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LANDSKAPSFÖRORDNING
om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier och säkerhet
vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
Utfärdad i Mariehamn den 8 november 2007

Med stöd av 4 § landskapslagen (1990:32) om
tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier sådan den lyder i landskapslagen 1995/60 och 8 § landskapslagen
(2007:98) om tillämpning i landskapet Åland av
riksförfattningar om säkerhet vid hantering av
farliga kemikalier och explosiva varor föreskrivs:
1§
Bestämmelser om kemikalier
Följande riksförfattningar om kemikalier ska
tillämpas i landskapet:
1) statsrådets beslut om begränsning av användning av PCB och PCT (FFS 1071/1989),
2) statsrådets beslut om förbud och begränsningar som gäller vissa kemikalier som orsakar
hälsoskada och produkter som innehåller dessa
kemikalier (FFS 489/1992),
3) kemikalieförordning (FFS 675/1993),
4) förordning om minutförsäljning av farliga
kemikalier (FFS 676/1993),

5) vatten- och miljöstyrelsens beslut om förbjudna eller i fråga om hanteringen kraftigt
begränsade kemikalier (FFS 680/1993),
6) social- och hälsovårdsministeriets beslut
om förfarandet vid anmälan om nya ämnen (FFS
1642/1993),
7) social- och hälsovårdsministeriets beslut
om bedömning av risker med nya ämnen (SHMb
nr 57/1994),
8) statsrådets beslut om batterier och ackumulatorer som innehåller vissa farliga ämnen
(FFS 105/1995),
9) förordning om bekämpningsmedel (FFS
792/1995),
10) statsrådets beslut om förbud mot att
bekämpningsmedel som innehåller vissa aktiva substanser släpps ut på marknaden och används (FFS 1361/1996),
11) jord- och skogsbruksministeriets beslut
om krav på uppgifter och undersökningar som
skall lämnas i samband med ansökan om registrering av bekämpningsmedel (JSMb nr
98/1996),
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12) statsrådets beslut om begränsning av
användningen av hexakloretan (FFS 961/1997),
13) statsrådets beslut om förbud och begränsningar som gäller vissa klorerade lösningsmedel (FFS 1209/1997),
14) jord- och skogsbruksministeriets förordning om förpackningspåskrifter för växtskyddsmedel (JSMf nr 7/2005),
15) statsrådets beslut om förbud mot utsläppande på marknaden och användning av
pentaklorfenol samt vissa difenylmetaner
(FFS 143/2000),
16) social- och hälsovårdsministeriets förordning om förpackning och märkning av biocidpreparat (FFS 422/2000),
17) statsrådets förordning om biocidpreparat
(FFS 466/2000),
18) miljöministeriets förordning om ansökningar och anmälningar gällande biocidpreparat och deras verksamma ämnen (FFS
467/2000),
19) statsrådets förordning om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande,
mutagena och reproduktionsstörande ämnen
(FFS 623/2004),
20) social- och hälsovårdsministeriets förordning om säkerhetsförslutare på emballage för
en farlig kemikalie och om en varningssymbol
för synskadade (FFS 430/2001),
21) social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över farliga ämnen (FFS
509/2005),
22) social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för klassificering samt
märkning av kemikalier (FFS 807/2001),
23) social- och hälsovårdsministeriets förordning om skyddsinformationsblad (FFS
1202/2001),
24) jord- och skogsbruksministeriets förordning om i växtskyddsmedel godkända verksamma ämnen och särskilda bestämmelser för användningen av dessa (JSMf nr 50/2004),
25) social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om kemikalier
(FFS 374/2002),
26) statsrådets förordning om begränsning av
utsläppande på marknaden och användning av
organiska tennföreningar (FFS 871/2002),
27) statsrådets förordning om begränsning av
användning och utsläppande på marknaden av
kreosot och trä behandlat med kreosot (FFS
8/2003),
28) statsrådets förordning om begränsning av
utsläpp på marknaden och av användning av
klorparaffiner med kort kolkedja och av pentaoch oktabromdifenyleter (FFS 416/2003),
29) statsrådets förordning om förbud och begränsningar gällande vissa azofärgämnen och
produkter som innehåller dem (FFS 694/2003),

30) statsrådets förordning om begränsningar
som gäller cement och fabrikat som innehåller
cement (FFS 514/2004),
31) statsrådets förordning om begränsningar
av utsläpp på och av användningen av nonylfenol
och nonylfenoltoxilat (FFS 596/2004),
32) statsrådets förordning om begränsningar
gällande asbest (FFS 975/2004),
33) statsrådets förordning om förbud och begränsningar gällande toluen och triklorbensen
(FFS 1177/2006) samt
34) statsrådets förordning om begränsning av
användningen av polycykliska aromatiska kolväten i extender oils i fordons och jordbruksmaskiners däck (FFS 550/2007).

2§
Bestämmelser om säkerhet vid hantering av
farliga kemikalier och explosiva varor
Följande riksförfattningar om explosionsfarliga ämnen ska tillämpas i landskapet:
1) förordning om användning av väte eller
annan brännbar gas som påfyllningsgas för ballonger (FFS 109/1973),
2) förordning om tändvätskor för grillkol (FFS
947/1973),
3) handels- och industriministeriets beslut
om explosiva varor (FFS 130/1980),
4) handels- och industriministeriets beslut
om periodisk besiktning av underjordiska oljecisterner (FFS 344/1983),
5) handels- och industriministeriets beslut
om ammoniumnitrat (FFS 172/1984),
6) handels- och industriministeriets beslut
om brännbara vätskor (FFS 313/1985),
7) handels- och industriministeriets beslut
om oljeeldningsaggregat (FFS 314/1985),
8) förordning om explosiva varor (FFS
473/1993),
9) flytgasförordning (FFS 711/1993),
10) naturgasförordning (FFS 1058/1993),
11) handels- och industriministeriets beslut
om tillämpning av naturgasförordningen (FFS
1059/1993),
12) handels- och industriministeriets beslut
om gasmonteringar (FFS 1286/1993),
13) aerosolförordning (FFS 1433/1993),
14)
gasanordningsförordning
(FFS
1434/1993),
15) förordning om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven (FFS
1384/1994),
16) förordning om oljeeldningsaggregat (FFS
1211/1995),
17) förordning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för explosionsfarliga
luftblandningar (FFS 917/1996),
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18) handels- och industriministeriets beslut
om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för explosionsfarliga luftblandningar
(FFS 918/1996),
19) handels- och industriministeriets beslut
om tillämpning av flytgasförordningen (FFS
344/1997) samt
20) statsrådets förordning om förebyggande
av fara som explosiv atmosfär orsakar arbetstagare (FFS 576/2003).
3§
Bestämmelser som rör både kemikalier och
säkerhet vid hantering av farliga kemikalier
och explosiva varor
Följande riksförfattningar om explosionsfarliga ämnen och kemikalier ska tillämpas i landskapet:
1) handels- och industriministeriets beslut
om hantering och upplagring av bensin (FFS
181/2000),
2) handels- och industriministeriets beslut
om hantering och upplagring av farliga kemikalier på distributionsstation (FFS 415/1998)
samt
3) förordning om industriell hantering och
upplagring av farliga kemikalier (FFS 59/1999).
4§
Undantag från bestämmelser i de riksförfattningar som anges i 1, 2 och 3 §§
Handels- och industriministeriets beslut om
periodisk besiktning av underjordiska oljecisterner (FFS 344/1983), nedan kallat besiktningsbeslutet, ska även tillämpas på cisterner
ovan jord vilkas volym överstiger 2 m3 dock så att
sådana cisterner ska besiktas första gången
innan 25 år förflutit från den tidpunkt cisternen
tagits i bruk första gången. Cisterner ovan jord
som vid besiktning konstaterats vara oskadade
ska besiktas på nytt senast 10 år efter besiktningstillfället.
Om en metallisk cistern inte kan besiktas
inifrån såsom anges i besiktningsbeslutet ska
den utsättas för ett sådant tryckprov som avses
i beslutets 7 § och besiktas visuellt på det sätt
som är möjligt. Om läckage inte konstateras vid
tryckprovet och betydande skador i övrigt inte
kan konstateras på cisternen ska den besiktas
på nytt senast 5 år efter besiktningstillfället.
Beslutet ska inte tillämpas på dubbelmantlade
oljecisterner och med dem jämförbara oljecisterner med läckagevarningssystem.
Förordningen om explosiva varor (FFS
473/1993) ska tillämpas så att av vederbörande
riksmyndighet utfört godkännande av explosiv
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vara och verifiering av explosiva varors överensstämmelse med uppställda krav ska vara gällande också i landskapet. Trots bestämmelserna
i 33 § 2 mom. förordningen om explosiva varor
kan pyrotekniska artiklar som är godkända för
allmän handel i Sverige och vars totala laddningsvikt per enskild fyrverkeripjäs uppgår till
högst 1 000 gram godkännas för allmän handel
eller allmänt bruk i landskapet.
Förordningen om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven (FFS
1384/1994) ska tillämpas så att av vederbörande riksmyndighet utfört godkännande av explosiv vara och verifiering av explosiva varors överensstämmelse med uppställda krav ska vara
gällande också i landskapet.
Förordningen om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för explosionsfarliga
luftblandningar (FFS 917/1996) ska tillämpas
så att av vederbörande riksmyndighet utfört
godkännande av utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för explosionsfarliga luftblandningar och verifiering av utrustnings och
säkerhetssystemens överensstämmelse med
uppställda krav ska vara gällande också i landskapet.
Förbudet i 3 § i statsrådets beslut om begränsning av användningen av PCB och PCT
(FFS 1071/1989) att föra in PCB, PCT och produkter som innehåller dessa ämnen i landet ska
även gälla införsel till landskapet.
Handels- och industriministeriets beslut om
hantering och upplagring av farliga kemikalier
på distributionsstation (FFS 415/1998) ska i
landskapet tillämpas även på distributionsenheter i enskilt bruk där cisternernas totala volym är 3 m3 eller mer.
5§
Särskilda bestämmelser
Ändringar av de riksförfattningar som anges
i 1-3 §§ ska tillämpas i landskapet från det att
de träder i kraft i riket.
Hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen i ovannämnda författningar ska
avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.
6§
Ikraftträdelsebestämmelser
Denna förordning träder ikraft den 1 januari
2008.
Genom denna förordning upphävs landskapsförordningen (2004:14) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om explosionsfarliga ämnen och kemikalier.
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7§
Övergångsbestämmelser
Cisterner, belägna ovan jord, som har tagits i
bruk före den 1 januari 1986 ska besiktas före
den 1 januari 2011. Detsamma gäller för cister-

ner, belägna ovan jord, för vilka det inte kan
fastställas när de tagits i bruk men det med fog
kan antas att de tagits i bruk före den 1 januari
1986.
_________

Mariehamn den 8 november 2007
ROGER NORDLUND
lantråd
Britt Lundberg
föredragande ledamot
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