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Utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om vissa
brandskyddsanordningar och lag om ändring av 1 § i lagen om marknadskontrollen
av vissa produkter
Ålands landskapsregering har beretts tillfälle att inkomma med ett utlåtande om
regeringens proposition med förslag till lag om vissa brandskyddsanordningar och lag
om ändring av 1 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter.
I propositionen föreslås att det stiftas en ny lag om vissa brandskyddsanordningar och att
den gällande lagen om anordningar inom räddningsväsendet (FFS 10/2007) ska
upphävas. Syftet med propositionen är att förtydliga och uppdatera bestämmelserna om
brandskyddsanordningar. De ändringar som föreslås är främst av teknisk och
preciserande art och innebär således inte några betydande ändringar i jämförelse med
nuläget. Lagens struktur ska dock förtydligas och vissa bestämmelser lyfts från
förordningsnivå till lagnivå.
Landskapsregeringens utlåtande:
Enligt 38 § självstyrelselagen ska skriftväxlingsspråket mellan landskapsmyndigheterna
och statens myndigheter även vara svenska. Alla handlingar inklusive lagförslag och
propositioner ska i sin helhet finnas på svenska. Trots detta har landskapsregeringen
enbart fått ta del av de föreslagna lagparagraferna med en kort motiveringstext till vissa
paragrafer och ett stycke rörande Ålands behörighet. De föreslagna nya förordningarna
som finns med i förslaget har endast delgetts landskapsregeringen på finska.
Landskapsregeringen konstaterar att förfarandet strider mot 6 § och 17 § i Finlands
grundlag då svenskspråkiga inte kunnat framföra sin åsikt under lagberedningen samt 33
§ och 38 § självstyrelselagen för Åland vad gäller kravet på att inhämta ett utlåtande och
ge handlingar på svenska till Ålands landskapsregering.
Enligt 18 § 6 p. Självstyrelselagen för Åland (1149/1991) tillhör brand- och
räddningsväsendet landskapets lagstiftningsbehörighet. Landskapet har också
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lagstiftningsbehörighet gällande näringsverksamhet med vissa begränsningar enligt 18 §
22 p. samt plan- och byggväsendet enligt 18 § 7 p. Således hör den föreslagna
lagstiftningen bland annat gällande brandalarmanläggningar och automatiska
släckningsanläggningar, granskning och service av handbrandsläckare samt krav på
produkterna, inklusive tillsynen av dem till Ålands lagstiftningsbehörighet.
Enligt 27 § 28 p. Självstyrelselagen tillhör befolkningsskyddet rikets
lagstiftningsbehörighet. Rikets räddningslag gäller på Åland till den del befolkningsskydd
och inrättande av skyddsrum berörs. De föreslagna bestämmelser som tillhör
befolkningsskyddet innefattar produktkraven på anordningar och utrustning i skyddsrum.
Behörighetsfördelningen och de åländska förhållandena är beskrivna på sidan 9 i utkastet.
Landskapsregeringen konstaterar att beskrivningen är korrekt och att förslaget till
ändringar också kan komma att föranleda ändringar i den åländska lagstiftningen.
Beträffande innehållet i den föreslagna lagstiftningen har landskapsregeringen ingenting
att anföra.
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