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LAGUTSKOTTETS betänkande nr 14/1971-72
med anledning av Ålands landskapsstyrelses
g_rarrst.nr 1/1972.
framställning till Ålands landsting med
förslag till landskapslag om ändring av
landskapslagen angående elektriska anläggningar i landskapet Åland.
Med anledning av ovannämnda fran:Etällning, var över Landstinget inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet vördsa.Iilt anföra följande:
Utskottet har fäst särskild upprnärksBlnhet vid efterbesiktningen
av elektriska installationer vilken hittills icke kan anses ha fungerat tillfredsställande. Det har uppenbarligen förekommit att vårdslöshet med underhållet av elektriska installationer varit orsaken
till eldsvådor. Den periodiska efterbesiktningen borde .' därför utsträckas också till hushållsinstallationer, åtminstone i sådana fall,
då man vid brandsyn konstaterat förhållanden som ger anledning
till en närmare undersökning.
Stadgandet om typbesiktning av saluförd elektrisk materiel finner
utskottet ändamålsenligt. Det bör do ek observeras att det förekommer
en viss import av materiel på konsumenternas försorg. I dessa fall
är det svårt att anordna en övervakning som skulle få praktisk betydelse. Då likväl denna import till största delen sker från Sverige,
som redan länge tillämpat typbesiktning av elektrisk wateriel , torde
risken för import av underhaltiga varor icke vara s ä rskilt sto r.
I 11 § 4 mom. har utskottet infört ett förtydligande .
Hänvisande till det ovan anförda får utskottet vördsamt föresl å. ~
att Landstinget måtte an taga lagför slaget med följande ändring:
L a n d s k a p s 1 a g

om ändring av landskapslagen angående elektriska anläggningar i
landskapet Åland.

11

§.

Landskaps styrelsen skall ------(2 mom. )-----i bruk.
I 1 § 2 mom. avsedd materiel, som enligt i riket gällande före-

skrifter besiktigats och godkänts för saluföring därstädes, behöver
icke u:nJ ergå motsvarande besiktning förrän den saluföres, överlå tes
elle ;::· tr:i.ges i bruk i landskapet.
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Närvarande i utskottet: ordföranden Dahlman, viceordföranden
Andersson samt ledamöterna Olof M. Jansson, Sundblom och Wideman.
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