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1. ;.")' (t l 

1 ~- \f 822 

STORA UTSKUTTETS betänkande N:o 1/1944 med anled

ning av landskapsnämndens framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag angående 

elektriska anläggningar i landskapet Åland. 

Landstinget, som i ärende» fått mottaga lagutskottets betänkande 

N:o 1/1944, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Stora utskottet omfattar lagutskottets betänkame och får därför 

vördsamt föreslå 

att landstinget ville antaga bifogade förslag 

till landskapslag angående elektriska anläggningar 

i landskapet Åland. 

Mariehamn den 23 februari 1944. 

På stora utskottets vägnar: 

Närvarande 1 utskottet# ordföranden Bengtz samt ledamöterna Bertell, 

Oskar Holmström, Lundqvist, Nordström, Påvals och Wil6n samt supplean

terna Carl Holmström och Husell. 



u1 in d ska p slag 
- ingar i -landskapet Åland angående elektriska anltlggn 

• I enlighet med Åland:3 l nndstings :qes~ut stadgass 
. .. I _Kap~· -- : 

utförande och drift. 

l §, . 

023 

i g skall · så utföras samt så drivas och k t 
Elektr~sk ~nl!Wgn n 

s ö as, att - k medför våda för liv, hälsa eller egendom, ej heller osk'a'l-ige.n 
dens~mm~- ic 0 · -1 

stör omgivningen. 

Med elektrisk anläggning a~ses i denna landskapslag anläggnil;lg för .. al-· 8trande, överf;:5ri_ng och förbruknin~ av elektrisk ström för belysriings-., ·. kräft-, värzµe- och kemiska ändamll, -

2 §, 
Den, som ärnar inrätta el~ktrisk an~äSE91ing, skall utverka tillstånd därtill hoa landska1)snämnde-n,- . 
Tillstånd är _dock icke erforderH_gt, 
l) till utförande av en elektris~ anläggning, vari spänningen icke överstiger 250 .vo~~,, beräkna,a. vid begagnande av jordledning mellan denna och annan ledning ~amt 1 övriga fall ire·Uan två ledningar; 

. 2) till Ul)ptörande av anläggrt1ng, som dess ägare ~nvänder utesluteirt.de'-: för.-eget behov ,och vilken helt oc~ hållet är förlagd på egen eller arrende• ·. rad mark och icke berör landsväg eller för allmän trafik uppUten farledf sa1nt • 

. 3) till uppf'ör11nd,e av kraftstation samt installering 1 byggnad eller sammanhör_ande byggnaäsgr~pp av fördelningsl-edningar och till des.sa anslutna förbrulm1,.ngsapparater, 
· Elektrisk anläggning må icke, med mindre anläggningen .1 de~s helhet är . . förlagd.på egen mark, uppställas inom Mariehanns område utan stadsfullmäk• tiges begivande, 

3 §. 
Om 11tförande av elektrisk anläggnJ.ng, vartill . tillstånd ej behöver ut• . verkas, sko.U anmälan göras hoa -lartds-kapan.ämnden, , dock icke då 1!-å~e.. ä.X: .OPl 

' . . . 
' ' . . sådan anläggning, som av:seij i 2 ,.§ 2 mom- 1 .punkt och som icke distribuerar ström,. . 

4 § .• • • '. _I 

I ansökan om tillstånd ella,r ' ·anmälan, som angåend e utför1?.nd e av elektrisk 



0 Z j land s)(a p&n~iu>A 8,Zl.]Jlggning inl_ämnas ti 11 . 
s-kRll a.ngivass 

) anlH ,,.ITl'I ~ ,.,,..,n& _ n"'" ,och ägare J .. : ,-wa1 "'Oa-•--e.-- -\ . \..~ 
· · utf örandeJ samt 2) plats och tid för anläggningens 

.· ' . : . 

3 ) anläggningens ände.mål, · · 

Därjämte skall inlämnas: 

1 ens teJmiska konstruktion, storlek oci. 4) utrednillg 8-:lgå-enci& .anläggn ng 'l 

omfattning; 

kl uppcrjord karta, på vilken angivits anläggningen t 1l, 5) i lämplig sa a o · ~ 
"t k aft- och transformatorstationer samt inom omr!det böriga ledningsna, r 

tilläventyrs tidigar& befilitligä J.ataft~ och sve,gströmsledningar, särskttt 

alla korsningar med dessa; 

s) uppgift å de fastighetsägare, vilkas fastigheter anläggningens led .. 

ningar eller andra anordningar komma att beröra, och v1 lka av dem, som 
lämnat sitt tillstånd härtill, samt uppgift åde fastighe'taägare, somtn1 

anläggningens utförande. vägrat sitt bifall, så ock intyg därom, att stads. 
fullmäktige i ~ariebamn, om på stadens omrAde anläggningen utföre~, givit 
sitt samtycke härtillJ 

7) utredning dä.rom, huru korsningar utföras över allml!n väg, trafikled, 
svagströms- Och andra elektriska ledn~ngar. 1'111 utredningen s.kall bifogas 
ritning·:, ·· där sådant an ses vara nödigt. 

t 
Alla utredningar, anmälningar och kartor skola inlämnas 1 dubbla exemplar 
Befinnes s!dan utredning bristfällig, bör den sökande eller anmälande på 

anmodan inom ~tsatt tid inkomma med erforderlig ytterligare utredning, 
- över ansökan om tillstånd skall landakapsnämnden införskaffa vederböl'ande 

kommunalmyndighets utlåtande, därest ej sådant av sökanden bilagts ansök~ 
ningen • 

. Är ablJtggn.1:n,e;en icke stridande mot lag,eµa b&i.tä.mmelser, äge landskaps• 
nJinirigen fasta tälla de i,illkor, 9flltgt vUka anläggningen k~ U~J>föra.s, 

5 §. 
AJ:ui:iä.lan om ny elektrisk anläggning, !ör vara utförande tillst!nd ic.ke be· 

, ' 

höver sökas, skall inlämnas senast 14 dagar före anläggning~n tages 1 bruk, 

Beträffande anläggningar, som utfprts innan denna landskapslag trätt i 
kraft eller sagda dag äro under utförande och vilkas utförande är beroende 
av tillsUnd eller anmälan, skall anmälan inlä.nina~ 'UM~l' loPl)St a,v ett år 
efter nämnda tid. _Göres ick& anl!lll~n, straffes den försumlige, på. al:it.t i 
2 mom. 29 § är sagt, 
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.§ 6. 

·: 
av elek·trisk anlJ:i'ggning inom två år eller flir

Påbör jas · .icke- ·ilPPf örande 

' d t tillstA,nd meddelats, 'Var~ ·till-
/.digbygges• icke sådan inom ·sex år efter· e 

ståndet förverkat. 

7 §. 

Vården B:V • s.åd:ari elektrisk an•läggning, til'l -vars inrättande tillstånd 

skall utverkas, bör hand havas av person, som fyller i :riket härför fast• 

~.tällda kompetens villkor, såframt ej land·:ska,psnämn.den på ansölo3.n roodgi Vit 

anläggnj,pgen befrielse därifrån •. 

, Före.$tåndare för 'el~ktrisk anläggning, som vid denna landskaps lags 1·• 

kraftträdande :i.ek~ innehar ovan angivna kompetens,, , är berättigad att fort .. 

'farande -un. der tre ·'årij tid sköta anl"' 1 , , .. ggn ngen,. 
.~i ' · .. 

Lartdskapsnäriinden kan förordna, .. '·~tt ledningen av byggnads- och ;repara• 

•tionsarbeten å elek-tr~sk -~nl,i:i.ge;ni'ng :sk~ll ' handhavas av pe?•son, :~om äger 

. föreskriven kompetens. 

8 -§ .. 

El~ktrisk anläggning, till vars inrättande. tillstånd bör. utver.käs, må- : 

icke tagas 1 bruk, innan densamma bl_i _v 1 t besiktig~d •·. I undantagsfl3.11 :må . · 

landskapsnämnden likväl tiilåta anläggningens tagande 1 bruk utanbesikt• 

ning, . 

9 § I 

Har ej · tillstånd till elektr:1,.s},c anliggnings inriit tande. utv.er.kats·: eller 
' 

' 

.stadgad anmä.lan om dei:ts 1.nrättande gjorts eller he:r .avgiva:nde.t -!~ ,Jnfordrad 

kompl~ttera;nde utreöning uterlåtits ~lier: ock elektrtsk anlä~gn.ing,• til~ 

vars · :1:1tförande, ,tills tån,d ~qr_ 4tverkås~ : o1oii- ligen tasitsp. -'titti.k, iriha.n den 

bl1vit besiktigad, ha"l/e landskapsnä~:den , makt att avbr.yta d~s .utp;ra~de .· 

eller , för9juda de~s be6,agnande/'t1111' ~det försummade blivitllillgjort eUer 

. , ~ \~ i ' . 

an~ä-ggningen b~si'ktigad •. , La.g samma vare vid underlåtehllet at~ ;· ia'kt~t~.ga .de. 

uppstalii a ·ko~pe tensvi.llkoren f pr pel"~on, som vårdar En läggnfngen .i,ller . le~ 

~er byggnad,~ eller reparationsa:rbeten .. 

Landskapsnämnde.n må : _även, då e lektr.i.,sk anläggning icke motsvare.r·de fopp .. 

~inga:r-, so.m böra st_ällas på de.nsa~a .till förebyggande . av våda för· liv~ hlil,.. 

· : . .sa •e11er :"egencbm eller s~öring~v omgivni~geri~ 1'.1:lrbjuda dess ~nvände.nde, in"' 
' .• • 

I • ' 

•till de~s . n6a1ga reparatiqner eller ändringar blivit vidtagna~ ~Medför an..:. 

läggning våda~ ändå att qen .,i•(ike anUändes, må förordnas .omdes,:i bri:ngand.e 4-

vederbörligt s}{.{ck pä ägar en,,1:1 bekostnad, I brådskande fall må i dett~ m9m~ t 



oza -5-
r ~u . . 
' ~ 0 · · med4ele.s av den, å vilken tesiktningi:lh a,., , 
1 nämnt. förbud eller :f~t'Ordna.nd.o . : : .. _ l\t\.. 

. -å-.t g-~r-den ut,an -dröj små;l underst lillas lands I{: .. ~ 
,, men bör ~ " läggningen an~_ormner, 

nämndens prövning .. 
10 §. 

··be sik.tia.ad :och god_ känd för drift, må lan~·s.kapsnäninue?l. 
Då ,an läggning är o 

meddela .tillstånd ti 11 dess anvi:indande ~ . 
som 'vt;d anfordran skall företes bes1k,tn1ngs,..' och 

I t 111s tåndsoeviset, 
· -· k nanmet på cleri pers,on, vilken go_d·-

andra myndighete'r; skall ock :ant ec n_~.s , 

känts såsom föreståndare .för e.nl!iggninge~. 

II .KaE• 

Om ·tillsyn. över ·elektriska . anlä.ssningaI'_J, 

11 §-.. · 

tf · d anv!indande -och vård av elektrisk .anHtggn1ng 
Tillsynen över u oran e ! 

ankommer å landskapsnämnden. 

Landskapsn~en äger minst vart tredje år oeh även eljest vid behov 

. ;i.åta besiktiga de elektriska anläggningar, Ull vilkas_ inrättande tillstånd 

•. b-Or utverkas, så -ock, där· sådant bef.innes · ·nödigt, cSvriga elelttriska an-

l!iäggntng~_r.: 

. . J?esi]:t~ning~na verkställas av sakkunniga och ojäviga besiktningsmän, 

vilka dä7U-ll förordXJats av landskapsnämnden. · 
. . ,. ~ ~·. . 

12 §. 

Besiktningsman skall havi avlagt fullständig kurs vid ~e.!miska h.ögsko1ans 

avdelning_ för -e-lektr1c1tet och äga nödig erfarenhet inom elektricitetsfacket, 

· 13 §. 

~sill;tnings!)'la~ för elektriska anläggningar må icke samtidigt va-ra an• 

s=tälld 1 tjänst hos besi·ktning underkastad elektrisk anläggning eller så

dan affärsrörelse, som utför elektr1.ska Ql:llägg,::i.ing,ar eUer . .f.öt'B-äljer vid 

.dem ~r{orderliga t1llbehö~. 

l4 §. 

Besiktningsman äger med omsorg och försiktighet verkställa be:aikt"tting 

samt tillse, att nödigt och med gällande bestämmelf.!er överensstämmande skydd 

f.ör =liv och, egeng.om vinnes med så smä kostnader som möjligt~ · 

Be,siktning skall så v-~rkställas, att den icke t . illskyndar elektrisk all .. 

läggning skada och ej heller stör dess verksamhet. 

15 §. 
Over varJ·e besikt.n1ng· k 8 a ll upprättas t k 1 pro O O 1 i dubbla exemplar, av 
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c,9t ene. med besiktni;~ --~~xµ1e_Ils umersk:rift skall lämnas ,,111ea åt anläggnin.,. 
gens 

.. restånd_ are samt det andra in{lä;ndas till 1· fore. ··· ·· . ands kaps nämnden. 
16 §. 

i ktn1ngsman förordnar Ol'!\ "Verkställande av .. , i D~ bes . . . . anc,r ngo.r eller komplet~ 
i elektr~sk anläggning j innan den igångsätt 1nge.r ; · . es, eller då -besikt• ter d hlä · . f örbju ~r a ggningens anvii,ndande innan f "r k ngsme.n · . ' 0 es rivna Villkor ·äro ~ de., ske.11 sådant förordna?-de eller förbud skriftligen d l 1· ullgjOI' · . e g vas an-f_ föreståndare eller donnes b 

i gens- · • "' om ud samt meddelande härom insändas 1äggt1 . n . . . . 
. • · d ke.psnamnden. 
till le.n s . ' 
. : r besiktningsman Finne sådant nöd~gt, må han åt P~lismyndighet. överlämna · ft av förordnandet 

avskI'i . - eller f 1;$;rbudet, 

17 § • 

polis• o_ch besiktningsm~<li5het mA. vid behov beredas tillträde till samt .. .. 

118
~-delar av anläggning,n, 

18 §. 
över besiktning och i samband di;µ>med meddelade föreskrifter må ägare a.v 

elektrisk anJ,.äggning, då han anser skäl ,.därtill föreligga, · anföra be_svär· 
·~o.s l~dskapsnämnden, som skall hr~dlägga besväret såsom brådskande·• 

Dock är _ av besiktningsman . rooddelad före-skrift eller förbud gtUla-nde, in .. 
till dess ltr..ertdet är s,lutligen tvgjo,?'t, däN&'tr j.c~e landska.panlii.mnden -annor~ -~ 
lunds. bestämmer• 

19 § • 

Besikt.ningsman må icke olovligen yppa yrkeshemlighet,· varom· han v.'id be
sikt~ng av elektrisk anläggning ,e:rhAllit kännedom. Lag samma vare beträf .. 
fande ,annan peJ?scm,. s oi;. 1 e~,e._D4 _, 'hfleiktning f.ått vetskap 9m· sådan hem
lighet, 

20 §, 

U-:re;ktlåter ·'.bes1·ktningsman eller ful.lgö-r han '\f~rdslöat. 1:0~ t1ll.konmla,ud~ 

-~ ål.igge.nd~n, :str.af!'~~ ~ås-Qm OJP. brott i tjänsten är stad~at, 

21 §, 

Innehavare av elektrisk anläggning, till vars inrät.tande tillstånd bör ut
Ve:rkas eller ä ·vilken besiktning jämlikt l~ § 2 . mom., blivit 8-tlbe:falld, ·-,;are 
8kYldig att till ersä;t-t1:1nae, antingen ael t och hållet e ll<H delvis)" av kost
nadel'.'ne. för besiktn~-~g av anläggningen erlägga avgif_ter, som fastställ~s ay 

'· latldskapsnämnden mad beaktande av anliiggr~e.ns etol'l,~:lc _och omfa1.)t_p.i;ig.. · 
. ,,· . 
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III Kap. 

Skada och olägenhet. 

22 §. 

Av elektrisk anläggning ås tadkounnen skada är dess innehavare Skyld 1 ~ '.. 
g att 

ersätta, därest icke del!) a-om lidit skadan, ensam avsiktihigen eller a.v ~ 

grovt vållande föranlett densamma eller skadan icke kan uteslutande tii 
l, 

räknas någon som icke hör till anläggningens personal, eller densammn 
, 

M~ t~ 
. . l)~. 

anle tts .av sadan övermäktig eller annan händelse, som icke står i sa.mb ~ 
. . ana. 

m~d anläggningens drift. Där innehaYare av anläggning eller till dess : 
.. Pel'so, 

' nal hörande person är skyldig till skadan, och skadan där jämte föranletts 

genom eget vållande av den, som lidit densamma, eller av sådan händelse 
. , 

varom ovan är sagt, så ock där skadan helt och hållet föranletts genom 
. . . · • r111. 

gare vållande av den, som lidit skadan, skall ersättningen skäligen jämi. · 
1\8.a, 

Är ele~trisk_anläggning av den art, att tillstånd till eller anmälan ,
0
lll 

. . 

dess inrättande ej erfordras, vare anläggningens innehavare skyldig att · 
. . e~ 

· sät't-a' e~dast den skada, som ·kan ·räkna.s h-ono!ll eller till anläggningens pei, .. 

sonal -hörande . person till last. 

Vid fastställande av skadestånd skola tillämpas de i 9 kap. 2, 3 och 8 

§ § strafflagen stadgade grunder. 
-

· Angående el'sättande av skada, föranledd genom olycksfall, som drabb~t 

arbetare 1 4rbetet, är särskilt stadgat. 

Ägare av elektrisk anläggning, som upplåtit anläggningen till annans be-

.. gagnande~ svare {ör genom densamma föranledd skada på enahanda sätt,. :9,om .. an 

läggningens innehavare, · dock icke med annan sin ege.ndom än anläggningen och 

vad därtill hör. Anläggningens innehavare gottgöra likväl igaren för vad 

denna sålwlda utgivit, därnst icke domstol pI'övar, att skadan bör ste.nna 

ägaren till last. 

24 §. 

Talan rörande gottgöra!1 de av genom elektrisk anläggning föranledd s-ka~,a . r·, 
skall anhängiggöras i Mariehann inom två år och på landet senast vid di t \ al 

männa domstolssamrnanträde, som närmast infaller efter två års förlopp, r!i~ 

från den ·dag, ·då dkadan :nträffat. 

I sådant mål må domstol, efter fri prövning av alla föreiupna omst!:in.dig" 

heter, avg·öra vad i saken bör anses såsom sant. 

25 §. 



-8,- ., 029 ,. sk9-(ia,.. s-.om bliv~t- a.v. -~~I'e .-~;i.,l~r- 1~avarie a:v M' . , , . ·· ... , . .. ... , 1 . • . e lektlrisk an läggning -; cf 'a·v annan vå_1lad, m~ d~r{, som ersatt sk d gcttgJOI' . ' 
a an, av honom söka er-

slittnil'lS• 

26 §. 
l{ar elektrisk anläggning 1 10ver ,. 

. •. läggning e iler på te legra.f-,. 

tekniskt av d seen e störande på annan e lekt-. 
.. te le_fon~ eller annan dyJ,ik anläggning, 

r!sl< al'l . .. . . . 
~dge det, förutom då den tidigare utförda anläggningen .utgöres av entrådig 

u~ . . . 
fonlinje, ägaren av den senare utförda anläggningen att vidtaga åtgärd 

"~ 
. . . 

. 
. . st öringens a vhjälpaode • Kan 8 töring med be tydligt .mindre kostnader av-
~ . 

.· . . . ~1unda, att den tekn;ska konstruktionen av den tidi utror·· de. 
·hjälpas s~ , gare . . ... · · i gen förfullständigas, och kan detta ske utan avsevärt men för an-
anläggtl n • . 

. iäggn1ngen, bör dock ägaren av sistnämnda anläggning, på yrkande av _den · . niäggningens ägare, pl dennes 'beko1,1tnad vidtaga sådan åtgärd. Är stö .. 
andra a .. • . 

. 
h·~1t 'och hållet eller delvis föranledd av bristfällighet l den tidi-

r1ngen . 
. . . . e · tförda anläggningen, bör denna anl:äggnings ägare avhjälpa _ bristen. 

gar V. - . . . . ,, .. 
· Av t-vl 'e;n{äg~ingar skall ~~n anses ve.ra t~d~gare utförd,._ om __ v9:rs inrät---A - · · sökan gjorts tidigare. bu.ue an .. . , 

· - Yp.~s ni~trl.ngsolikhet dä~m',' 'huruvida elektri.sk anläggning inverkfr ~tö• rande på anna1 anläggning och vem som bör vidtaga _åtgärd ti)._l , stö.ringe~s av• :hji!fpi°Jci-e~: a~~tires s~ketl a V 'i°andsk~penämnden,-_ sed.an en av sa~~iga 
0

Sammanaat,~: -~~d 'ä.ärom avgivit utl~tande. 
··! -:nämnd, som 1 föregående moment omförmäles, utse ·parterna vaJ'd_era sin 

·medlem samt landskapsnämnden en tredje t.ill ordförande. _Dl!.r ej part inom. två ' veckor ~fter erhållet meddelande därom, vem den andra p~_rten utsett t.ill 11\ed• le~;-.1 nämnden, före sin del utser medlem däri, till_sättes _även denna, ~v., landsli:apsnämnden, Landskapsnämnden äger jämväl bestämma , av vem kostn11de.ma för ..nämnden ·s kolå -~st:r~ ~ 

IV Kap. 

Särskilda s~aj:g_and~n1, 

27 §. 
Landakapsnämnden skall föra förteckning öve! tillstånd. ägande o~l') c.n ... mälan und·erkastade elektrislm. anll!.ggningar samt ä~li.g-en $.~~ml" n~1.ga. ata.:. ti ' ' . , stislia uppgifter·t 

För detta 13.ndamäl skela elektriska ~nläggnin~ar årligen till landskaps ~ närnno.en inlämna uppgifter enligt ~; l~~skapanämn.den ~ast!tä.11d a formtj.lä~, 
·2e §. 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 



, 1 ~•,l 
11 r hl.l.S eålunda, att den b el'Öl' s landSväg, farled e e . e1e1n :sygge .. are skyldig att vidtaga de åt . 11la~ l H..,.gningens ag 8åt,..-i ~~ läganing, vare an c,.e, \.(el'. ,. •1, o anläggningens skyddande bl • •l . allmänna säkerheten eller ha. a.,,, \ för den ers ät tas av vägens, f arlecJ.e ~(iqe · dd kostnader slcola ns e,' ~. Dära. v fö ranle a 

.i..i.e l' h 
I 

~ ägare, § r 29 I 

f
·o'rbud inrättar elektrisk a.nlä~gning var, som mot 

fänaelse i högst ett år, dänes tili böter eller •-o 

eller be gagn 
at- ll~ 

% 
I 

.. e eller innehavare av elektrisk anläg överträder byggare, agar · gntng 
11 med stöd av densamma utfärdade föreskrift 

6
lJe1 denna landskapslag e er el', 

a vare där någon bryter mot i danna 1 straffas med böter. L~g sarnm I 
ag staq, 

gad förtegenhetsplikt, 

~o § I 
·t·' 

Vad 1 34 kap, 10 § och 35 kap, l § straff-lag~n stadgas angående sk aae, 
görelse å där nämnd egendom eller försök till. sådan gärning, äge jätnväl 
tillämpning, då handlingen hänför sig till elektrisk anläggning, 

V-ar, som hindrar eller st ör bag. agnande av strömfördelande elektrisk , an, 
läggning, straffes såsom 1 34 kap, 12 § strafflagen stadgas~ 

31 §. 

var, som olovligen tillgodogör .sig eller söker tillgodogöra sig ele.kt~I~ 
ström genom att tillägna s ig sådan för egen eller annans rälaling, straffea 
såsom i strafflagen angående stöld e ller sn·atteri eller f _?rsök till sådant 
brott är stadgat, 

32 §. 
I beslut och föreskrifter, vilka av lands kapsnlimnden med stöd rrv 1~fiå 

landskap~lag utfärdats, må, försåvitt sakens avgörande icke i huvudimtt.,be• 
ror p~ bedömande av beslut~ts eller åtgärdens ändamålsenlighet, ändring 
sökas i hög!lta förvaltningsdomstolen senast f ör e kloc kan 12 å den trettion 
dagen efter det besväranden fått del av beslutet, sagda dag dock oräknad, 
Föreskrift, s~ av l andskapsnämnden utfärdats med st öd av 9 §, skall, ä:ndA ..... ' -at t den s a.unna överklagas, lända . till efterrättelse, där es t i cke hög~ta för• 
valtningsdomstolen annorlunda förordnar. 

33 §. 
.. . . . 

V13d 1 denna l ag är stadgat angående ~tförande av el ektrisk anläf?gn1ng, 
skall äga motsvarande tillämpning å utv!~gning av sådan anl äggning , 

34 §. 
Betr;ti'fande statens e l ektriska anläggningar 1 l andslrnpe t Åland vare gällj,.. de , vad om dem sär skilt stadgas. · · 

35 §, Denna l andska ps l ag träder omedelbart 1 kraft. 11 


