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STORA lITSKOTTETS BETÄNKANDE nr ]J()./1980-81 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag ti 11 

landskapslag angående ändring av 1 § 

landskapslagen om tillämpning av vissa i 

riket gällande författningar rörande explo

sionsfarliga funnen. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 6/1980-81. 

Stora utskottet~ som i ärendet hört lagberedningschefen Christer Jansson, 

t. f. räddnings inspektören Sven-Olof Boman, kanslisekreteraren Lars Ingmar 

Johansson och köpman Birger Larsson, får vördsamt anföra följande: 

Utskottet har diskuterat behovet av ifrågavarande reglering av handeln 

med pyrotekniska varor. Eftersom tillstånd från polismyndigheten att köpa 

sådan materjel fordras i relativt få fall kan förfarandet knappast anses 

vara onödigt strängt. Även med hänsyn till de rätt ofta förekommande 

~lyckorna i samband med användningen av dylika varor kan den föreslagna 

regleringen anses befogad. Fordringarna på vad företagaren skall prestera 

för papper vid ansökan om tillstånd att handla med pyrotekniska varor är 

i stort sett desamma som vid övriga reglementerade näringar. Utskottet 

har d8-rför inte ansett det motiverat att ändra på föreskrifterna rörande 

handeJn med pyrotekniska varor. 

I gällande blankettlag hänvisas till 13 olika riksförfattningar, varav 

flertalet nu är ersatta med nya i landskapsstyrelsens framställning. 

Utskottet anser det önskvärt att blankettlagen inte så ofta behöver ändras. 

Sålunda föreslås att författningar av lägre dignitet än lagar och förord

ningar inte uppräknas i blankettlagen; i stället skulle de bli gällande 

i landskapet genom schablonstadgandet "och med stöd av härav utfärdade 

bestämmelser". (Jfr bl.a. LL om tillämpning av vissa i riket gällande 

författningar rörande transport av farliga ämnen 34/76). 

För att underlätta tillämpningen av en blankettlag och för att tillgodose 

grundläggande krav på rättssäkerhet anser utskottet att i Ålands författ

ningssamling bör publiceras nummer och ikraftträdelsedatum för alla riks

författningar som enligt blankettlagen skall gälla i landskapet. Vid 

publiceringen skulle anges numren på såväl ändringar av i lagen angivna 

riksförfattningar som bestämmelser vilka gäller i landskapet utan att 

vara nämnda i blankettlagen. I.ex. när den nu föreslagna lagändringen 
publiceras borde som ett tillägg anges författningsnummer för alla ändringar 
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av de nämnda riksförfattningarna som skett före landskapslagens 

utfärdande. Likaså borde författningsnumren anges för sådana ministerie

beslut jämte eventuella ändringar, som utfärdats med stöd av i blankett

lagen nämnda författningar. 

Stora utskottet omfattar lagutskottets förslag att en allmän dispens

regel borde införas i landskapslagen för att kunna undvika oändamåls

enliga resultat i enskilda fall. 

I vissa fall har det förekommit att bestämmelser, som utfärdats i stöd 

av en riksförordning, inte förelegat i svensk språkdräkt vid tidpunkten 

för ikraftträdandet. Utskottet föresJår därför 

att landskapsstyrelsen måtte överväga ett stadgande enligt vilket dylika 

bestämmelser träder i kraft först den dag då de hos den distribuerande 

myndigheten eller institutionen finns tillgängliga på svenska.(Jfr 

LF om tillämpning av Finlands byggbestämmelsesamling 93/73). 

Stora utskottet har erfarit att rådande rättsläge är oklart då en 

rikslag, som antagits i landskapet genom blankettlag har blivit upphävd. 

I anledning härav har utskottet för sin del funnit att när en 

genom blankettlag antagen riksförfattning upphävs bör den fortfarande 

anses gälla i landskapet, såvida inte i blankettlagen uttryckligen annat 

är sagt. Riksförfattningar som antagits genom blankettlag blir sålunda 

gällande i sin senaste lydelse. Har emellertid riksförfattningen hcgrUns~id 

giltighetstid på grund av bestämmelse i densamma, bör även denna 

bestämmelse anses gälla i landskapet, såvida inte annat är sagt i blankett

lagen. 

Utskottet har konstaterat att bestämmelser om vad som gäller när i 

första momentet avsedd riksförfattning ändras, finns både i paragrafens 

första och andra moment. För vinnande av större klarhet föreslår 

utskottet att dessa bestämmelser sammanförs i andra momentet, som 

därför har omstiliserats. 

I ett nytt tredje moment föreslås en bestämmelse som i landskapet 

generellt undantar tillämpningen av påbud om finskspråkig text. Bestämmel

sen skulle gälla såväl för i första momentet nämnda författningar som 

för med stöd av dem utfärdade stadganden. 
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I fjärde momentet föreslås upplysningsvis en hänvisning till blankett

lagen om transport av farliga ämnen, eftersom bestämmelser härom 

hittills har ingått i förevarande lag. 

I förtydligande syfte har hela paragrafen skrivits om, varvid nuvarande 

tredje moment blivit nytt femte moment. 

Enligt stora utskottets förslag uppräknas inte i 1 § 1 mom. alla de 

författningar som skulle bli gällande genom lagändringen. Därför bör 

2 § 1 mom. och 3 § 1 mom. omstiliseras. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i 

landskapsstyrelsens framställning 
ingående lagförslaget sålydande: 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om tillämpning av vissa i riket 

gällande författningar rörande explosionsfarliga ämnen. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 1 §, 2 § 1 mom. och 3 § 1 mom. 

landskapslagen den 6 april 1971 om tillämpning av vissa i riket gällande 

författningar rörande explosionsfarliga ämnen (12/71), av dessa bestiinunc1-· 

ser 1 § sådan den lyder ändrad genom landskapslagarna den 26 mars 1973 OJ/?'.)), 

den 23 maj 1974 (54/74), den 16 december 1974 (91/74) och den 1 juli 1977 

(53/77), 2 § · 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 1 juli 1977 (53/.?7) 

och 3 § 1 morh. sådant det lyder i landskapslagen den 11 juli 1978 (41/78.J, 

som följer: 

1 §. 
För upprätthållande av allmän säkerhet samt till skydd för liv och 

egendom skall, utöver vad i bestämmelserna om bedrivande av niiring Lir 

föreskrivet
3 

följande riksförfattningar och med stöd av dem utfärdade 

bestämmelser äga tillämpning i landskapet Åland: 

1) lagen den 19 juni 1953 om explosionsfarliga ämnen (FFS 262/53); 

2) förordningen den 1 februari 1980 om explosiva varor (FFS 85/80); 

3) förordningen den 19 november 1976 om brännbara vätskor (FFS 921/70); 

4) flytgasförordningen den 16 mars 1979 (FFS 316/79); 

5) förordningen den 24 september 1971 om oljeeldningsanläggningar 

(FFS 691/7l);samt 

6) förordningen den 21 december 1973 om tändvätskor för grillkol 
(FFS 947 /73). 
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Andras i 1 mom. avsedd författning eller bestämmelse, skall 

ändringen gälla i landskapet, såvitt inte annat följer av vad i denna 

lag stadgas. 

Om i 1 mom. avsedd författning eller bestämmelse föreskriver 

användning av inhemskt språk, skall gälla vad i 23a § 1 och 3 mom. lancl

skapslagen om rätt att idka näring i landskapet Aland (11/57) är stadgat. 

Angående transport av explosionsfarliga ämnen stadgas i landskapslagen 

om tillämpning av vissa i riket gällande författningar rörande transport 

av farliga ämnen (34/76). 

Om införsel och utförsel av explosiva ämnen gäller vad därom i 

riket särskilt är stadgat. 

2 §. 
Till den del förvaltningen grundar sig på landskapets behörighet 

till lagstiftning på området är landskapsstyrelsen behörig att bevilja 

tillstånd och godkänna ansvarig ledning då detta enligt de i 1 § 1 mom. 

avsedda författningarna och bestämmelserna ankommer på statens myndig-

! heter dock så, att tillstånd till näringsutövning meddelas i samråd med 

l landshövdingen. 

3 §. 
Efterlevnaden av de bestämmelser som gäller enligt denna lag övervaka:-; 

av landskapsstyrelsen och av de övriga övervakningsmyndigheter i landsk<1pl't 

vilka ombetrotts sagda uppgift. Till den del förvatlningen grundar sig 

, på landskapets behörighet till lagstjftning kan landskapsstyrelsen 
l 
I 
l 

I 
\ 

bestämma att ägare eller innehavare av i sagda bestämmelser nämnd anord

ning skall erlägga avgift till landskapet eller konunun för förrättningar, 

inspektioner, hesiktningar och granskningar, vilka föreskrivs i de i 

1 § 1 mom. avsedda författningarna och bestämmelserna samt fastställr:t av-

gifternas storlek. För övervakningen kan landskapsstyrelsen anlita även i 

riket verkande inspektorat. 

Mariehamn den 6 januari 1981 

På stora utskottets vägnar: 

Alarik Häggblom 
ordförande 

Lars Ingmar Johansson 
tf. sekreterare 

Närvarande i utskottet~ ordf.A.I-läggblom. viceordf. K .Jansson, samt led u11 ;rna 
Andersson, Dahlen, Helling, Eriksson,N.Jansson, S·O 
Lindfors, S::igulin och Obcrg. 


