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LANDSKAPSFÖRORDNING

om ändring av 2 och 3 §§ landskapsförordningen om tillämpning i 
landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier och säkerhet 

vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

Utfärdad i Mariehamn den 4 juli 2019

 Med stöd 7 § landskapslagen (2019:64) om 
tillämpning på Åland av gasanordningslagen 
samt 8 § landskapslagen (2007:98) om tillämp-
ning i landskapet Åland av riksförfattningar 
om säkerhet vid hantering av farliga kemi-
kalier och explosiva varor ändras 2 och 3 §§ 
landskapsförordningen (2007:99) om tillämp-
ning i landskapet Åland av riksförfattningar 
om kemikalier och säkerhet vid hantering av 
farliga kemikalier och explosiva varor, av dessa 
paragrafer 2 § sådan den lyder i landskapsför-
ordningarna 2016/7 och 2017/50 samt 3 § sådan 
den lyder i landskapsförordningen 2016/7 som 
följer:

2 §
Bestämmelser om säkerhet vid hantering av 

farliga kemikalier och explosiva varor
 Följande riksförfattningar om explosionsfar-
liga ämnen ska tillämpas i landskapet:
 1) Förordningen om användning av väte el-
ler annan brännbar gas som påfyllningsgas för 
ballonger (FFS 109/1973).
 2) Förordningen om tändvätskor för grillkol 
(FFS 947/1973).
 3) Handels- och industriministeriets beslut 
om periodisk besiktning av underjordiska olje-
cisterner (FFS 344/1983).

 4) 5 och 6 kapitlen i handels- och industrimi-
nisteriets beslut om brännbara vätskor (FFS 
313/1985).
 5) Handels- och industriministeriets beslut 
om oljeeldningsaggregat (FFS 314/1985).
 6) Aerosolförordningen (FFS 1433/1993).
 7) Statsrådets förordning om förebyggande 
av fara som explosiv atmosfär orsakar arbets-
tagare (FFS 576/2003).
 8) Statsrådets förordning om säkerhet vid 
hantering av naturgas (FFS 551/2009).
 9) Statsrådets förordning om säkerhetskra-
ven vid industriell hantering och upplagring av 
farliga kemikalier (FFS 856/2012).
 10) Statsrådets förordning om säkerhetskra-
ven för flytgasanläggningar (FFS 858/2012).
 11) Statsrådets förordning om övervakning 
av hanteringen och upplagringen av farliga 
kemikalier (FFS 685/2015).
 12) Statsrådets förordning om övervakning 
av tillverkningen och upplagringen av explo-
siva varor (FFS 819/2015).
 13) Statsrådets förordning om säkerhetskra-
ven vid tillverkning, hantering och upplagring 
av explosiva varor (FFS 1101/2015).
 14) Statsrådets förordning om utrustning i 
anslutning till gasanordningar och gasanord-
ningarnas drifttryck (FFS 852/2018).
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3 §
Bestämmelser som rör både kemikalier och 

säkerhet vid hantering av farliga kemikalier 
och explosiva varor

 Följande riksförfattningar om explosions-
farliga ämnen och kemikalier ska tillämpas i 
landskapet:
 1) Handels- och industriministeriets beslut 
om hantering och upplagring av farliga kemi-
kalier på distributionsstation (FFS 415/1998).

 2) 8 kapitlet i förordningen om industriell 
hantering och upplagring av farliga kemikalier 
(FFS 59/1999).
 3) Handels- och industriministeriets beslut 
om hantering och upplagring av bensin (FFS 
181/2000).

__________

 Denna förordning träder i kraft den 1 sep-
tember 2019.

__________


