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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 46 
Undantagstillstånd för transport av farliga ämnen 
ÅLR 2015/8036  
460 I1 

Landskapsregeringen beslöt att bevilja ansökan. Vid transporter som 
utförs med stöd av detta beslut ska följande villkor iakttas: 
 
1. Det föremål eller ämne som misstänks vara explosivt samt 

riskfaktorerna ska noggrant ha utretts och på basen av det ha 
uppgjorts en hot- eller riskbedömning om hur ämnet eller föremålet 
kan förflyttas så säkert som möjligt. 

2. Transporten utförs i första hand med ett fordon med dieselmotor. Vid 
behov används med beaktande av sprängämnenas mängd och 
klassificering en transportbehållare som är avsedd för explosiva 
ämnen. Sprängämnena ska placeras i fordonet eller i 
transportcylindern i sådana förpackningar som beskrivs i bilagorna A 
och B till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift (18.06.2015 
TRAFI/4541/03.04.03.00/2015) eller vara packade i enlighet med 
punkt 4.1.1.19 i bilaga A till samma föreskrift alternativt inslagna i 
starkt papper eller annat hårt omslag så att inget kommer ut från 
förpackningen. Förpackningarna ska på ett lämpligt sätt förhindras att 
röra på sig i cylindern. 

3. I transportfordonet ska en brandsläckare som beskrivs i punkt 8.1.4 
och utrustning i enlighet med punkt 8.1.5 i bilaga B till nämnda 
föreskrift finnas. 

4. Transporten ska utföras i enlighet med Polisstyrelsen i rikets föreskrift 
om fullgörande av polisuppdrag som hänför sig till situationer med 
explosiva varor POL-2015-6552 från den 1.7.2015. 

5. Transportenheten ska markeras med tecken som visar att det handlar 
om en transport av explosiva varor. 

6. I transporten ska förbud mot samlastning följas. 
7. Vid transporten ska en fraktsedel, skriftliga säkerhetsansvisningar 

samt en kopia på detta beslut finnas. 
 
Motivering 
Ålands polismyndighet har till landskapsregeringen inkommit med en 
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ansökan om att få avvika från bestämmelser och föreskrifter som 
utfärdats med stöd av lag om transport av farliga ämnen (FFS 719/1994), 
tillämplig genom landskapslag (1976:43) om tillämpning i landskapet 
Åland av riksförfattningar om transport av farliga ämnen. Ansökan gäller 
transport av explosiva varor av klass 1 för förstöring samt explosiva 
varor vars klassificeringsuppgifter är föråldrade eller vars 
klassificeringsuppgifter har förändrats under förvaringstiden samt även 
för hemmagjorda explosiva varor. 
 
Enligt 89 § 2 mom. lagen om säkerhet vid hantering av kemikalier och 
explosiva varor (FFS 390/2005) ska polisen se till att en explosiv vara, 
vilken såsom hittegods eller på något annat sätt har kommit i deras 
händer, transporteras, förvaras samt förstörs på behörigt och säkert sätt.  
 
Enligt 16 § 2 mom. statsrådets förordning om körtillstånd för förare av 
fordon som transporterar farliga ämnen (FFS 401/2011), tillämplig 
genom 1 § 1 mom. 1 p. landskapsförordning (2009:39) om tillämpning i 
landskapet Åland av riksförfattningar om transport av farliga ämnen, kan 
en polisman inom ramen för polisens uppgifter, av särskilda skäl och utan 
behörigt körtillstånd, transportera farliga ämnen av klass 1, förutsatt att 
han eller hon har en sådan yrkesskicklighet som krävs för att transporten 
ska ske tryggt och att säkerheten i samband med transporten även i övrigt 
tryggas. 
 
Enligt 23a § lagen om transport av farliga ämnen (FFS 719/1994) kan 
undantag beviljas från bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med 
stöd av denna lag för att främja säkerheten vid transporter och på de 
villkor som anses behövliga. 
 
Av ansökan framgår att de polismän vid Ålands polismyndighet som kan 
utföra denna typ av transporter har utbildats i dessa ärenden inom 
polisförvaltningen. Hur transportens säkerhet tryggas stadgas även i 
Polisstyrelsen i rikets föreskrift gällande fullgörande av polisuppdrag som 
hänför sig till situationer med explosiva varor (POL-2015-6552).  

 
Nr 47 
Ändra artikel 8 och 39 i Wienkonventionen om vägtrafik 
ÅLR 2015/8596  
461 I1 

Begäran om yttrande över FN:s generalsekreterares förslag om ändring av 
artikel 8 och 39 i Wienkonventionen om vägtrafik 

 
Beslöts att avge yttrande enligt bilaga 1, I115E23. 
 

Nr 48 
Kommissionens genomförandedirektiv 2014/37/EU av den 
27 februari 2014 om ändring av rådets direktiv 
91/671/EEG om obligatorisk användning av bilbälten och 
fasthållningsanordningar för barn i fordon 
ÅLR 2014/1682  

Notifieringen antecknades för kännedom. 
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Nr 49 
Utannonsering av trafiktillstånd för beställningstrafik med 
personbil 
ÅLR 2015/8811 

Landskapsregeringen beslöt att utannonsera ett tillstånd för 
beställningstrafik med personbil med Jomala som stationsplats. 

 
_______________________________________________ 
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Bilaga 1, I115E23 

   Dokumentnamn Nr Sidnr 
 BESLUT 460 I1 4 (7) 
  
 Datum Dnr 
 25.8.2015 ÅLR 2015/8036 
  
 Ålands polismyndighet 
 Polismästare Maria Hoikkala 
 PB 73 
 22101 MARIEHAMN 
  
  
Hänvisning 
 
 
Kontaktperson 
 
 
Ärende 
UNDANTAGSTILLSTÅND FÖR TRANSPORT AV 
FARLIGA ÄMNEN 
 

Landskapsregeringen beslöt att bevilja ansökan. Vid transporter som 
utförs med stöd av detta beslut ska följande villkor iakttas: 

 
1. Det föremål eller ämne som misstänks vara explosivt samt 

riskfaktorerna ska noggrant ha utretts och på basen av det ha 
uppgjorts en hot- eller riskbedömning om hur ämnet eller 
föremålet kan förflyttas så säkert som möjligt. 

2. Transporten utförs i första hand med ett fordon med 
dieselmotor. Vid behov används med beaktande av 
sprängämnenas mängd och klassificering en transportbehållare 
som är avsedd för explosiva ämnen. Sprängämnena ska 
placeras i fordonet eller i transportcylindern i sådana 
förpackningar som beskrivs i bilagorna A och B till 
Trafiksäkerhetsverkets föreskrift (18.06.2015 
TRAFI/4541/03.04.03.00/2015) eller vara packade i enlighet 
med punkt1.1.19 i bilaga A till samma föreskrift alternativt 
inslagna i starkt papper eller annat hårt omslag så att inget 
kommer ut från förpackningen. Förpackningarna ska på ett 
lämpligt sätt förhindras att röra på sig i cylindern. 

3. I transportfordonet ska en brandsläckare som beskrivs i punkt 
8.1.4 och utrustning i enlighet med punkt 8.1.5 i bilaga B till 
nämnda föreskrift finnas. 

4. Transporten ska utföras i enlighet med Polisstyrelsen i rikets 
föreskrift om fullgörande av polisuppdrag som hänför sig till 
situationer med explosiva varor POL-2015-6552 från den 
1.7.2015. 

5. Transportenheten ska markeras med tecken som visar att det 
handlar om en transport av explosiva varor. 

6. I transporten ska förbud mot samlastning följas. 
7. Vid transporten ska en fraktsedel, skriftliga 

säkerhetsansvisningar samt en kopia på detta beslut finnas. 
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Motivering 
Ålands polismyndighet har till landskapsregeringen inkommit med en 
ansökan om att få avvika från bestämmelser och föreskrifter som 
utfärdats med stöd av lag om transport av farliga ämnen (FFS 719/1994), 
tillämplig genom landskapslag (1976:43) om tillämpning i landskapet 
Åland av riksförfattningar om transport av farliga ämnen. Ansökan gäller 
transport av explosiva varor av klass 1 för förstöring samt explosiva 
varor vars klassificeringsuppgifter är föråldrade eller vars 
klassificeringsuppgifter har förändrats under förvaringstiden samt även 
för hemmagjorda explosiva varor. 
 
Enligt 89 § 2 mom. lagen om säkerhet vid hantering av kemikalier och 
explosiva varor (FFS 390/2005) ska polisen se till att en explosiv vara, 
vilken såsom hittegods eller på något annat sätt har kommit i deras 
händer, transporteras, förvaras samt förstörs på behörigt och säkert sätt.  
 
Enligt 16 § 2 mom. statsrådets förordning om körtillstånd för förare av 
fordon som transporterar farliga ämnen (FFS 401/2011), tillämplig 
genom 1 § 1 mom. 1 p. landskapsförordning (2009:39) om tillämpning i 
landskapet Åland av riksförfattningar om transport av farliga ämnen, kan 
en polisman inom ramen för polisens uppgifter, av särskilda skäl och utan 
behörigt körtillstånd, transportera farliga ämnen av klass 1, förutsatt att 
han eller hon har en sådan yrkesskicklighet som krävs för att transporten 
ska ske tryggt och att säkerheten i samband med transporten även i övrigt 
tryggas. 
 
Enligt 23a § lagen om transport av farliga ämnen (FFS 719/1994) kan 
undantag beviljas från bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med 
stöd av denna lag för att främja säkerheten vid transporter och på de 
villkor som anses behövliga. 
 
Av ansökan framgår att de polismän vid Ålands polismyndighet som kan 
utföra denna typ av transporter har utbildats i dessa ärenden inom 
polisförvaltningen. Hur transportens säkerhet tryggas stadgas även i 
Polisstyrelsen i rikets föreskrift gällande fullgörande av polisuppdrag som 
hänför sig till situationer med explosiva varor (POL-2015-6552).  
 
 
 
Minister Veronica Thörnroos 
 
 
 
Byråchef Petra Bengts 
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Bilaga 2, I115E23 

   Dokumentnamn Nr Sidnr 
 BESLUT 461 I1 6 (7) 
  
 Datum Dnr 
 25.8.2015 ÅLR 2015/8596 
  
 Kommunikationsministeriet 
 PB 31 
 00023 STATSRÅDET 
  
  
  
Hänvisning 
 
 
Kontaktperson 
 
 
Ärende 
ÄNDRA ARTIKEL 8 OCH 39 I 
WIENKONVENTIONEN OM VÄGTRAFIK 
 

Begäran om utlåtande 
Kommunikationsministeriet har bett Ålands landskapsregering att yttra 
sig över FN:s generalsekreterares förslag till ändring av artikel 8 och 39 i 
Wienkonventionen om vägtrafik. 
 
Den föreslagna ändringen 
Den förslagna ändringen hör enligt 18 § 21 p. självstyrelselagen 
(1991:71) för Åland till landskapets lagstiftningsbehörighet, varför 
Ålands lagtings bifall bör inhämtas till den bestämmelse genom vilken 
ändringen sätts i kraft. 
 
Bakgrunden till ändringen är de tekniska framsteg som har gjorts de 
senaste åren vad gäller tekniska fordonssystem, som bl.a. broms- och 
styrsystem. De ändringar som föreslås i konventionen innebär att en ny 
punkt, 5a, kommer att läggas till artikel 8 samt att punkt 1 i artikel 39 får 
ett tillägg. 
 
Tilläggen medför att fordonssystem som påverkar hur fordonet drivs ska 
anses vara i enlighet med konventionens bestämmelser om förarens 
kontroll, så länge de är förenliga med villkoren för konstruktion, 
montering och användning i enlighet med internationella rättsliga 
instrument om hjulförsedda fordon, deras utrustning och andra delar som 
kan monteras och/eller användas på dem. Om fordonssystemet inte 
överensstämmer med de nämnda kraven ska de ändå anses vara i enlighet 
med kraven om de kan åsidosättas eller kopplas bort av föraren. 
 
Motiveringar till förslaget har lämnats av regeringarna i Österrike, 
Belgien, Frankrike och Italien. Sammanfattningsvis motiveras 
ändringarna av det faktum att den mänskliga faktorn är den vanligaste 
orsaken till trafikolyckor och att den tekniska utvecklingen den senaste 
tiden har gett upphov till tvivel och osäkerhet om huruvida alla 
fordonssystem är i överensstämmelse med de krav som ställs vad gäller 
konstruktion, montering och användning enligt internationella rättsliga 
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instrument om hjulförsedda fordon, utrustning och delar. Så länge dessa 
system går att åsidosättas eller kopplas bort behålls förarens ansvarsroll, 
vilken är en vägledande princip för alla vägtrafikbestämmelser. 
 
Landskapsregeringens yttrande 
Ålands landskapsregering anser att ändringen är påkallad. Den osäkerhet 
som har funnits på området angående huruvida de tekniska lösningar, 
som ständigt framarbetas och utvecklas, är i konformitet med 
bestämmelser om fordons konstruktion, utrustning och delar samt 
trafikregler bör inte verka som ett hinder för innovationer. Liksom 
konstateras är mänskliga fel den enskilt största orsaken till trafikolyckor. 
Fordonssystem som assisterar föraren i trafiken har en potential att 
positivt inverka på trafiksäkerheten. Det är dock viktigt att förarens 
absoluta ansvar vid framförande av fordon, oavsett förarstödssystem, inte 
får en sekundär roll. Föraren bör alltid ha möjlighet att stänga av eller 
åsidosätta systemen. 
 
Avslutningsvis konstaterar landskapsregeringen att förslaget inte innebär 
att någon lagändring måste genomföras. 
 
 
 
Minister Veronica Thörnroos 
 
 
 
Byråchef Petra Bengts 

 


