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Författningsregister

Kronologiskt författningsregister

1923:12 Förordning (1923:12) angående skyldighet för de till centralförvaltningen hörande fackmyndigheterna att  

 lämna handräckning åt Ålands [landskapsnämnd]  ......................................................................................... D 28 121

1936:1 Landskapslag (1936:1) angående innehavares av tjänst och befattning i landskapet Åland rätt till skadestånd  

 vid olycksfall  .................................................................................................................................................. D 36 138

1942:10 Landskapslag (1942:10) innehållande särskilda bestämmelser angående biografer och offentliga biograf- 

 föreställningar i landskapet Åland  .................................................................................................................. G 9 244

1943:13 Landskapslag (1943:13) om läroanstalter för hemslöjd i landskapet Åland  ..................................................... O 12 894

1945:11 Landskapslag (1945:11) om utverkande av tillstånd till föranstaltande av vissa nöjen samt hållande av  

 spelautomat och penningautomat  .................................................................................................................. G 10 245

1947:6 Landskapslag (1947:6) om apoteksavgift i landskapet Åland  ......................................................................... F 4 198

1950:25 Landskapslag (1950:25) angående penninginsamlingar i landskapet Åland  ................................................... G 14 249

1951:19 Landskapslag (1951:19) angående landskaps- och kommunalvapen i landskapet Åland  ................................ A 12 20

1952:11 Landskapslag (1952:11) angående sigill för självstyrelsemyndigheterna samt landskaps förvaltningen  

 underlydande ämbetsverk och tjänstemän ävensom kommunala myndigheter i landskapet Åland  ................. A 13 21

1953:16 Landskapslag (1953:16) om bosättningslån i landskapet Åland  ...................................................................... M 20 687

1956:21 Landskapslag (1956:21) om socialhjälp i landskapet Åland  ............................................................................ M 3 667

1956:39 Landskapslag (1956:39) om fiske i landskapet Åland  ..................................................................................... I 29 405

1957:23 Landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland  .................................................................... N 2 714

1957:35 Landskapsförordning (1957:35) angående verkställighet och tillämpning av landskapslagen om fiske  ........... I 30 415

1964:16 Landskapslag (1964:16) om kommunalvägar  ................................................................................................. N 3 729

1965:9 Landskapslag (1965:9) om fornminnen  .......................................................................................................... O 23 921

1966:10 Landskapslag (1966:10) om lotterier .............................................................................................................. G 11 246

1966:13 Lag (1966:13) om rätt till allmänt vattenområde inom landskapet Åland  ........................................................ A 5 17

1967:36 Landskapslag (1967:36) om hälsovården  ....................................................................................................... L 4 603

1969:18 Landskapslag (1969:18) om tillämpning av jordlegolagen i landskapet Åland  ................................................. H 13 321

1969:29 Landskapslag (1969:29) om stängselskyldighet  ............................................................................................. I 11 381

1970:39 Landskapslag (1970:39) om lagtingsval och kommunalval (1994/63)  ............................................................ B 3 44

1971:15 Landskapslag (1971:15) om parkeringsbot  .................................................................................................... N 13 793

1971:42 Landskapslag (1971:42) om Ålands landskapsregering (2008/11)  ................................................................. D 1 93

1971:43 Landskapslag (1971:43) om landskapets finansförvaltning  ............................................................................ D 30 123

1971:51 Landskapslag (1971:51) om vissa pensioner, som skall betalas av landskapsmedel ....................................... D 43 148

1972:13 Landskapslag (1972:13) om lagberedningen .................................................................................................. D 6 101

1972:25 Landskapslag (1972:25) om lantbruksnämnder (1998/85)  ............................................................................. I 9 378

1972:50 Landskapslag (1972:50) om räntestöd till kommuner för anskaffande av områden för bostadsproduktion  ...... E 11 186

1973:12 Landskapslag (1973:12) om kommunalskatt för begränsat skattskyldig  ......................................................... F 15 212

1973:47 Landskapsförordning (1973:47) om räntestöd till kommuner för anskaffande av områden för bostads- 

 produktion  ..................................................................................................................................................... E 12 187

1973:63 Landskapsförordning (1973:63) om hälsovården  ............................................................................................ L 5 608

1974:21 Landskapslag (1974:21) om behandling av berusade  ..................................................................................... G 4 236

1974:23 Landskapslag (1974:23) om avloppsvattenavgift ............................................................................................ F 26 218

1974:83 Landskapslag (1974:83) om resandeavgift ..................................................................................................... F 5 199
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1975:7 Jordförvärvslag (1975:7) för Åland (1991/72)  ................................................................................................. A 2 12

1975:9 Landskapslag (1975:9) om motorfordonsbyrån  .............................................................................................. D 21 117

1975:56 Landskapslag (1975:56) om resebyrårörelse  ................................................................................................. J 4 428

1975:58 Landskapslag (1975:58) om ärendenas handläggning i landskapsregeringen (2008/12)  ................................ D 2 95

1975:63 Landskapslag (1975:63) om tillämpning av lagen om bostadsbidrag  .............................................................. M 18 686

1975:64 Förordning (1975:64) om ordnandet av undervisningen vid Ålands handelsläroverk  ....................................... O 15 903

1976:22 Landskapslag (1976:22) om anmälan om val av pensionsrätt i vissa fall  ........................................................ D 42 148

1976:26 Landskapslag (1976:26) om Ålands självstyrelsedag  ..................................................................................... A 8 18

1976:33 Landskapslag (1976:33) om yrkesmässig trafik  ............................................................................................. N 19 820

1976:34 Landskapslag (1976:34) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om transport av farliga  

 ämnen (1995/62)  ........................................................................................................................................... N 16 797

1976:43 Landskapslag (1976:43) om tillämpning av lagen om exportgaranti i landskapet Åland  .................................. J 33 465

1976:67 Landskapslag (1976:67) om förströelseautomater  ......................................................................................... G 13 249

1977:10 Landskapslag (1977:10) om reglering av personalens ställning vid privat institution, då institutionens  

 verk samhet övertages av kommun eller kommunalförbund  ........................................................................... E 15 188

1977:16 Landskapslag (1977:16) om bekämpande av oljeskador  ................................................................................ K 18 542

1977:19 Landskapslag (1977:19) om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för allmännyttiga samfund som  

 bedriver samhälleligt betydelsefull verksamhet  .............................................................................................. F 20 215

1977:68 Landskapslag (1977:68) om bekämpning av flyghavre  ................................................................................... I 14 385

1977:72 Landskapslag (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet  ...................................................................... C 4 81

1977:77 Landskapslag (1977:77) om räntestödskrediter till kommuner för främjande av företagsverksamheten  ......... E 13 187

1978:22 Landskapslag (1978:22) om tjänstekollektivavtal  ........................................................................................... D 37 139

1978:34 Landskapslag (1978:34) om personalen vid [landstingets] kansli  ................................................................... B 7 63

1978:48 Landskapslag (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda  .............. M 15 682

1978:52 Tobakslag (1978:52) för landskapet Åland (1997/64)  ..................................................................................... L 15 630

1978:66 Förordning (1978:66) om tillämpning av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och  

 förmögenhet såvitt avser kommunalskatt i landskapet Åland  ......................................................................... F 16 212

1979:6 Landskapsförordning (1979:6) om färjor  ........................................................................................................ N 27 840

1979:29 Landskapslag (1979:29) om allmänna vatten- och avloppsverk  ..................................................................... E 16 189

1979:62 Landskapslag (1979:62) om expropriation av fast egendom och särskilda rättigheter  .................................... H 12 312

1979:70 Budgetförordning (1979:70) för landskapet Åland  .......................................................................................... D 31 125

1979:72 Landskapslag (1979:72) om ersättande av skördeskador  ............................................................................... I 12 383

1980:44 Landskapslag (1980:44) om räntestödslån vid skördeskador  ......................................................................... I 13 384

1980:46 Landskapslag (1980:46) om landskapsandel för underhållskostnader för gator  .............................................. N 4 731

1981:3 Landskapslag (1981:3) om renhållning  .......................................................................................................... K 19 544

1981:77 Landskapslag (1981:77) om hundskatt  .......................................................................................................... F 11 210

1982:13 Landskapslag (1982:13) om stöd för bostadsförbättring  ................................................................................. H 9 298

1982:14 Landskapslag (1982:14) om stöd för bostadsproduktion  ................................................................................ H 10 302

1982:38 Ellag (1982:38) för landskapet Åland  ............................................................................................................. J 23 452

1983:27 Vägtrafiklag (1983:27) för landskapet Åland  ................................................................................................... N 9 749

1983:31 Landskapslag (1983:31) om understöd för vatten- och avloppsprojekt  ........................................................... E 17 190

1983:39 Landskapslag (1983:39) om kulturell verksamhet  .......................................................................................... O 34 934

1983:42 Idrottslag (1983:42) för landskapet Åland  ...................................................................................................... O 37 937

1983:57 Landskapslag (1983:57) om studieledighet  .................................................................................................... O 22 919

1984:4 Landskapslag (1984:4) om avdrag vid kommunalbeskattningen för amortering på studielån ........................... F 21 215

1984:25 Landskapslag (1984:25) om Ålands representation i Nordiska rådet  .............................................................. A 10 19

1984:26 Landskapslag (1984:26) om rättsställningen för landskapstjänsteman som anställs vid nordisk institution ..... D 35 138

1984:45 Landskapslag (1984:45) om kommunalbeskattning av rederibolag och redare  ............................................... F 13 211

1985:17 Landskapslag (1985:17) om arvode för medlem av Ålands landskaps regering (2010/8)  ................................. D 3 97

1985:29 Landskapslag (1985:29) om stöd för litterär verksamhet  ................................................................................ O 30 930

1985:31 Jaktlag (1985:31) för landskapet Åland  .......................................................................................................... K 32 581

1985:50 Landskapslag (1985:50) om stöd för vård av barn i hemmet  .......................................................................... M 10 677
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1986:58 Landskapslag (1986:58) om skydd för kulturhistoriskt värdefulla föremål  ...................................................... O 27 928

1987:44 Landskapslag (1987:44) om bostadshusreservering vid kommunalbeskattningen  .......................................... F 19 214

1987:61 Tjänstemannalag (1987:61) för landskapet Åland  .......................................................................................... D 32 127

1987:62 Landskapslag (1987:62) om införande av tjänstemannalagen för landskapet Åland  ....................................... D 33 133

1987:86 Landskapslag (1987:86) om ungdomsarbete  ................................................................................................. O 36 935

1988:8 Landskapslag (1988:8) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1995/59)  L 12 628

1988:39 Landskapslag (1988:39) om sysselsättningsfrämjande utbildning  .................................................................. M 28 704

1988:50 Landskapslag (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti  ... D 29 122

1988:56 Landskapslag (1988:56) om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse  ................................................... O 26 926

1989:23 Landskapslag (1989:23) om koncernbidrag vid kommunalbeskattningen  ....................................................... F 12 211

1989:27 Landskapslag (1989:27) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män  C 10 90

1989:31 Landskapslag (1989:31) angående landskapsgaranti för kulturella utställningar  ............................................ O 35 935

1989:60 Landskapslag (1989:60) om landskapsunderstöd för främjande av näringar i kommunerna  ........................... E 14 188

1990:32 Landskapslag (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier (1995/60)  ...... L 14 629

1990:33 Förordning (1990:33) om utlåtande enligt 25 kap. 8 § ärvdabalken i landskapet Åland ................................... I 24 399

1991:67 Förordning (1991:67) om skötseln i landskapet Åland av vissa uppgifter enligt lagen om exportgaranti  .......... J 34 465

1991:69 Förordning (1991:69) om skötseln av virkesmätningen i landskapet Åland  ..................................................... I 22 398

1991:71 Självstyrelselag (1991:71) för Åland  ............................................................................................................... A 1 1

1991:79 Körkortslag (1991:79) för landskapet Åland  ................................................................................................... N 18a 798

1991:79 Körkortslag (1991:79) för landskapet Åland  ................................................................................................... N 18b 809

1992:40 Affärstidslag (1992:40) för landskapet Åland  .................................................................................................. J 2 426

1992:41 Landskapslag (1992:41) om Ålands flagga ..................................................................................................... A 6 17

1993:2 Landskapslag (1993:2) om åländsk hembygdsrätt  ......................................................................................... A 9 19

1993:8 Förordning (1993:8) om skötseln i landskapet Åland av vissa uppgifter enligt lagen om riksdagsmannaval  

 och kommunala vallagen  ............................................................................................................................... D 27 121

1993:9 Förordning (1993:9) om skötseln i landskapet Åland av vissa uppgifter enligt lagen om generationsväxlings- 

 pension för lantbruksföretagare  ..................................................................................................................... I 28 405

1993:11 Förordning (1993:11) om förvaltningen i landskapet Åland av ärenden som gäller avträdelseersättning  

 för lantbruksföretagare  .................................................................................................................................. I 27 404

1993:12 Förordning (1993:12) om skötseln i landskapet Åland av vissa uppgifter som gäller barnbidrag  ..................... M 23 689

1993:15 Fastighetsskattelag (1993:15) för landskapet Åland  ....................................................................................... F 10 209

1993:19 Landskapslag (1993:19) om besiktning och registrering av fordon  ................................................................. N 24 831

1993:27 Landskapslag (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet  ................................................................. F 2 194

1993:37 Kommunalskattelag (1993:37) för landskapet Åland  ...................................................................................... F 7 206

1993:41 Landskapslag (1993:41) om kommunalskatt för gårdsbruk  ............................................................................ F 9 209

1993:42 Landskapslag (1993:42) om kommunalskatt för näringsverksamhet  .............................................................. F 8 208

1993:56 Landskapsförordning (1993:56) om Ålands Penningautomatförening och dess verksamhet  ........................... G 12 246

1993:58 Landskapsskattelag (1993:58)  ....................................................................................................................... F 1 193

1993:61 Landskapslag (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter   L 3 602

1993:70 Landskapslag (1993:70) om landskapsandelar till kommunerna  .................................................................... E 6 172

1993:71 Landskapslag (1993:71) om planering av och landskapsandel för social vården  ............................................. E 7 176

1993:72 Landskapslag (1993:72) om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten  ... E 8 180

1993:73 Landskapslag (1993:73) om bosättningsstrukturgrupper ................................................................................ E 9 185

1993:75 Landskapslag (1993:75) om medborgarinstitut  .............................................................................................. O 31 931

1993:104 Landskapsförordning (1993:104) om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning  ...... N 25 838

1993:112 Landskapslag (1993:112) om Ålands författningssamling  .............................................................................. A 11 20

1993:116 Landskapslag (1993:116) om Ålands statistik- och utredningsbyrå  ................................................................ D 26 121

1994:10 Landskapslag (1994:10) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd  .................... M 21 688

1994:41 Landskapslag (1994:41) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående stöd vid  

 förvärv av bostad  ........................................................................................................................................... H 11 311

1994:42 Statistiklag (1994:42) för landskapet Åland  .................................................................................................... C 6 85

1994:43 Landskapslag (1994:43) angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling  ........... C 7 88
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1994:48 Landskapslag (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen ........................................... M 22 689

1994:72 Landskapslag (1994:72) om förutsättningarna för att i landskapet Åland leta efter, inmuta och utnyttja  

 gruvfyndigheter  ............................................................................................................................................. J 22 451

1994:82 Landskapsförordning (1994:82) om medborgarinstitut  ................................................................................... O 32 931

1995:7 Förordning (1995:7) om skötseln i landskapet Åland av vissa ärenden som gäller bostadsbidrag  ................... M 19 687

1995:18 Grundskolelag (1995:18) för landskapet Åland  ............................................................................................... O 1 863

1995:36 Landskapsförordning (1995:36) om undantag från skyldigheten att använda bilbälte  ..................................... N 11 792

1995:40 Landskapslag (1995:40) om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom Europeiska  

 gemenskapen  ................................................................................................................................................ I 31 419

1995:44 Landskapsförordning (1995:44) om yrkesfiske (1996/32)  .............................................................................. I 34 423

1995:46 Landskapslag (1995:46) om återkrävande av stöd ur landskapets medel  ....................................................... J 35 465

1995:51 Landskapsförordning (1995:51) om register för fiskerinäringen  ..................................................................... I 32 421

1995:52 Landskapslag (1995:52) om kontroll av ekologisk jordbruksproduktion  .......................................................... I 10 379

1995:54 Landskapslag (1995:54) om kommunalbeskattning av delägare i utländska bassamfund  .............................. F 17 212

1995:64 Landskapsförordning (1995:64) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet  ... L 13 628

1995:71 Landskapslag (1995:71) om landskapet Ålands pensionsfond  ........................................................................ D 47 151

1995:80 Landskapslag (1995:80) om Ålands musikinstitut  .......................................................................................... O 14 901

1995:88 Landskapsförordning (1995:88) om de stater som avses i 2 § 3 mom. landskapslagen om kommunal- 

 beskattning av delägare i utländska bassamfund  ........................................................................................... F 18 214

1995:91 Landskapslag (1995:91) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om plantmaterial och  

 växtskydd  ...................................................................................................................................................... J 15 446

1995:92 Landskapslag (1995:92) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om alkohol (2007/86)  ........... J 10 441

1995:95 Grundskoleförordning (1995:95) för landskapet Åland  .................................................................................... O 2 868

1995:101 Landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård ..................... M 1 665

1995:103 Landskapsförordning (1995:103) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård  ......... M 2 667

1996:7 Landskapslag (1996:7) om landskapsrevisionen  ............................................................................................ B 8 63

1996:8 Landskapslag (1996:8) om landskapsregeringens revisionsbyrå (2006/93)  .................................................... D 8 103

1996:38 Landskapsförordning (1996:38) om register för vattenbruket  ......................................................................... I 33 422

1996:45 Landskapsförordning (1996:45) om placering av de medel som landskapet Ålands pensionsfond förvaltar  .... D 48 153

1996:47 Landskapslag (1996:47) om rätt att utöva näring  ........................................................................................... J 1 425

1996:48 Landskapsförordning (1996:48) om fastighetsmäklare  ................................................................................... J 5 429

1996:49 Landskapsförordning (1996:49) om inkvarterings- och trakteringsverksamhet  ............................................... J 3 426

1996:50 Landskapslag (1996:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om skattetillägg och förseningsränta  .... F 25 218

1996:53 Landskapslag (1996:53) om Ålands kulturdelegation  ..................................................................................... O 39 939

1996:61 Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland ....................................................................................................... K 14 498

1996:76 Landskapsförordning (1996:76) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om plantmaterial  

 och växtskydd  ................................................................................................................................................ J 16 447

1996:82 Ålands landskapsregerings beslut (1996:82) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om  

 gödselfabrikat (2011/116) .............................................................................................................................. J 12 443

1997:4 Landskapslag (1997:4) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner  .... D 40 144

1997:32 Landskapslag (1997:32) om tillämpning i landskapet Åland av rikslag stiftningen om förskottsuppbörd  .......... F 24 217

1997:38 Landskapslag (1997:38) om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om beskattningsförfarande   F 22 216

1997:42 Landskapsförordning (1997:42) om jakt på älg  .............................................................................................. K 34 592

1997:60 Landskapsförordning (1997:60) om studiesociala förmåner för studerande på gymnasialstadienivå i  

 landskapet Åland  ........................................................................................................................................... O 5 885

1997:63 Landskapslag (1997:63) om rösträtt och valbarhet i kommunalval för personer som saknar åländsk  

 hembygdsrätt  ................................................................................................................................................ E 2 169

1997:72 Förordning (1997:72) om verkställandet av kommunalbeskattningen i landskapet Åland ................................ F 23 217

1997:73 Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland  ................................................................................................ E 1 157

1997:76 Landskapslag (1997:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa lagar om kommunindelning  .................. E 3 169

1997:82 Landskapslag (1997:82) om allmänna bibliotek  ............................................................................................. O 28 929

1997:83 Biblioteksförordning (1997:83) för landskapet Åland  ...................................................................................... O 29 930
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1997:101 Ålands landskapsregerings beslut (1997:101) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar  

 om hushållsvatten (2004/55)  ......................................................................................................................... L 6 617

1998:20 Landskapslag (1998:20) om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar  ................................... E 4 170

1998:44 Landskapslag (1998:44) om tillämpning i landskapet Åland av arbetstidslagen  .............................................. D 38 142

1998:57 Landskapslag (1998:57) om avbytarverksamhet för lantbrukare  .................................................................... I 25 399

1998:59 Landskapslag (1998:59) om läroavtalsutbildning  ........................................................................................... O 9 886

1998:66 Landskapslag (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd  ................................... M 7 671

1998:70 Landskapslag (1998:70) om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning (2006/91)  ............................... D 4 97

1998:82 Landskapslag (1998:82) om naturvård ........................................................................................................... K 30 572

1998:83 Landskapslag (1998:83) om skogsvård  .......................................................................................................... I 17 389

1998:84 Landskapslag (1998:84) om stöd för skogsbruksåtgärder  .............................................................................. I 20 393

1998:86 Landskapsförordning (1998:86) om skogsvård ............................................................................................... I 18 392

1998:87 Landskapsförordning (1998:87) om stöd för skogsbruksåtgärder  ................................................................... I 21 396

1998:93 Landskapsförordning (1998:93) om förpackningar och förpackningsavfall  ..................................................... K 21 557

1998:95 Djurskyddslag (1998:95) för landskapet Åland  ............................................................................................... L 16 633

1998:96 Djurskyddsförordning (1998:96)  ..................................................................................................................... L 17 641

1998:97 Djurtransportförordning (1998:97) .................................................................................................................. L 19 655

1998:98 Landskapsförordning (1998:98) om slakt och avlivning av djur  ...................................................................... L 20 657

1998:99 Landskapsförordning (1998:99) om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål   L 21 661

1998:101 Landskapsförordning (1998:101) om offentlig upphandling  ............................................................................ C 8 88

1998:110 Landskapsförordning (1998:110) om PCB-avfall  ............................................................................................ K 23 562

1998:113 Landskapsförordning (1998:113) om naturvård  ............................................................................................. K 31 579

1998:121 Landskapsförordning (1998:121) om lagberedningen  .................................................................................... D 7 102

1999:3 Landskapsförordning (1999:3) om överföring av vissa förvaltningsuppgifter på Ålands idrottsförbund  ............ O 38 939

1999:4 Landskapsförordning (1999:4) om tillämpning i landskapet Åland av trafikministeriets beslut om ändring  

 av bilars konstruktion  .................................................................................................................................... N 26 839

1999:19 Hyreslag (1999:19) för landskapet Åland  ....................................................................................................... H 14 322

1999:24 Förordning (1999:24) om skötseln av vissa uppgifter som gäller lagtings- och kommunalval samt  

 rådgivande folkomröstningar i landskapet Åland  ............................................................................................ B 4 58

1999:40 Landskapslag (1999:40) om bostadsproduktion  ............................................................................................. H 8 295

1999:44 Landskapslag (1999:44) om tjänstledighet för uppdrag som riksdagsledamot, lagtingsledamot eller medlem  

 av landskapsregeringen (2006/94)  ................................................................................................................. D 34 138

1999:49 Landskapslag (1999:49) om polisens grundregister  ....................................................................................... D 16 114

1999:50 Landskapslag (1999:50) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personuppgifter (2006/29)  D 17 115

1999:53 Landskapslag (1999:53) om Ålands folkhögskola  ........................................................................................... O 13 897

1999:65 Landskapsförordning (1999:65) om elmarknaden  .......................................................................................... J 24 457

2000:26 Landskapslag (2000:26) om Ålands polismyndighet  ....................................................................................... D 14 111

2000:34 Landskapsförordning (2000:34) om Ålands polismyndighet ............................................................................ D 15 113

2000:49 Polislag (2000:49) för landskapet Åland  ......................................................................................................... G 1 221

2000:50 Polisförordning (2000:50) för landskapet Åland  .............................................................................................. G 2 232

2000:79 Ålands landskapsregerings beslut (2000:79) om begränsning av utsläpp i vatten av nitrater från jordbruk  

 (2007/135)  .................................................................................................................................................... K 16 536

2000:80 Republikens presidents förordning (2000:80) om skötseln i landskapet Åland av förberedande uppgifter  

 för undantagsförhållanden  ............................................................................................................................. G 15 250

2001:5 Republikens presidents förordning (2001:5) om allmän trafikplikt i lufttrafiken mellan Mariehamn och  

 Stockholmsområdet  ....................................................................................................................................... N 30 861

2001:25 Landskapslag (2001:25) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om handel med utsäde  ......................... J 17 447

2001:38 Landskapsförordning (2001:38) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande  

 åtgärder mot förorening av luften  ................................................................................................................... K 3 485

2001:45 Landskapsförordning (2001:45) om startstöd till unga jordbrukare  ................................................................. I 2 339

2001:47 Ålands landskapsregerings beslut (2001:47) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar  

 om handel med utsäde (2006/6)  .................................................................................................................... J 18 448
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2001:51 Landskapslag (2001:51) om Ålands skogsvårdsförening  ................................................................................ I 15 385

2001:54 Landskapsförordning (2001:54) om undantag från vissa krav som gäller byggnader som används inom  

 ekologisk animalieproduktion ......................................................................................................................... L 22 663

2001:63 Landskapsförordning (2001:63) om Ålands skogsvårdsförening  ..................................................................... I 16 389

2001:72 Ålands landskapsregerings beslut (2001:72) om tillämpning i landskapet Åland av statsrådets förordning  

 om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus (2007/133)  .................................................. K 8 487

2002:60 Landskapslag (2002:60) om tillämpning i landskapet Åland av 29 kap. strafflagen  ........................................ F 27 220

2002:70 Republikens presidents förordning (2002:70) om fastställande, uppbörd och redovisning av skogsvårds- 

 avgifter i landskapet Åland  ............................................................................................................................. I 19 393

2002:81 Landskapslag (2002:81) om Högskolan på Åland  ........................................................................................... O 16 903

2002:87 Landskapsförordning (2002:87) om Högskolan på Åland  ................................................................................ O 17 909

2003:11 Landskapslag (2003:11) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om förbud mot anordningar som  

 försvårar trafikövervakningen  ........................................................................................................................ N 14 795

2003:15 Landskapslag (2003:15) om kommunalbeskattning av samfund i anslutning till tonnagebeskattningen  ......... F 14 212

2003:17 Landskapslag (2003:17) om Ålands sjösäkerhetscentrum  .............................................................................. O 19 911

2003:31 Landskapsförordning (2003:31) om registrering av anläggningar som håller värphöns  ................................... L 23 664

2003:32 Landskapslag (2003:32) om fritids båtar  ......................................................................................................... N 28 843

2003:33 Landskapsförordning (2003:33) om avfallsförbränning  ................................................................................... K 5 486

2003:35 Ålands landskapsregerings beslut (2003:35) om regler för eldning av avfall (2008/137) ................................. K 6 486

2003:39 Landskapsförordning (2003:39) om livsmedelshygienisk kompetens  ............................................................. L 11 627

2003:58 Landskapslag (2003:58) om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester  .............................. K 24 562

2003:60 Landskapslag (2003:60) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om skogsodlingsmaterial  ..... I 23 399

2003:67 Landskapsförordning (2003:67) om mottagning av fartygsgenererat avfall och lastrester  ............................... K 25 565

2003:68 Landskapslag (2003:68) om jordförvärvs rätt och jordförvärvstillstånd  ............................................................ A 3 14

2003:70 Landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd  ................................................................................ A 4 16

2003:71 Landskapslag (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa  .......... M 4 667

2003:76 Landskapsförordning (2003:76) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utkomstskydd  

 för arbetslösa  ................................................................................................................................................ M 5 670

2004:3 Landskapslag (2004:3) om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn  ............... M 17 685

2004:13 Arkivlag (2004:13) för landskapet Åland  ........................................................................................................ C 5 84

2004:15 Landskapsförordning (2004:15) om riktlinjer för Ålands flaggas färger  ........................................................... A 7 18

2004:21 Republikens presidents förordning (2004:21) om gränsbevakningsväsendets uppgifter i landskapet Åland  .... G 19 271

2004:24 Landskapslag (2004:24) om tillämpning i landskapet Åland av lagstiftning om kommunala tjänstemän  ......... E 5 172

2004:28 Trafikbrottslag (2004:28) för landskapet Åland  ............................................................................................... N 15 795

2005:25 Landskapsförordning (2005:25) om producentansvar  .................................................................................... K 22 562

2005:35 Landskapsförordning (2005:35) om vägmärken  ............................................................................................. N 10 758

2005:36 Republikens presidents förordning (2005:36) om yrkeshögskoleexamina avlagda i landskapet Åland  ............ O 18 911

2005:37 Republikens presidents förordning (2005:37) om yrkesutbildning inom social- och hälsovård i landskapet Åland  O 7 886

2005:51 Landskapsförordning (2005:51) om tillämpning i landskapet Åland av statsrådets förordning om  

 bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning som Europeiska gemenskapen förutsätter  ........ K 7 487

2005:61 Republikens presidents förordning (2005:61) om utvärdering av sjöfartsutbildning i landskapet Åland  ........... O 8 886

2005:65 Landskapsförordning (2005:65) om fritidsbåtars säkerhets- och miljökrav  ..................................................... N 29 845

2005:66 Landskapslag (2005:66) om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland  ............................................. C 11 91

2005:67 Landskapslag (2005:67) om diskrimineringsombudsmannen  ......................................................................... D 22 118

2005:75 Landskapsförordning (2005:75) om diskrimineringsnämnden  ........................................................................ D 23 119

2006:3 Landskapsförordning (2006:3) om avbytar verksamhet för lantbrukare  ........................................................... I 26 403

2006:5 Republikens presidents förordning (2006:5) om skötseln i landskapet Åland av vissa förvaltningsuppgifter  

 som rör handel med utsläppsrätter avseende växthusgaser  ........................................................................... J 31 462

2006:8 Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet  .................................................................... M 26 690

2006:9 Landskapslag (2006:9) om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet  ......................................... D 12 108

2006:10 Landskapslag (2006:10) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om ett informationssystem för arbets- 

 förvaltningens kundbetjäning  ......................................................................................................................... D 13 111
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2006:11 Landskapslag (2006:11) om arbetsförmedling av annan än landskapet .......................................................... J 7 438

2006:41 Ålands landskapsregerings beslut (2006:41) gällande vissa upphandlingar  .................................................... C 9 89

2006:46 Republikens presidents förordning (2006:46) om skötseln i landskapet Åland av vissa uppgifter enligt lagen  

 om utkomstskydd för arbetslösa  .................................................................................................................... M 6 670

2006:47 Republikens presidents förordning (2006:47) om skötseln av lönegarantiärenden i landskapet Åland  ............ M 29 704

2006:68 Republikens presidents förordning (2006:68) om studentexamen i landskapet Åland  ..................................... O 6 885

2006:70 Landskapsförordning (2006:70) om jakt  ......................................................................................................... K 33 590

2006:71 Landskapslag (2006:71) om studiestöd  ......................................................................................................... O 20 912

2006:72 Landskapsförordning (2006:72) om maximitiden för studiestöd för högre högskoleexamen och grunderna  

 för förlängning av maximitiden ....................................................................................................................... O 21 919

2006:77 Landskapslag (2006:77) om tillämpning i landskapet av lagen om certifiering och angivande av elens  

 ursprung  ........................................................................................................................................................ J 25 459

2006:78 Landskapsförordning (2006:78) om tillämpning i landskapet av riksförfattningar om certifiering och  

 angivande av elens ursprung  ......................................................................................................................... J 26 460

2006:82 Landskapslag (2006:82) om miljökonsekvensbedömning  ............................................................................... K 26 567

2006:86 Landskapsförordning (2006:86) om miljökonsekvensbedömning  ................................................................... K 27 569

2006:106 Räddningslag (2006:106) för landskapet Åland  .............................................................................................. G 16 251

2006:110 Republikens presidents förordning (2006:110) om skötseln av de uppgifter i landskapet Åland som hör  

 till det utbetalande organet för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)  ....................... I 7 377

2006:111 Räddningsförordning (2006:111) för landskapet Åland  ................................................................................... G 17 263

2006:112 Landskapsförordning (2006:112) om kvalitetsfordringar inom räddningsväsendet .......................................... G 18 269

2006:124 Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor  .................................................. K 13 496

2007:3 Landskapsförordning (2007:3) om deponering av avfall  ................................................................................. K 10 488

2007:14 Landskapslag (2007:14) om kompensation för förlust av skatteintäkter (2007/75)  ......................................... E 10 185

2007:19 Landskapslag (2007:19) om skydd av det maritima kulturarvet  ..................................................................... O 25 924

2007:23 Landskapslag (2007:23) om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård  ......................................... F 3 195

2007:26 Landskapslag (2007:26) om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen  ............................................. L 9 624

2007:29 Landskapslag (2007:29) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för  

 arbetstagare  .................................................................................................................................................. D 44 149

2007:54 Landskapslag (2007:54) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner  ... D 39 142

2007:57 Landskapsförordning (2007:57) om odling av regnbågslax och lax i havet  ..................................................... K 17 538

2007:60 Landskapslag (2007:60) om posttjänster  ....................................................................................................... J 6 431

2007:63 Landskapslag (2007:63) om finansiering av landsbygdsnäringar  .................................................................... I 1 335

2007:88 Landskapslag (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen ..... C 3 75

2007:89 Landskapslag (2007:89) om Datainspektionen  ............................................................................................... D 24 120

2007:96 Landskapslag (2007:96) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om gödselfabrikat  ................................ J 11 442

2007:98 Landskapslag (2007:98) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om säkerhet vid hantering  

 av farliga kemikalier och explosiva varor  ........................................................................................................ J 8 439

2007:99 Landskapsförordning (2007:99) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier och  

 säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor  .................................................................... J 9 440

2007:115 Landskapslag (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet  ........................................................ D 9 105

2007:129 Landskapslag (2007:129) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet  ......... D 10 107

2007:130 Landskapsförordning (2007:130) om överföring av personal till Ålands miljö- och hälso skyddsmyndighet  ..... D 11 108

2008:6 Republikens presidents förordning (2008:6) om skötseln i landskapet Åland av uppgifter som gäller  

 pensionsersättning för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier  ........................................ D 46 150

2008:9 Förvaltningslag (2008:9) för landskapet Åland  ............................................................................................... C 1 67

2008:10 Landskapslag (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen  ...................................................... C 2 74

2008:59 Landskapslag (2008:59) om enskilda vägar i landskapet Åland  ...................................................................... N 5 732

2008:70 Ålands landskapsregerings beslut (2008:70) om kvalitetskrav på och kontroll av vattnet vid allmänna  

 ytvattenbadplatser  ......................................................................................................................................... L 7 617

2008:73 Landskapsförordning (2008:73) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande  

 utsläppshandel  .............................................................................................................................................. J 30 462
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2008:83 Ålands landskapsregerings beslut (2008:83) om förfaranden vid kontroller av jordbrukets miljöstöd och  

 kompensationsbidrag  .................................................................................................................................... I 5 371

2008:85 Landskapslag (2008:85) om yrkes kom petens för lastbils- och bussförare  ...................................................... N 21 824

2008:87 Landskapsförordning (2008:87) om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare ........................................... N 22 828

2008:97 Landskapslag (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen  ........................................... M 16 683

2008:102 Plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland  ....................................................................................... H 1 273

2008:106 Landskapslag (2008:106) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om byggnaders  

 energiprestanda  ............................................................................................................................................. H 4 292

2008:107 Plan- och byggförordning (2008:107) för landskapet Åland  ............................................................................ H 2 287

2008:108 Landskapsförordning (2008:108) om utvinningsavfall  .................................................................................... K 11 491

2008:109 Landskapsförordning (2008:109) om Ålands byggbestämmelsesamling  ......................................................... H 3 292

2008:110 Näringsstödslag (2008:110) för landskapet Åland  .......................................................................................... J 32 463

2008:124 Landskapslag (2008:124) om miljöskydd  ....................................................................................................... K 1 467

2008:128 Landskapslag (2008:128) om tillämpning i landskapet Åland av lagen angående vissa grannelagsför- 

 hållanden ....................................................................................................................................................... H 15 334

2008:130 Landskapsförordning (2008:130) om miljöskydd  ............................................................................................ K 2 476

2008:139 Republikens presidents förordning (2008:139) om skötseln i landskapet Åland av vissa förvaltningsuppgifter  

 som gäller pensioner  ..................................................................................................................................... D 45 150

2008:140 Landskapsförordning (2008:140) om skolskjutsning  ...................................................................................... N 12 792

2008:143 Republikens presidents förordning (2008:143) om en samrådsdelegation för Mariehamns flygplats  ............... N 31 861

2008:144 Landskapslag (2008:144) om ombild ande av Posten Åland till aktiebolag  ...................................................... D 19 116

2008:147 Landskapsförordning (2008:147) om tillämpning av riksförfattningar om energicertifikat för byggnader  ........ H 5 293

2009:7 Landskapslag (2009:7) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd  ................................. M 24 689

2009:10 Ålands landskapsregerings beslut (2009:10) om stöd för att förbättra miljön och landsbygden........................  I 3 342

2009:13 Ålands landskapsregerings beslut (2009:13) om administration av jord brukets miljöstöd och  

 kompensationsbidrag  .................................................................................................................................... I 4 367

2009:18 Republikens presidents förordning (2009:18) om skötseln i landskapet Åland av förvaltningsuppgifter  

 som gäller underhållsstöd  .............................................................................................................................. M 25 690

2009:31 Landskapslag (2009:31) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel  ............... J 29 461

2009:39 Landskapsförordning (2009:39) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om transport av  

 farliga ämnen  ................................................................................................................................................ N 17 798

2009:54 Landskapslag (2009:54) om landskapsbidrag till bildningsförbund  ................................................................. O 33 932

2009:56 Landskapslag (2009:56) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om avhjälpande av vissa miljöskador  ... K 28 570

2009:59 Landskapsförordning (2009:59) om avhjälpande av vissa miljöskador ............................................................ K 29 571

2010:2 Republikens presidents förordning (2010:2) om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården  

 i landskapet Åland  ......................................................................................................................................... L 2 602

2010:7 Landskapslag (2010:7) om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen  .................... B 6 60

2010:21 Landskapslag (2010:21) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers  

 återgång i arbete  ........................................................................................................................................... D 41 147

2010:23 Ordningslag (2010:23) för landskapet Åland  .................................................................................................. G 3 232

2010:28 Landskapslag (2010:28) om ordningsvakter  .................................................................................................. G 7 238

2010:29 Landskapslag (2010:29) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privata säkerhetstjänster  ................ G 8 243

2010:30 Landskapslag (2010:30) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om sammankomster  ............................ G 6 237

2010:33 Republikens presidents förordning (2010:33) om polisförvaltningen i landskapet Åland  ................................. D 18 116

2010:36 Landskapsförordning (2010:36) om föreläggande av ordningsbot vid olika ordningsförseelser ........................  G 5 237

2010:40 Landskapslag (2010:40) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om växtskyddsmedel  ........................... J 19 449

2010:44 Ålands landskapsregerings beslut (2010:44) om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet  

 vid små allmänna badstränder  ....................................................................................................................... L 8 622

2010:50 Landskapslag (2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av  

 handikapp  ..................................................................................................................................................... M 11 680

2010:51 Landskapsförordning (2010:51) om tillämpning i landskapet Åland av förordningen om service och stöd  

 på grund av handikapp  .................................................................................................................................. M 12 680
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2010:57 Republikens presidents förordning (2010:57) om skötseln i landskapet Åland av uppgifter som gäller  

 konsumentrådgivning  .................................................................................................................................... D 25 120

2010:71 Republikens presidents förordning (2010:71) om skötseln i landskapet Åland av de uppgifter som i stöd  

 av utlänningslagen föreskrivs för arbets- och näringsbyråerna  ....................................................................... M 30 705

2010:72 Republikens presidents förordning (2010:72) om skötseln i landskapet Åland av de förvaltningsuppgifter  

 som gäller stöd för byggande av bredband ..................................................................................................... N 8 748

2010:79 Landskapsförordning (2010:79) om återvinning av vissa avfall i markbyggnad  .............................................. K 12 492

2010:80 Landskapsförordning (2010:80) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets skötsel av tvärvillkors kontrollen   I 8 378

2010:81 Landskapsförordning (2010:81) om tillämpning i landskapet Åland av statsrådets förordning om underhåll  

 av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorerade växthusgaser  ....... K 4 486

2010:83 Landskapslag (2010:83) om tillämpning i landskapet Åland av foderlagen  ..................................................... J 13 444

2010:84 Landskapsförordning (2010:84) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om foder  .......... J 14 445

2010:85 Landskapslag (2010:85) om en infrastruktur för geografisk information  ......................................................... N 6 746

2010:86 Landskapsförordning (2010:86) om en infrastruktur för geografisk information  .............................................. N 7 748

2010:87 Landskapslag (2010:87) om tillämpning av lagen om energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden  J 28 461

2010:90 Ålands landskapsregerings beslut (2010:90) om stöd för icke produktiva investeringar  .................................. I 6 374

2010:93 Vattenförordning (2010:93) för landskapet Åland  ........................................................................................... K 15 521

2010:99 Landskapslag (2010:99) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade  

 personer  ........................................................................................................................................................ M 13 681

2011:4 Ålands landskapsregerings beslut (2011:4) om register över godkända växtskyddsmedel  .............................. J 20 451

2011:9 Landskapslag (2011:9) om tillämpning i landskapet Åland av elsäkerhetslagen  ............................................. H 6 293

2011:11 Landskapsförordning (2011:11) om tillämpning av riksbestämmelser om elsäkerhet  ..................................... H 7 294

2011:13 Landskapslag (2011:13) om gymnasieutbildning  ........................................................................................... O 3 870

2011:17 Landskapslag (2011:17) om valfinansiering  ................................................................................................... B 5 58

2011:18 Republikens presidents förordning (2011:18) om skötseln i landskapet Åland av förvaltningsuppgifter  

 som rör tolkningstjänst för handikappade personer  ........................................................................................ M 14 682

2011:33 Landskapsförordning (2011:33) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet  ....................................................... M 27 704

2011:35 Landskapsförordning (2011:35) om landskapsregeringens allmänna förvaltning  ............................................ D 5 99

2011:36 Landskapslag (2011:36) om tillämpning av fordonslagen  ............................................................................... N 23 830

2011:39 Republikens presidents förordning (2011:39) om skötseln i landskapet Åland av vissa förvaltningsuppgifter  

 som rör växtskyddsmedel  .............................................................................................................................. J 21 451

2011:53 Landskapsförordning (2011:53) om skydd av slaktkycklingar  ........................................................................ L 18 651

2011:74 Landskapsförordning (2011:74) om renhållning  ............................................................................................. K 20 555

2011:75 Landskapsförordning (2011:75) om gymnasieutbildning  ................................................................................ O 4 881

2011:76 Landskapsförordning (2011:76) om läroavtalsutbildning  ................................................................................ O 10 890

2011:80 Landskapslag (2011:80) om tillämpning i landskapet Åland av bestämmelser om krav på ekodesign för  

 och energimärkning av produkter  .................................................................................................................. J 27 460

2011:86 Barnomsorgslag (2011:86) för landskapet Åland  ............................................................................................ M 8 671

2011:90 Landskapsförordning (2011:90) om behörighetskrav för personal anställd i daghem och fritidshem  ............... M 9 677

2011:94 Landskapsförordning (2011:94) om tillämpning av riksförfattningar om livsmedel och livsmedelshygien ........ L 10 625

2011:95 Landskapslag (2011:95) om radio- och televisionsverksamhet  ...................................................................... N 1 707

2011:97 Lagtingsordning (2011:97) för Åland  .............................................................................................................. B 1 23

2011:98 Arbetsordning (2011:98) för Ålands lagting  .................................................................................................... B 2 29

2011:100 Landskapsförordning (2011:100) om fornminnesregister  ............................................................................... O 24 924

2011:111 Landskapslag (2011:111) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av användningen  

 av biodrivmedel för transport  ......................................................................................................................... K 9 487

2011:114 Landskapslag (2011:114) om hälso- och sjukvård  ......................................................................................... L 1 595

2011:118 Landskapslag (2011:118) om överlåtelse av verksamheten vid Ålands försöksstation  .................................... D 20 117

2011:119 Kommunalskattelag (2011:119) för landskapet Åland  .................................................................................... F 6 200

2011:120 Landskapslag (2011:120) om erkännande av yrkeskvalifikationer  .................................................................. O 11 891
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