1981-82 Lt - Ls framst. nr 11 - Stu.
STORA UTSKOTfETS BETANK!\NDE nr

23/198.1-82 med

anledning av 1andskapsstyrelsens framställning
till landstinget med förslag till
1) ellag för landskapet Aland och
2) landskapslag angående ändring av 5 § landskapslagen om rätt att idka näring i landskapet Aland,
mottagit lagutskottets betänkande nr 12/1981-82. Ut..

tet, som i ärendet hört lagberednings sekreteraren Elisabeth Naucl er,
gberecl.ningschefen Christer Jansson och verkställande direktören för

Kraftverksaktiebolag Erling Gustafsson samt tagit del av diplomingenjören Raimo Kajanders skriftliga utlåtande över lagutskottets betän7 får vördsamt anföra följ ande.
Utskottet har i

omfattat lagutskottets betänkande.

Vad gäller lagutskottets motiveringar till 66 § angående antagande av blankettlagar och

~förordningar

vill utskottet framhålla att det ankommer på

landskapsstyrelsen att avgöra hmuvida en riksförordning
skall recipieras
genom landskapslag eller genom landskapsförordning. Det avgörande bör vara
om riksförfättningen innehåller materiella bestämmelser som det ankommer
på 1andstinget att besluta om eller om författningen enbart innehåller bestämmelser av verkstä11ighets- och tillämpningsnatur.
Stora utskottet delar inte lagutskottets och Lmdskapsstyrelsens principiella betänk] igheter beträffande den hittills ofta utnyttjade möjligheten att
lafä:skapsl.3.g ange att här verksam statsmyndighet skall handha vissa

1

förvalt~

ningsuppp,ifter. Detta förfarande har högsta domstolen och republikens president flerfaldiga gånger förklarat kunna ske i stöd av 14 § 4 mom. självstyrelselagen, då de uppgi ftcr som åläggs statsmyndighetcn 1 sak motsvanir
dess uppgi Eter enligt rikslilgsti.ftningerL Om landstinget av principicl i a
skulle avstå från att utnyttja ovannämnd;1 möj 1ighet, så skulle det innebära inte bara en omotiverad utan även högst oändamålsenlig inskränkning av
en rätt som hittills tillerkänts dets;.1n11n::i.o
I

552

l 1 är det rentav ofrånkomligt att en r:iksmyndighet handhar fäTvalt-

ningsuppgiftcr som är föruts::itt;1 i landsk;1ps1ag 1 liven om lan<lskapslagcn nor-

merar

ifrågavarande uppgifter på ett från rikslagstiftningen avvikande sätt.

Sålunda måste exernpe1vis en lagJig skiftesförrJttning på !\land alltid utföras av en av statsmyndighet förord11ad förrättningsman, Denne har härvid
att iaktta de materiella bestämmelser angående förrättningen som är föreskriv-

1

. I Jet ta fall sku.J le uppgiften helt

bi ven om någon bestämmelse därom inte ingick

I

åligga statsi

1andskapslagcn.

fall är fördelningen av förval tningskompetensen mellan riket och
inte J ika uppenbar. Redan Tollet-Uggla diskuterar frågan i sina
rer till den första självstyrelsclagen. I anslutning ti1l sta<lganl

1 7 § J mom, 8 punkten, som direkt motsvarar 19 § 1 mom. 10 punkten
i

rn.A

lande lagen, framhåller de (sid.91) att vid en sträng tolkning

HTö.gavarcn1de lagbestämmelse bör "all förvaltningsverksamhet, som beigt kan hänföras till ett riket förbehållet Jagstiftningsgebit,
anses vara undantaget från landskapets kompetens".
ta domstolen torde ha omfattat derui.a restriktiva tolkning när den i
sina utJ.åtanden hänvisa_t till 14 § 4 mom. sjäJvstyrelselagen, då landstinget tillerkänts rätten att "ålägga" riksmyndighet vissa förvaltningsupper, Därför skulle landstinget enligt utskottets mening inte ens ha möjL

att i det nu föreliggande lagförslaget ålägga någon landskapsmyndigatt i samband med importen kontrollera att viss elmateriel uppfyller

föreskrivna fordringar. Behandlingen av varor vid införsel i landet ankommer
igen enbart på tullmyndigheterna. Lagutskottet synes således ha träffat
ett

igt avgörande när det oaktat sina betänkligheter har i lagförsla-

gets 58 § infört skyldighet för tullmyndighet att ge samma handräckning som
föreskriven i motsvarande rikslag. -- För övrigt skulle det rent praktiskt
medföra stora olägenheter om en överenskommelseförordning vore enda möjligheten varje gång landstinget önskar lägga minsta lilla förva ltningsuppgift
på en riksmy11dighet.
Stora utskottet har

förutom några språkliga justeringar i lagutskottets be-

föreslagit nedan motiverade ändringar.

Y övcrv~i.gt

möj1ighctcn

~1tt

slt1 ihop energirådet mecl

föreslagna elförsörjningsdelegationen eftersom deras arbetsuppg

er i flera avseenden

konrn~r

att sammanfalla. Man bör nämligen så-

vitt möjligt begränsa antalet Jelcgntioncr och råd

som har m;lnga med-

aUmänt kan sägas att elförsörjningen utgör en del av den totala

ningen. Särskilt med tanke på att användningen i landskapet
energikä11oT bör övervägas, anser utskottet, att landskapssty-

sen bör ha möjlighet att ge clförsörjningsdclcgationen ytterligare

upp~

e-r utöve-r vad som föreslås i denna lagframstä11ning. Sarmnansättningen
C>V

uppgifterna för den nu föreslagna elförsörjningsdelegationen t:illendast cJ fö-rsörjningsbchov och därför vi11 utskottet 1än111<1 frågan om

Legationens scnmnansättning delvis öppen att 3Vgöras av landskapsstyrelsen"
§ ., Utskottet har tagit del av landskapets e1inspektörs utlåt;:mde över

1agcitskottets betänkande. Elinspektören anser att det förekommer skillna-

me1 lan clsäkerhetsbestärnmelsema och e1materielens tekniska konstruk-

tion i rinland och Sverige och har därför föreslagit ott enbart sådan
elmateriel som är godkänt enligt de nordiska nonnerna inte behöver undergå
besiktning i landskapet. Utskottet har ändrat momentet i enlighet hä1med.

34 §,Utskottet har eTfari t att besiktningsavgifterna skulle vara re1 ativt
medan själva uppbörden sku11e åsamka e1verken en omfattande tilläggs-

strat

. Mera praktiskt för elverken vore att slå ut bcsiktnings-

kostn;:iderna direkt på eltaxan. Utskottet anser att besiktningarna är jämför-

med andra presto.tioner från elverken som ersätts via taxan, Därför har
utskottet föreslagit att enbart landskapsstyrelsens rätt att upphära särskilda avgifter skall inskrivas i paragrafen,
, Utskottet har kompletterat bestärrunelserna i 61 § så att det klart framgåT att elanläggningar som är besiktigade och godkända enligt tidigare

gäl~

Jande lag? fortfarande får vara i bruk, om inte anHiggningan1a bör utmönstras

av säkerhetsskäl eller är oskäligt störande.

rng t

l det anförda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget antar lagförslaget

Jand.c 1ydelse:

1

föl

E 1 J. a g
för Jandskapet Aland.
I enlighet med landstingets beslut stadgas:
1 kap.

Allmänna bestämmelser.
1 §.
(Lika som

i

framställningen).

2 §'
I denna lag avses med:
1) elmateriel, apparat, maskin, anordning eller _ti11behör för produk-

tion, överföring, distribution eller användning

;nr

elektricitet;

2) elanläggning, en flmktionell helhet bestående av elmateriel och

andra erforderliga anordningar, tillbehör och konstruktioner;
(3

- 7

punkterna lika som i lagutskottets betänkande)

(2 mom. lib SJm i framställningen).

3 §,
(Lika som

1

lagutskottets betänkande).
4-8

§§.

(Lika som i framställningen),
9 §.

(Lika som

1

lagutskottets betänkande).

10 §.

(Lika som

1

framställningen).
2 kap.

Elverk.
11-12 §§.

(Lika som

i

lagutskottets betänkande) .
13 §'

(1 mom. lika som i la5utskottets betänkande).

Företag eller inrättning, som ve"Ctar inom ett begränsat område och inte
levererar elektricitet direkt till allmänt bruk, kan av landskapsstyre 1 sen
ljas elverkstillstånd även om ledaren av service- och driftsarbetenasamt

planerings- 7

byggnads~

och reparationsarbetena på sökandens elan1äggningar

är s<oun:rna person 9 omderna har tillräcklig kompetens för uppgifterna.
(3 och 4 mom, lika som i framstäl ln:ingen).

-514 §,

som

1

framställningen).
1 s §.

(1 mom. lika som i framställningen),
Elverk som levererar elektricitet direkt för a11män förbrukning ska11

iakttaga av landskapsstyrelsen utfärdade bestämmelser om eJleveransvillkor,
de till elleverans anslutna rättigheterna och skyldigheterna för

1

och dess kunder anges, om inte landskapsstyrelsen för särskilt fall
medg

t undantag härifrån.

(3 mom. lika som i frmnställningen).

16 §.
(Lika som

l

framställningen),

3 kap.
Elförsörjning.

17 §,

(Lika som

i

lagutskottets betänkande),

18 §.
För att biträda landskapsstyre1sen vid handläggningen av ärenden som
ansluter sig till landskapets e1försörjning till sätter 1andskapsstyreJ sen
för en mandattid som motsvarar landskapsstyrelsens mandatperiod en elförsörjningsdelegation, nedan benämnd delegationen. Delegationen skall bestå
;:iv minst 3ljj:a ordinarie ledamöter, för vi] ka jämvä1 utses personJ iga crsiitt~1 re.

Delegationens ordförande skall representera landskapet, tre medlemmar skall
representera elverken, en betydande elförbrukare, oc:i de övriga olika
r~g1oner

I

i landskapet eller inneha särskild sakkunskap rörande

energiförsörj~

nrng,

I

E1försörjningsdelegationen kan åläggas andra än i denna lag avsedda upp-

gifter rörande energiförsörjning.

19 §.

mom. lib som

j_

framstil1 lningen).

(2 mom. lika som

1

lagutskottets betänkande).

mom. lika som

l

2 mom. i framställningen).

(1

(3

20 §.

som i framställningen).

4 kap.
Byggnadstillst~_1_1d.

21 § .,
(1 mom, 1ika som

:i_

lagutskottets betänkande).

-6-

r

J mom, avsett tilJ stånd erfordras inte för

]_)

av kraftverk vars

grn~torers_

rni=irkeffekt är saprnaplagt

10., 000 }jJowatt eller elöverföringsanlägg:ning vars märkspänning är högst
20 kilovolt vilka upptages i den detaljerade delen av gällande elförsörjnings-

plan, om Jet av planen framgår att byBgandet skall inlc<las under de två förstu
åren av planens giltighetstid; inte heller för

(2 punkten lika som i lagutskottets betänkande);
mom, 1ika som i lagutskottets betänkande).

22-23 §§.
(Lika som

1

framstä11ningen).

24 §.
För byggnadstiJlstånd varom stadgas i denmi lag kan landskapsstyrc1sen

uppbära

_'.lvgif~

enligt vad därom i rikslagstiftningen är stadgat.

5 kap.

övervakn~ng och besiktning_.
25-27 §§.
(Lika som

i

framställningen) .
28

(1 och 2 mom. lika som

i

§.

framställningen).

(3 morn. lika som i lagutskottets betänkande),

29
(1

§.

mom. lika som i framställningen).

Landskapsstyrelsen kan föreskriva att elanläggningar som tagits i hruk
skall besiktigas och fastställa de mellantider som härvid skall iakttagas

(De r i o d i s k a

besiktningar).
30~31

(Lika som

i

§§.

framställningen),

32 §,
(1 mom. 1 ika som i framställningen).

Elmateriel som godkänts för användning en1 igt rikets normer (utes1utn.)
behöver inte undergå i I mom. avsedd besiktning. Dcts:uJJm;1 gLU ler clm;1tcricl

som godkänts för användning i Sverige, Danmark eller Norge cn1 igt fö-r de
nordiska lände111a gällande gemensamma norn1er.

33 §.

(Lika som

i

framstäUningen).
34

För

övervaknings~

§.

och besiktningsåtgärder samt övriga prestationer,

som avses i denna lag e11er med stöd av den utfärdade föreskrifter och
som utförs av landskaps styrelsen

(u teslutn,)

skall uppbäras avgifter i

enlighet med vad därom i rikslagstiftningen är stadgat.

:s s
sum

i

§.

Cramstä11njngen),
6 kap.
~~l_(l__ _och _Q_}ji_g_~T1_0et~.

(Lika som

1

:frcm1stäl1ningen).
7 kap.

Sökande av ändring,

so

§.

(Lika som i framställningen).

(Lika som

i

51-SZ §§.
lagutskottets betänkande).
8 kap.

Särskilda bestämmelser.
53 §.

c

'1
.Ll;.(rt

som

1

framställningen) .
54 §.

(Lika som i lagutskottets betänkande).
55 §.

(Lika som i framställningen).

56 §.
(1 mom. lika som 1 framställningen).
(2 morn. lika som i lagutskottets betänkande).
(3 mom. lika som 1 framställningen).
(Lika som

i

57 §.
framställningen).
58 §.

(Lika som i lagutskottets hctiinkandc).
59
(1 mom.

§.

lika som i framställningen).

Den som hindrar eller stör användningen av kraftverk eller
skall dömas till straff på sätt

stadgat.
(Lika som

i

frcunstä1 lningcn).

j

elöverförings~

34 kap. 12 § strafflagen är

-8-

61 §,
Denm 1ag skal L i ti l Jämp1ig<1 delar iakttagas även i fråga om sådan
elmatericl och sådana elanläggningar som är färdiga eller vilkas till-

ve

ing c1ler byggande har inletts när denn;i l:ig träder i kraft, dock

sii c:tt före denna fogs ik raftträda11cle godhinda eller med stöd av tidigaande föreskrifter uppförda elanläggningar fär i tidigare godkänd

omfattning använd:1s för sitt äncl;:unå] under förutsättning, att

inte förorsakar uppenbrn,F;ua för liv, hälsa eller egendom eller oskäs

omgivningen,

62-63 §§,
som

i

frc:m1ställningen).

64 §.

(Lika som

framstäJlningens 65 §).
65

(Lika

som

§.

framställningens 66 §).
66 §.

(l mom. 1 ika sor'
(2

mom, lika som

framställningens 67 § 1 mom).
lagutskottets betänkande).
67

§.

Denna lag träder i lcraft den 1 oktober 1982.
(2-3 morn. lihi sor1
framställningens 68 § 2 och 3 mom.) .
(Ll_mont. Uk<t som i 1agutskqttets betänkande).
,
.
EJ verk s k;1 l J rn h•d:i 1 21 ~ ;1vscclaa itnu!<t agn ingshcs 11~ tm nga r scnn st
den 1

anuari 1983 om jnte landskapsstyrelsen beviljat elverket rätt att

inleda besiktningarna senare. Landskapsstyrelsen skall på förhand underrätt~s

om inledandet av besiktningarna.
mom, lika som

framställningens 68 § 5 mom.).

samt
att Landstinget måtte antaga förslaget till
landskapslag angående ändring av 5 § landskapsJ ;1gcn

om rLitt ;1tt idk;1 nLiring i

l;rndsbpct

AJancl i enlighet med landskapsstyrelsens fram-

ställning.

M<lriehamn den 15 april 1982,
På stora utskottets vägn;ir

Alarik Häggb1orn
oTdf örandc

Göran Lindholm
sekrcter;i.rc.

Närvarande i utskottet: ordf .i\.,Häggblom, v. ordf, K.Jansson, led~m1öt. Andersson
(delvis),Berg,Helling(delvis) ,Holrnberg,Blomqvist,S.-0.Lindfors(delvis) ,Sundback och Obcrg samt ersUtt.Bornan och Olof M. Jansson (vardera delvis).

