befatt
ningar rättigheter jämlikt 11 § 2 mom. 16 punkten självstyrelselagen 
har förbehållits riket, har landstinget genom att avfatta 62 § beslu
tet sålunda, att den landskapsstyrelsen däri tillagda befogenheten att 
bestämma avgifter, arvoden och lösen skulle omfatta jämväl magistraten 

i_Mariehamn och länsman, överskridit sin lagstiftningsbehörighet. 
·. I anse~nde till det sist anförda har Jag med stöd av 14 § 2 mom. 

s 'jäl~styrelselagen för Åland beslutat förordna , att förevarande land

ska:psiag skall förfalla; vilket Landskaps styrelsen härmed till känne
dom meddelas. · · 

Helsingfors, i Statsrådet den 29 juni 1962. 

R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t 

Urho Kekkonen 
Justitieminister J .O. Söderhjelm." 

Inom .'ett flertal förvaltningsområden gäller inom landskapet en upp
delning -av förval tningsuppgif terna så, att statsmyndigheter handha 
vissa uppgifter och självstyrelsemyndigheter vissa uppgifter inom ett 
och samma-' förvaltningsområde. På många sådana förvaltningsområden reg

leras förvaltningsbefogenheterna närmare genom förordning med stöd av 
20 ~ självstyrelselagen, s.k. överenskommelseförordning. Tillkomsten 
av en sådan förordning innebär givetvis icke nägon förändring i den 
Uppdelning av lagstiftningsbehörigheten, varom stadgas i självstyrelse
lagen. 

Till de förvaltningsområden, som närmare reglerats genom förordning, 
hör polisväsendet, varom stadgas i förordningen den 15 juni 1961 om 
polisväsendet i landskapet Åland (18/61). Länsmännen utnämnas av 
landshövdingen "i samråd med landskapsstyrelsen" (6 §).På grund härav 
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äro de att anse s å som statens befattningshavare, vilket också är na::.. 

turligt med hänsyn till att de utöver polisuppgifterna handhava uppgif

ter som allmänna åklagare, utmätningsmän och allmän förvaltningsmyn

dighet. Å andra sidan torde länsmännen vara "landskapsförvaltningen 

underlydande myndigheter" i den mån de handlägga till självs tyrelse

förvaltningen hörande angelägenheter. Stadgandet i 11 § 2 mom . 16 -

punkten självstyrelselagen synes s å lunda stå i strid med stadgandet 

i samma lags 23 § 4 mom., då stadgandena tillämpas i det aktuella fal• 
let. Att Republikens President med st öd av Högst~ domstolens utlåtan- · 

de tillämpat den ur självstyrelsemyndigheternas synp~nkt s trängare 

tolkningen torde likväl stå i överensstämmelse med al,lmänna tolk;n.fngs

principer . Avgörandet i denna principfråga kan dock på andra rätt s

områden medföra svårigheter, som man hittills icke räkna t med . 

Magistraten i Mari ehamn är som kommunal myµdignet icke landskaps

förvaltn ingen underlydande , ehuru magistraten f ått s i g anförtrodaa 

vissa uppgifter i nom s jälvstyrelseförvaltningen på samma sätt s om i 

riket v issa statsuppgifter anförtrotts magi s traterna . Bhuru förhå l

landet myndigheterna emellan alltså icke överensstämmer med förhållan

det mellan landskapsstyrelse och länsmän , kan dock samma synpunkter 

anläggas på . denna fråga. 

Enlig t vad ovan anfört s, bör stadgandet i ovannämnda l andstings

be s l uts 62 § ändras s å~ att beträffande avgifter, arvoden och lösen 

gäller vad i riket är stadgat . I övrigt har landskapsstyrelsen ansett 

sig böra förelägga l agförslaget Landstingets prövning i oförändrat 

skick; tidpunkten för lagens ikraftträdande likväl f ramskjuten e tt 
år., 

Med hänvisning till det ovan anförda får l andskapsstyrelsen vörd

samt f öre l ägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

om brännbara vätskor. 

I enlighet med Ålands landst ings beslut stadgas ~ 

1 kap . 

Allmänna st adganden . 

1 §. 
Med brännbar vätska avs e s i denna l ag sådan vätska eller k ondens e

rad gas , vars flampunkt vid normalt lufttryck är +100 celsiusgrader 

eller lägre , samt produkt , s om innehå ller sådan vätska . Stadgand ena 

i denna lag om upplagring och transport skola likväl icke tillämpas 
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på sådana färdi ga produkter, vilka vid +15 celsiusgrader eller h ögre 

temperatur hava f ast eller pasta-ar-cad konsi9tens,. . .. ..
1 

. 
. iamva 

s tadgandena om brandskydd i _ denna l ag skola tillämpas;på vätskor 9 

vilkas flampunkt är över +ioo belsiusgrader, då de hanteras vid en 

högre temperatur än deras . flampunk t och under s å dana f örhållanden , 

att de ktinna f örai1leda särskild brandfara. 

Denna lag tillämpas icke på s å dana vattenlösningar av etyla lkohol, 

vilkas flampunkt är över +20 ceisiusgradert ej heller på andra~ i 

alla kvantitetsförhållariden i vatten lösiiga brännbara vätskor, vil

kas flampunkt ä~ över +55 celsiusgrader, och vattenlösningar av dem. 

2 §. 
Denna lag äger i cke tillämpning på så dan tillverkning av läkemedel , 

innehållande brännbara vätskor, som med behörigt tillstånd bedrives 

i apoteksvarufap~ik eller apotek, 

' t'Ttöver vad som är -Stl:ldgat om ti·llverkningt ini'örsel, innehav, för

säljning och forsling av alkoholdrycker skola med stöd av denna lag 

meddelade säkerhetsbestämmelser iakttagas vid tillverkning, upplag

ring och forsling av etanol och vätskeblandningar, som innehålla e

tanol. 

3 §. 
Brännbara vätskor indelas i tre klasser: 

I k 1 a s s e n , till vilken höra brär..nbara vätskor , vilkas flam

punkt är högst +2 0 celsiusgrader, samt under tryck kondenserade bränn

bara gaser; 

I I k 1 a s s e n, till vilken h ör a brännbara vätskor, vilkas 

flampunkt är över + 20 celsiusgrader men högst +55 celsiusgrader , pch 

I I I k 1 a s s e n, till vilken höra brännbara vätskor, vilkas 

flampunkt är över +55 cels iusgrader men högst +100 celsiusgrader. 

4 §. 
Uppstå r tvivelsmål därom, till vilken klass en brännbar vätska hör, 

är vätskans ägare skyldig att på anfordran av vederbörande myndighet 

på sin bekostnad l åta undersöka den i någon av handels- och industri

ministeriet enligt lagen om explosionsfarliga ämnen förordnad f orsk
ningsanstalt. 

5 §" 
Brännbara vätskor må yrkesmässigt tillverkas, tekni skt användas, 

försäljas och upplagras av envar, som är berättigad att i st öd av an

mälan idka näring i landskapet, med iakttagande av stadgandena i denna 

lag samt vad annorstädes är särskilt stadgat om ämnen, som tillhöra 
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gruppen brännbara vätskor. 

6 §. 
För tillverkning och upplagring av brännbar vätska för annat än 

i 5 §avsett ändamål gälle.r· t tillämpliga delar denna lag ; likväl 
f" 

skall den, som enligt denna lag är berättigad att inneha brännbara 

vätskor, utan särskilt" tillstånd äga rätt att tekniskt använda dem. 

2 kap. 

Om tillverkning och teknisk användning. 

7 §. 
För fabriksmässig tillverkning och teknisk användning av brännbar 

vätska av I eller II klass bör landskapsstyrelsens tillstånd utver

kas, så ock för teknisk användning av brännbar vätska av III klass 

vid en temperatur, som är högr e än dess flampunkt. Skall i samband 

med fabrik brännbar vätska av III klass upplagras ti l l större mängd 

än l.'ooo . ooo liter, skall likas å tillstå nd utverkas. 

Utan tillstånd må för idkande av industri eller yrke i fabrik eller 

v~rkstad tekniskt användas _samtidigt högst 10 liter brännbar vätska 

av I klass och sammanlagt högst 25 li~er av II och III klass ; likväl 

skall också i detta fall tills tånd sökas, om användandet medför sär

skild brandfara. 

Angående upplagr ing av brännbar vätska gä1l~r, vad därom nedan 

stadgas. · 

Vad i denna lag stadgas om tillverkning av brännb ar v ätska gäller 

även teknisk användning av sådan. 

8 §. 
Landskapss tyrelsens tillstå nd till planerad f a br iksmässig tillverk-

ning av brännbar vätska skall sökas skriftligen. 

I ansökan skola nämnas: 

1) sökandens namn, yrke och hemort ; 

2) det· vid bedrivandet av rörelsen använda firmanamnet; 

3) p l atsen, där tillverkningen kommer att äga rum ; 

4) de tiilverkade brännbara~ätskornas slag och k l ass samt de 

brännbara v~t~~pr, som användas' vi.d t illverkning en av produkterna 9 

5) den störs.:ta mäng d · i dygnet _p-illv erkad brännbar vät ska och den 

maximal a kvantit~t 'brännbara vätsk~r, som man har för avsikt att s am

tidigt uppbevara~ i varje v erkstad eller omedelbart i samband med så

dan stående förvari~~~rum eller i fabrikslager; samt 

6) det största antalet personer , som samtidigt arbetar i v a rje 

Verkstad. 

.:' , 
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Till ansökan böra fogas: 

1) intyg, som utvisa , att sök.· anden åtnjuter medborgerligt förtro

ende och icke står under förmynderskap samt utredning om, att han är 

berättigad att idka näring i landskapet ; 

2) om sökanden är bolag , andelslag eller annan sammanslutning, av

skrift av bolagsordningen eller stadgarna samt utdrag ur handels-, fö

renings- eller annat motsvarande register; 

3) utredning om sökandens rätt att använda det i ansökan nämnda 

fabriksområdet; 

4) situationsplan i två exemplar, minst i skala 1:2000, över fa

briksområdet med därtill hörande· byggnader och .lager, av vilken plan 

bör framgå anordningarna . för brandskyddet på området samt inom en 

fabriksområdet omgivande minst etthundrafemtio m€ter bred zon jämte 

byggnader och anläggningar; 

5) ritningar i två exemplar, minst i skala 1:1001 vilka utvisa ar

ten, konstruktionen och placeringen -av tillverkningslokal, lagermaga

sin eller annat förvaringsrum för brännbara .vätskor; samt 

6) redogörelse för hur tillverkningen i huvudsak har planerats 

och en schematisk framställning av dess förlopp. 

Skall mer än 1 . 500 liter brännbar vätska av I och II klass eller 

mer än 1.000 . 000 liter av III klass samtidigt upplagras i samband 

med fabriken, böra samtliga handlingar inlämnas i två exemplar. 

9 §. 
Landskapsstyrelsen skall , såv.ida ansökan icke omedelbart bör för

kastas eller 15 § bör tillämpas , bereda dem , vilkas rätt ärendet kan 

anses beröra, tillfälle att avgiva utlåtanden över ansökan . 

Förutom annan nödig utredning skall landskapsstyrelsen anskaffa 

vederbörande polis- och brandmyndigheters utlåtanden i ärendet. 

10 §. 
Tillstånd skall beviljas, om förutsättningar för planens godkän

nande enligt denna lag och med stöd av densamma utfärdade föreskrif

ter föreligga och det icke finnes grundat skäl att antaga, att fabri

kens verksamhet eller upplag medför allmän fara eller fara för liv 

eller egendom. 

I resolution, medelst vilken tillstånd beviljas, skola nämnas den 

~lats, där tillverkningen får äga rum, de i resolutionen avsedda 

brännbara vätskornas slag och klass , bestämmelser rörande de i 8 § 

2 mom. 5 och 6 punkterna nämnda omständigheterna och för säkerheten 

vid tillverkningen eventuellt utfärdade föreskrifter och villkor. 
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Tili resolutionen skall fogas et t exemplar av de t ill ansökan foga~ 

de situationsplaner~a och ritningarna med åteoknat godkännande. 

Avskrift av resoiution~n skall av landskapsstyrelsen översty~as 
till de lokala polis~ och brandmyndigheterna samt i Mariehamn därjäm

te till magistraten. Ett exemplar av situationsplanen och ritningarna 

skall med ansökningshandlingarna förvaras ho s landskapsstyrelsen. 

11 §. 
Fabrik eller verkstad må icke tagas i bruk, förrän brandmyndighet 

på ägarens begäran granskat, att den uppfyller fordringarna i till

ståndsresolutionen och givna föreskrifter. 

Över granskningen skall upprättas protokoll, av vilket ett exemp

lar inom fjorton dagar bör tillställas den myndighet, som beviljat 

tillståndet, den lokala polismyndigheten och fabrikens eller verksta

dens ägare. 

12 §. 
Nedlägges verksamheten vid fabrik för tillverkning av brännbar 

vätska, eller avbrytes den för längre tid än ett år, skall innehava

ren underrätta landskapsstyrelsen därom. 

Har tillverkningen varit avbruten under längre tid än ett år, men 

icke över två år, må den upptagas ånyo efter det fabriken inspekte

rats och därvid till äventyrs fastslagna brister avhjälpts och land

skapsstyrelsen beviljat tillstånd att fortsätta densamma. 

Har i fabrik Under längre tid än två år icke tillverkats brännbar 

vätska, må sådan tillverkning icke påbörjas, förrän nytt tillstånd 

utverkats. 

13 §. 
Överlåtes fabrik till ny ägare, skall denne inom två månader efter 

överlåtelsen göra anmälan därom till landskapsstyrelsen. Till anmäl

ningen skall fogas i 8 § nämnd utredning om den nya ägaren. 

14 ~ . 

Fabrik eller verkstad, där brännba r vätska yrkesmässigt tillver

kas, skall vara så konstruerad och så belägen, att den icke förorsa

kar allmän fara. 

Är fabrik eller verkstad belägen på sådan plats, att den kan med

föra allmän b.randfara, bör vad i 21 § är stadgat jämväl iakttagas. 

15 §. 
Gäller ansökan verksamhet, där mer än 1 . 500 liter brännbar vätska 

av I och II klass eller mer än 1.000.000 liter av III klass skall upp-

lagras , skall lands k a p s s tyre lsen .om ans ökan kungöra på sökandens be-
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kostnad i den ordning, som om offentliga kungörelser är stadgat, i 

den kommun, där tillverkningen skall bedrivas, samt vid behov även i 

grannkommunerna. Kungörandet ankommer i Mariehamn på magistraten 

och i landskommun på polismyndighet, och skall landskapsstyre lsen för 

sådant ändamål överstyra kungörelsen jämte situationsplan till nämnda 

myndighet och fastställa viss tid, inom vilken anmärkningar mot an

sökan böra göras. Situationsplanen bör hållas tillgänglig för allmän

heten och detta omnämnas i kungörelsen. 

Den, som önskar göra anmärkningar mot ansökan, skall före utgången 

av den i kungörelsen nämnda tiden befordra sina till landskapsstyrel

sen riktade skriftlig a anmärkningar, i Mariehamn till magistraten och 

i landskommun till den lokala polismyndigheten, vilka insända dem 

jämte handlingar och eget utlåtande till landskapsstyrelsen. 

Landskapsstyrelsen skall inbegära vederbörande polis- och brand

myndigheters utlåtanden i ärendet jämte övrig nödigbefunnen utredning . 

16 §. 
Tillverkning av brännbar vätska på grund av i 15 § nämnd ansökan 

må icke påbörjas, förrän landskapsstyrelsen efter vederbörligen verk~ 

ställd inspektion beviljat tillstånd att begagna fabriken och för den

samma godkänt ansvarig föreståndare och ersättare för honom, sås om 

därom stadgas i 17, 18 och 19 §§. 
17 §. 

Om förrättande av inspektion på fabrik bör sökas skriftligt hos 

landskapsstyrelsen med bifogande av tillståndsresolutionen i original 

eller bestyrkt avskrift. 

Inspektion verkställ es på av landskapsstyrelsen fastställd tid av 

den landskapsstyrelsen därtill förordnat .tillsammans med de lokala 

polis- och brandmyndigheterna. Angående inspektionen skall söka~den 

och vederbörande yrkesinspektör i förväg underrättas i tillräckligt 

god tid. 

18 §. 
Sedan fabrik inspekterats och godkänts, skall landskapsstyrelsen 

giva tillstånd att taga den i bruk. 

19 §. 
Godkännande av ansvarig förest åndare för fabrik, som tillverkar 

brännbar vätska, samt av ersättare för honom skall sökas skriftligt 

hos landskapsstyrelsen. 

Av ansvarig föreståndare och ersättare för honom fordras: 

1) att han är finsk medborgare ; 

2) att han åtnjuter medborgerligt förtroende och ej står under 
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förmynderskap ; 
3) att han bevisligen har goda kunskaper i kemi och kemisk tekno

logi och att han äger kännedom om stadgandena angående brännbara 

vätskor ;; samt 

4 ) att han i fråga om sina personliga egensk~;per och sitt levnad s 
--stttt · b o!' anse ·s- -v-år a · iämp-:tr&; ·i ·8·; u-p~giften. 

Av ansvarig förE:rntåndare fordras cl.ät jämte minst ett års praktik 

på ifrågavaran~e . ~rii~åå.e , 
Har ahsva~ig f8reståndåre elier ersäitare för honom lä~nat sin be

fatthihgj skall godkännande av ny be f attningshavare sökas inom två 

månade} eft~r det befattningen avträtt~ • 
Vid s~futidigt förfall för ahsvarig föreståhdate och hahs ersätta

r~; svarar för fabrikens skötsel den enskilda affärsidkaren , verk

stä11arlde d:L:tiektöfleh fö!' sarrimansi'Uttlirlgeh eller . otn sådan icke finhe s' 
ordforartden i dir~kt:Lorieri eller i arinat inot svarande organ l 

.. 20 § . 
' Ansvarig forest åndare svarar f ör att fabrikerl skötes på ett tek..i.. 

niskt riktigt sätt och i enlighet med stadgandenp. och föreskrifterna 

om brännbara vätskor samt tillståndsresolutionerna för fabriken. 

21 §. 
I Med avseende å sådan fabrik, varom stadgas i 15 §, skall ut över 

I vad i 14 § är stadgat iakttagas följande; 

I 1) byggnaden och verkstäderna skola vara försedda med tillräckligt 

antal ändamålsenliga utgångar 9 

2) eldstadsöppning, sotlucka och anordningar, vilkas ytvärmc kan 

bli farligt hög, må icke finnas i rum, där brännbar vätska tillver

kas, ej heller i rum, som står i omedelbar förb i ndelse med ett sådant ;; 

3) i samtligaverkstäder och lagerrum skall f i nnas tillräcklig och 

ändamålsenlig ventilation ;; 

4) i fråga om elektriska anläggningar skola de säkerhetsföreskrif

ter, som särskilt utfärdas för sådana anläggningar, iakttagas ;; 

5) maskiner och övriga anläggningar skola vara så utrustade? att 

den friktionselektricitet eller gnistbildning , som möjligen uppstår 

i dem, icke kan f örorsaka fara ; 

6) byggnaden skall vara säkrad mot blixtfara ;; samt 

7) i byggnaden skall finnas tillräckliga brandredskap. 

Byggnad eller del av s å dan, där brännbar vätska av I eller II klass 

tillverkas, skall, med undantag av ytterfönstren, vara brandsäker ;; 

likväl må vattentaket vara av brandskyddat material och golvbelägg

ningen av trä. Rummet, där tillverkningen sker , skall vara s å byggt, 

j 

Il 

,11 

• 

I' 
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att brännbar vätska eller farliga gaser icke kunna rinna eller tränga 

ut ur detsamma på annat sätt än genom anordnad ventilation. 

3 kap. 

Om upplagring. 

Allmänna stadganden. 

22 §. 
Brännbara vätskor skola förvaras 

fara. 

23 §. 

så ·' att de icke förorsaka allmän 

I lagerrum må icke samtidigt hållas sådana :brännbara vätskor och 

andra ämnen, vilkas förvaring tillsammans kan förorsaka särskild fara. 

I lagerrum må icke finnas föremål eller ämnen, som icke innehålla 

brännbar vätska, såvida de icke äro nödvändiga för upplagringen4 

24 §. 
Upplag av brännbaravätskor må icke förläggas så nära annat upplag, 

I 
I 

t 
att antändning av det förra direkt kan förorsaka antändning av det ( 

senare. 

Vid fastställandet av avståndet mellan upplag skola lagerbyggna-

dernas beskaffenhet samt de i dem f örvarade vätskornas farlighets- I 

grad och mängd beaktas. 

25 §. 
Upplag av brännbar vätska skall, såvida icke annorstädes är annor

lunda stadgat, förläggas till särskilt upplagsområde eller upplags

magasin, som uppfyller de i 21 § 1 mom. stadgade fordringarna. Över

stiger mängd€n av brännbar vätska av I eller II klass, som skall 

upplagras , 50.000 liter, skall för upplagringen användas cistern ovan 

eller under jorden. 

Skall på tätt bebyggt område i Mariehamn eller landskommun upplag 

av brännbar vätska fi;irläggas · till underjordisk cistern, må varje så

dan rymma högst 50.000 liter, såvida icke de lokala förhållandena an

ses kunna tillåta användning av större cisterner. 

26 §. 
I fråga om kärl, som användas för förvaring av brännbar vätska, 

skall iakttagas vad i 50 och 51 §§ är stadgat, likväl så, att kärl av 

bräckligt material, som rymmer 10 liter eller mindre, icke behöver 

inneslutas i skyddande hölje. 

Kärl, som rymma mer än fem liter och innehållit brännbar vätska 

av I eller II klass, skola som tomma förv'aras slutna och så, att de 

gaser, som bildas i kärlen, icke kunna medföra far~. 

i 

Il 
li 

J 
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27 §. 
I 25 § avsedd cistern skall uppioras av eldfast material enligt 

konstruktionsbestämmelserna och göras så tät, att vätska icke k a n sipp

ra ut från densamma. Cisternen b ör fö r ses med lämpliga anordning ar för 

att för~indra tryckväxlingarnas skadliga verkningar och skyddas mot 

blixtfata, De gäsrör, som från cisternen leda till den yttre luften 

elier till andra cisterner, skola vara försedda med säkerhetsnät. 

För upplagring av bränn- och gas olja och andra med dem · jämförbar.a 

b~ärinöä~a våtskÖr ~v III klass må användas täta, öppna cisterner, vil

kas vattentakkonstruktion även må vara av annat än obrännbart material. 

28 §. 
För upplagring av brännbar vätska bör, såvida icke nedan annat 

stadgas, tillstånd utverkas. 

r,gentliga upplag. 

29 §. 
Tillstånd att hålla upplag skall sökas ho s landskapsstyrelsen, lik

väl så, att tillstånd att hålla upplag om högst 100.000 liter skall 

sökas hos den lokala polismyndigheten. 

30 § . 
Tillstånd att h å lla i 29 § avsedda upplag skall sökas skriftligt 

och bör i ansökan nämnas: 

1) s.ökandens namn, yrke och hemort;; 

2) upplagsplatsen ? samt 

3 ) den för upplagring avsedda brännbara vätskans benämning, klass, 

slag och maximimängd. 

Till ansökan skall fogas: 

1) intyg, som utv isa, att sökanden åtnjuter medborgerligt förtro

ende och att han icke står under förmynderskap samt att han är berät

tigad att idka näring i landskapet ; 

2) om sökanden är bolag, andelslag eller annan sammanslutning, av

skrift av bolagsordningen eller stadgarna och utdrag ur handels - , 

förenings- eller annat motsvarande re g i ster; 

3) utredning om sökandens rätt att använda upplagsområdet; 

4) situationsplan minst i skala 1:2000, över upplagsområdet jämte 

byggnader, varav skall framgå en området omgivande minst etthundra

femtio meter bred zon jämte byggnader och anläggningar ; samt 

5) ritningar, minst i skala 1 : 100 för lagermagasin, cisterner och 

andra på upplagsområ det planerade anordningar och anläggningar, av 

Vilka framgår varje byggnads, cisterns, och anläggnings storlek, konst-
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ruktion, brandskyddets organisation samt mängden upplagrade vätskor. 

Situationsplanen och ~itningarna skola fogas till ansökan i två 

exemplar. 
,. 

Gäller an2nkan upplag för mera än 1~000.000 liter, skall ifråga om 

densamma iakttagas vad i 15 § är stadgat. I annat fall skall, såvida 

ansökan icke omedelbart bör förkastast tillfälle beredas dem 9 vilkas 

rätt ärendet kan anses beröra, att yttra s ig i ärendet. Den myndighet, 

som beviljar tillståndet 1 skall inbegära vederbörande brandmyndighe

ters utlåtande i ärendet ävensom annan nödig ~tredning. Landskapssty

relsen skall ock inbegära vederbörande polismyndighets utlåtande. 

I fråga om tillståndsresolution skall i tillämpliga delar iakttagas 

vad i 10 § är stadgat. 

31 ~. 

Innan upplag mä tagas i bruk, skall till de n ' myndighet 1 som bevil

jat tillståndet, lämnas en skriftlig anhållan om inspektion i upplaget~ 

Genom sagda myndighets försorg skall upplaget inspekteras med iaktta

gande av vad ovan i 17 och 18 §§ är stadgat angående inspektion av 

fabrik, där brännbar vätska tillverkas, likväl så, att inspektion av 

upplag, där mindre än 1.000.000 liter brännbar vätska må förvaras, för

rättas av den l?kala polismyndigheten i egenskap av sammankallare och 

protokollförare jämte den lokala brandmyndigheten. 

32 §. 
Upphör eller avbrytes upplags verksamhet eller övergår upplag till 

annan ägare, skall i tillämpliga delar iakttagas vad i 12 och 13 §§ 
är stadgat a ngående fabrik. 

33 §. 
Då i upplag samt idigt må förvaras 1.000,000 liter brännbar vätska 

eller mera, skall upplagringen ske på av landskapsstyrelsen godkänd 

ansvarig föreståndares ansvar. Godkännande av ansvarig föreståndare 

skall skriftligt utverkas hos landskapsstyre lsen . 

Som ansvarig föreståndare för upplag må godkännas person, som äger .. 
tillräcklig känneqom om brännbara vätskors ~genskaper och upplagring 

samt om stadgandena däro~. 

På ansvarig föreståndare för upplag skall därjämte tillämpas vad 

ovan i 19 § 2 mom. 1, 2 och 4 punkterna samt 4 och 5 mom. är stadgat. 

Särskilda upplag. 

34 §. 
Utan tillstånd e ller anmälan må samtid i gt förvaras 10 liter brännbar 

Vätska av I klass eller sammanlagt 25 liter av II och III klass samt 
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därjämte 60 liter brännbar kondensera d gas i godkänt trans portkärl . 

35 §. 
I fordon, fartyg, arbetsmaskin och med dem jämförbara anordningar t 

i vilka brännbar vä~ska användes som bränsle , må utan tillstånd för

varas för driften nödig mängd bränsle? då de äro utomhus . Då de befin

na sig under tak, må i var och en av dem, förutom det bränsle, som 

finnes i en till maskineriet hörande fast behå llare , förvaras hö g st 

25 liter brännbar vätska i ett e xplosionssäkert metallkärl. 

Därest den enlig t 1 mom. samtidigt uppbevarade mängden brännbar 

vätska av I och Il klass är större än 1.000 liter, må landskapsstyrel

sen, utan hinder av vad om upplagring av brännbar vätska är stadgat, 

förordna om de säkerhetsanordningar och försiktighetsåtgärder, som an

ses nödiga för att föreko.mma brand- och explosionsfara, liksom ock om 

den maximala mängd brännbar vätska, som samtidigt får finnas i förva

ringsrummet. 

För sådan förvaring av brännbar vätska ., som avses i denna paragraf, 

är tillstånd icke erforderligt. 

36 §. 
I butiksrum må samtidigt f örvaras utan tillstånd högst 500 liter 

brännbar vätska, varav högs t 25 lit e r av I och 200 liter av andra 

klass, samt därjämte i högst 10 liters s lutna förs ä ljningsförpackni n

gar 3.000 liter brännbar vätska 1 var av högst 200 liter av I och 600 

liter av Il klass. 

Den, s om i butiksrum önskar förvara brännbar vät s ka, skall i narings

anmälan angiva plat s en för butiksrummet och vilka slag av brännba ra 

vätskor 9 som skola förvaras där, samt lämna en beskrivning av butiks

lokalen och dess kon s truktion. Anmälan skall i tjänsteväg delg ivas 

brandmyndigheten på orten samt i Mar iehamn des sutom poli smyndigheten . 

37 §. 
I rum , som fyller fordringarna i 41 §, må samtidigt utan tillstånd 

förvaras högst 3.000 liter brännbar vätsk a 1 därav sammanlagt högs t 

l.ooo liter av I och I I klass. 

Utanför t ä tt bebyggt område må utan tillstånd utomhu s p å betryggan~ 

de avstånd från byggnade r eller li avskild lagerbyggnad eller i rum, 

som fyller fordringarna i 41 §, samtidigt förvaras högst 10. 000 liter 

brännbar vätska, därav sammanlag t h ögs t 1.000 liter av I och 4.000 

liter av Il klass. 

Om upplag, vilka nämnas i denna paragraf, gäller med undantag för 

s ådant upplag på h Ögst 600 liter, som avses i 2 mom. vad i 40 § är 
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stadgat• 

38 §~ 

I upplag, som tillfälligt anordnat s för arbetsplats, må utan till

stånd samtidigt förvaras sammanlagt högs t 15 .000 liter brännbar väts

ka av klass I och II, men om upplag et skall anmälan göras till polis

och brandmyndigheterna på orten. 

Kommer förrådet att uppläggas inom Mariehamn eller tätt bebyggt om

råde i landskommun, lände till efterrättelse, vad i 40 § är s tadgat. 

Överst iger i upplag, som avses i 1 mom., mängden brännbar vätska av 

III klass 15.000 liter, tillämpas vad i 1 och 2 mom. är stadgat. 

Upplaget skall förläggas skilt från bostäder och från andra förråd 

på sådan plats, där det icke förorsakar fara. Obehöriga skola förhind

ras beträda upplagsplatsen medelst inhägnad eller på annat effektivt 

sätt. 

39 § . 
För oljeeldningsanordning må utan tillstånd högst 50.000 liter 

brännbar vätska av III klass förvaras i varje underjordisk cistern, 

likväl sammanlagt högs t 200.000 liter, och högst 15.000 liter i varje 

ovan jord belägen cistern, likväl sammanlagt högst 60.000 liter . I 

byggnad befintliga cisterner ovan jord skola brandsäkert isoleras från 

varandra. 

på uppvärmningsanordning och därtill hörande cisterner skola stad

gandena i 40 § äga tillämpning. 

40 §. 
I 37 §, 38 § 2 mom. och 39 § närm~da upplagsplatser må icke tagas i 

bruk 1 förrän de på ägarens anhållan inspekterats och godkänt s av den 

lokala brandmyndigheten. 

Över inspektion skall upprättas protokoll, av vilket ett exemplar 

inom fjorton dagar bör tillställas upplagsplatsens ägare och den lo

kala polismyndiBheten. 
-e11 

Om säkerhet7det kräver, må brandmyndighet vid inspektion av upplags-

pla ts, som avses i 37, 38 och 39 §§, bestämma mindre maximimängd för 

upplaget än den i paragraferna tillå tna. 

41 §. 
I rum, som avses i 37 §, må icke finnas eldstadsöppning, sotlucka 

eller andra med dem jämförbara anordningar. Rummet må icke vara belä

get under trappuppgång. I rummet bör finnas en omedelbart ut i det 

fria i~dande ventilationsöppning och det bör vara s å byggt 1 att bränn

bar vätska icke kan rinna ut i omgivningen och att av vätskan alstrad 
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eldfängd gas icke kan sprida sig till andra rum. På ·tätt bebyggt om

r å de skola vägg-, tak- och golvk onstruktioner i l agerrbm vara b~and

säkra och dörrarna brarlddörrar. Golvbeläggningen må likväl vara av 

trä eller mot svarande ämhe• 

För ~.äl_jni_n_g_,f!:' åi'l. f o r_9:,pn,~ 
42 (~ 0 

I 

. Ti.1l-trJtånd---att fö r särila bränhbar vä·beka f:iån c is t ernvagn eller an-

nat fordoh skall utverkas skrift ligt hds i andskapsstyrelsen i 

! qnsöka~ skola nffinnas~ 

1) sökandens na"irin 9 yrke och hemort ; 

. 2} fordonets art ; 

3) den saluförda brännbara vätskans namn och klass samt den maximi-

mängd vätska, som samtidigt kan forslas med fordonet ? samt 

4 ) den ort, där f örsäljning-.en skall äga rum. 

Till ansökan b ör fogas inty~.~; e~-tt sökanden å tnjuter medborgerligt 

förtroende, och att han icke st å r unde r förmynderskap eller , om sökan

den är ett bolag, andelslag eller annan sammanslutning 9 avskrift av 

bolagsordningen eller stadgarna samt utdrag ur handels- , föreriings

eller annat register, samt utredning om, att sökanden äger rätt att ia
ka näring i land skapet. 

Därjämte skall till ansökningen fogas ritning eller annan utredning 

om fordonet. 

Tillstånd skall beviljas, såvida hinder därfor icke föreligger med 

hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten. I resolutione11 

skall nämnas det fordon, från v ilket försäljningen må idkas, den salu

förda brännbara vätskans namn och k l ass samt maximimängden vätska, som 

samtidigt f å r finnas i fordonet, liksom även den ort, där f örsäljning 
9 • • ma aga rum. 

Försäljning må likvä l i cke påbörj as , förrän fordonet på ägarens be

kostnad inspekterats av sakkunnig person och godkänts av i 1 mom. 

nämnd myndighet. 

4 kap. 

Om säkerhetså t gärder. 

43 §. 
I upplag av brännbar vätska, med undantag av i 34 § nämnt upplag, 

skola ·finnas lätt åtkomli ga, med h änsyn till upplagets storl ek och 

art ändamål senliga e ldsläckningsredskap och -mede l samt a l armanord
ningar. 

. 44. § . 
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Beträffande elektriska anläggningar på upplagsområde och i upplag 

samt i lokal t där b.rJinn!Ja:i::'. v .ätska förvaras, skall iakttagas vad där-
, . " 1' t 1·· ' I . ' · 

om är särskilt stadgat. 

45 §. 
Område for fabriki där brännbar vätska tillverkas, och upplags

omräde för övet 100.000 liter skqla omgivas av ett minst två meter 

högt staket av pansartrådsnät eller taggtråd, såvida icke obehöriga 

på annat etfektivt sätt kunna förhindras att beträda området. 

Vad i 1 mom i ~r stadgat~ gäller icke upplagsplats~ där brännbar 

vätska frårt undetjdrdtsk cistern distribueras som bränsle för motor

fo;r"don ~ 

46 §• 
I fabrik eller verkstad, där bränn'bar vätska tillverki:is eller han .... 

teras, och i upplag för sådan vätska 9 må icke hållas ~xplo~iva eller 

lätt antändbara ämnen eller sådana anordningar, som kunna förorsaka 

eldfara, såvida icke dessa ärrinen eller anordningar erfordras vid till

verkning av brännbar vätska. 

I fabrik för tillverkning av brännbar vätska skola färdiga produk

ter omedelbart överflyttas till upplag. 

47 §. 
Uppgörande av öppen eld, med undantag av sådan, som erfordras för 

tillverkningen, och tobaksrökning äro förbjudna på det inhägnade om

r ådet för fabrik för tillverkning av brännbar vätska och för upplag 

på över 100.000 liter, dock icke i särskilt för tobaksrökning reserve-· 

rat rum, likaså i verkstad, där brännbar vätska tillverkas eller han

teras liksom även i upplag, där sådan vätska förvaras i andra än för

säljningsförpackningar. 

Nödvändigt svetsnings- och annat därmed jämförbart arbete må likväl 

utföras på plats 1 som avses i 1 mom., men då där tillverkas, hanteras 

eller upplagras brännbar vätska av I eller II klass, bör den lokala 

brandmyndigheten, innan arbetet påbörjas, underrättas därom. 

48 §. 
På fristående kärl och cistern, där brännbar vätska förvaras, trans

porteras eller försäljes, skola med tydliga bokstäver och s i ffror an

tecknas den brännbara vätskans klass och kärlets storlek. På kärl och 

cistern, som innehå ller brännbar vätska av I och II klass , skall därjänl~ 

te på röd botten eller med l öia boks täver antecknas ordet "Eldfarligt" ; 

Stadgandena i denna paragraf gä,lla icke läkemedel , droger och livs

medel, icke heller kärl 1 som innehå lla mindre än O, l liter. 
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5 ka:p. 

Om transport. 

A~.!männa st adganden. 

49 § . 

6 9 

Vid transport av brännbar vätska skall med beaktande av vätska ns 

slag, mängd och transportsättet iakttagas nödi.g försiktighet. 

50 §. 
För trans port av brännbar vätska av I klass skall ., såvida icke ne 

dan annorlunda stadgas, användas h å llbara 1 täta och slutbara kärl el

ler cisterner av metall eller annat därmed jämförbart material. 

Brännbar vät ska av I klass, med undantag av kondens erad eldfarlig 

gas, må transporteras även i annat än i 1 mom. avsett kärl, s om inne

hå ller högst 50 liter , i kärl av bräckligt material dock endast, om 

det är inneslutet i ett skyddande hölje. 

För transport av brännbar vätska av II och III klas e skall använ

das för vätskan og enomträngbart, tätt slutbart kärl. 

Stadgandena i denna paragraf gälla i cke transport inom fabrik för 

tillverkning av brännbar vätska. 

F ör transport av brännbar vätska avsedda cisternvagnar eller 

-fordon skola inspekteras, innan de tagas i bruk. 

51 §. 
För transport av brännbar vätska avsedda 9 tätt slutbara kärl och 

cisterner må fyllas till högs t 95 % av deras volym. 

52 §. 
I buss, som förmedlar allmän persontrafik, må samtidigt transpor

teras högst 100 liter brännbar vätska av I och II klass, antingen i 

tätt slutna metallkärl eller i andra kärl, som rymma högst fem liter, 

i kärl av bräckligt material dock endast, om det är inneslutet i skyd

dande hölje. 

Transport på fartyg. 

53 §. 
Transporteras brännbar vätska av I och II klass med fartyg , skall 

på konossement och manife s t antecknas vätskans klass och mängd. Farty

gets befälhavare eller av honom förordnad person är skyldig att före 

inlastningen av brännbar vätska konstatera, att den vätska~ som skall 

mottagas för transport på fartyg et , är förpackad enlig t gällande be

stämmelser. 

54 §. 
Transporteras med fartyg, des s e get behov undantaget~ s amtidigt 
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mer ärt 1 , 000 liter brännbar vätska av I eller 3.0QO- li"teT · av II k'lass 1 

skola följande föreskrif:te.r iakt-tngas ·t · 

.l) i11n'äil. brannb~r vätska ~o ·ssas ur fartyg eil er transporteras till 

hamn fö'.1:1 citt inla.stas i fartyg-, · skall därom ho $ hatrin~yndighet göras 

anmälan med Uppgift . om varäns fuångd och Slag; här larhplig l ossnings .... 

plats i ck~ anvisats 1 skall . fartyg, som anlänt till -hami1område för att 

lo ssa . "brännbar vätska, förtöj as på sådan plats, där det icke förar ... 

sakar sarskild fara; 
2) vid l astning eller lossn:l.ng av bränribar vätska, skali fartyg 

vara så förtöjt, att det vid hotande eldfara genast kan avlägsnas 

f'råh plat seri; 

3) så snart lastningerl av brännbar vätska slutför~s~ skall farty~ 

get ut ah tidsuta.räkt avgå från hatnrien:; . 
4) innan fartyg med låst av örännbar vhltska på fat .inJ öper i harr1h

område; skoia skepps luckorna öppnas ~ så att i la~:d;!'ummet mö j lig.Gn be~ 
fintliga antändbara gaser kunna avdunsta; tahkluckorna på tankfartyg, 

som transporte rar bi"ännbar vätska, mä inom ,hamno.mrådet öppnas endast 

för pro\rtagn:Ln~ ? 

5) då fartyget anlänt till lossningsplat s en, skall lossning av bränn

bar vät ska så snart som möjligt påbörjas och s l utföras inom tid, som 

därför bestämts av hamnmyndighet; 

6) v i d lossning och l astning, så ock då fartyget annars befinner 

s i g inom hamnområde 9 bör tillses, att brännbar vätska ej rinner ut i 

vattnet; 

7) utgöre s fartygets last till huvudsaklig del av brännbar vätska 

av I k l ass, skall fartyget, då det befinner sig i hamn, älv eller ka

nal, på stormasten eller, om fartyget saknar mast, på en särskild minst 

tre meter hög stång tydligt synbar f öra en minst sextio centimeter 

l ång och trettio centimeter bred röd flagg och i mörker rött lju s9 
samt 

8) på fartyg, som transporterar brännbar vätska 1 må medföras spräng

ämnen endast för fartygets eget behov, 

55 §. 
I fråga om transport av brännbar vätska med passagerarfartyg gäller 

vad därom är särskilt stadgat. 

6 kap. 

Om övervakning. 

56 §. 
Efterlevnaden av bestämme l serna i denna lag och med stöd av densam-
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ma meddelade föreskrifter övervakas av landskapsstyrelsen s å som högs

ta övervakningsmyndighet och där j ämte i Mariehamn av magistraten samt 

på landsbygden av loka la polis- och brandmyndigheter. 

Angå ende den övervakning i fråg a om arbetarskyddet, vilken ankom

mer p å yrkesinspekticinsmyndigheterna, är särskilt stadgat. 

57 §. 
För övervakningen äger övervakningsmyndi ghet rätt att erhå lla till

tr ä de till de ställen~ där brännb ara vätskor och råämnen till dem 

tillverkas, förs ä ljas eller äro upplagr~de, och vid behov för under

sökning erhålla prov av ämnen och produkter samt~ då skäl därtill äro, 

förbjuda tillverkning eller överlåtelse av misstänkt ämne eller pro

dukt, till dess undersökningen, som bör fDrrättas i brådskande ord

ning, ägt rum. Om undersökningens resultat skall vederbörande utan 

dröjsmå l underrättas. 

58 §. 
Idkare av i 5 § avsedd näring är pliktig att lämna övervakning s

myndighet de uppgifter 9 som äro nödiga för övervakningen. Likaså må 

förordnas, att näringsidkare skall vara pliktig att föra bok över 

produkt ion , lager och försäljning. 

59 §. 
Övervakningsmynd i gheterna skola föra förteckning eller kortregister 

öve r a lla med stöd av denna lag beviljade tillstå nd och över till dem 

gjorda anmälningar. Anteckning ar i förteckningen eller regi s tret sko

l a av övrig öve r vakningsmynd i ghet ofördröjligen delgivas vederböran

de polis- och brandmyndigheter. 

60 § . 
Brandmyndighet är skyldig att minst en gång om året inspektera ~ e 

fabriker 9 verkstäder och upplag, som enligt denna lag må inrättas 

endast med tillstånd eller efter inspektion ~ med undantag av ovan 

i 39 § nämnt upplag. 

61 §. 
Ha r övervakningsmyndigh et vid verkställd inspektion funnit, att 

denna lag eller med stöd av densamma utfärdade föreskrifter icke iakt

tagits? o ch vidtager vederbörande icke ofördrö jligen åtgärder för 

att r 2.tta missförhållandet, skall övervakningsmyndigheten tillställa 

honom skriftlig uppman ing at t inom fastställd tid vidtaga sådan åt 

gärd, 

Åt lydes icke i enlighet med 1 mom. given uppmaning , må Iandskaps

s tyrelsen antingen på ege t initiativ eller på framställning av annan 
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övervakningsmyndighet tvinga den försumlige att fullgöra sin skyldig

het i den ordning, som i 71 § är stadgat . 

62 §. 
Angående för övervakningsmyndighets förrättningar 1 expeditioner 

och blanketter utgående avgift, arvode eller lösen gäller vad därom 

i riket är eller varder stadgat. 

63 §. 
Tillstånd eller undantag 9 som beviljats me d stöd av denna lag, må 

återkallas antingen helt och hållet eller för v~ss tid, om vederbö

rande bryter mot gällande stadganden eller föreskrifter och uppställda 

villkor eller om förhållandena väsentligt förändras. 

Återkallas tillstånd och har vederbörande icke inom därför utsatt 

skälig tid överlåtit i tillståndet åsyftade ämnen och produkter, som 

han innehar, åt annan näringsidkare, som har rätt att innehava så

dana, tillfalla de landskapet mot en upp skattningsvis fastställd er

sättning. Anses de icke kunna användas för landskapets eller statens 

ändamål, skola de på åtgärd av polismyndighet på orten för ägarens 

räkning säljas på offentlig auktion. 

Då tillstånd å terkallas, må tillika de ämnen och produkter i ve

derbörand~ värjo, som tillståndet gäller, omhändertagas av polismyn

qigheten, till dess att med dem förfarits, såsom i 2 mom. är stadgat. 

Visar sig med stöd av denna l ag godkänd ansvarig föreståndare 

eller ersättare för denna vara olämplig för sin uppgift, må g odkän

nandet åter kallas_. 

Beslut om å terkallande fattas av den myndighet, som utfärdat till

ståndet, undantaget eller g odkännandet. Innan beslut om åter~allande 

fattas, skall vederbörande beredas tillfälle att yttra sig. 

64 §. 
Med polismyndighet avses i denna lag p oli s inrättningen i Marie

hamn och länsman på landet . 

Med brandmyndighet avses i denna lag brandchef och av honom för

ordnad, till befälet hörande person och i ärenden rörande utlåtande 

jämväl brandnämnd. 

65 §. 
I 63 § 2 mom. avsedd värdering verkställes av två därtill förord

nade ojäviga, sakkunniga personer, i närvaro av polismyndighet. Äm

nets e ller produktens ägare e ller innehavare skall bevisligen kallas 

till värderingen, men hans frånvaro hindrar icke dess ve rkställande. 
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66 §. 
Övervakningsmyndighet eller den, som förrättar undersökning, må 

ej för utomstående y:p:pa, ej heller själv draga nytta av vad han i 

sin befattning som övervakare eller med stöd av 58 § erfarit om 

närj_ngs idkares aff_ärs..,.. . e)-ler yrkeshemligheter. 
•• • . • , .• • • ' ' l • • . • • . . 

67 § ~ 
Polismyndigheterrta ärö skyldiga att vid behov lämrla handräckning 

vid övervakningen av efterlevnadeh av denha iag. 

Polischef ä.ger befogenhet att :På anhållan av övervs.kningsm;y'nd:ighet 

förordna om ltvarstad på OloVli~en eiler i strid med utfärdat föX:"bud 

-tillverkade•. forslade, -irinehavda eller sa1uhåi1riå: eiiei~ - t'1Tl -1ände--E -
infÖrda ämnen eller :produkter, söm äro underkastade denna lag. Kvar~ 
staden är i kraft; till dess att med ~töa av Ö8 § anh~ngiggjort måi 

om förverkande av ämnet eller :produkten avgjorts medeist dom• sdm 

vunnit l aga kraft, e ller rätten eller, :på framställning av den över

vakningsmyndi ghet, som begärt handräckning, :polischef annorlunda för

ordnar. 
Med kvarstad belagda ämnen och :produkter skola av myndigheten för

seglade förvaras :på säkert ställe. 

7 kap. 

Om straff och två~gsåtgärder. 

68 §. 
Den, som genom att lämna falsk uppgift eller genom att hemlig

hålla kvalitet eller genom annat svikligt förfarande bryter mot den

na lag eller med stöd av densamma meddelade föreskrifter, straffes, 

där ej strängare straff är annorstädes stadgat, med böter eller fän

ge l se i högst två år. 

Den, som :på annat sätt än i 1 mom. sagts bryter mot bestämmelserna 

i denna l ag eller med stöd av densamma meddelade föreskrifter, straf

fes med böter, där ej annorstädes i l ag strängare s-eraff är stadgat. 

Förutom att straff ådömes må därjämte ämne eller :produkt, som 

tillverkats?forslats, innehafts., överlåtits eller införts till landet 

i strid med denna lag e ller med stöd av densamma meddelade föreskrif

ter, eller ock dess värde s amt genom brottet vunnen ekonomisk nytta 

CTömas förbrutna till staten. 

69 §1 

Den, so~ gör sig skyldig till vårdslöshet vid hanteringen av äm

nen eller :produkter, :på vilka denna lag äger tillämpning, eller hand s

kas med dem så ovars amt; att annan kan anställa skada med dem, s traf-
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fes såsom i 44 kap. strafflagen är stadgat~ 

70 ~. 

614 

Dömes den, som äger rätt att idka tillverkning, eller försäljning 

av brännbara vätskor eller som erhållit rätt att hålla s ådana varor 

i lager eller införa dem till landet, till straff för brott mot be

stämmelserna i denna lag eller med stöd av densamma meddelade före

skrifter 1 och är brottet ej ringa, må han därjämte för viss tid dö

mas förlustig denna rätt. Likaså må i 63 ~ 4 mom. avsedd ansvarig fö-
• i .,. · · r ,. "''" " " -

reståndare, d.å han dömes till straff för b~ott mot bestämmelserna i 

tlEJnnEi lag eller med städ El.v densamma tneddeiade !'öresk:tifter~ otn för

see1~en är av siådan art l förkiaräs för Vi s~ tid oduglig handhava så-

dat1 be·:f ättrii rig • . 
' ' 

Da i 1 moin, s ,,iiadg?d på följd å dömts 4 tikall räpten, sedan utslaget 

vurinit iagä k:r"aft9 därom -underrätta hahdels- ·ach intlus t rimirtisteriet ; 

ländskapsstyrelsen och den myndighet, som meddelat tillståndet eller 

godkännandet. 

71 §. 
Tredskas någon att fuile öra honom enligt denna lag eller med stöd 

av densamma meddelade föreskrifter å lagd skyldighet, äger landskaps

styrelsen befogenhet att tvinga honom därtill medelst vite eller vid 

äventyr, att det som underlå tits kommer att utföras på hans bekostnad. 1 

8 kap. 

Om ändringssökande. 

72 §. 
Besvär , över beslut, som med stöd av denna lag utftärdats av ma

gistraten i Mariehamn eller polismyndighet, må anföras hos länssty

relsen inom fjorton dagar efter den dag, då besväranden erhållit 

kännedom om beslutet, denna dag oräknad. 

Besvär över beslut, som med stöd av denna lag utfärdats av land- · 

skapsstyrelsen eller länsstyrels en, må anföras h os högsta förvalt

ningsdomstolen inom trettio dagar efter den dag, då be sväranden er

hållit kännedom om beslutet 1 denna dag oräknad, men landskapsstyrel

sens eller läns styrelsens beslut skall trot s besvären efterkommas, 

såvida icke annorlunda förordnas i beslutet. 

73 §. 
Har brännbar vätska beslagtagits och åtal i samma ärende väckts, 

må besvär över beslaget eller över verkställda åtgärder med den be

slagtagna vätskan icke avgöras, förrän utslag, som avkunnats i åtal s - · 

ärendet, vunnit laga kraft. 
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9 kap. 

Särskilda stadganden. 

74 §. 

615 

För handläggning av ärenden rörande brännbara vätskor äger land

skapsstyre lsen rätt att anlita sakkunniga. 

75 §. 
Skall fabrik, verkstad el l er upplag, som avses i denna l ag 1 el

ler dess verksamhet utvidgas e ller väsentligt ändras, efter det att 

rörelsen blivit godkänd för sitt ändamål , skall därtill utverkas 

tillstånd eller godkännande med i akttagande i tillämpliga delar av 

vad i denna lag är stadgat. Är ändringen ringa , må dock tillstånds

myndigheten bestämma, att ny inspektion icke b ehöver verkställas. 

76 §. 
Den, som anser brandmyndighet hava vid inspektion med stöd av 

40 § vägrat g odkännande e ller för godkännande uppställt vill kor i 

strid med bestämmelserna i denna lag eller med stöd därav meddelade 

föreskrifter; äger rätt att draga saken under den lokala brandnämn

dens prövnin;5. 

77 § .. 

Beträffande den i 3 § nämnda klassificeringen av brännbara vätskor 

följes i landskapet den av handels- och industriministeriet enligt 

66 § förordningen den 2 augusti 1954 om brännbara vätskor (FFS 335/54) 
publicerade förteckningen. 

Önskar n ågon, att för sådan brännbar vätska, som icke nämne s i 

förteckningen, skall fastställas des s klass, bör han därom skrift

ligt anhålla hos landskapsstyrelsen och därvi d meddela vätskans 

handelsbeteckning, flampunkt och vattenl öslighet samt övriga nödiga 

uppgifter, på grund av vilka vätskans klas s utan svårighet kan fast

ställas. 

78 §. 
Angående näringsanmälan om tillverkning och upplagring av samt han

del med brännbar vätska gäller vad i landskaps l agen den 10 april . 

1957 om rätt att idka näring i landskapet Åland (11/57) är stadgat. 

79 §. 
Inspektion, som med stöd av denna l ag på sökandens anhållan verk

ställes av polis- ell er brandmyndighet, skall förrättas i närvaro av 

sökanden eller av honom befullmäktigad person. 

80 § •. 

På tillverkningsplats f ör brännbar vätska och i upplag över 
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100. ooo liter skall denna lag och med stöd av densamma utfärdad 

landskapsförordning hållas tillgängliga. 

81 §. 
Medför iakttagandet av denna lag i något fall oskälig t stora kost

nader eller betydande svårigheter och kan den avsedda säkerheten på 

annat sätt uppnås eller kan de t anses vara med allmän f ördel fören

ligt, må landskapsstyrelsen p å de villkor, som den finner nödiga, 

medgiva undantag från stadgandena i denna lag. 

10 kap. 

Om lagens ikraftträdande och förhållande till äldre lag. 

82 §. 

Stadgandet i 48 § om anteckningar på kärl och cisterner för trans

port av brännbar vätska skall tillämpas på kärl och cisterner, som 

utsändas i handeln, sedan sex månader förflutit från denna lags i

kraftträdande. 

83 §. 
Före denna lags ikraftträdande godkända eller med stöd av tidigare 

bestämmelser drivna anläggningar för hantering, försäljning och upp

lag~ing av brännbara vätskor må i tidigare godkänd form och omfatt

ning användas för sitt ändamå l, även om de icke uppfylla fordringarna 

i denna lag. Dock skall f ör i 33 § avsedd ansvarig föreståndare inom 

sex månader från denna lags ikraftträdande landskapsstyrelsens god

kännande utverkas. 

För drivande av sådana anläggningar för hantering eller upplag av 

brännbara vätskor, på vilka tidigare lag icke .ägt tillämpning, skall 

tillstånd eller godkännande sökas i den ordning denna lag stadgar in

om två år från lagens ikraftträdande. 

84 §. 
Den, som före denna lags ikraftträdande erhållit tillstånd, som 

avses i 7 §, 12 § 1 mom., 1 8 § eller 24 § 1 mom . förordningen angåen

de tillverkning, upplag, försäljning och forsling av eldfarliga väts

kor (13/25) , men ännu icke s ådant godkännande, som avses i 9 §, 12 § 

3 mom., 19 § eller 24 § 2 mom. av samma förordning, b ör erhålla i 

denna lag stadgat godkännande inom ett år från denna lags ikraftträdan

de, såframt icke landskapsstyrel sen på ansökan beviljar längre termin. 

På sådant i l mom. avsett ärende, som vid denna l ags ikraftträdan

de är under myndighets behandling, skola stadgandena i denna lag äga 

tillämpning, likväl så, att om ansökan redan är kungjord 1 ny kungö

relse icke behöver utfärdas. Myndighet, under vars behandling ärende 
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är, skall överföra det till den myndighet, på vilken beviljandet av 

tillstånd enligt denna lag ankommer. 

85 §. 
Före denna lags ikraftträdande drivna fabriker eller verks täaer, . 

där brännbar vätska tillverkas, så ock upplag av brännbara vätskor, 

skolat om de enligt denna lag icke hade fått tagas i bruk utan till

stånd eller godkännande, inom ett år från denna lags ikraftträdande 

skriftligt anmälas till den myndighet, som beviljar tillstånd, eller, 

om tillstånd icke sökes, till den myndighet, som meddelar godkännan

de, med uppgivande av fabrikens, verkstadens eller upplagets ägare 

och dess läge samt de maximimängder brännbara vätskor, som där sam

tidigt tillverkas eller upplagras, ävensom deras klass. Om förestån

dare för fabrik för tillverkning av brännbara vätskor skall anmälan 

göras till landskapsstyrelsen inom sex månader från denna lags i

kraftträdande . 

86 §. 
Närmare bestämmel;ser angående verkställighet och tillämpning av 

denna lag utfärdas vid behov av landskapsstyrelsen. 

87 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1963 och genom densamma upp

häves Ålands landstings den 15 maj 1925 utfärdade beslut om anta

gande av förordningen angående tillverkning, upplag, försäljning 

och forsling av eldfarliga vätskor, given den 29 mars 1924 (13/25). 

Mariehamn, den 19 september 1962. 

På 

Lantråd 

Lagberedningssekreterare 


