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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen förslår att ellagen för landskapet Åland (38/82) !ändras så att 

bestämmelse.rna uppfyller de krav som ställs i BES-avtalet om elförsörjning och 
elsäkerhet. 
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Allmlin motivering 1 

ALLMÄN M011VERING 

1. Nuläget 

Bestämmelser om produktion, överföring, distribution och användning av 

elektricitet och om elmateriel och elanläggningar finns i ellagen för landskapet Åland 

(38/82). Ellagen uppfyller inte de krav som ställs i BES-avtalet om elsäkerhet och 

elförsörjning samt BES-avtalets grundläggande principer om fri rörlighet för varor, 

personer, tjänster och kapital. 

2. EES--avtalet 

Landsk.apsstyrelsen har i sitt förslag till ändring av ellagen särskilt beaktat följande 

direktiv som ingår i BES-avtalet: 

75/405/EEG: användning av petroleumprodukter i kraftverk 

90/547/EEG: transitering av elektricitet genom kraftledningsnät 

90/377 /EEG: öppenhet beträffande prissättning på gas och el levererad till industriella 

slutanvändare 

73/23/EEG: elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser 

89/336/EEG: elektromagnetisk kompabilitet 

76/117/EEG: elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga 

omgivningar 

79/196/EEG: elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga 

omgivningar med användning av vissa typer av skydd (ändr. 90/487/EEG) 

89/106/EEG: byggprodukter 

89/392/EEG: maskiner 

3. Landskapsstyrelsens förslag 

Landskapsstyrelsen föreslår att ellagen ändras så att bestämmelserna är i 
överensstämmelse med de i BES-avtalet ingående direktiven. Sålunda föreslås att 

bestämmelser om verksamhetsbegränsningar och om befogenheter, skyldigheter och 

rättigheter för den som övervakar elsäkerheten samt en precisering av villkoren för 

verksamhetstillstånd och bestämmelser om följder av bristfällig verksamhet tas in i 
lagen. 

Begränsningen av utländska medborgares möligheter att få elverkstiUstånd föreslås 

slopad. 



.2 Ändring av ellagen 

Användningen av petroleumprodukter i kraftverk föresås bli beroende av tillstånd 

som beviljas på de grunder landskapsstyrelsen bestämmer. Avsikten är att dessa 
grunder skall följa BES-avtalets bestämmelser om användning av petroleumprodukter 
i kraftverk. 

Medlen för övervakning och besiktning av elmateriel föreslås bli mångsidigare. På 
produkter som framställs i ett EES-land och införs till landskapet eller som exporteras 
från landskapet till ett BES-land skall BES-avtalets förfaringssätt vid övervakning och 
besiktning tillämpas. Förfaringssätten varierar beroende på till vilket tillämpningområde 
elmaterielen hör. Ett märke som anger att de fordringar som ställs uppfylls föreslås 
ibruktaget. 

En möjlighet att genom landskapsförordning begränsa lagens tillämpningsområde 
föreslås för de fall då bestämmelser som är nödvändiga med anledning av BES-avtalets 
bestämmelser om elsäkerhet har utfärdats i eller med stöd av någon annan lag än 
ellagen. 

Lagen föreslås träda i kraft så fört som möjligt efter att lagen antagits och EES
avtalet trätt i kraft. 

4. Förslagets ekonomiska och samhälleliga verkningar 

Landskapsstyrelsens förslag medför obetydliga ekonomiska' verkningar för 
landskapet. För de enskilda elförbrukama torde den ökade konkurrensen medföra att 
priserna sänks något och servicen förbättras. 

., 

DETALJ MOTIVERING 

1 § I de direktiv om elsäkerhet som i framtiden bli tillämpliga inom BES-området kan 
finnas sådana som innehåller bestämmelser som berör även andra lagar än ellagen. I 
eller med stöd av dessa lagar bör bestämmelser om elsäkerhet kunna utfärdas. 
Landskapsstyrelsen föreslår därför en möjlighet att genom landskapsförotdning kunna 
begränsa ellagens tillämpningsområde i dessa fall. Avsikten är dock att huvuddelen av 
bestämmelserna om elsäkerhet fortsättningsvis skall ingå i ellagen eller utfärdas med 
stöd av den . 

. 4 § De krav som ställs för att skydda mot elrnateriels och elanläggningars störningar 
· har utvidgats. Det är med stöd av de ändrade bestämmelserna möjligt att tillämpa de 

tilläggsbestämmelser som baserar sig på BES-direktiv inom detta område oclr att 
undvika import av materiel som inte uppfyller dessa bestämmelser. 

) 
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5 § Enligt gällande bestämmelser skall ellagen tillämpas på kommunikationsanord
ningar, databehandlingsanordningar och apparater för medicinskt bruk till den del de 
kan förorsaka fara eller störning. Nu föreslås att ellagens 44-48 §§ skall tillämpas på 
tele-, teleterminal.., och radioanläggningar i fråga om störningar och störningstålighet 
och att ellagen i sin helhet skall tillämpas på anläggningarna ifråga om fara som avses 
i 4 §. Omfattningen av e.lanläggningar på vilka ellagen skall tillämpas inskränks inte 
trots att vissa särskilda anläggningar inte längre uttryckligen nämns i lagen. 

Ellagen tillämpas i dag inte på elmateriel och elanläggningar som exporteras från 
landskapet. Inom BES-området kommer elsäkerhetsbestämmelsema i stor utsträckning 
att vara harmoniserade. I BES-avtalet bestäms även att den fria rörligheten för 
produkter som inte uppfyller de krav som ställs skall förhindras. Landskapsstyrelsen 
föreslår därför att paragrafens 2 mom. ändras så att ellagen skall tillämpas på 

elmateriel och elanläggningar som exporteras från landskapet till den del internationella 
avtalsbestämmelser kräver detta. Ändringen innebär bland annat att BES-avtalets krav 
skall uppfyllas av produkter som exporteras till ett BES-land. 

7 § Benämningen kompetens ändras till behörighet. För att stärka landskapsstyrelsens 
styrmedel i övervakningen av elentreprenörers verksamhet föreslås landskapsstyrelsen 
ha rätt att besluta om begränsning eller återkallande av behörighet. 

8 § En hänvisning till 7 § föreslås intagen för att förtydliga i vilka fall 

verkamhetstillstånd behövs. För planering och byggande av transportabla elanlägg

ningar föreslås tillstånd inte behövas. Sådana elanläggningar är främst fabrikstillverkade 
husbilar och -vagnar som kan anslutas till distributionsnätet. 

Den ökade friheten för tillståndshavarna medför ett ökat ansvar vilket kräver att 
även andra än de krav som ställs i dag på tillståndshavaren; behörighet, näringsrätt och 
tillgång till arbetsutrymmen och -redskap, kan ställas. Därför föreslås ett allmänt 
stadgande om att sökanden även skall ha andra förutsättningar som krävs för att trygga 
el säkerheten. 

Landskapsstyrelsen kan i dag återkalla ett tillstånd om tillståndshavaren bryter 
mot villkoren i tillståndet eller om någon av förutsättningarna för tillståndet upphör och 
tillståndshavareninte avhjälper bristen. För att ge landskapsstyrelsen mera nyanserade 
möjligheter att ingripa föreslås att landskapsstyrelsen förutom att återkalla tillståndet 
även skall kunna begränsa verksamheten eller ge ett verksamhetsförbud. 

11 § Enligt gällande lag kan elverkstillstånd beviljas endast finsk me.dborgare, finsk 
sammanslutning eller finsk inrättning. Principerna om etableringsfrihet i BES-avtalet 
innebär att möjligheterna att' erhålla tillstånd inte kan begränsas på detta sätt. 
Begränsningen föreläs därför slopad. Landskapsstyrelsen föreslår att möjligheten att 
erhålla tillstånd inte begränsas till medborgare, sammanslutningar och inrättningar i ett 
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EES-land utan att tillståndsmöjlighet ges alla utländska medborgare, sammanslutningar 

och inrättningar. 

21 och 21a §§ I EES~avtalet ingår ett direktiv enligt villket det för byggande av eller 

konvertering av befintliga kraftverk till kraftverk som i väsentlig mån använder 

oljebränslen krävs tillstånd i förväg av de myndigheter som ansvarar för kraftverket. 

Direktivet innehåller detaljerade bestämmelser pm på vilka villkor tillstånd kan 

beviljas. Med anledning av detta föreslås dels en bestämmelse om att byggande av 

··· , . kraftverk med en sammanlagd generatoreffekt av högst 10 megawatt är befriade från 

tillståndsplikt endast såvida internationella avtalsförpliktelser inte kräver tillståndsplikt 

dels att konvertering av sådana kraftverk till att använda andra bränslen kräver tillstånd 

om internationell~ avtalsförpliktelser kräver detta. 

) 

22 § Ändringen i 1 mom. föranleds av 21a §. Ett nytt mom. föreslås fogat till 
paragrafen enligt vilket internationella avtalsförpliktelser skall beaktas då tillstånd 

beviljas. 

25 § Besiktning av elmateriel och anläggningar består i dag huvudsakligen av 

besiktning av färdiga produkter. BES-avtalet kräver dock att även planerings- och 

tillverkningsskedet omfattas av besiktningskraven. Därför föreslås en utvidgning av 

bestämmelsen om övervakning så att alla stadier, från planering till användning, 

omfattas. 

26, 27, 28 och 29 . §§, Ordet ibruktagningsbesiktning föreslås ändrat till besiktning 

eftersom det gällande begreppet inte längre omfattar alla de slag av besiktning som 

förkommer, 

27a § Enligt gällande lag sköter landskapsstyrelsen övervakningen av elsäk~rheten och 

landskapsstyrelsen och elverken besiktigar elmateriel och elanläggningar. 

Nu föreslås att övervakning och besiktning skall kunna grnnda sig på test som utförts 

av inhemska eller utländska besiktningsorgan som är verksamma inom BES-området. 

Organen är inte myndigheter men övervakas av respektive medlemslands myndigheter. 

, .. Enligt BES-avtalet skall ett intyg utfå.ras eller en skriftlig försäkran eller CE-märke 

godkännas som bevis över att kraven uppfylls. Landskapsstyrelsen föreslås kunna 

bestämma om när och på vilket sätt testnings- och övervakningorganen, de metoder 

organen tillämpar eller de intyg organen utfårdar skall kunna utnyttjas eller tillämpas. 

Det föreslås även att landskapsstyrelsen skall kunna utfärda bestämmelser om de 

rättigheter och skyldigheter de övervakade testning- och övervakningorganen .har samt 

om de förutsättningar organen skall uppfylla och hur detta skall kontrolleras. Avsikten 

är att landskapsstyrelsen skall följa EES-avtalets bestämmelser då föreskliftema ges. 
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32 § Elmateriel och elanläggningar får i dag inte säljas, överlåtas eller tas i bruk innan 
de undergått förhandsbesiktning och godkänts av landskapsstyrelsen. 

Nu föreslås att huvudregeln skall vara att den som säljer, överlåter eller exporterar 
elmateriel eller elanläggningar skall kunna uppvisa dokumentation om att produkten 
eller dess tillverkning uppfyller de krav som ställs i 4 §. Landskapsstyrelsen föreslås 
dock få en möjligb,et att.bestämma om undantag från denna regel för vissa produkter. 
Landskapsstyrelsen skall sålunda dels kunna bestämma att dokumentering inte behövs 
för produkter som inte medför någon fara med tanke på elsäkerheten dels kunna 
bestämma att besiktning i vissa fall skall ersätta uppvisande av dokumentation. 
Importörer och tillverkare av elmateriel och elanläggningar för vilka besiktning inte 
krävs och för vilka uppvisande av dokumentation som avses i 1 mom. inte är till
räckligt skall av landskapsstyrelsen kunna påföras en anmälningsskyldighet. Avsikten 
är att anmälningsskyldigheten skall omfatta bl.a. tillverkare och importörer av spisar, 
mikrovågsugnar och tvättmaskiner. 

33a § De direktiv om elsäkerhet som ingår i BES-avtalet förutsätter att förhands
besiktning av elmateriel och elanläggningar slopas. Istället skall marknadsunder
sökningar vara det centrala medlet för kontroll av att produkterna fyller de krav som 
ställs i lagens 4 §. Därför förslås att en ny paragraf fogas till lagen i vilken medlen för 
marknadsövervakningarna anges. Medlen omfattar övervakning av alla led, från till
verkning till försäljning. Tillsynen av övervakningen skall ankomma på landskaps
styrelsen. 

Landskapsstyrelsen föreslås för det första få rätt att förbjuda tillverkning, 
distribution och marknadsföring. Rättigheten motsvarar de rättigheter som ges med stöd 
av produktsäkerhetslagen. Förbudet kan vara temporärt, om produkten kan ändras så 
att kraven uppfylls, eller var~tigt, om bristerna i produkten inte kan avhjälpas. För det 
andra skall landskapsstyrelsen kunna kräva att ändringar görs i produkten eller 
tillverkningsprocessen såvida kraven i 4 § inte uppfylls. Om en vara påträffas på 
marknaden som inte upfyller kraven kan besiktning eller godkännade ställas som krav 
för att marknadsföringen av produkten skall kunna fortsätta. Detta är möjligt eftersom 
kravet på fri rörlighet av varor inom BES-området omfattar endast utsläpp av varor på 
marknaden. För det tredje skall landskapsstyrelsen kunna bestämma att en produkt 
skall förstöras eller att andra åtgärer skall vidtas med produkten. Dessa åtgärder skall 

endast komma i fråga o,m förbud eller krav på ändringar inte är tillräckliga. Slutligen 
skall landskapsstyrelsen k'Unna ålägga försäljaren, tillverkaren eller importören av en 
produkt att offentligt informera om risker med produkten. Om näringsidkaren själv inte 
informerar och informationen måste ges kan landskapsstyrelsen informera på 
näringsidkarens bekostnad. 

De tvångsmedel som anges i paragrafen bör kunna tillämpas även på varor som 
exporteras. Därför föreslås ett stadgande om att paragrafen i tillämpliga delar skall 
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gälla transport til annan ort. I 5 § begränsas ellagens tillämpningsområde så att lagen 

skall tillämpas på export endast ,såvida internationella avtalsförpliktelser förutsätter 

detta. 

34 § I dag: kan endast landskapsstyrelsen uppbära avgifter för övervaknings- och 

besiktningsuppgifter. Nu föreslås att också elverk skall kunna uppbära avgifter. 

Avsikten är att landskapsstyrelsen avgifter skall uppbäras i enlighet med den lag om 

som landskapsstyrelsen föreslagit att landstinget skall anta (LSF /1992-93) 

35 § Enligt gällande lag kan landskapsstyrelsen fastställa att ett särskilt märke skall 

användas för att visa att en produkt är godkänd och besiktigad. Nu föreslås att 

bestämmelsen utvidgas så att ett särskilt märke kan användas för att ange att produkten 

uppfyller de krav som ställs i eller med stöd av 4 §. Detta innebär att ett CE-märke 

(märke som används inom BES-området för uppvisande av att uppställda krav uppfylls) 

kan användas i landskapet och att en vara med CE-märke kan godkännas direkt i 

landskapet såsom uppfyllande kraven i BES-direktiven. Landskapsstyrelsen föreslås 

kunna bestämma om när och hur ett märke skall kunna användas. Med stöd av detta 

kan landskapsstyrelsen begränsa användningen av CE-märket i enlighet med direktiven 

samt förhindra att märken som är snarlika, vilket förbjuds i BES-direktiven, används. 

52 § Möjligheten att anföra besvär ändras i enlighet med rikslagstiftningen. 

54 § Eftersom övervakningen av elmateriel och elanläggningar nu i enlighet med· 

bestämmelserna i BES-avtalet förslås utsträckt till att omfatta även tillverkningsskedet 

bör rättigheterna för de som utför besiktningar utvidgas i motsvarande mån. 

I enlighet med BES-avtalets bestämmelser om · produktsäkethet bör 

tillsynsmyndigheterna ha rätt att få provexemplar av en produkt. En sådan rättighet 

föreslås därför införd. Provexemplaren skall endast tas då det är nödvändigt samt i 
första. hand av de som tillverkar eller importerar produkterna och först i andra hand av 

minutförsäljarna. Ersättning enligt gängse pris skall erläggas för produkten förntsatt att 

den uppfyller de krav som ställs. Bestämmelserna överenssstämmer med 

produktsäkerhetslagens bestämmelser . 

.'55 § BES-avtalet förutsätter ett snabbt informationsbyte om faror med 

konsumentprodukter. Sålunda förutsätts medlemsstatema omedelbart meddela andra 

medlemsstater om begänsningar som uppställts för marknadsföringen av farliga 

konsumentprodukter. Dessutom förutsätts att bortdragande av sådant elmateriel från 

marknaden som visat sig strida mot bestämmelserna skall anmälas till EG

kommissionen. Inom EES~området skall motsvarande anmälan riktas till EFT A, s 

tillsynsorgan;, Landskapsstyrelsen · föreslås därför få rätt att lämna ut nödvändiga 
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uppgifter till såväl inhemska och utländska organ som övervakar elsäkerheten. 

57 § Bestämmelserna om förhandsgranskning i 32 § föreslås ändrade så att landskaps
styrelsen för vissa typer av elmateriel och elanläggningar kan införa obligatorisk 
förhandsbesiktning. Hänvisningen i paragraf en föreslås ändrad i enlighet med detta. 

58 § Polis- och tullmyndigheterna skall enligt 1 mom. ge handräckning vid 
verksatälligheten av tvångsmedel.Paragrafens tillämpningsområde föreslås utvidgat så 

att även verkställighet av tvångsmedel vid markanadsövervakning omfattas. 
För att underlätta rnarknadsövervakningen föreslås att landskapsstyrelsen skall ha 

rätt att få de upplysningar som behövs av de myndigheter som övervakar export och 
in port. 

lkrafttriidelsebestämmelsen Landskapsstyrelsen föreslår inget konkret ikraftträdelse
daturn utan att lagen träder i kraft så fort som möjligt efter att den antagits och EES
avtalet trätt i kraft. 

Enligt ett undantag i EES-avtalet skall det s.k. lågspänningsdirektivet tillämpas i 
Finland först från och med den 1 januari 1994. Med anledning av detta är det 
ändamålsenligt att de beslut av handels- och industriministeriet som i dag tillämpas 
angående obligatorisk förhandsbesiktning, fortsättningsvis tillämpas i landskapet under 
övergångstiden. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 
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LANDSKAPS LAG 
om ändring av ellagen för landskapet Åland 

I enlighet med lagtingets beslut 
ändras i ellagen den 12 juli 1982 för landskapet Åland (38/82) 4 §, 5 § l och 2 mom, 
7 §, 8 §, 11 § 2 mom., 21 § 2 mom. 1 p., 22 § 1 mom., 25-28 §§, 29 § 1 mom., 32 

§, 34-35 §§, 52 §, 54 § och 57 § 1 mom samt 
fogas till 1 § ett nytt 2 mom., till 22 § ett nytt 4 mom., till 55 § ett nytt 2 mom., och 

till 58 § ett nytt 2 mom. samt till lagen nya 21a, 27a och 33a §§ som följer: 

1 § 

Genom landskapsförordning kan bestämmas att denna Jag inte skall tillämpas till 
den del det i eller med stöd av någon annan lag bestäms om nödvändiga åtgärder för 
att undvika fara eller störning som avses i 4 §. 

4 § 

Elmateriel och elanläggningar skall planeras, byggas, tillverkas, repareras, 
underhållas och användas så att de inte medför fara för liv, hälsa eller egendom och så 
att de inte elektriskt, elektromagnetiskt eller på något annat sätt medför oskälig störning 
för omgivningen samt så att deras funktion inte lätt utsätts för elektriska eller 
elektromagnetiska störningar. 

5 § 

Denna lag skall tillämpas på tele-, teleterminal- och radioanläggningar till den del 
de kan orsaka sådan fara som avses i 4 §. För anläggningarna gäller i fråga om 
störning dessutom vad som bestäms i 44 - 48 §§. 

Lagen tillämpas på elmaterie1 och elanläggningar som levereras till ort utanför 
landskapets gränser till den del internationella avtalsförpliktelser som omfattar 
landskapet förutsätter detta. 

7 § 

Landskapsstyrelsen beslutar om behörighetsvillkor för den som utför planerings-, 
byggnads, reparations·", underhålls- och driftsarbeten på elanläggningar samt 
reparationsarbeten på elmateriel. Landskapsstyrelsen kan besluta om begränsningar och 
återkallande av behörighet. 

8 § 

Det är förbjudet att utan landskapsstyrelse.ns tillstånd förvärvsmässigt planera, 
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bygga) reparera och underhålla elanläggningar samt reparera elmateriel om det är fråga 

om verksamhet för vilken landskapsstyrelsen med stöd av 7 § bestämt behörighets

villkor. Tillstånd behövs dock inte för planering eller byggande av sådana transportabla 

'~!anläggningar som är jämförbara med elmateriel och om vilka bestäms i 32 §. 

Tillstånd som avses i 1 rnom. skall beviljas om sökanden eller en person som är 

anställd av honom är behörig att leda den verksamhet som avses i tillståndet, sökanden 

har rätt att idka näring i landskapet, sökanden har tillgång till sådana utrymmen och 

arbetsredskap som behövs och sökanden har andra sådana förutsättningar som krävs för 

att han skall kunna sörja för elsäkerheten. Till tillståndet kan fogas sådana villkor och 

anvisningar som behövs för att undvika fara och störning som avses i 4 §. 

Landskapsstyrelsen kan begränsa den tillståndspliktiga verksamheten om det vid 

övervakning visar sig att den som fått tillstånd inte fö\jer denna lag eller de 

bestämmelser som utfärdats med stöd av den. 

Landskapsstyrelsen kan förbjuda tillståndshavaren att bedriva verksam-heten om 

tillståndshavaren fortgående bryter mot tillståndsvillkoren eller mot bestämmelserna 

eller om tillståndshavaren fortlöpande lämnar vilseledande eller bristfälliga uppgifter i 
samband med övervakningen eller besiktningarna. 

Landskapsstyrelsen kan återkalla tillståndet om någon av de i 2 mom. nämnda 

förutsättningarna för tillståndet upphör och tillståndshavaren trots uppmaning inte inom 

skälig tid avhjälper bristen eller om en tillståndshavare som fått verksamhetsförbud inte 

inom skälig tid avhjälper bristen. 

11 § 

Tillstånd kan beviljas enskilda personer, samfund eller inrättningar. 

21 § 

I 1 mom. avsett tillstånd erfordras inte för 

1) byggande av ett kraftverk som inte är tillståndspliktig enligt internationella 

avtalsförpliktelser som innefattar även landskapet och vars generatorers märkeffekt är 

sammanlagt högst 10.000 kilowatt eller en elöverföringsanläggning vars märkspänning 

är högst 20 kilovolt, om dessa tas upp i den detaljerade delen av gällande 

elförsörjningsplan och om det av planen framgår att byggandet skall inledas under de 

två första åren av planens giltighetstid; inte heller för 

21a § 

Tillstånd för konvertering av ett kraftverk som avses i 21 § till att använda andra 

bränslen skal.I sökas hos landskapsstyrelsen om internationella avtalsförpliktelse som 
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innefattar även landskapet förutsätter detta. 

22 § 

Landskapsstyrelsen skall bevilja tillstånd till byggande av ett kraftverk eJler en 

elöverföringsanläggning som avses i 21 § 1 mom. och konvertering av ett kraftverk 

som avses i i 21a § om 
1) kraftverket eller elöverföringsanläggningen byggs i enlighet med den detaljerade 

delen av gällande elförsörjningsplan; och 
2) vägande skäl att avslå ansökan inte föreligger. 

- - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Då tillstånd beviljas skall de förutsättningar beaktas och de villkor fogas till 

tillståndet som internationella avtalsförpliktelser som innefattar även landskapet 

förutsätter. 

25 § 

För att undvika fara och störning som avses i 4 § skall elmateriel och elanlägg
ningar besiktigas och planering, byggande, tillverkning, reparation, underhåll och 
användning av sådana samt efterlevnaden av denna lag och med stöd av den utfärdade 

bestämmelser överval<as på sätt som bestäms i detta kapitel. 

26 § 

Övervakningen och besiktningen ankommer på Iandskapsstyrelsen. 
Landskapsstyrelsen biträds vid be.siktningarna, dock inte vid besiktningar som 

avses i 27 §) av besiktningsmän som förordnats av landskapsstyrelsen. 

27 § 

Elverk som levererar elektricitet direkt till allmänt bruk skall, under övervakning 
av landskapsstyrelsen, ombesörja besiktningar av elanläggningar som skall anslutas til1 

dess distributionsnät och som betjänar en fastighets interna elförsörjning samt andra 
elanläggningar som till sin art och omfattning är jämförbara med dessa och har en 
markspänning av högst 1. 000 volt och därtill eventuellt hörande transformator med en 

märkspänning av högst 20 kilovolt, om inte landskapsstyrelsen särskilt förordnat att 
elanläggningen skall besiktigas genom landskapsstyrelsens försorg. 

27a § 

Övervakning och besiktning kan på det sätt och i den utsträckning som land
skapsstyrelsen bestämmer grunda sig på test som har utförts av övervakade testnings
och besiktningsorgan inom landskapet eller utanför landskapets gränser och på de 
metoder för säkerställande av att kraven uppfylls som dessa tillämpar och på intyg som 

de har utfärdat. 
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Landskapsstyrelsen utfärdar föreskrifter om de rättigheter och skyldigheter som i 

landskapet verksamma övervakade testning- och besiktningsorgan har och som hänför 

sig till säkerställande av att elmateriel och elanläggningar uppfyller fordringarna samt 

om de förntsättningar de övervakade testning- och besiktningsorganen som avses i 1 

mom. skall uppfylla och hur detta skall konstateras. 

28 § 

Den som utför eller är ansvarig ledare för besiktningarna får inte inom elverk eller 

annat företag vara i en sådan ställning att hans opartiskhet som inspektör äventyras. 

Den som är anställd vid ett elverk får dock utföra besiktningar som avses i 27 §. 

29 § 

Innehavare av elanläggning skall för besiktning och övervakning anmäla om 

ibrukiagande av ny eller ändrad elanläggning till den som ombesörjer besiktningen av 

anläggningen. Anmälan skall inlämnas inom av landskapsstyrelsen föreskriven tid. 

32 § 

Den som i landskapet saluför, överlåter eller exporterar elmateriel eller därmed 

jämförbar transportabel ela.nläggning skall kunna påvisa att produkten eller dess 

tillverkning uppfyller de krav som ställs i eller med stöd av 4§. 

Landskapsstyrelsen kan dock bestämma att det för elmateriel eller elanläggning av 

viss typ eller avsedd för viss användning 

1) inte behövs dokumentering, 

2) krävs besiktning och godkännande av landskapsstyrelsen före försäljning, 

överlåtelse eller ibruktagning eller 
3) krävs att tillverkaren eller importören inom en viss tid gör en anmälan till 

landskapsstyrelsen. 

33a § 

Om det konstateras att elmateriel eller utrustning av någon viss typ 1 som saluförs 

eller är avsedd att saluföras, inte uppfyller de krav som ställs i eller med stöd av 4 §, 

kan landskapsstyrelsen 

1) temporärt eller varaktigt förbjuda tillverkning, distribution och marknadsföring 

av en sådan produkt, 

2) kräva att sådana ändringar görs i produkten eller tillverkningsprocessen att 

produkten uppfyller de krav som ställs i eller med stöd av 4 § samt kräva att detta 

·påvisas med hjälp av test som utförts av ett övervakat testningsorgan eller med hjälp av 

sådana metoder för säkerställande av att kraven uppfylls som övervakade 
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besiktningsorgan tillämpar, 

3) om de förbud och ändringar som avses i 1 och 2 punkterna inte är tillräckliga, 
förordna att en produkt som försäljaren, tillverkaren eller importören har i sin 
besittning skall förstöras eller, om detta inte är ändamålsenligt, bestämma om andra 
åtgärder skall vidtas med produkten samt 

4) ålägga den som säljer, tillverkar eller importerar en produkt att offentligt 

informera om risker som ansluter sig till produkien eller själv ge sådan information på 
försäljarens, tillverkarens eller importörens bekostnad. 

Vad som bestäms i 1 mom. gäller i tillämpliga delar även sådant elmateriel som är 
avsett för export från landskapet. 

34 § 

För övervaknings- och besiktningsåtgärder samt övriga prestationer, som avses i 
denna lag eller med stöd av den utfärdade föreskrifter och som utförs av elverk kan 

avgifter uppbäras i enlighet med vad landskapsstyrelsen bestämmer. 

35 § 

För övervakningen av elsäkerheten kan landskapsstyrelsen fastställa att ett särkilt 
märke skall användas för att ange att elmateriel eller därmed jämförbar transportabel 

elanläggning uppfyller de krav som ställs i eller med stöd av 4 §. 

Landskapsstyrelsen bestämmer när och i vilken utsträckning varje enskilt märke 
skall eller får användas i landskapet eller på materiel och anläggningar som skall 
exporteras. 

52 § 

Besvär får inte anföras över beslut som handels- och industriministeriet fattat i 
egenskap av besvärsmyndighet i annat fall än då fråga är om lagligheten av beslut om 

avslag på en i 8 § l mom. avsedd tillståndsansökan eller återkallande av tillstånd enligt 
8 § 5 mom. 

54 § 

Den som utför besiktningar som avses i denna Jag eller med stöd av den utfärdade 
bestämmelser har rätt att för övervakningen av att bestämmelserna iakttas få granska 
anläggningens samtliga delar samt elanläggningens eller elmaterielens tillverknings-, 
byggnads-, reparations-, underhålls-, lager-·, försäljnings- och driftsställen och få för 
övervakningen och besiktningen behövliga uppgifter om sådana delar, anläggningar och 
materiel samt, om det är nödvändigt för övervakningen, få en behövlig mängd materiel 
som provexemplar. 

Ett provexemplar som avses i 1 mom. skall ersättas enligt gängse pris om närings
idkaren kräver det och det inte vid granskningen framgår att materielet inte uppfyller 
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kraven i denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser. 

55 § 

Utan hinder av 1 mom., har landskapsstyrelsen rätt att till inhemska eller utländska 
officiella organ som övervakar elsäkerheten lämna uppgifter som behövs för 
undvikande av sådan fara som elmate1iel eller elanläggningar kan medföra. 

57 § 

Polismästaren har rätt att på begäran av landskapsstyrelsen förordna om beslag
tagande av elmateriel som avses i 32 § 2 mom. och som är till salu och inte på 
behörigt sätt har besiktigats och godkänts. 

58 § 

Polismyndighet och tullmyndighet skall vid behov ge handräckning vid övervak
ningen av efterlevnaden av denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser 
samt vid verkställigheten av beslut om användande av tvångsmedel som avses i 31, 33, 
33a och 56 §§ denna lag. 

Utan hinder av sekretessstadganden som gäller lämnande av upplysningar har 
landskapsstyrelsen rätt att av de myndigheter som svarar för övervakningen av import 
och export få uppgifter om namnet på den som har importerat elmateriel eller elanlägg
ningar, materielens eller anläggningarnas art och mängd samt tidpunkten för importen. 

Denna lag träder i kraft den 1993. 
De beslut om förhandsbesiktning och övervakning som utfärdats med stöd av 32 § 

ellagen, sådan den lyder i ellagen den 12 juli 1982 för landskapet Åland, skall tillämpas 
tills landskapsstyrelsen bestämmer annat. 

Mariehamn den 29 december 1992 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

Lagberedningssekreterare Lotta Wickström-Johansson 





Bilaga I 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av ellagen för landskapet Aland 

I enlighet med lagtingets beslut 

ändras i ellagen den 12 juli 1982 för landskapet Åland (38/82) 4 §, 5 § 1 och 2 mom, 

7 §, 8 §, 11 § 2 mom., 21 § 2 rnom. 1 p., 22 § 1 mom., 25-28 §§, 29 § 1 mom., 32 

§, 34-35 §§, 52 §, 54 § och 57 § 1 mom samt 

fogas till 1 § ett nytt 2 mom., till 22 § ett nytt 4 mom., till 55 § ett nytt 2 mom., och 

till 58 § ett nytt 2 mom. samt till lagen nya 21a, 27a och 33a §§ som följer: 

Gällande lydelse 

1 § 

(nytt mom.) 

4 § 

Elmateriel och elanläggningar skall 

planeras, byggas, tillverkas och repareras 

samt underhållas och användas på ett 

sådant sätt att de inte medför fara för liv, 

hälsa eller egendom och att de inte medför 

oskälig störning för omgivningen. 

5 § 

Denna lag tillämpas även på telefon-, 

telegraf-, radio- och övriga kommunika

tionsanordningar och -anläggningar samt på 

Föreslagen lydelse 

1 § 

Genom landskapsförordning kan 

bestämmas att denna lag inte skall tillämpas 

till den del det i eller med stöd av någon 
annan lag bestäms om nödvändiga åtgärder 

för att undvika fara eller störning som 

avses i 4 §. 

4 § 

Elmateriel och elanläggningar skall 

planeras, byggas, tillverkas, repareras, 

underhål]as och användas så att de inte 

me<lför fara för liv, hälsa eller egendom 

och så att de inte elektriskt, elektro
magnetiskt eller på något annat sätt 
medför oskälig störning för omgivningen 

samt så att deras funktion inte lätt 

utsätts för elektriska eller elektro
magnetiska störningar. 

5 § 

Denna lag skall tillämpas på telc- t 

telcterminal- och radioanläggningar till 

den del de kan orsaka sådan fara som 
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databehandlingsanordningar, apparater för 

medicinskt bruk ävensom övriga motsva

rande anordningar och anläggningar till den 
del dessa kan förorsaka i 4 § avsedd fara 

eller störning. 

Denna lag tillämpas inte på elrnateriel 

och elanläggningar som levereras till ort 

utanför landskapet. 

7 § 

Landskapsstyrelsen kan bestämma att 

den som utför planerings-, byggnads-, 

reparations-, service- och driftsarebeten på 

elanläggningar samt reparationsarbeten på 

elmateriel skall inneha viss kompetens. 

8 § 

Det är förbjudet att utan landskaps

styrelsens tillstånd förvärvsmässigt planera, 

bygga, reparera och undrehålla elanlägg

ningar samt reparera elrnateriel. 

Tillstånd som avses i 1 mom. skall 

beviljas om sökanden eller person i hans 

anställning är kompetent att leda i 

tillståndet avsedd verksamhet, sökanden 
äger rätt att idla näring i landskapet och har 

tillgång till sådana utrymmen och 

arbetsredskap som bör anses erfprderliga. 

Till beslut angående tillstånd kan fogas 

villkor och anvisningar vilka är påkallade 

för undvkande av fara och störningar som 

avses i 4 §. 

Landskapsstyrelsen kan återkalla 

tillstånd som lämnats enligt morn. om 

tillståndshavaren fortgående bryter mot 

avses i 4 §. För anläggningarna gäller i 

fråga om störning dessutom vad som 

bestäms i 44 ~ 48 §§. 

Lagen tillämpas på elmateriel och 

elanläggningar som levereras till ort utanför 

landskapets gränser till den del inter~, 

nationella avtalsförpliktelser som omfat

tar landskapet förutsätter detta. 

7§ 

Landskapsstyrelsen beslutar om 

behörigbetsvillkor för den som utför 
planerings-, byggnads, reparations-, under~ 

hålls- och driftsarbeten på elanläggningar 

samt reparationsarbeten på elmateriel. 

Landskapsstyrelsen kan besluta om 

begränsningar och återkallande av 

behörighet. 

8 § 

Det är förbjudet att utan landskaps

styrelsens tillstånd förvärvsmässigt planera, 

bygga, reparera och underhålla elanlägg

ningar samt reparera elmateriel om det är 

fråga om verksamhet. för vilken land

skapsstyrelsen med stöd av 7 § bestämt 

behör\ghetsvillkor. Tillstånd behövs dock 

inte för planering eller byggande av 
sådana transportabla elanläggningar som 

är jämförbara med elmateriel och om 
vilka bestäms i 32 §. 

Tillstånd som avses i 1 mom. skall 

beviljas om sökanden eller en person som 

är anställd av honom är behörig att leda 

den verkliamhet som. avs{>s i tillståndet, 

sökanden har rätt att idka näring i 

landskapet, sökanden har tillgång till 

sådana utrymmen och arbetsredskap som 



tillståndsvillkoren eller om någon av de i 2 

mom. avsedda förutsättningarna för 

beviljande av tillstånd upphör och 

tillståndshavaren trots uppma.11ing inte inom 
skälig tid avhjälper bristen. 

11 § 

Tillstånd kan beviljas finsk med

borgare, inhemskt samfund eller inhemsk 

inrättning. 

21 § 

I 1 mom. avsett tillstånd erfordras inte 

för 
l) byggande av kraftverk vars gene-

Bilaga JlJ 
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behövs och sökanden har andra sådana 
förutsättningar som krävs för att han 
skall kunna sörja för elsäkerheten. Till 
tillståndet kan fogas sådana villkor och 

anvisningar som behövs för att undvika 
fara och störning som avses i 4 §. 

L.audskapsstyrelsen kan begränsa 
den tillståndspliktiga verksamheten om 
det vid övervakning visar sig att den som 
fått tillstånd inte följ er denna lag eller de 

bestämmelser som utfärdats med stöd av 
den. 

Landskapsstyrelsen kan förbjuda 
tillståndshavaren att bedl'iva verksam
heten om tnlståndshavaren fortgående 
bryter mot tillståndsvillkoren eller mot 
bestämmelserna eller om tillstånds
havaren fortlöpande länmar vilseledande 
eller bristfälliga uppgifter i samband 
med övervakningen eller besiktningan1a. 

Landskapsstyrelsen kan återkalla 
tillståndet om någon av de i 2 mom. 
nämnda förutsättningarna för tillståndet 
upphör och tillståndshavaren trots 
uppmaning inte inom skälig tid avhjälper 
bristen eller om en tillståndshavare som 
fått ve:rksamhetsförbud inte inom skälig 
tid avhjälper bristen. 

11 § 

Tillstånd kan beviljas enskilda 

personer, samfund eller inrättningar. 

21 § 

I 1 rnom. avsett tillstånd erfordras inte 

för 
1) byggande av ett kraftverk som inte 
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ratorers märkeffekt är sammanlagt högst 

· · 10.000 kilowatt eller elöverförings-

anläggning vars märkspänning är högst 20 

kilovolt vilka upptages i den detaljerade 

delen av gällande elförsörjningsplan, om 

det av planen framgår att byggandet skall 

inledas under de två första åren av planens 

giltighetstid; inte heller för 

(ny §) 

22 § 

Landskapssty.relsen skall bevilja 

tillstånd till byggande av i 21 § 1 mom. 

avsedda kraftverk eller elöverförings

anläggningar om 

1) kraftverket eller elöverförings

anläggningen byggs i enlighet med vad 

därom är sagt i den detaljerade delen av 

gällande elförsofjningsplan; och 

2) vägande skäl att avslå ansökan inte 

föreligger. 

(nytt 4 mom.) 

är tilhiåudspliktig enligt internationella 
avtat"förpliktelser som itmefattar även 
landskapet och vars generatorers märk

effekt är sammanlagt högst 10.000 kilowatt 

eller en elöverföringsanläggning vars märk

spänning är högst 20 kilovolt, om dessa tas 

upp i den detaljerade delen av gällande 

elförsörjningsplan och om det av planen 
framgår att byggandet skall inledas under 

de två första åren av planens giltighetstid; 

inte heller för 

21a § 

Tillstånd för konvertering av ett 
kraftverk som avses i 21 § till att 
använda andra bränslen skall sökas hos 
landskapsstyrelsen om internationella 
avtalsförpHktelse som innefattar även 
landskapet förutsätter detta. 

22 § 

Landskapsstyrelsen skall bevilja 

tillstånd till byggande av ett kraftverk eller 

en elöverföringsanläggning som avses i 21 
§ 1 mom. och konvertering av ett kraft
verk som avses i i 21a § om 

1) kraftverket eller elöverförings

anläggningen byggs i enlighet med den 

detaljerade delen av gällande elförsörj

ningsplan; och 

2) vägande skäl att avslå ansökan inte 

föreligger. 

Då tillstånd beviljas skall de 
förutsättningar beaktas och de villkor 
fogas tm tillståndet som internationella 
avtalsförpliktelser som innefattar även 
landskapet förutsätter. 



25 § 

För undvikande av fara och störning 
som avses i 4 § skall elmateriel och elan
läggningar besiktigas samt efterlevnaden av 
denna lag och med stöd av den utfärdade 
bestämmelser övervakas på sätt i detta 
kapitel stadgas. 

26 § 

Övervakningen och besiktningen 

ankomrner på landskapsstyrelsen. 
La11.dskapsstyrelsen biträds vid 

besiktningarna, dock inte vad beträffar i 27 

§ nämnda ibruktagrungsbesiktningar, av 
besiktningsmän som förordnats av land

skapsstyrelsen. 

27 § 

Elverk som levererar elektricitet direkt 

till allmänt bntk skall, under övervakning 
av landskapsstyrelsen, ombesörja 
ibruktagningsbesiktningar av elanlägg

ningar som skall anslutas till dess distri

butionsnät och som betjänar fastighets 
interna elförsö1jning samt andra till sin art 
och omfattning därmed jämförbara elan
läggningar med en märkspänning av högst 
1.000 volt och därtill eventuellt hörande 
transformator med en märkspänning av 
högst 20 kilovolt, om inte landskaps
styrelsen särskilt förordnat att elan
läggningen skall besiktigas genom land
skapsstyrelsens försorg. 

(ny§) 
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25 § 

För att undvika fara och störning som 
avses i 4 § skall elmateriel och elanlägg
ningar besiktigas och planering, 
byggande, tillverkning, reparation, 
underhåll och användning av sådana 
samt efterlevnaden av denna lag och med 
stöd av den utfärdade bestämmelser över

vakas på sätt som bestäms i detta kapitel. 

26 § 

Övervakningen och besiktningen 
ankommer på landskapsstyrelsen. 

Landskapsstyrelsen biträds vid 

besiktningarna, dock inte vid besiktningar 
som avses i 27 §, av besiktningsmän som 
förordnats av landskapsstyrelsen. 

27 § 

Elverk som levererar elektricitet direkt 

till allmänt bruk skall, under övervakning 
av landskapsstyrelsen, ombesörja besikt
ningar av elanläggningar som skall anslutas 
till dess distributionsnät och som betjänar 

en fastighets interna elförsörjning samt 
andra elanläggningar som till sin art och 
omfattning är jämförbara med dessa och 
har en markspänning av högst 1.000 volt 
och därtill eventuellt hörande transformator 
med en märkspänning av högst 20 kilovolt, 
om inte landskapsstyrelsen särskilt 
förordnat att elanläggningen skall besiktigas 
genom landskapsstyrelsens försorg. 

27a § 

Övervakning och besiktning kan på 
det sätt och i den utsträckning som land~ 
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28 § 

Den som utför eller är ansvarig ledare 
för besiktningarna får inte inom elverk eller 
annat företag vara i en sådan ställning att 
hans opartiskhet som inspektör äventyras. 
Anställd inom elverk får dock utföra i 27 § 

avsedda ibruktagningsbesiktningar. 

29 § 

Innehavare av elanläggning skall för 
besiktning och övervakning anmäla om 

ibruktagande av ny eller ändrad elanlägg
ning till den som ombesörjer ibruktag

ningsbesiktningen av anläggningen. 
Anmälan skall inlämnas inom av landskaps
styrelsen föreskriven tid. 

skapsstyrelsen bestämmer gr.·unda sig på 

test som har utförts av övervakade 

testnings- och besiktningsorgan inom 

landskapet eller utanför landskapets 

gränser och på de metoder för säker

ställande av att kraven uppfylls. som 

dessa tillämpar och på intyg som de har 
utfärdat. 

Landskapsstyrelsen utfärdar 
föreskrifter om de rättigheter och 

skyldigheter som i landskapet verk

samma övervakade testning- och besikt

ningsorgan har och som hänför sig till 
säkerställande av att elmateriel och 

elanläggningar uppfyller fordringarna 

samt om de förutsättningar de över

vakade testning- och be..siktningsorganen 

som avses i 1 mom. skall uppfylla och 

hur detta skall konstateras. 

28 § 

Den som utför eller är ansvarig ledare 
för besiktningarna får inte inom elverk eller 
annat företag vara i en sådan stälJning att 
hans opartiskhet som inspektör äventyras. 
Den som är anställd vid ett elverk får dock 

utföra besiktningar som avses i 27 §. 

29 § 

Innehavare av elanläggning skall för 

besiktning och övervakning anmäla om 
ibruktagande av ny eller ändrad elanJägg
ning till den som ombesörjer besiktningen 
av anläggningen. Anmälan skall inlämnas 
inom av landskapsstyrelsen föreskriven tid. 



Bilaga Vll 
---~-" -·------~------

32 § 

Elmateriel får i landskapet inte 

saluföras, överlåtas eller tas i bruk innan 

materielen vederbörligen besiktigats och 

godkänts av landskapsstyrelsen på sätt och 
i utsträckning som landskapsstyrelsen 

bestämmer. 
Elmateriel som godkänts för 

användning enligt rikets normer behöver 

inte undergå i 1 mom. avsedd besiktning. 

Detsamma gäller elmateriel som godkänts 

för användning i Sverige, Danmark eller 

Norge enligt för de nordiska länderna 

gällande gemensamma normer. 

(ny §) 

32 § 

Den som i landskapet saluför, över
låter eller exporterar elmateriel eller 
därmed jämförbar transportabel elan
läggning skall kunna påvisa att 
produkten eller dess tillverkning 
uppfyller de krav som ställs i eller med 
stöd av 4§. 

Landskapsstyrelsen kan dock 
bestämma att det för elmateriel eller 
elanfäggning av viss typ eller avsedd för 
viss användning 
1) inte behövs dokumente.ring, 
2) kräfs besiktning och godkännande av 
landskapsstyrelsen före försäljning, 
överlåtelse eller ibruktagning eller 
3) krävs att tillverkaren eller importören 
inom en viss tid gör en anmälan till 
landska psstyrelsen. 

33a § 

Om det konstateras att elmatericl 
eller utrustning av någon viss typ, som 
saluförs eller är avsedd att saluföras, inte 
uppfyller de krav som ställs i eller med 
stöd av 4 §, kan landskapsstyrel~en 
1) temporärt eller varaktigt förbjuda 
tillverkning, distribution och marknads
föring av en sådan produkt, 
2) kräva att sådana ändringar görs i 
produkten eller tillverkningspracessen 
att produkten uppfyller de krav som 
ställ~ i eller med stöd av 4 §samt kräva 
att detta påvisas med hjälp av test som 
utförts av ett övervakat testningsorgan 
eller med hjälp av sådana metoder för 
säkerställande av att kraven uppfylls som 
övervakade besiktningsorgan tillämpar, 
3) om de förbud och ändringar som avses 

i 1 och 2 punkterna inte är tillräckliga, 



Vlll Andfing av ellagen 

34 § 

För övervaknings- och besiktnings
åtgärder samt övriga prestationer, som 

avses i denna lag eller med stöd av den 
utfärdade föreskrifter och som utförs av 
landskapsstyrelsen skall uppbäras avgifter i 
enlighet med vad därom i rikslagstiftningen 
är stadgat. 

35 § 

Landskapsstyrelsen kan fastställa ett 

särskilt märke att användas på i 32 § 1 

mom. avsedd elmateriel utvisande att den 
är besiktigad och godkänd i enlighet med 
gällande bestämmelser. 

52 § 

förordna att en produkt som försäljaren, 
tillverkaren eller importören har i sin 
besittning skall förstöras eller, om detta 
inte är ändamålsenligt, bestämma om 
andra åtgärder skall vidtas med 
produkten samt 
4) ålägga den som säljer, tillverkar elle1· 
importerar en. produkt att offentligt 
informera om risker som ansluter sig till 
produkten eller själv ge sådan informa
tion på försäljarens, tillverkarens eller 
importörens bekostnad. 

Vad som besfä1ns i 1 mom. gäller i 
tillämpliga delar även sådant elmateriel 
som är avsett för export från landskapet. 

34 § 

För övervaknings- och besiktnings-· 
åtgärder samt övriga prestationer, som 
avses i denna lag eller med stöd av den 
utfärdade föreskrifter och som utförs av 
elverk kan avgifter uppbäras i enlighet 

med vad lanclskapsstyrelsen bestämmer. 

35 § 

J'ör övervakningen av elsäkerheten 
kan landskapsstyrelsen fastställa att ett 
särkilt märke skall användas för att ange 
att elmateriel eller därmed jämförbar 
transportabel elanläggning uppfyller de 
krav som ställs i eller med stöd av 4 §. 

Land<ikapsstyrelsen bestämmer när 
och i vilken utsträckning varje enskilt 
mät•ke skall eller får användas i land
skapet eller på materiel och anläggningar 
som skall exporteras. 

52 § 



Besvär får inte anföras över beslut som 
handels- och industriministeriet fattat i · 

egenskap av besvärsrnyndighet i annat fall 

än då fråga är om lagligheten av beslut om 

avslag på en i 8 § 1 mom. avsedd till
ståndsansökan. 

54 § 

Den som utför i denna lag och med 

stöd av den utfärdade bestämmelser 

avsedda besiktningar äger rätt att för 

övervakningen av att bestämmelserna 

iakttages få granska elanläggning jämte till 
den hörande lager och driftställen samt 

lager och försäljningsställen för elmateriel 

samt att erhålla för övervakningen och 

besiktningen erforderliga uppgifter om 
dessa. 

55 § 

(nytt 2 mom.) 

Bilaga IX 
·-----·-----------·--

Besvär får inte anföras över beslut som 
handels- och industriministeriet fattat i 
egenskap av besvärsmyndighet i annat fall 

än då fråga är om lagJigheten av beslut om 

avslag på en i 8 § 1 mom. avsedd tilI
ståndsansökan eller återkallande av 
tillstånd enligt 8 § 5 mom. 

54 § 

Den som utför besiktningar som avses 
i denna lag eller med stöd av den utfärdade 
bestämmelser har rätt att för övervak

ningen av att bestämmelserna iakttas få 

granska efanfäggningens samtliga delar 
samt elanfäggningens eller elmaterielens 
tillverknings-, byggnads-, reparations~, 

underhålls-, lager~, försäljningsw och 
driftsställen och få för övervakningen 
och besiktningen behövliga uppgifter om 
sådana delar, anläggningar och materiel 
samt, om det är nödvändigt för övervakA 

ningen, få en behövlig mängd materiel 
som provexemplar. 

Ett provexemplar som avses i 1 

mom. skall ersättas enligt gängse pris om 
näringsidkaren kräver det och det inte 
vid granskningen framgår att materielet 
inte uppfyller kraven i denna lag eller 
med stöd av den utfärdade 
bestämmelser. 

55 § 

Utan hinder av 1 mom., har 
landskapsstyrelsen rätt att till inhemska 
eller utländska officiella organ som 
över\.·akar elsäkerheten lämna uppgifter 
som behövs för undvikande av sådan 
fara som elmateriel eller elanläggningar 
kan medföra. 



X Ändring av el/agen 

57 § 

Polismästaren har rätt att på begäran av 

landskapsstyrelsen förordna om beslag

tagande av i 32 § avsedd elmateriel som är 

till salu i handeln och som inte veder

börligen besiktigats och godkänts. 

58 § 

Polismyndighet och tullmyndighet skall 

vid behov ge handräckning i ärenden som 

gäller övervakning av efterlevnaden av 

denna lag och med stöd av den utfärdade 

bestämmelser samt ge handräckning vid 
verkställigheten av beslut rörande 

användande av tvångsmedel som avses i 31, 

33 och 56 § denna lag. 

(nytt 2 mom.) 

57 § 

Polismästaren .har rätt att på begäran 

av landskapsstyrelsen förordna om beslag

tagande av elmateriel som avses i 32 § 2 
mom. och som är till salu och inte på 

behörigt sätt har besiktigats och godkänts. 

58 § 

Polismyndighet och tullmyndighet skall 

vid behov ge handräckning vid 

övervakningen av efterlevnaden av denna 

lag och med stöd av den utfärdade 

bestämmelser samt vid verkställigheten av 

beslut om användande av tvångsmedel som 

avses i 31, 33, 33a och 56 §§ denna lag. 

Utan hinder av sekretessstadganden 
som gäller lämnande av upplysningar hat· 

landskapsstyrelsen rätt att av de 
myndigheter som svarar för övervak
ningen av import och export få uppgifter 

om namnet på den som har importerat 
elmateriel eller elanläggningar~ 

materielens eller anläggningarnas art och 
mängd samt tidpunkten för importen. 

Denna lag träder i kraft den 1993. 
De beslut om förhandsbesiktning och 

övervakning som utfärdats med stöd av 
32 § ellagen, sådan den lyder i ellagen 
den 12 juli 1982 för landskapet Åland, 
skall tillämpas tills landskapsstyrelsen 
bestämmer annat. 


