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Till Justitieministeriet 
 
 
 
 
 
Ärende  Utlåtande över landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om 

överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem 
som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, an-
tagen av lagtinget 9.11.2016. 

 
Landskapslagens huvudsakliga innehåll 
 
 Landskapslagen är en s.k. blankettlag, genom vilken rikets lag om 

överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem 
som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, som 
vid tidpunkten för antagandet ännu var under beredning i riksdagen, 
(nedan lagförslaget), med vissa i landskapslagen angivna avvikelser 
görs tillämplig i landskapet. Ändringar i rikslagen ska gälla i land-
skapet från det de träder i kraft i riket. Lagförslagets syfte är enligt 
regeringens proposition nr. 19/2016 rd. att säkerställa överensstäm-
melse med kraven och fri rörlighet för utrustning och säkerhetssy-
stem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgiv-
ningar. Avsikten är att rikslagen ska innehålla bestämmelser om de 
krav som ska ställas på utrustning och säkerhetssystem som är av-
sedda för användning i explosionsfarliga omgivningar och metoderna 
för att säkerställa att säkerhetskraven efterföljs. Syftet med lagförsla-
get är att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/34/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om 
utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i ex-
plosionsfarliga omgivningar. 
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Ålandsdelegationens utlåtande  
 
 Ålandsdelegationen konstaterar att lagtinget antagit landskapslagen 

som blankettlag 9.11.2016 och således förrän behandlingen av lag-
förslaget avslutats i riksdagen 15.11.2016 och stadsfästs av republi-
kens president. Tillämpningen av landskapslagen är helt beroende 
av om och i vilken form lagförslaget sätts i kraft i riket. På basen av 
den utformning lagförslaget har i regeringspropositionen (RP 
19/2016 rd.) drar Ålandsdelegationen dessutom slutsatsen att land-
skapslagen till väsentliga delar bl.a. berör rättsområdet standardise-
ring, som utgör riksbehörighet enligt 27 § 19 punkten i självstyrelse-
lagen för Åland. Enligt självstyrelselagens 19 § 3 mom. kan i en land-
skapslag upptas stadganden av rikslagstiftningsnatur som i sak över-
ensstämmer med motsvarande stadganden i rikslag. Eftersom någon 
motsvarande rikslag inte var i kraft vid tidpunkten för antagandet av 
landskapslagen utgör landskapslagen en behörighetsöverskridning, 
och bör i dess helhet förordnas att förfalla. 

 
Närvarande  Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Lampi, Mäenpää 

och Pellonpää. 
 
 
 
 
 
 

På Ålandsdelegationens vägnar: 
 
 
 
 
 
 

Peter Lindbäck 
ordförande 

 
 
 
 
 
 

Rainer Åkerblom 
sekreterare 


