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Till Justitieministeriet 
 
 
 
 
 
Ärende  Utlåtande över landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om 

marknadskontrollen av vissa produkter, antagen av lagtinget 
18.9.2017. 

 
Landskapslagens huvudsakliga innehåll 

 Förteckningen över de produktspecifika landskapslagar som land-
skapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter är tillämplig 
på kompletteras med landskapslagen om tillämpning på Åland av la-
gen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhets-
system som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgiv-
ningar (ÅFS 45/2017) och landskapslagen om tillämpning på Åland 
av lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven (ÅFS 
46/2017).  

 
Lagstiftningsbehörigheten 
 
 Vid den lagstiftningskontroll som företagits gällande de nu aktuella 

produktspecifika  landskapslagarna har konstaterats att föremålet för 
regleringen hänför sig till flera rättsområden. Det mest centrala om-
rådet är näringsverksamhet. Jämlikt 18 § 22 punkten i självstyrelse-
lagen har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om näringsverk-
samhet med beaktande av vad som stadgas i bland annat 27 § 12 
och 19 punkterna. Enligt nämnda punkter utgör utrikeshandeln och 
standardisering riksbehörighet. Landskapslagstiftningen berör också 
området konsumentskydd, som utgör riksbehörighet med stöd av 
27 § 10 punkten i självstyrelselagen. 

 
 Landskapslagstiftningen om marknadskontrollen berör också pro-

duktsäkerhet (konsumentsäkerhet). Med stöd av 18 § 12 och 22 
punkterna i självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet 
i fråga om detta område med vissa undantag, som nu inte är aktuella. 
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 Dessutom gäller landskapslagstiftningen landskapets myndigheter. 

Enligt 18 § 1 punkten i självstyrelselagen har landskapet lagstift-
ningsbehörighet i fråga om landskapsregeringen och de myndigheter 
och inrättningar som lyder under den. 

 
 Det har vid lagstiftningskontrollen av de nu aktuella landskapsla-

garna konstaterats att regleringen i den aktuella landskapslagstift-
ningen inom de områden som utgör riksbehörighet motsvarar regle-
ringen i rikslagen. Stadgandena har för vinnande av enhetlighet och 
överskådlighet jämlikt 19 § 3 mom. i självstyrelselagen kunnat intas i 
de aktuella landskapslagarna.  

 
 Beträffande fördelningen av lagstiftningsbehörigheten i övrigt hänvi-

sas till det som anförts vid lagstiftningskontrollen av de enskilda land-
skapslagarna. 

 
Ålandsdelegationens utlåtande 
 
 Ålandsdelegationen har med beaktande av självstyrelselagens för 

Åland stadganden funnit att hinder för ikraftträdande av landskapsla-
gen inte föreligger. 

 
Närvarande Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Lampi, Mäenpää 

och Pellonpää. 
  
 
 
 
 

På Ålandsdelegationens vägnar: 
 
 
 
 
 

Peter Lindbäck 
ordförande 

 
 
 
 
 

Rainer Åkerblom 
sekreterare 


