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I enlighet med lagtingets beslut1 föreskrivs:
1§
För att upprätthålla allmän säkerhet och
förebygga och avvärja skador på person, miljö
och egendom skall lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
(FFS 390/2005), nedan kallad kemikaliesäkerhetslagen, tillämpas i landskapet Åland med de
undantag som följer av denna lag.
Ändringar av kemikaliesäkerhetslagen skall
tillämpas i landskapet från det att de träder i
kraft i riket.
Anvisningar, anteckningar eller annan information som enligt de i 1 mom. och 8 § avsedda
författningarna skall finnas på kemikalier och
explosiva varor skall i landskapet vara avfattade åtminstone på svenska, om inte landskapsregeringen av särskilda skäl beviljar undantag
från kravet.
2§
De förvaltningsuppgifter som enligt de författningar som avses i 1 och 8 §§ ankommer på
statens myndigheter skall i landskapet skötas
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av landskapsregeringen till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet.
3§
Landskapsregeringen övervakar att bestämmelserna i de författningar som avses i 1 och 8 §§
följs. För övervakningen kan landskapsregeringen anlita riksmyndigheter.
Om den övervakning som avser arbetarskyddet finns särskilda bestämmelser.
4§
Hänvisas i kemikaliesäkerhetslagen till andra bestämmelser i rikslagstiftningen skall
hänvisningarna avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.
5§
Bestämmelserna i 132 § kemikaliesäkerhetslagen skall inte tillämpas i landskapet.
6§
Den som äger eller innehar en oljecistern av en
i landskapsförordning angiven konstruktion och
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minimistorlek skall se till att cisternen besiktigas regelbundet under förutsättning att cisternen alltjämt är i bruk. Om det vid besiktningstillfället kan konstateras att cisternen är i ett
sådant skick att risk för oljeskador föreligger
skall cisternen repareras eller tas ur bruk. En
cistern som orsakar omedelbar fara skall genast tas ur bruk.
Bestämmelserna i 55 § kemikaliesäkerhetslagen skall även tillämpas vid besiktning av
oljecisterner belägna ovan jord.

8§
Landskapsregeringen kan inom landskapets
behörighet genom landskapsförordning besluta
att författningar som utfärdats med stöd av
kemikaliesäkerhetslagen skall tillämpas i
landskapet Åland oförändrade eller med de
ändringar landskapsregeringen föreskriver.
Landskapsregeringen kan, inom landskapets
behörighet, i landskapsförordning besluta om
genomförandet i landskapet av EG:s direktiv
rörande angelägenheter som avses i denna lag.

7§
Utöver straffbestämmelserna i 125 § kemikaliesäkerhetslagen skall bestämmelserna i
44 kap. 11 § strafflagen (FFS 39/1889) om
straff för brott mot bestämmelserna om explosiva varor tillämpas i landskapet.
Även bestämmelserna i 44 kap. 12 § i strafflagen om straff för ovarsam hantering av en
farlig kemikalie eller explosiv vara eller en sådan produkt som avses i 5 kap. kemikaliesäkerhetslagen skall tillämpas i landskapet.

9§
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
Genom denna lag upphävs landskapslagen
(1971:12) om tillämpning i landskapet Åland av
riksförfattningar om explosionsfarliga ämnen.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
_________
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