
1990-91 L t-Ls framst. nr 30 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av l § landskapslagen om 

tillämpning i landskapet Åland av vissa riks

författningar rörande produktsäkerhet. 

För att skydda konsumenternas hälsa och egendom har bestämmelser införts om 

de krav konsumtionsvaror skall uppfylla. Bestämmelser härom finns dels i livs

medelslagstiftningen och dels i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland 

av vissa riksförfattningar rörande produktsäkerhet (8/88), som är en s.k. blankett

lag enligt vilken riksförfattningar som gäller produktsäkerhet bringats i kraft även 

i landskapet. 

Systemet med en blankettlag på produktsäkerhetens område bygger i huvudsak 

på att alla i riket utfärdade förordningar rörande produktsäkerhet skall bringas i 

kraft i landskapet. I riket har utfärdats tre förordningar rörande produktsäkerhet 

som för närvarande inte tillämpas i landskapet. Dessa är förordningen om de högsta 

tillåtna mängderna formaldehyd i vissa textilprodukter (FFS 210/88), tvättrnedels

förordningen (FFS 211/88) och förordningen om farliga livsmedelsimitationer (FFS 

359 /91). Tvättmedelsförordningen ersätter en förordning som är i kraft i landska

pet, medan de två andra förordningarna gäller områden som inte har reglerats i 

lagstiftningen tidigare. 

Förordningen om de högsta tillåtna mängderna formaldehyd i vissa textilproduk

ter reglerar den maximimängd forma!dehyd som får förekomma i kläder och andra 

textilprodukter. 

Tvättmedelsförordningen gäller kemiska produkter som är avsedda bl.a. för 

tvättning eller putsning av textilier, bostadsutrymmen och fordon. Produkterna 

skall uppfylla sådana egenskaper och benämnas på så.dant vis att de inte vållar fara 

för hälsa eller egendom. 

I förordningen om farliga livsmedelsimitationer har införts förbud mot tillverk

ning, försäljning och import av livsmedelsliknande produkter. 

Enligt landskapsstyrelsens uppfattning bör ifrågavarande förordningar även 

bringas i kraft i landskapet. 

Landskapsstyrelsen föreslår att la.gens ikraftträdelsebestämmelse utformas så 

att övergången till en tillämpning av de nya bestämmelserna inte skapar problem 

för importör, tillverkare och försäljare av de produkter som avses i förordningen 

om de högsta tillåtna mängderna formaldehyd i vissa textilprodukter och i 

tvättmedelsförordningen. 
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Med hänvisning tlll det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring av l § landskapslagen om tillämpning i landskapet Aland av 

vissa riksförfattningar rörande produktsäkerhet 

I enlighet med landstingets beslut fogas till l § 1 mom. landskapslagen den 21 

januari 1988 om tillämpning i landskapet Aland av vissa riksförfattningar rörande 

produktsäkerhet (8/88) nya 8, 9 och 10 punkter som följer: 

1 § 

I syfte att förebygga risker som konsumtionsvaror kan innebära för hälsa och 

egendom skall i näringsverksamhet med nedan nämnda undantag följande riksför

fattningar tillämpas i landskapet: 

8) förordningen den 4 mars 1988 om de högsta tillåtna mängderna formaldehyd i 

vissa textilprodukter (FFS 210/88), 

9) tvättmedelsförordningen den 4 mars 1988 (FFS 211/88) samt 

10) förordningen den 15 februari 1991 om farliga livsmedelsimitationer (FFS 

359/91). 

Denna lag träder ikraft den 

Annan än tillverkaren, den för vilken produkten tillverkats, förpackaren eller 

importören får sälja textilprodukter, som levererats till honom före l januari 1992, 

till utgången av 1992, även om produkterna inte uppfyller bestämmelserna i 

förordningen den 4 mars 1988 om de högsta tillåtna mängderna formaldehyd i vissa 

textilprodukter (FFS 210/88). 

I tvättmedelförordningen (FFS 211/88) avsedda produkter som överensstämmer 

med tidigare gällande bestämmelse!" får importören, tillverkaren, den för vars 

räkning tillverkning sker och förpackaren överlåta till utgången av maj 1992, även 

om anteckningarna inte uppfyller bestämmelserna i tvättmedelsförordningen. 

Andra näringsidkare får även därefter sälja ovan nämnda produkter till utgången av 

år 1993. 
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Mariehamn den 2 april 1991 

Lantråd Sune Eriksson 

Lagberedningssekreterare Tomas Lundberg 
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Nr 210 

Förordning 
om de högsta tillåtna mängderna formaldehyd i vissa textilprodukter 

Given i Helsingfors den 4 mars 1988 

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och 
industriministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 1 och 11 §§ livsmedelslagen den 3 
juli 1941 (526/41) och 24 § 2 mom. produktsäkerhetslagen den 12 december 1986 (914/86): 

1 § 

Högsta tillåtna mängder formaldehyd 

I textilprodukter får fri och delvis hydrolyse·· 
rande formaldehyd förekomma i högst följan
de mängder: 

Maximi
mängd 

Produkt mg/kg 

Textilprodukter avsedda för barn un-
der två år, t.ex. lindor, blöjor, un
derkläder, textilleksaker och sängklä-
der . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Kläder som vid normalt bruk kommer 
i direkt kontakt med huden, t.ex. 
underskjortor och -byxor, gördlar och 
bysthållare, nattdräkter, strumpor, 
strumpbyxor, dukar, scarfar, huvud
bonader och handskar samt sängklä
der, dyn- och madrassvar samt textil
leksaker avsedda för barn som fyllt 2 
år..................................... 100 
Kläder som vid normalt bruk inte 
kommer i direkt kontakt med huden, 
t.ex. mellan- och ytterkläder samt öv-
riga i denna paragraf icke nämnda 
textiler i hemmet, t.ex. gardiner, ryor, 
textiltapeter, mattor och möbeltextiler 300 

Finns på produkten eller dess försäljnings
hölje en uppmaning till konsumenten att tvätta 
produkten innan den tas i bruk, gäller maximi
mängderna enligt 1 mom. på produkter som 
har tvättats i enlighet med tvättråden. 

2 § 

Bestämningsmetod 

Mängden formaldehyd bestäms enligt stan
darden SFS 4996 (18.5.1987). 

De fel som föranleds av metoden anses ingå i 
de maximimängder som nämnts i 1 §. 

3 § 

Närmare föreskrifter 

Handels- och industriministeriet utfärdar vid 
behov närmare bestämmelser och anvisningar 
om tillämpningen av denna förordning. 

4 § 

Särskilda stadganden 

Utöver vad som stadgas i denna förordning, 
skall stadgandena i livsmedelsförordningen 
(408/52) iakttas i fråga om textilprodukter som 
säljs åt storhushåll. 
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Om påföljderna för brott mot stadgandena i 
denna förordning och föreskrifter som utfär
dats med stöd av den stadgas i livsmedelslagen 
(526/41) och produktsäkerhetslagen (914/86). 

5 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den 1 april 
1988. 

Helsingfors den 4 mars 1988 

Genom denna förordning upphävs handels
och industriministeriets beslut av den 18 no
vember 1986 om maximimängderna formalde
hyd i vissa textilprodukter (845/86). 

Annan än tillverkaren, den för vilken pro
dukten tillverkats, förpackaren eller importö
ren får ända till utgången av augusti 1988 sälja 
textilprodukter som levererats till honom se
nast i augusti 1987, även om produkterna inte 
uppfyller stadgandena i denna förordning. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Minister Pertti Salolainen 
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Tvättmedelsf örordning 
Given i Helsingfors den 4 mars 1988 

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och 
industriministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 1 och 11 §§ livsmedelslagen den 3 
juli 1941 (526/41) och 24 § produktsäkerhetslagen den 12 december 1986 (914/86): 

1 § 

Tillämpningsområde 

Denna förordning gäller kemiska produkter 
som är avsedda att säljas åt konsument, åt 
storhushåll som avses i 5 § livsmedelsförord
ningen eller för yrkesmässig användning och 
som är avsedda för blekning och färgning av 
läder och textilier samt för tvättning, putsning, 
polering, desinfektion, efter behandling eller 
motsvarande av fordon som avses i fordons
förordningen (233/82) och av bostads-, eko
nomi- och övriga utrymmen, möbler, läder, 
textilier, hushålls förnödenheter och med dessa 
jämförbara föremål och förnödenheter. 

Med yrkesmässig användning avses i 1 mom. 
användning av produkter på servicestationer, i 
skomakerier och andra motsvarande företag, 
där produkter förutom att de används för eget 
bruk också säljs åt konsumenter. 

2 § 

Produktens egenskaper 

En produkt skall vara sådan att den inte 
medför fara för hälsan när den förvaras och 
används enligt bruksanvisningen eller på sed
vanligt sätt. 

Produkter som överlåts för privat konsurn-

tion skall vara sådana att de inte medför fara 
för andra föremål eller annan egendom. 

3 § 

Anteckningar som skall göras på 
förpackningar 

I fråga om anteckningarna på försäljnings
höljet iakttas vad som stadgas i eller bestäms 
med stöd av förordningen om uppgifter om 
konsumtionsvaror (97 /87). 

Om ett separat hölje eller skyddande omslag 
som hör till försäljningshöljet avlägsnas från 
produkten vid sedvanlig användning skall åt
minstone benämningen enligt handelssed med
delas på den förpackning i vilken produkten 
används. 

Förutom de anteckningar som nämns i den
na förordning skall i fråga om produkter som 
skall klassificeras som gift, på försäljningshöl
jet och den förpackning i vilken produkten 
används göras de anteckningar som stadgas 
och bestäms med stöd av lagen om gifter 
(309/69). 

4§ 

Anmälan om användningsändamål 

Av benämningen enligt handelssed skall 
klart framgå produktens huvudsakliga använd-
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ningsändamål. Om produkten används till mer 
än ett ändamål, skall detta meddelas särskilt i 
bruksanvisningen. 

I benämningen enligt handelssed eller i han
delsnamnet får inte ingå namn på livsmedel. 
Bilder av livsmedel får inte användas på 
försäljningshöljet eller den förpackning i vil
ken produkten används. Som hölje får inte 
användas ett sådant hölje som har planerats 
särskilt för ämnen eller produkter som är 
avsedda att förtäras. 

5 § 

Närmare föreskrifter 

Handels- och industriministeriet utfärdar vid 
behov närmare föreskrifter och anvisningar om 
tillämpningen av denna förordning. 

Näringsstyrelsen kan av särskilda skäl i 
enskilda fall på ansökan bevilja undantag från 
de stadganden i denna förordning som gäller 
anteckningar. 

6 § 

Särskilda stadganden 

Utöver vad som stadgas i denna förordning, 
skall stadgandena i livsmedelsförordningen 
iakttas i fråga om produkter som säljs åt 
storhushåll och för yrkesmässig användning. 

Helsingfors den 4 mars 1988 

Om påföljderna för brott mot stadgandena i 
denna förordning och föreskrifter som utfär
dats med stöd av den stadgas i livsmedelslagen 
(526/41) och produktsäkerhetslagen (914/86). 

7 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den 1 april 
1988. 

Genom denna förordning upphävs förord
ningen den 1 februari 1974 om vissa tvätt
puts- och polermedel samt därmed jämförbar~ 
tillverkningar (124/74). 

Tillverkare, den som låtit framställa produk
ten, förpackare eller importör får till försälj
ning överlåta de produkter som avses i denna 
förordning fram till utgången av april år 1989, 
fastän anteckningarna inte uppfyller stadgan
dena i denna förordning, om de stämmer 
överens med de stadganden och föreskrifter 
som gäller då denna förordning träder i kraft. 

Annan än en i 3 mom. nämnd näringsidkare 
får sälja sådana produkter som har levererats 
till denna till utgången av år 1990, fastän 
anteckningarna inte uppfyller stadgandena i 
denna förordning, om de stämmer överens 
med de stadganden och föreskrifter som gäller 
när denna förordning träder i kraft. 

Republik~ms President 

MAUNO KOIVISTO 

Minister Pertti Salolainen 
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Förordning 
om farliga Uvsmedelsimitationer 

Given i Helsingfors den 15 februari 1991 

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och 
industriministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 24 § 2 och 3 mom. produktsäker
hetslagen av den 12 december 1986 (914/86): 

1 § 

Definition 

Med livsmedelsimitation avses i denna 
förordning en produkt som inte är ett livsme
del men likväl påminner om ett sådant så att en 
konsument, i synnerhet ett barn, sannolikt tar 
miste och tror att det är fråga om ett livsmedel. 
När risken för förväxling bedöms skall i syn
nerhet beaktas produktens storlek samt dess 
form, lukt, smak, färg och förpackning samt 
anteckningar på denna. 

2 § 

Förbud 

Sådana livsmedelsimitationer som kan med
föra hälsorisk för den som slickar eller suger 
på dem, stoppar dem i munnen eller sväljer 
dem, får inte tillverkas, saluföras, säljas eller 

Helsingfors den 15 februari 1991 

annars överlåtas i samband med näringsverk
samhet eller importeras. 

3 § 

Särskilda stadganden 

Konsumentverket kan vid behov meddela 
närmare föreskrifter och anvisningar om 
tillämpningen av denna förordning. 

Av särskilda skäl får konsumentverket i 
enskilda fall på ansökan medge undantag från 
denna förordning. 

4 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den I april 
1991. 

Åtgärder som verkställigheten av förord
ningen förutsätter får vidtas innan den träder i 
kraft. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Minister Perfli Sa/olai11e11 


