
rarnst.nr 37/1 972. 

Å l a n d s 1 a n d s k a p s s t y-

r e 1 s e s framställning till Ålands 

landsting med förslag ti 11 landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om 

tillämpning av vissa i riket gä llande för

fattningar rörande explosi.onsfarliga 

ämnen. 

Genom lai.1dskapslagen den 6 april 1~71 om tillämpning av vissa i 

iket gällande författningar rörande explosionsfarliga ämnen (12/71) 

eslöt sig landstinget för den s.k. blankettlagsprincipen för lag-

tiftningen om brännbara vätskor och explosiva ämnen. Medelst denna 

ag antogs bl. a. förordningen den 7 mars 1925 angå ende explosiva äm-

::n (FFS 93/25) att. gä:lla .; i ;. '.landskapet 7 vilken förordning numera upp- 1

111 

ävts och ersatts av förordningen den 24 september 1971 om explosiva 

mnen (FFS 696/71). Dessutom har i riket inom ifrågavarande rättsområ

en den .24 september 1 971 utfärdats förordning om oljeeldningsanlägg

ingar . (FFS 691/71) och den 29 december 1971 handels - och industriminis

eriets beslut om explosiva ämnen (FFS 972/71) 1 vilka författningar 

åledes icke är -intagna i nämnda landskapsl2.g och sålunda icke gä llan

e till den del i dem ingåen de stadganden faller under l andskapets 

" a gs tif tni ng sbeh ör ighe t. 

Landskaps styrelsen finner det ändamålsenligt att rikets lagstift

j_ng inom berörda rättsområ den fortsä ttningsvis· skulle g.i lla i land

kapet och föreslår därför att nämnda författningar skulle antagas med 

e förbehåll som s ngda landskapslag redan innehå ller. Dessa författ

ingar bifogas framstä.llningen. Behovet av överenskommelseförordning 

å detta område komiller att utredas av landskapsstyrelsen. 

Med hänvisning till det anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

örelägga Landstinget till antagande 

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

ngående ändring av landskapslagen om tiliäinpning av vissa i riket 

gällande författningar rörande explosionsfarliga ämnen. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 1 § 1 mom. 2) punk

en landskapslagen den 6 april 1971 om tillämpning av vissa i riket 

ä lland e författningar rörande explosionsfarliga ämnen (12/71) s amt 

ogas till sagda moment nya 7) och 8 ) punkter såsom följer: 

1 §. 
För upprätthå llande av allmän säke rhet samt ti 11 skydd för liv och 

gendom skall, utöver vad i stadgandena om bedrivande av näring därorn 

r före skri vet 9 följande i riket utfärdade författning ar jämte senare 
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j orda ändringar äga ti llärnpning i l andskapet Åland ~ 

2) f örordningen den 24 september 1971 om explosiva ämnen (FFS 696/ 
l); 

7) förordningen den 24 september 1971 om oljeeldningsanläggningar 

FFS 691/71; samt 
) handels- och industriministeriets beslut den 29 december 1971 om 

xplosivaämnen (FFS 972/71)0 

Mariehamn, den 30 oktober 19720 

•• 

På lands~reJC,ens vä,;:'s.r : 

Lantrå: ~rik H!i~ \/? / 
\!~ 

Lagberedningschef Sune Carlsson. 
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