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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 
nr 27/1991-92 med anledning av 
landskapsstyrelsens framställning till 
landstinget med förslag till landskapslag 
angående ändring av landskapslagen om 
tillämpning av vissa i riket gällande 
författningar rörande transport av farliga 
ämnen. 

Landstinget har den 13 april 1992 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen. 
Utskottet, som hört trafikinspektören Ulf Lillie, får härmed anföra följande. 

I framställningen föreslås den på området gällande blankettlagen från 1976 ändrad så att 
två riksförordningar bringas i kraft i landskapet i stället för tidigare föråldrade 
bestämmelser. Förordningarna gäller transport av farliga ämnen på väg och körtillstånd 
för förare av fordon som transporterar farliga ämnen. 

Utskottet har inhämtat att Ålands yrkesskola vid flera tillfällen anordnat kurser som ger 
behörighet för s.k. TFÄ- eller ADR-tillstånd. Examinationen har skötts av 
motorfordonsbyrån. Kurserna har anordnats i samarbete med Sydösterbottens yrkesskola, 
som har behörig lärarkraft och som också i övrigt omhänderhaft den svenskspråkiga 
utbildningen i landet på området. Utskottet understryker i sammanhanget betydelsen av 
att kontinuerlig utbildning och fortbildning ordnas också i fortsättningen, vid behov med 
bistånd av kompetent lärarkraft från riket eller Sverige. 

Hanteringen av farliga ämnen ställer särskilda krav på sakkunskap hos dem som ansvarar 
för transport, lagring, försäljning och tillverkning av sådana ämnen. Detsamma gäller de 
myndigheter som skall utöva tillsyn över hanteringen. Felaktig hantering av och 
okunskap om de farliga ämnena och deras egenskaper medför risk för svåra olyckor. 
Utskottet önskar därför betona att landskapsstyrelsen som tillsynsmyndighet i tillräcklig 
omfattning bevakar verksamheten på området. Eftersom verksamheten i många fall 
kräver specialkunskaper är det också viktigt att landskapsstyrelsen samarbetar med 
sakkunnigorgan i riket och Sverige som kan ge bistånd både i samband med 
kontrollåtgärder och om akuta olyckssituationer inträffar. 

Utskottet, som funnit framställningen nödvändig och ändamålsenlig, föreslår 

Mariehamn den 30 april 1992 

att Landstinget måtte antaga det i 
framställningen ingående lagförslaget 
oförändrat. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 
ordförande 

Lars Ingmar Johansson 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sune Eriksson, 
viceordföranden Sundback, ledamöterna Isaksson och Gunnar Jansson samt ersättaren 
Sal men. 


