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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 30 /1979"~ 

80 med anledning av ltm. Olof M. 

Janssons m.fl. hemställningsmotion 

till landskapsstyrelsen om åtgärder 

för översyn och förenhetligande av 

brandskyddsbestämmelserna. 

Landstinget har över nämnda motion inbegärt lagutskottets ut

låtande. Med anledning härav får utskottet, som i ärendet 

hört kanslisekreteraren Lars Ingmar Johansson och t.f. räd<l

ningsinspektören Sven-Olof Bornan, vördsamt anföra följande. 

Utskottet har under ärendets behandling erfarit att gällande 

bestämmelser om brandskyddet inte är helt tillfredsställande. 

Dels saknas inom vissa områden bestämmelser och dels medger 

delar av den gällande regleringen brandskyddsmyndigheterna en 

viss prövningsrätt. Härigenom kan tillämpningen i de olika 

kommunerna visa sig oenhetlig. 

I fråga om anordningar för uppvärmning av bostäder konstaterar 

utskottet att ytterligare detaljerade bestämmelser beträffande 

omändring från oljeeldning till ved- eller fliseldning skulle 

erfordras i landskapet. Dock finns i Finlands byggbestämmelse
samling, vilken i enlighet med landskapsförordningen om till

lämpning av Finlands byggbestämmelsesamling (93/77) skall 

iakttas även i landskapet, föreskrifter bl.a. om rökkanaler. 

Eftersom bestämmelser således till viss del saknas kan det 

naturligtvis på grund av brandskyddsmyndigheternas prövnings

rätt leda till att olika krav ställs i enskilda kommuner i 

fråga om material, brandförebyggande anordningar och liknande. 

Utskottet noterar dock att landskapets räddningsinspektör, 

som verkat från den 15 januari innevarande är, på grund av 

bristen på detaljerade bestämmelser uppgjort rekommendationer 

till de kommunala brandcheferna om vad fastighetsinnehavare 

bör iaktta vid övergång från oljeeldning till flis- eller 

vedeldning. Detta lir ju enbart rekommendationer men utskottet 

motser ändock att en viss enhetlighet kommer att uppnås i 

och med att antalet brandchefer kommer att minska väsentligt. 

Före den 1 januari 1981 skall nämligen enligt 49 § 2 mom. 

landskapslagen om brand- och räddningsväsendet (37/77) envar 
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kommun särskilt eller gemensamt med andra kommuner inrätta 

heltidstjänster som brandchefer och enligt vad som planerats 

kommer antalet brandchefer på fasta Åland att begränsas till 
endast tre. 

Såväl i riket som i Sverige pågår arbetet med att uppgöra 
brandskydd.sbestänunelser som skulle motsvara de krav som i dag 

ställs på grund av den ökade användningen av bl.a. ved- och 

fliseldning. Sådana bestämmelser är i allmänhet av en mycket 
teknisk natur. Med ar.'edning härav anser utskottet det inte 
ändamålsenligt i <lett:. skede att, såsom motionärerna föreslår, 

en sakkunniggrupp sk:il le utses för att utarbeta förslag till 

reviderade brandskydc' :o bestämmelser. I stället bör landskapss ty-· 

relsen hålla sig underrättad om de framsteg som uppnås inom 
detta område för att sedan vidta nödvändiga åtgärder. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 
att Landstinget skulle hemställa om att 

landskapss tyrelsen hål ler sig underrä t·· 
tad om den utveckling som annorstädes 

sker beträffande brandskyddsbestämmel
serna och-vidtar därav påkallade åtgär

der. 
Mariehamn den 15 september 1980 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Carlsson 
ordförande 

Lars Karlsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Carlsson, viceordföranden 
Berg (delvis), ledamöterna A. Häggblom och Lindfors samt ersättar

na Eriksson (delvis) och Roald Karlsson (delvis). 


