1989-90 Lt-Ls framst. nr 6
LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING
til.l Landstinget med förslag till landskapslag

om tillämpning i landskapet Aland av vissa
riksförfattningar rörande kemikalier.
Lagstiftningsrätten och förvaltningsbehörigheten avseende tillverkning, förvaring och försäljning av gifter i landskapet tillkommer enligt självstyrelselagen
riket. Dock ankommer det i enlighet med förordningen om hälso-och sjukvårdsförvaltningen i landskapet Aland (28/73), som är en s.k. överenskommelseförordning,
på landskapsstyrelsen att handha vissa förvaltningsuppgifter enligt lagen om gifter
(FFS 309/69) som i riket ankommer på länsstyrelse.
I gällande bestämmelser regleras inte särskilt tillsynen av miljöfarliga kemikalier eller hur skador som orsakats av dem kan förebyggas. För miljöfarliga
kemikalier som innehåller gift eller bekämpningsmedel gäller vad som särskilt
stadgas om tillsynen för dessa.
Att tillverkning, förvaring och försäljning av gifter och preparat i vilka gift
ingår hör till rikets lagstlftningsbehörighet framgår av självstyrelselagen

11 § 2

mom. 15 punkten. I självstyrelselagen 13 § 1 mom. 16 punkten stadgas att
lagstiftningsbehörlgheten avseende hälso- och sjukvården ankommer på landstinget
med de begränsningar som nämns i 11 § 2 mom 15 punkten. Således utgör
sistnämnda lagrum ett undantag från landstingets allmänna behörighet på området
som bör tolkas strikt och inte ges en vidare innebörd än vad ordalydelsen
förutsätter. Av självstyrelselagen 13 § 1 mom. 18 punkten följer vidare att rätten
till lagstiftning om naturskydd tillkommer landstinget. Landstinget saknar således
lagstiftningsbehörighet avseende miljöfarliga kemikalier endast i vissa hänseenden.
Lagen om gifter upphör att gälla den 1 september 1990 och ersätts med en
kemikalielag (FFS 77'-t/89) som utöver hälsofarliga kemikalier (gifter) även avser
miljöfarliga kemikalier till den del inte för dessa stadgas särskilt i speciallag.
Kemikalielagen blir således en blandad lag som upptar både angelägenheter som
omfattas av rikets och landstingets lagstiftningsbehörighet.
Kemikalielagen är anpassad till rekommendationer från OECD och EG så att
den upptar förhandskontroll av nya ämnen, auktorisation för de laboratorier som
testar kemikalier, anmälningsskyldighet för export av hälso- eller miljöfarliga
kemikalier och stadganden om förebyggande och avvärjande av miljöskador. Dessutom ger lagen utföriigare stadganden om säkerheten vid hantering och lagring och
större befogenheter till lokala tillsynsmyndigheter.
Landskapsstyrelsen anser det vara viktigt att hanteringen av miljö- och

- 2hälsofarliga kemikalier regleras och konstaterar dessutom att kemikalielagen är en
s.k. blandad lag som väl uppfyller kraven på reglering av miljö- och hälsofarliga
kemikalier samt finner det vara ändamålsenligt att antaga den med s.k. blankett-

lag.
Landskapsstyrelsen föreslår dessutom att landskapslagen angående tillämpning
i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande bekämpningsmedel (20/82)

upphävs och att de i den lagen reglerade blankettbestämmelserna tas in i
föreliggande förslag till ny lag vilket är ägnat att befrämja överskådligheten av
lagstiftningen om kemikalier.
Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande
Landskapslag
om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande kemikalier

I enlighet med landstingets beslut stadgas
1§

Med de avvikelser som anges i denna lag skall följande riksförfattningar
tillämpas i landskapet Aland
1) lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (FFS 327 /69)
2) förordningen den 24 februari 1984 om bekämpningsmedel (FFS 211/84)
3) kemikalielagen den 14 augusti 1989 (FFS 744/89).
Ändring av i 1 mom. avsedd författning gäller i landskapet, såvitt inte annat
följer av bestämmelserna i denna lag.
Landskapsstyrelsen kan inom landskapets behörighetsområde besluta att bestämmelser, vilka med stöd av i 1 mom. angivna författningar utfärdats av
riksmyndighet, skall vara gällande även i landskapet Åland, antingen i oförändrad
lydelse eller med av landskapsstyrelsen beslutade ändringar.

2§
Föreskrivs i någon av de i l § 1 mom. nämnda författningarna skyldighet att
kemikalie som tillverkas, importeras eller hanteras i landet skail åtföljas av
skyddsinformation eller att dess försäljningshölje skall vara försett med anvisningar
eller anteckningar skal! dessa vara avfattade på svenska språket, såvida skyldigheten grundar sig på bestämmelse som faller inom landskapets behörighetsområde.
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3§
De förvaltningsuppgifter som enligt i 1 § 1 mom. angivna författningar
ankommer på statens myndigheter skall i landskapet handhas av landskapsstyrelsen
såvitt fråga är om uppgifter som faller inom landskapets behörighetsområde.
Hänvisas i de i 1 § 1 mom. nämnda författningarna till bestämmelser i
rikslagstif tningen vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftningen skall hänvisningarna anses avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

4§
Landskapsstyrelsen kan i beslut meddela närmare föreskrifter angående verkställigheten och tillämpningen av denna lag.

5§
Denna lag träder i kraft den 1 september 1990. Genom lagen upphävs
landskapslagen den 21 april 1982 angående tillämpning i landskapet Åland av vissa
riksförfattningar rörande bekämpningsmedel (20/82).
Mariehamn den 20 oktober 1989

Vicelantråd

May Flodin

Lagberedningssekreterare

Olle Ekström

1989

Nr 744-746

Utgi\cn i Helsingfors den 17 augusti 19?\9

- - ----

-- ----·----- --·------ ------ - ------------·------ ·------- - - ·----··----- --------------

INNEllALL
Nr ,

oo\
: 745 .:
.746

Kemikalielag...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ....... .
Lag om iinJring a\' 4 §lagen om bckiimpningsme<lel . . . . . . . . . . . . . . .
..........
. ..
Statm\(kls beslut om iimlring av I § slatsri1dets h.:slut om sv:'tra sjukdcHnar samt 0111 klini,ka
näringsprepHal. som anviinds vid behandling a\' dessa och för vilka crsiiltning utg;\r enligt
sjukförsiikringslagen...
. .............................................................. .

Sidan
1325
1318

1339

Nr 744

Kemikalielag
Given i Helsingfors den 14 augusti 1989

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.
Allmänna stadganden
1§

Lagens syfte
Syftet med denna lag är att förebygga och
avvärja skador av kemikaiier på hälsan och i
miljön.
Stadgandena i 18, 20 och 27 §§ syftar även
till att förebygga brand- och explosionsrisker
som orsakas av kemikalier samt 31-35 §§ till
att förhindra kemikalieskador på egendom.
Vad denna lag förstår med kemikalier framgår av JO§.
2 §

Lagens tillämpningsområde
Denna lag gäller kemikalier samt tillverkning, import, export, upplagring, försäljning
eller annan överiålelse, innehav och förvaring,
teknisk eller annan användning och testning av
kemikalier samt annan härmed jämförlig hantering.
Lagens 44 §tillämpas även på produkter och
förnödenheter som innehåller eller som har
behandlats med en kemikalie.
Denna lag gäller dock inte
1) läkemedel som avses i läkemedelslagen
(395/87),
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2) alkoholdrycker och sprit som avses i
alkohollagen (459/68) eller tillverkning därav,
3) kosmetiska preparat som avses i förordningen om kosmetiska preparat (456/77),
4) explosiva varor som avses i lagen om
explosionsfarliga ämnen (263/53) eller tillverkning därav,
5) radioaktiva ämnen och tillverkning av
sådana,
6) transport av kemikalier på väg, med
järnväg, med luftfartyg, med fartyg eller med
posten, ej heller
7) kemikalier som transporteras genom
finskt territorium, då de inte lagras eller på
annat sätt hanteras i landet.

3§
Förhållande till vissa författningar
Denna lag tillämpas inte på bekämpningsmedel, gödselmedei och tillsatsämnen för fodermedel till den del det stadgas om dem i lagen
om bekämpningsmedel (327 /69), fodermedelslagen (376/86) och gödselmedelslagen (377 /
86).
Om begränsning av utsläpp av kemikalier i
miljön och rening av utsläpp gäller vattenlagen
(264/61), lagen om förhindrande av havsföroreningar (298179) och lu ftvårdslagen (67 /82).
Om behandling av avfall som bildas av kemikalier och om annan avfallshantering gäller
dessutom lagen om avfallshantering (673178).
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11 §

14 §

ffälsofar!iga kelllikalier

Vcrksam hersidkarc

denna lag avses rned hälsofarlig kemikalie
en kemikalie som på grund av sina kemiska
egenskaper redan i små mängder kan orsaka
men för hälsan, om den harn11ar i en mänsklig
organism.
Hälsofarliga kemikalier klassificeras enligt
sina verkningar som mycket giftiga, giftiga,
vådliga, frätande eller irriterande kemikalier.
Genom förordning ut färdas närmare stadganden om grunderna för klassificering av
hälsofarliga kemikalier.
Social- och hälsovårdsministeriet fastställer
en förteckning över de vanligaste hälsofarliga
ämnena.
Medicinalstyrelsen avgör vid behov i enskilda fall om en kemikalie är hälsofarlig och hur
en hälsofarlig kemikalie skall klassificeras.

I denna lag avses med verksamhctsidkare
den som tillverkar, importerar, exporterar, lagrar, överlåter, innehar, förvarar, använder eller på något annat sätt som avses i lagen
hanterar kemikalier.

12 §

Miljöfarliga kemikalier
I denna lag avses med miljöfarlig kemikalie
en kemikalie som i miljön redan i en liten
mängd kan åstadkomma uppenbar skada i den
levande naturen.
Genom förordning utfärdas närmare stadganden om de grunder på vilka en kemikalie
anses vara miljöfarlig.
Miljöministeriet fastställer en förteckning
över de vanligaste miljöfarliga ämnena.
Vatten- och miljöstyrelsen avgör vid behov i
enskilda fall om en kemikalie är miljöfariig.

13 §
Industriell hantering och upplagring av
kemikalier
I denna lag avses med industriell kemikaliehantering tillverkning av kemikalier, teknisk
användning av sådana, såsom verksamhet i
vilken en kemikalie används i den kemiska
processen som råvara eller hjälpmedel eller i
vilken en kemikalie uppstår som en mellanprodukt, samt annan motsvarande hantering av
kemikalier.
Industriell hantering och upplagring av kemikalier indelas enligt, verksamhetens art samt
mängden av kemikalier, ·med b,eaktande av
kemikaliernas farlighet samt hanteringsförhållandcna. i omfattande, medelstor och liten inclu\lric'll h:rntc'rin.l! n•:h uppla.1!rinµ.

4 kap.
Verksamhetsidkarcns allmänna skyldigheter

15 §
Omsorgsplikt

Vid tillverkning, import och annan sådan
hantering av kemikalier som avses i denna lag
skall med beaktande av kemikaliernas mängd
och farlighet iakttas tillräcklig omsorg och
försiktighet så att men för hälsan och miljön
förebyggs.
Om vårdslös eller ovarsam kemikaliehantering som avses i denna lag leder till att konstruktioner eller miljön förorenas, skall verksamhetsidkaren eller någon annan som vållat
föroreningen se till att konstruktionerna och
miljön återställs i sådant skick att föroreningen
inte längre medför fara för hälsan eller miljön.
16 §
Skyldighe1 att inhämta information

Den som tillverkar och den som importerar
en kemikalie skall skaffa sig sådan information
om de fysikaliska och kemiska egenskaperna
hos kemikalien sarin om dess verkningar på
hälsan och i miljön, som skäligen kan fås och
som räcker tili för bedömning av de hälso- och
miljörisker som är förknippade med den hantering av kemikalien som avses i denna lag och
för märkning av kemikalien.
17 §
Emballage och påskrifter

Den som tillverkar, importerar eller överlåter en kemikalie skall se till att det emballage
som kemikalien överlåts i är hållbart och
säkert.
Den som tillverkar, importerar eller överlåter en kemikalie skall se till att de upplys11inf2:ir, varningsrfiskriftcr och bruksanvis-
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23 §

26 §

Ti/läggsuppgifter

/I 11111äl11 i ngsskyldig hel

Medicinalstyrelsen kan ålägga den som tillverkar eller den som importerar ett nytt ämne
eller ett preparat som innehåller ämnet att
utöver de uppgifter som skall lämnas i anmälan ge behövliga uppJysningar om ämnet och
dess egenskaper och verkningar samt att göra
nya undersökningar av dessa omständigheter,
om det anses nödvändigt för bedömning av
den risk som ämnet medför.

Om en träskyddskemikalie är avsedd att
användas på samma sätt som målfärg, får den
tillverkas och importeras utan förhandsgodkännande. Den som tillverkar eller importerar
en sådan kemikalie skall göra anmälan till
vatten- och miljöstyrelsen 45 dygn innan den
överlåts till försäljning eller tas i bruk.

24 §

Bemyndigande all utfärda förordning
r
il

a
a

a

Genom förordning utfärdas närmare stadganden om de anmälningar som skall göras om
nya ämnen. I förordningen kan medges undantag från anmälningsskyldigheten samt stadgas
att social- och hälsovårdsministeriet skall meddela närmare föreskrifter om anmälningarna.

6 kap.
Förhandsgodkännande av skyddskemikalicr
25 §

Skyldighet att låta godkänna kemikalier

5

Importören eller tillverkaren skall inhämta
vatten- och miljöstyrelsens godkännande
(förhandsgodkännande) av en kemikalie som
är avsedd att användas
1) för behandling av virke som skydd mot

)

s

angrepp eller åverkan av skadliga organismer
(träskyddskemikalie) eller

1

2) i kyl- och cirkulationsvattensystem för att
förebygga slembildning och tilltäppning som
kan uppstå då skadliga mikroorganismer
växer, eller för att skydda cellulosa och trähaltig massa mot angrepp och åverkan av skadliga
organismer (slembekämpningskemikalie).
1

.l
I

l
l

t
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En träskydds- eller slembekämpningskemikalie (skyddskemikalie) får inte tillverkas, importeras, överlåtas till försäljning eller användas utan förhandsgodkännande.
Godkända skyddskemikalier får användas
endast för ett godkänt ändamål och med iakttagande :1v f;1\tsUillcla bruksan\'isnin!,!ar.

En skyddskemikalie får tillverkas och överlåtas utan förhandsgodkännande, om den är
avsedd enbart för export. Om tillverkningen av
en sådan kemikalie skall göras anmälan till
vatten- och miljöstyrelsen.
På motsvarande sätt får med en skyddskemikalie utan förhandsgodkännande utföras prov
för utredande av dess egenskaper, verkningar
och användbarhet. Anmälan om proven skall
göras till vatten- och miljöstyrelsen, om det
inte är fråga om ett laboratorieprov eller något
annat motsvarande mindre prov.
27 §

Förutsättningar för förhandsgodkännande
En kemikalie skall godkännas som skyddskemikalie, om den är lämplig för sitt ändamål
och om kemikalien eller de produkter som har
behandlats med den inte orsakar uppenbar
hälso- eller miljöskada när kemikalien används
enligt anvisningarna.
Då vatten- och miljöstyrelsen godkänner en
skyddskemikalie, fastställer den användningssyftet och bruksanvisningarna för kemikalien.
Till beslutet om godkännande kan samtidigt
fogas behövliga villkor och anvisningar. Beslutet kan meddelas för en bestämd tid.
28 §

Aterkal!ande av förhandsgodkännande
Vatten- och miljöstyrelsen kan återkalla ett
förhandsgodkännande eller ändra villkoren i
det, om det efter beslutet om godkännande
visar sig att skyddskemikalien inte längre motsvarar förutsättningarna för godkännande enligt 27 § 1 mom. eller de villkor som har fogats
till beslutet 0111 goc!ktinnandc.
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som be hö\ s lär att kraven enligt 31
uppfyllas.

* skall

35 §
Bemyndigande alf utfärda förordning
Närmare stadganden om industriell hantering och upplagring av hälso- och miljöfarliga
kemikalier, fastställande av tillståndsberoendc
och anmälningsskyldighet enligt 32 §, tillstånds- och anmälningsförfarande samt kontroller i samband därmed utfärdas genom
förordning.
Genom förordning kan stadgas att handelsoch industriministeriet kan meddela närmare
föreskrifter. om industriell hantering och upplagring av kemikalier. Likaså kan genom
förordning stadgas att tekniska kontrollcentralen kan meddela närmare föreskrifter om
tillämpningen av ministeriets beslut och bestämma att en standard skall iakttas vid
tillämpningen av det, eller meddela en anvisning.
Genom förordning kan även stadgas
1) om undantag från tillstånds beroendet och
anmälningsskyldigheten enligt 32 §,
2) om skyldighet för den som idkar verksamhet enligt 32 § att i sin tjänst ha en sådan
övervakare av industriell hantering och upplagring som uppfyller nödvändiga behörighetsvillkor,
3) om skyldighet för den som idkar verksamhet enligt 32 § att föra bok över sin verksamhet,
4) om anmälningar som skall göras om
olyckssituationer i samband med industriell
hantering och upplagring samt
5) om varningspåskrifter på förvaringsutrymmen, cisterner och anordningar som innehåller hälso- och miljöfarliga kemikalier.
Tillverkning och import av hälsofartiga
kemikalier för försäljning
36 §

Anmä!ningsskyldighet
En tillverkare och en importör som överlåter
en hälsofarlig kemikalie till försäljning skall
innan verksamheten inleds göra anmälan till
den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten.
Anmälan skall även göras om väsentliga förändringar i verksamheten. Anmälan behöver

l 3J I

inte göras, om vcrksarnhetsiclkaren har beviljats ett tillstånd som avses i 32 ~ l eller 2 mom.
eller om han har gjort en anmäla11 enligt 32 ~ 2
rnom.
Sedan den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten fått en anmälan om en verksamhet som avses i I mom. kan den meddela
verksamhetsidkaren de föreskrifter som behövs
för iakttagandet av denna Jag samt de stadganden och bestämmelser som utfardas med stöd
av den.
37 §

Bemyndigande atl utfärda förordning
Närmare stadganden oro den anmi:ilan som
avses i 36 § och kontrollerna på grund av den
utfärdas genom förordning.
Genom förordning kan även stadgas om
1) undantag från anmälningsskyldigheten enligt 36 §,
2) skyldighet för en verksamhetsidkare som
avses i 36 § att i sin tjänst ha en av länsstyrelsen godkänd försäljningsövervakare som uppfyller nödvändiga behörighetsvillkor samt om
3) skyldighet för en verksamhetsidkare att
föra bok över försäljningen inom sin verksamhet.

Överlåtelse av en hälso/artig kemikalie till
minutförsäljning
38 §

Överlåtelse till minutförsäljning
En hälsofarlig kemikalie får överlåtas till
minutförsäljning endast i ett färdigt emballage.
39 §

Anmälningsskyldig het
En tillverkare eller importör som överlåter
en giftig eller mycket giftig kemikalie till minutförsäljning skall göra anmälan om kemikalien till medicinalstyrelsen innan den börjar
distribueras.
Försäljning av en giftig eller mycket giftig
kemikalie på apotek är tillåten utan anmälan
enligt l morn.

1333
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det förfarande som strider mot stadgandcna
clkr bestämmelserna och bestämma att vcrksamhetsidkaren i övrigt skall fullgöra sina skyldigheter enligt lagen. Ett förbud kan på motsvarande sätt utfärdas för den som bryter mot
det förbud elle1· den begränsning som har
fastställts med stöd av 43 eller 44 §.

hetsidkaren betala skäliga kostnader för undersökningarna.
Innan undersökningarna inleds skall vcrksamhetsidkaren beredas tillfälle att bli hörd.
U ndersö kn i ngsrcsu It aten skall delges honom.
49 §

46 §

Rätt atf få uppgifter av andra myndigheter

Tillfälliga åtgärder i fråga om kemikalier
Om en verksamhetsidkare eller någon annan
inte med stöd av denna lag har rätt att tillverka, importera, upplagra, överlåta eller använda eller på något annat sätt som avses i lagen
hantera en kemikalie, och om han inte överlåter kemikalien till någon som har denna rätt
eller överlåter den för export, får tillsynsmyndigheten bestämma om tillfälliga åtgärder beträffande kemikalien. Kostnaderna för åtgärderna skall betalas av verksamhetsidkaren.

De myndigheter som med stöd av denna lag
eller andra författningar utövar tillsyn över
kemikalier har rätt art för övervakningen få
behövliga upplysningar av varandra och använda varandras prov vid behövliga undersökningar.
Den myndighet som har mottagit en uppgift
har samma tystnadsplikt som den som uppgiftslämnaren har enligt 59 §.

50 §
9 kap.
Tillsyn

47 §

Rätt au få uppgifter och företa kontroller
En tillsynsmyndighet har rätt att för tillsynen över iakttagandet av denna lag samt de
stadganden och bestämmelser som utfärdas
med stöd av den få de uppgifter som den
behöver av verksamhetsidkaren, den som äger
kemikalien och den som har förpliktelser enligt
denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den.
Tillsynsmyndigheten får, utom i bostadslägenheter, företa kontroller som behövs för
tillsynen över att denna lag samt de stadganden
och bestämmelser som utfärdas med stöd av
den blir iakttagna.

48 §

Rätt art få prov och undersökningsrätt
Om tillsynsmyndigheten inte annars får tillgång till uppgifter om en kemikalie, har den
rätt att av verksamhetsidkaren utan ersättning
få ett sådant prov av kemikalien som behövs
för att undersöka om den är farlig och vars
kvantitet är skälig. När kemikaliens beskaffenhet eller sammansättning eller någon annan
cgcmkap ho~ den umkrsiib, sk~ill 1crks~1111-

Handräckning
Polisen och, i fråga om import och export av
kemikalier, tullverket skall ge handräckning
för tillsyn över att denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd
av den blir iakttagna samt för verkställigheten
av dem.

10 kap.

Tvångsmedel och påföljder
51 §

Vite och hot om tvångsutförande
Tillsynsmyndigheten kan i samband med
förbud eller bestämmelser som meddelas med
stöd av denna lag utsätta vite eller äventyret att
den försummade åtgärden utförs på den
försumliges bekostnad.
Vitet döms ut av länsstyrelsen.
Kostnaderna för en åtgärd som tillsynsmyndigheten har låtit vidta betalas i förskott av
statens medel eller, om åtgärden har vidtagits
på grund av en kommunal myndighets beslut,
av kommunens medel. Kostnaderna får utan
dom eller beslut uppbäras hos den försumlige i
enlighet med lagen om indrivning av skatter
och ~lvgiftcr i uhök11ir1gw:ig (:.67/61).
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någon annan assistansuppgift har fått k::innc-

Särskilda studganden

dom orn någons ekonomiska ställning eiicr

57 §
Tesrlaboratorier
Sådan undersökning av kemikaliers fysikaliska och kemiska egenskaper samt verkningar på

hälsan och miljön, som förutsätts i denna lag
samt de stadganden och bestämmelser vilka
utfärdas med stöd av den, och vars resultat
tillställs myndigheterna skall vara utförd i ett
laboratorium som medicinalstyrelsen har godkänt såsom ett auktoriserat testlaboratorium
eller som i övrigt iakttar god laboratoriepraxis.
Laboratoriepersonalen skall vara behörig samt
lokaliteterna och anordningarna lämpade för
sitt ändamål.
Medicinalstyrelsen kan foga villkor, begränsningar och anvisningar till sitt godkännande av
ett laboratorium.
Ett auktoriserat testlaboratorium skall underrätta medicinalstyrelsen om väsentliga ändringar i sin verksamhet. .
Medicinalstyrelsen kan återkalla godkännandet av ett testlaboratorium, om laboratoriet
inte längre motsvarar förutsättningarna för
godkännandet eller inte iakttar de villkor, begränsningar eller anvisningar som gäller dess
verksamhet.
58 §

affärs- eller yrkeshemligheter eller om någons
personliga förhållanden, får inte utan samtycke av den som saken gäller röja de uppgifter
som han har erhållit på detta sätt eller använda
dem till sin enskilda fördel.
Vad som stadgas i 1 morn. utgör inte hinder
för att uppgifter lämnas i enlighet med 49 §
eller att upplysningar ges en åklagar- eller
polismyndighet för utredning av ett brott.
60 §
Avgifter

För myndigheternas kostnader för behandlingen av skyddsinformationsblad, anmälan
om ett nytt ämne, ansökan om förhandsgodkännande av en skyddskemikalie, anmälan om
en skyddskemikalie, tillståndsansökan och anmälan som gäller omfattande och medelstor
industriell hantering och upplagring av hälsooch miljöfarliga kemikalier samt anmälan om
överlåtelse av en giftig eller mycket giftig
kemikalie till minutförsäljning får uppbäras en
avgift, vars storlek bestäms i enlighet med
lagen om grunderna för avgifter till staten
(980/73).
En avgift behöver inte bäras upp eller också
får den bäras upp till ett lägre belopp, om
detta är skäligt med hänsyn till kemikaliens
ringa användning eller av någon annan orsak.

Kemikalieregistret
Tillsynsmyndigheterna skall föra ett register
(kemikalieregistrel) över anmälningar, tillståndsansökningar och ansökningar om godkännande vilka skall göras enligt denna lag
samt över de beslut som fattas med anledning
av dem. I kemikalieregistret kan även införas
uppgifter som är nödvändiga för tillsynen över
iakttagandet av denna lag samt de stadganden
och bestämmelser som utfärdas med stöd av
den.
Närmare stadganden om kemikalieregistret
och dess användning utfärdas genom förordning.
59 §

Tystnadsplikt
Den som vid tillsynen över att denna lag
iakttas. vid fullgörandet av en undersökningsuprgi!'r ';0111 h;1r ':1111ba11cl mccl tills\'nen eller

61 §

Statsandel till kommunerna
På verksamhet som kommunen ordnar med
stöd av denna lag tillämpas, om inte något
annat stadgas genom lag, vad lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (677 /82) stadgar om social- och hälsovård.

62 §

· Allmänt bemyndigande att utfärda
förordning
Närmare stadganden om verkställigheten av
denna lag utfärdas genom förordning.
Genom förordning som ges med . stöd av
denna,.lag kan stadgas att respektive ministerium fårrneddela närmare föreskrifter om verkställigheten av denna lag och tillämpningen av
den förordning snm µcs med st("\cl a\' den.
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enligt lagen 0111 gifter eller tillstånd för til!vcrkning, teknisk användning, upplagring eller
hantering av en brännbar vätska enligt förordningen om brännbara vätskor (921/76), eller
vars verksamhet på det sätt som anges i nämnda förordning har godkänts vid brandmyndighetens besiktning.
En verksamhetsidkare som inte har tillstånd
eller godkännande enligt I rnom. skall för
industriell hantering och upplagring enligt 32 §
som inletts innan denna lag har trätt i kraft
göra en anmälan till tekniska kontrollcentralen
eller dess distriktsbyrå inom ett år från ikraftträdandet.
Tekniska kontrollcentralen eller dess distriktsbyrå kan bestämma om villkor eller begränsningar för industriell hantering och upplagring som avses i I och 2 mom., om verksamheten konstateras medföra betydande risk
för hälso- eller miljöskador.
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69 §

Giftiga och mycket giftiga kemikalier
minut handeln
En anmälan enligt 39 § skall inom ett år från
det lagen trätt i kraft göras om mycket giftiga
och giftiga kemikalier som redan saluförs.
Härvid kan en kemikalie som avses i 39 §
alltjämt saluföras.

70 §

Behandling av anhängiga ärenden
Ett ärende, som när denna lag träder i kraft
med stöd av lagen om gifter har gjorts anhängigt och fortfarande är anhängigt vid m<:dicinalstyrelsen, tekniska kontrollcentralen, länsstyrelsen eller hälsovårdsnämnden, handläggs
och avgörs enligt lagen om gifter.
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