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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget med förslag till land
skapslag angående ändring av landskaps
lagen om tillämpning av vissa i riket 
gällande författningar rörande explo

sionsfarliga ämnen. 

Genom landskapslagen den 6 april 1971 om tillämpning av vissa i 
rilcet gällande författningar rörande explosionsfarliga ämnen (12/71) 
gäller även i landskapet den i riket gillande lagstiftningen om sådann 
ämnen. FörvaltningsuppgifternQ har dock 7 såvitt berör ärenden som 
faller under landskapets lagstiftningsbehörighet, i nämnda landskapslag 

[örbehållits landskapsmyndigheterna. 
Ifrågavarande landskapslag ändrades senast den 23 maj 1974 (54/74) 

då tvenne nya punkter fogades till förteckningen i lagens 1 §. Vid 
landstingsbehandlingen påpekade lagutskottet att nämnda förteckning även 
borde kompletteras med handels- och industriministeriets den 20 septem
ber 1973 givna beslut om transport av e:;,..rplosi va ämnen på landsväg 
(FFS 735/73) och ministeriets samma dag givn2. beslut om handel med och 
anskaffning av pyrotekniska varor och andra hal vexplosi va ämnen av 
klass Ic (FFS 736/73). Den 22 maj 1974 har handels- och industriministe
riet även utfärdat ett beslut om transport av brännbara vätskor i tank

fordon och löscistern (FFS 387/74). 
Samtliga ovan näillnda riksförfattningar bör enligt landskapsstyrel-

3ens uppfattning bringas i kraft även i landskapet. Från stadgandena 
i 41 och 42 §§ beslutet' om transport av brännbara vätskor i tankford(;m 

och 1öscistern föreslås dock en sådan avvikelse att däri föreskriven 
finskspråkig text ej skulle behöva anbringas på cisterner och släpvagno.r 

som användes i landskapet o 

Ivled hänvisning till det anförda förelägges :Landstinget till antagande 

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

angående ändring av landskapslagen om tillämpning av vissa i riket 
gällande författningar rörande explosionsfarliga ämnen. 

I enlighet med Landstingets beslut fogas till 1 § 1 mom. landskaps
lagen den 6 npril 1971 om tillämpning av vissa i riket gällande för
fattningar rörande expbsionsfarliga ämnen (12/71) nya 119 12 och 13 

Punkter såsom följ er~ 

1 

' '· 



-2-
1 §. 

För upprätthållande av allmän säkerhet samt till skydd för liv och 

egendom skall? utöver vad i stadgandena om bedrivande av näring därom 
är föreskrivet? följande i riket utfärdade författningar jämte senare 
gjorda ändringar äga tillämpning i landskapet Åland: 

11) handels- - och industriministeriets beslut den 20 september 1973 

om transport av explosiva ämnen på landsväg (FFS 735/73); 
12) handels- och industriministeriets beslut den 20 september 1973 

om handel med och anskaffning av pyrotekniska varo-r och andra halv

explosiva ämnen av klass Ic (FFS 736/73); samt 
13) handels- och industriministeriets beslut den 22 mnj 1974 om 

transport av brännbci,ra vätskor i tnnkfordon och löscistern (FFS 387/74) 
Jock så att i 41 och 42 §§ detta beslut påbjuden finskspråkig text ej 

erfordras. 

Mo.riehamn ~ den 20 augusti 1974 . 
På lnndsknpsstyrels ens 

V i c e lantr å d 

Lngberedningssekreterare 
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