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LAGUTSKOTTETS betänkande N2 20/19 57 över 

landskapsstyrelsens framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag om 

explosionsfarliga ämnen. 

Förenämnda framställning 9 varöver landsting et inbegärt lagutskottets 

utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast 

framhålla följande: 
Såsom av motiveringen framgår, har lagstiftningen i riket såväl 

ifråga om explosiva ämnen som eldfarliga vätskor varit reglerad genom 

administrativa föreskrifter 9 intill dess lagen den 19 juni 1953 om 
explosionsfarliga ämnen (263/53) trädde i kraft den 1 januari 1954, Iä 
ifrågavarande administrativa föreskrifter utfärdats, förordningen om 
explosiva ämnen den 4 december 1915 (86/15) och förordningen om eld
farliga vätskor den 29 mars 1924 (81/24), och användningen av explosi
va och eldfarliga ämnen starkt ökat under årens lopp, är det naturligt 
att förhållandenas utveckling i den allmänna säkerhetens intresse på
kallat en modernisering av hithörande lagstiftning. Rikslageh av den 

19 juni 1953 innehåller de allmänna principerna och grundläggande stad
gandena . i dessa ämnen, medan detaljföreskrifter utfärdas i administra
tiv vägo 

I landskapet Åland gäller ifråga om explosiva ämnen rikets förord~ 

ning av år 1915, som va r i kraft redan då självstyrelsen trädde i funk

tion , ändrad likväl beträffande §§ 70 och 71 genom Ålands landstings 

bes lut av den 15 juli 1932 (ÅFS 13/32), och ifråga om eldfarliga v'äts- · 

kor förordningen av år 1924, som trädde i kraft genom landstingets den 

15 maj 1925 utfärdade beslut (ÅFS l~/25) • dock med av förhållandena 

påkalla de ändringar av §§ 21 och 26 ~ Dessa båda landstingsbeslut fat

tades i lagstiftningsordning och ha därför karaktären av landskapsla
gar . 

Föreliggande framställning syftar till att jämväl i landskapet kon

centrera bestämmelserna om hanteringen av explosiva ämnen och eldfarli
ga vätskor samt att anpassa även landskapslagstiftningen efter utveck
lingens krav, Lagförslaget innehåller samma allmänna och grundläggande 
bestämmelser som rikets lag om explosionsfarliga ämnen, medan detalj
föreskrifter skola meddelas genom lands kapsförordning. 

Möjlighet att genom såd~n förord~ing utfärda närmare föreskrifter 
angående verkställighet och tillämpning av landskapslag skapades genom 
den nya självstyrelselagen (§ 13 sista momentet), Förutsättning härför 
är, att landstinget i landskapslag bemyndigat landskapsstyrelsen att 
Vid behov meddela sådana föreskrifter. I stadgandet f år enligt utskot

tets mening likväl icke inläggas sådan innebörd , a tt la~dstinget skulle 
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vara berättigat att på landskapsstyrelsen delegera sin lagstiftnings

rätt, d.v.s. rätten att stifta, ändra, förklara och upphäva landskaps

lag, respektive i lagstiftningsordning fattat landstingsbeslut. Icke 

heller synes detta vara önskvärt som en praktisk konsekvens av den nya 

självstyrelselagen. Fastmer synes självstyrelselagens uttryck "vid be

hov" understryka, att l andsKapsförordning skall omfatta endast bestäm

melser av mindre bärvidd. 
Då landskapsstyrelsen i sin motivering med hänvisning till § 18, 

rätteligen ~ 17, föreslår införande av uttryckligt stadgande, att de 
bestämmelser i landskap~lagen, som icke genom densamma skola anses upp
hävda, kunna upphävas genom landskapsförordning, går landskapsstyrelsen 
längre än självstyrelselagen avsett~ I lagstiftningsväg antagna stad

ganden kunna enligt utskottets uppfattning upphävas endast i lagstift

ningsordning, och självstyrelselagen kan icke anses ,medgiva landstingt 

rätt att på landskapsstyrelseri delegera sin rätt att upphäva landskaps~ 

lag. 
' 

I lagförslagets § 17 föres lås i övrigt, att landskapslageh omedelbart 
I . . , 

skall träda i kraft och att genöm densamma de stadganden i förordningen 

den 4 december 1915 och ,i l aridskapslagen den 15 maj 1925, som stå i 

strid med landskapslagen, skola upphävas. Härom kan utskottet förena 

sig, ehuru lagen, så avfattad, blir svårbegriplig. Dess praktisk:k ''till

lämpning kommer att bliva beroende av de bestämmelser, som förutsättas 

bliva utfärdade genom den i § 16 nämnda landskapsförordningen, och denna 

åter borde utarbetas i så god tid, att den kan publiceras samtidigt som 

landskapslagen. Sedan landskapsförordningen utfärdats, måste landskaps

lag slutligen antagas för att bringa ur kraft de bestämmelser, som fort

farande blivit gällande. Det hade utan tvivel varit redigare, om land
skapsstyrelsen samtidigt med lagförslaget om explosionsfarliga ämnen 

kunnat förelägga landstinget förslag till landskapslag om införande av 

denna l ag, på sätt tidigare förfarits beträffande lagstiftningen om all
männa vägar i landskapet. 

Ovanberörda den 15 jUli 1932 utfärdade landstingsbeslut om ändring 
av §§ 70 och 71 i förordningen om explosiva ämnen borde under. alla för
hållanden få kvarstå såsom självständig landskapslag, ända tills inne

~ållet i detsamma kan inarbetas i den förutsatta landskapsf örordningen. 

Andamålet med ändringen var att underlätta anskaffningen av mindre kvan

titeter explosiva ämnen för jordbrukets behov och de lättnader, som in

fördes genom beslutet, hava visa t sig vara fullt motiverade. 

Vad lagförslaget i övrigt beträffar föreslår utskottet ändringar i 
nedannämnda avseenden: 

g-.fu. Mom. 3 har omstiliserats och förtydligats med hänvisning till 7 §. 
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§.....§.!. Mom. 2 har omstiliserats utan saklig ändring. 

2__&!. Hänvisningen i mom. 2 avser uppenba rligen § 10, icke § 11. 

15 ~. Sista meningen ha r kompletterats till sitt innehåll och omstili

serats enligt 17 § mom. 2 ( slutet) i rikets lag. 

Utskottet, som omfattar framställning en i övrigt, föreslår vörd

sammast för landstinget, 
a tt l a ndstinget ville godkänna lagförslaget 

sålunda, a tt nedannämnda lagrum erhålla föl

jande lydelse: 

2 §. 
Mome 3~ Återkallas ~illstånd och ha r vederbörande icke inom därför 

utsatt skälig tid överlåtit i tillståndet åsyftade ämnen och produkter, 

som han innehar, åt annan närings idkare, som har rätt att innehava så

dana, tillfalla de landskapet mot ersättning 2 som fastställes vid i 

1 § nämnd värdering. Anses de icke kunna användas för landskapets 

ändamål, skola de på åtgärd av polismyndigheten på orten för ägarens 

räkning säljas på offentlig auktion. 

6 §. 
Mom~ 2. Måste övervakning smyndighet företaga undersökning av ämnes 

eller produkts kvalitet eller egenskaper, skola utgifterna härför be

stridas av ämnets eller produktens ägare eller innehavare. 

9 §. 
(I mom. 3 hänvisas till 10 §.) 

15 Ei . 
I landskapsförordning stadgas, inom vilken tid butik eller lager, 

som f öre denna landskapslags ikraftträdande godkänts för sitt ändamål; 

skall ändras så, att de uppfylla de fordringar, som denna landskapslag 

och med st öd av densamma utfärdade bestämmelser uppställa. Likaså må 

}andskapssty~relsen best ämma , att för fabrik eller l ager, beroende av 
~ess art och omfattning 1 skall utses ansvarig ledare. 

17 ~ . 

Uteslutning av följande: ••••• medan övriga i nämnda författningar 

ingående stadganden upphävas genom landskapsförordning. 

Mariehamn den 12 november 195~ 
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an ut~~ksso~~l!l'll..,~ 
ordförande. ~·-~·-·-·---r~--< - -7z 

~Ax'el sc-l'rinoff~ 
se reterare. 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande Nils Dahlman, 
August Johansson, Gustaf J ansson och Herma~ Mattsson. 


