LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING
Ändring av ellagen.
1992-93

nr 39

FÖRSLAG
Landskapsstyrelsen förslår att lagtinget antar en ny ändring av ellagen för
landskapet Åland (38/82) . .Ä.ndringen har i huvudsak samma innehåll som den ändring
av ellagen lagtinget antog 29.3.1993 (LSF nr 12/1992-93) och vars 52 § Republikens
President förordnat att förfalla.
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ALLMÄN MOTIVERING
1. Förslagets tidigare behandling

1.1. Lagtinget
Lagtinget antog den 29 mars 1993, med vissa mindre ändringar, landskapsstyrelsens förslag till ändring av ellagen för landskapet Åland, nedan ellagen. Syftet
med ändringen var att ellagens bestämmelser skulle uppfylla de krav som ställs i EESavtalet om elförsörjning och elsäkerhet.

1. 2. Republikens president
Republikens president förordnade den 26 juli 1993 52 § i landskapslagen om
ändring av ellagen att förfalla då lagtinget i denna paragraf överskridit sin behörighet.
Presidentens skrivelse till landskapsstyrelsen har följande lydelse:
"Till Ålands landskapsstyrelse
Ålands lagting har den 29 mars 1993 fattat beslut om antagande
av landskapslag om ändring av ellagen för landskapet åland. Vid
föredragning i statsrådet i dag har jag, efter att ha inhämtat utlåtande

i saken av Ålandsdelegationen och Högsta domstolen, funnit att 52 §
i lagtingsbeslutet innehåller bestämmelser om anförande av besvär
över beslut som handels- och industriministeriet har fattat med
anledning av besvär över beslut av landskapsstyrelsen. Enligt 25 § 2
mom. självstyrelselagen för Åland skall besvär över lagligheten av
landskapsslyrelsens beslut i förvaltningsangelägenheter anföras hos
förvaltningsdomstolen. Då lagtingsbeslutet står i strid med detta
stadgande har lagtinget på denna punkt överskridit sin behörighet.
Med hänvisning till det ovan sagda har jag med stöd av 19 § 2
morn. självstyrelselagen beslutat förordna att 52 § i den förevarande
landskaps lagen skall förfalla. Till övriga delar har jag funnit att något
hinder för att landskapslagen träder i kraft inte föreligger, vilket
landskapsstyrelsen härmed meddelas för kännedom.
Helsingfors, i statsrådet den 26 juli 1993
Republikens President
Mauno Koivisto
Minister Heikki Haavisto"

2

Andring av ellagen

1. 3. Landskapssryrelsen.
Landskapsstyrelsen beslöt den 31 augusti 1993 att hela landskapslagen om ändring
av ellagen skall förfalla då lagstiftning som enligt 22 § 2 mom. självstyrelselagen
fordras för ett beslut om ilaaftträdande av lagen till den del inte förordnas att förfalla
av Republikens president inte ännu antagits av lagtinget.

2. Landskapsstyrelsens förslag
Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar ett nytt förslag till ändring av
ellagen. I förslaget är de bestämmelser ändrade som i landskapsstyrelsens tidigare
förslag utgjorde en behörighetsöverslaidning samt de bestämmelser om ändringssökande i den ursprungliga lagtexten som av samma skäl står i strid med 25 § 2 mom.
självstyrelselagen. I övrigt har lagförslaget samma lydelse som den ändring lagtinget
tidigare antagit.
Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag.

};uiring av el/agen
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LANDSKAPSLAG
om ändring av ellagen för landskapet Åland
I enlighet med lagtingets beslut
upphävs 51 § 1 och 2 mom. och 52 § ellagen den 12 juli 1982 för landskapet Åland
(38/82),
ändras 4-5 §§, 7-8 §§, 11 § 2 mom., 21 § 2 mom. 1 p., 22 § 1 mom., 25-27 §§, 28
§ 3 mom., 29 § 1 morn., 32 §, 35 §, 51-52 §§, 54 §, 57 § 1 mom. och 58 §samt

fogas till l §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 2 la, 27 a, 33a och 34 §§ som följer:

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 elaQläggningar 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 eller störning som avses i 4 §.
Lagen tillämpas på el materiel 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 plan,erings-,
byggnads, reparations-, underhålls- och driftsarbeten på elanläggningar . samt
reparationsarbeten på el materiel. Landskapsstyrelsen kan besluta om begränsningar och
återkallande av behörighet.

8§
Det är förbjudet att utan landskapsstyrelsens tillstånd förvärvsmässigt planera,
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bygga, reparera och underhålla elanläggningar samt reparera el materiel om det är fråga
om verksamhet för vilken landskapsstyrelsen med stöd av 7 § beslutat om behörighetsvillkor. Tillstånd behövs dock inte för planering eller byggande av sådana transportabla
danläggningar 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 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 följer denna lag eller de
bestämmelser som utfärdats med stöd av den.
Landskapsstyrelsen kan förbjuda tillståndshavaren att bedriva verksamheten 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 vars generatorers rnärkeffekt är sammanlagt högst

10.000 kilowatt och som inte är tillståndspliktigt enligt internationella avtalsförpliktelser
som omfattar landskapet 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

2la §
Tillstånd för konvertering av ett kraftverk som avses i 21 § till att använda andra
bränslen skall sökas hos landskapsstyrelsen om internationella avtalsförpliktelse som
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omfattar 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 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 omfattar även landskapet
förutsätter.

25 §
För att undvika fara och störning som avses i 4 § skall elmateriel och elanläggningar besiktigas och planering, byggande, tillverkning, reparation, underhåll och
användning av sådana samt efterlevnaden av denna lag och med stöd av den utfärdade
bestämmelser övervakas 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 övervalming
av landskapsstyrelsen, ombesörja besiktningar av elanläggningar som skall anslutas till
dess distributiönsnät 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 landskapsstyrelsen bestämmer grunda sig på test som har utförts av övervakade testningsoch 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 förutsättningar 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
ibruktagande 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 till ort utanför landskapets gränser
levererar elmateriel eller därmed jämförbar transportabel elanläggning skall kunna
påvisq. 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 den som för in en produkt i landskapet inom en viss
tid gör en anmälan till landskapsstyrelsen.

33a §
Om det konstateras att elmateriel 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 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
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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,
förordna att en produkt som försäljaren, tillverkaren eller den som fört in en produkt
i landskapet 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 för in i landskapet en produkt att
offentligt informera om iisker som ansluter sig till produkten eller själv ge sådan
information på bekostnad av försäljaren, tillverkaren eller den som fört in produkten i
landskapet.
Vad som bestäms i 1 mom. gäller i tillämpliga delar även sådant elmateriel som är
avsett för leverans till ort utanför landskapets gränser.
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 Iandskapsstyrelsen bestämmer.
35 §
För övervakningen av elsäkerheten kan landskapsstyrelsen fastställa att ett särkilt
märke skall användas för att ange att elmateriel eller därmed jämförbar transport.abel
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
levereras till ort utanför landskapets gränser.

54 §
Den som utför besiktningar som avses i denna lag 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 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 §
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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 elmateriel eller elanläggningar kan medföra.
57 §
Polismästaren har rätt att på begäran av landskapsstyrelsen förordna om beslagtagande 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 tvångs medel 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
leveranser till och från orter utanför landskapet få uppgifter om namnet på den som fört
in elmateriel eller elanläggningar i landskapet, materielens eller anläggningarnas art och
mängd samt tidpunkten för införseln.

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 8 september 1993

Vicelantråd

Harriet Lindeman

Lagbered ni ngssekreterare

Lotta Wickström-Johansson

Bilaga
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LANDSKAPSLAG
om ändring av ellagen för landskapet Åland
I enlighet med lagtingets beslut
upphävs 51 § 1 och 2 mom. och 52 § ellagen den 12 juli 1982 för landskapet Åland
(38/82),
ändr~s

4-5 §§, 7-8 §§, 11 § 2 mom., 21 § 2 mom. 1 p., 22 § 1 mom., 25-27 §§, 28
§ 3 ,mom., 29 § 1 mom., 32 §, 35 §, 51-52 §§, 54 §, 57 § 1 mom. och 58 § samt
fogas till 1 § ett nytt 2 mom., till 22 § ett nytt 4 mom., till 55 § ett nytt 2 rnom., och
till 58 § ett nytt 2 mom. samt till lagen nya 21a, 27 a, 33a och 34 §§ som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

1§

1§

(nytt mom.)

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 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.

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§

5§

Denna lag tillämpas även på telefon-,
telegraf-, radio- och övriga kommunikationsanordningar och -anläggningar samt på

Denna lag skall tillämpas på tele-,
teleterminal- och radioanläggningar till
den del de kan orsaka sådan fara som
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Föreslagen lydelse

Gällande lydelse

databehandlingsanordningar, apparater för
medicinskt bruk ävensom övriga motsvarande anordningar och anläggningar till den
del dessa kan förorsaka i 4 § avsedd fara

avses i 4 §. För anläggningarna gäller i
fråga om störning dessutom vad som
bestäms i 44 - 48 §§.

eller störning.
Denna lag tillämpas inte på elmateriel
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.

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 §

8 §
Det är förbjudet att utan landskapsstyrelsens tillstånd förvärvsmässigt planera,
bygga, reparera och undrehålla elanläggningar samt reparera elmateriel.
Tillstånd som avses i 1 mom. skall
beviljas om sökanden eller person i hans
anställning är kompetent att leda
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

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

kan

återkalla

Det är förbjudet att utan landskapsstyrelsens tillstånd förvärvsmässigt planera,
bygga, reparera och underhålla elanläggningar samt reparera elmateriel om det är
fråga om verksamhet för vilken landska psstyrelsen med stöd av 7 § beslutat
om behörighetsvillkor. 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 verksamhet som avses i tillståndet,
sökanden har rätt att idka näring i

11

Bilaga

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

sökanden har tillgång till

tillstånd som lämnats enligt 1 mom. om

landskapet,

tillståndshavaren

fortgående bryter mot

sådana utrymmen och arbetsredskap som

tillståndsvillkoren eller om någon av de i 2
och

behövs och sökanden har andra sådana
förutsättningar som krävs för att han
skall kunna sörja för elsäkerheten. Till

tillståndshavaren trots uppmaning inte inom

tillståndet kan fogas sådana villkor och

skälig tid avhjälper bristen.

anvisningar som behövs för att undvika

mom.

avsedda

beviljande

av

förutsättningarna
tillstånd

upphör

för

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 följer denna lag eller de
bestämmelser som utfärdats med stöd av
den.
Landskapsstyrelsen kan förbjuda
tillståndshavaren att bedriva verksamheten om tillståndshavaren fortgående
bryter mot tillståndsvillkoren eller mot
bestämmelserna eller om tillstånds~
havaren 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 §

11 §

- - - - -\Tillstånd
kan
beviljas
enskilda
personer, samfund eller inrättningar.
--

Tillstånd

kan

beviljas

finsk

med-

borgare, inhemskt samfund eller inhemsk
inrättning.

-

- -

-

- - - - - -

----

- - - - -
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F'öreslagen lydelse

Gällande lydelse

21 §

21 §
----

I 1 mom. avsett tillstånd erfordras inte
för

- - - - - - - - - - - - - .- -

-.~.-

-- ---

I 1 mom. avsett tillstånd erfordras inte
för

1) byggande av kraftverk vars gene-

ratorers märkeffekt är sammanlagt högst
10. 000 kilowatt eller elöverföringsan läggning 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§)

1) byggande av ett kraftverk vars
generatorers märkeffekt är .sammanlagt
högst 10.000 kilowatt och som inte är
tillståndspliktig enligt internationella
avtalsförpliktelser som innefattar även
landskapet 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 skall sökas bos
landskapsstyrelsen om internationella
avtalsförpliktelse som innefattar även
landskapet förutsätter detta.
22 §
. Landskapsstyrelsen
skall
bevilja
tillstånd till byggande av i 21 § 1 mom.
avsedda kraftverk eller elöverföringsanläggningar om
1) kraftverket eller elöverföringsanläggningen byggs i enlighet med vad
därom är sagt i den detaljerade delen av
gällande elförsörjningsplan; och
2) vägande skäl att avslå ansökan inte
föreligger.

22 §
Landskapsstyrelsen
skall
bevilja
tillstånd till byggande av ett kraftverk eller
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
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föreligger.
(nytt 4 mom.)

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

25 §
För undvikande av fara och störning
som avses i 4 § skall elmateriel och elaniäggningar besiktigas samt efterlevnaden av
denna lag och med stöd av den utfärdade
bestämmelser övervakas på sätt i detta
kapitel stadgas.

25 §
För att undvika fara och störning som
avses i 4 § skall elmateriel och elanläggoch
planering,
ningar besiktigas
byggande, tillverkning, reparation,
underhåll och användning av sådana
samt efterlevnaden av denna lag och med
stöd av den utfärdade bestämmelser övervakas på sätt som bestäms i detta kapitel.

26 §
Övervakningen och besiktningen
ankommer på landskapsstyrelsen.
Landskapsstyrelsen biträds vid
besiktningarna, dock inte vad beträffar i 27
§ nämnda ibruktagningsbesiktningar, av
besiktningsmän som förordnats av landskapsstyrelsen.

26 §

27 §
Elverk som levererar elektricitet direkt
till allmänt bruk skall, under övervakning
av landskapsstyrelsen, ombesörja
ibruktagningsbesiktningar av elanläggningar som skall anslutas till dess distributionsnät och som betjänar fastighets
interna elförsörjning samt andra till sin art
och omfattning därmed jämförbara elanläggningar med en märkspänning av högst
1.000 volt och därtill eventuellt hörande

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

27a §

(ny §)

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.

Övervakning och besiktning kan på
det sätt och i den utsträckning som landskapsstyrelsen 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.
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 ebnateriel och
elanläggningar uppfyller,. fordringarna
samt om de förutsättningar 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 §.
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29 §

Innehavare av elanläggning skall för

Innehavare av elanläggning skall för

besiktning och övervakning anmäla om

besiktning och övervakning anmäla om

ibruktagande av ny eller ändrad elanlägg-

ibruktagande av ny eller ändrad elanlägg-

ning till den som ombesörjer ibruktag-

ning till den som ombesörjer besiktningen

ningsbesiktningen

anläggningen.

av anläggningen. Anmälan skall inlämnas

Anmälan skall inlämnas inom av landskaps-

inom av landskapsstyrelsen föreskriven tid.

av

styrelsen föreskriven tid.

32 §
Elrnateriel får i landskapet inte
saluföras, överlåtas eller tas i bruk innan
materielen vederbörligen besiktigats och
godkänts av landskapsstyrelsen på sätt och
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, överlåter eller till ort utanför landskapets
gränser levererar elmateriel eller därmed
jämförbar transportabel elanläggning
skall kunna påvisa att produkten eller
dess tillverkning uppfyller de krav som
stä Ils i eller med stöd av 4§.
Landskapsstyrelsen kan dock
bestämma att det för elmateriel eller
elanHiggning 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 den som
för in en produkt i landskapet inom en
viss tid gör en anmälan till
landskapsstyrelsen.
33a §
Om det konstateras att elmateriel
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 landskapsstyrelsen
1) temporärt eller varaktigt förbjuda
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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 besiktningsorgan tillämpar,
3) om de förbud och ändringar som avses
i 1 och 2 punkterna inte är tillräckliga,
förordna att Cll produkt SOffi försäljaren,
tillverkaren eller den som fö11 in en
produkt i landskapet 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
impmierar en produkt att offentligt
informera om risker som ansluter sig till
produkten eller själv ge sådan information på bekostnad av försäljarens,
tillverkarens eller den som fört in
produkten i landskapet.
Vad som bestäms i 1 mom. gäller i
tillämpliga delar även sådant elmateriel
som är avsett för leverans till ort utanför
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

34 §
För övervaknings- och besiktningsåtgärder samt övriga prestationer, som
avses i denna lag eller med stöd av den
utfärdade föreskrifter och som utförs av
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landskapsstyrelsen skall uppbäras avgifter i

elve1·k kan avgifter uppbäras i enlighet

enlighet med vad därom i rikslagstiftningen

med vad landskapsstyrelsen bestämmer.

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.

51 §
Över lagligheten av beslut som
landskapsstyrelsen fattat enligt denna lag
eller med stöd av den utfärdade
bestämmelser får besvär anföras hos
högsta förvaltningsdomstolen om inte
annat följer av 2 och 3 mom.
Över laglighten av sådant beslut av
hmdskapsstyrelsen där motsvarande
beslut enligt rikslagstiftningen fattas av
Elinspektionscentralen skall besvär likväl
anföras hos handles- och
industriministeriet. Vid ändringssökande
skall härvid iakttagas vad i lagen om
ändringssökande i förvaltningsärenden
(FFS 154/50) är stadgat.
Landskapsstyrelsens beslut skall
iakttag'ås oberoende av att ändring sökts,
om
inte ministeriet annorlunda
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 levereras till ort utanför
landskapet.

51 §
(l och 2 mom. upphävs)
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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 § 1 mom.
avsedd tillståndsansökan.

52 §
(upphävs)

54 §
Den som utför i denna lag och med
stöd av den utfärdade bestämmelser
avsedda besiktningar äger rätt att för

54 §
Den som utför besiktningar som avses
i denna lag eller med stöd av den utfärdade
bestämmelser har rätt att för" övervak-

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.

ningen av att bestämmelserna iakttas få
granska elanläggningens samtliga delar
samt elanläggningens eller elmatedelens
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
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 §

55 §

(nytt 2 mom.)

Utan hinder av 1 mom., har
landskapsstyrelsen rätt att till inhemska
eller utländska officiella organ som
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övervakar elsäkerheten lämna uppgifter
som behövs för undvikande av sådan
fara som elmateriel eller elanläggningar
kan medföra.
57 §

57 §

Polismästaren har rätt att på begäran av
landskapsstyrelsen förordna om beslagtagande av i 32 § avsedd elmateriel som är

Polismästaren har rätt att på begäran
av landskapsstyrelsen förordna om beslag-

till salu i handeln och som inte veder-

mom. och som är till salu och inte på

börligen besiktigats och godkänts.

behörigt sätt har 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,

tagande av elmateriel som avses i 32 § 2

58 §
Polismyndighet och tullmyndighet skall
behov
ge
handräckning
vid
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.

33 och 56 § denna lag.
(nytt 2 mom.)

Utan hinder av sekretessstadganden
som gälJer lämnande av upplysningar har
landskapsstyrelsen rätt att av de
myndigheter som svarar för övervakningen av leveranser till och från orter
utanför landskapet gränser få uppgifter
om namnet på den som fört in elmateriel
landskapet,
eller elanläggningar i
materielens eller anläggningarnas art och
mängd samt tidpunkten för införseln.

Denna lag träder i kraft den 1
januari 1994.
De beslut om förhandsbesiktning och
övervakning som utfärdats med stöd av
32 § ellagen, sådan den lyder i ellagen
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den 12 juli 1982 för landskapet Åland,
skall tillämpas tills landskapsstyrelsen
bestämmer annat.

