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 I enlighet med lagtingets beslut1 föreskrivs2:

1 §
Lagens tillämpningsområde

 Med de avvikelser som anges i denna lag ska 
rikets elsäkerhetslag (FFS 1135/2016) tilläm-
pas i landskapet.
 Ändringar av rikets elsäkerhetslag ska till-
lämpas i landskapet från tidpunkten för deras 
ikraftträdande i riket om inte annat följer av 
denna lag.

2 §
Myndighetsutövning

 Om inte annat särskilt stadgas i annan land-
skapslag ska de förvaltningsuppgifter som en-
ligt rikets elsäkerhetslag ankommer på statens 
myndigheter, i landskapet skötas av landskaps-
regeringen, till den del förvaltningen hänför sig 
till uppgifter inom landskapets lagstiftnings-
behörighet.
 Landskapsregeringen ska ålägga den som 
bryter mot de skyldigheter som föreskrivs i 
eller med stöd av denna lag, att avhjälpa felet 
eller försummelsen. Beslutet kan förenas med 
vite enligt bestämmelserna i landskapslagen 
(2008:10) om tillämpning i landskapet Åland 
av viteslagen.

3 §
Avvikelser från rikslagen

 En hänvisning i rikets elsäkerhetslag till en 
riksförfattning ska inom landskapets behörig-
het avse motsvarande bestämmelse som finns i 
landskapslagstiftningen.
 En EU-försäkran om överensstämmelse, 
bruksanvisningar och annan information som 
avses i denna lag ska vara på svenska språket. 
Landskapsregeringen kan i enskilda fall medge 
att en EU-försäkran om överensstämmelse som 
avses i rikets elsäkerhetslag, ges på ett annat 
språk än svenska.
 Landskapsregeringen kan biträdas av en så-
dan delegation för el- och hissäkerhet som avses 
i 120 § rikets elsäkerhetslag.
 Med avvikelse från 43 § 2 mom. rikets elsäker-
hetslag ska den som bygger en elanläggning ut-
över till anläggningsinnehavaren, till distribu-
tionsnätsinnehavaren och berörd kommunalt 
ansvarig lämna kopior av ibruktagningsbesikt-
ningsprotokollet med ingående mätresultat.
  Med avvikelse från 44 § rikets elsäkerhetslag 
omfattar kravet på certifieringsbesiktning av 
elanläggningar i klass 1 också elanläggningar 
i en- och tvåfamiljshus och fritidshus, om en 
elanläggning som skyddsanordning har ett 
överströmsskydd med märkström på 20 ampere 
eller mer och elanläggningen inte hör till klass 
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2 eller klass 3. Denna avvikelse från rikets 
elsäkerhetslag omfattar inte kravet i rikets el-
säkerhetslag på vilka elanläggningar som ska 
genomgå periodisk besiktning.
 Om den som har byggt en elanläggning för-
summar att se till att den genomgår en certifie-
ringsbesiktning, ska elanläggningens inneha-
vare se till att en sådan besiktning genomförs 
i enlighet med 45 § rikslagen om elsäkerhet. 
Utöver vad som föreskrivs i 45 § rikets elsä-
kerhetslag ska den distributionsnätsinneha-
vare till vars distributionsnät en elanläggning 
ska anslutas, på begäran av elanläggningens 
innehavare se till att en certifieringsbesikt-
ning genomförs för elanläggningen. Den som 
genomför en certifieringsbesiktning eller en 
periodisk besiktning ska på ett opartiskt och 
tillförlitligt sätt bedöma om en elanläggning 
uppfyller gällande krav.

4 §
Landskapsförordning

 Landskapsregeringen kan inom landska-
pets behörighet genom landskapsförordning 

besluta att författningar som utfärdats med 
stöd av rikets elsäkerhetslag ska tillämpas i 
landskapet oförändrade eller med de ändringar 
landskapsregeringen föreskriver.

5 §
Sökande av ändring

 I enlighet med vad som föreskrivs i 25 § själv-
styrelselagen får ändring sökas i beslut som 
fattats med stöd av denna lag.

6 §
Ikraftträdande

 Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
 Vid ikraftträdandet av denna lag upphävs 
landskapslagen (2011:9) om tillämpning i land-
skapet Åland av elsäkerhetslagen.
 Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas 
innan lagen träder i kraft.
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