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ÅLR 2015/11061 
644 I1 

Ålands landskapsregering har beretts tillfälle att inkomma med utlåtande 
över regeringens proposition till riksdagen med förslag till elsäkerhetslag 
enligt bilaga I115E40. 
 

_____________________________________________ 
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Bilaga I115E40 

 
   Dokumentnamn Nr Sidnr 
 BESLUT 644 I1 2 (3) 
  
 Datum Dnr 
 3.12.2015 ÅLR 2015/11061 
  
  
 Arbets- och näringsministeriet 
 Avd. för arbetslivs- och marknadsfrågor 
 Registratur 
 PB 32, 00023 STATSRÅDET 
 kirjaamo@tem.fi 
  
Hänvisning 
TEM/1808/03.01.01/2015 
Kontaktperson 
Elinspektör 
 
Ärende 
UTLÅTANDE ÖVER REGERINGENS 
PROPOSITION TILL RIKSDAGEN MED FÖRSLAG 
TILL ELSÄKERHETSLAG 
 
 

Ålands landskapsregering har beretts tillfälle att inkomma med utlåtande 
över regeringens proposition till riksdagen med förslag till elsäkerhetslag. 
 
I propositionen föreslås att det stiftas en elsäkerhetslag med vilken 
Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av 
elektrisk utrustning (s.k. lågspänningsdirektivet) och Europaparlamentets 
och rådets direktiv om harmonisering av medlemstaternas lagstiftning om 
elektromagnetisk kompatibilitet.  

 
Förslagets bestämmelser hör huvudsakligen till området för 
näringsverksamhet, som enligt 18 § 22 punkten i självstyrelselagen hör 
till landskapets lagstiftningsbehörighet. Frågor om elsäkerhet kan 
dessutom i vissa fall också röra frågor om allmän ordning och säkerhet 
som också hör till landskapets lagstiftningsbehörighet  (18 § 6 punkten i 
självstyrelselagen). Till rikets behörighet hör bland annat 
konsumentskydd  (27 § 10 punkten  i självstyrelselagen ) och 
standardisering (27 § 19 punkten i självstyrelselagen). Landskapet har 
inte behörighet att fastställa egna standarder men kan lagstifta om vilka 
säkerhetskrav som skall gälla på elsäkerhetsområdet med beaktande av de 
krav som ställs på EU-nivå. 
 
I landskapet regleras dessa frågor för närvarande i landskapslagen 
(2011:9) om tillämpning i landskapet Åland av elsäkerhetslagen samt i 
landskapsförordningen  (2011:11) om tillämpning av riksbestämmelser 
om elsäkerhet. 
 
Eftersom förslagets frågor i allt väsentligt bedöms ligga inom området för 
landskapets lagstiftningsbehörighet så har landskapsregeringen i detta 
skede inga synpunkter på förslagets materiella innehåll. 
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Landskapsregeringen förbehåller sig rätten att återkomma med 
kommentarer i ärendet om anledning till detta konstateras i ett senare 
skede.  
 
 
 
Minister   Camilla Gunell 
 
 
 
Inspektör   Henrik Juslin 

 
 


