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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 290 
Anmälan om namnändring för bevakningsföretag. 
ÅLR 2015/11389 
640 Rk1a 

Alandia Security Ab har 18.11.2015 anmält att Controlrisk Åland Ab har 
bytt namn till Alandia Security Ab. Bolaget har samma FO-nummer som 
tidigare.  
 

Beslut 

Företagets namnändring från Controlrisk Åland Ab till Alandia Security 
Ab noteras i beslut 185 K10 från den 30.9.2010.  
 

 Tillämpade författningar 

Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privata sä-
kerhetstjänster (ÅFS 2010:29) 
Lag om privata säkerhetstjänster (FFS 282/2002) 7 § 
 

Nr 291 
Ansökan om godkännande som ansvarig föreståndare för 
bevakningsföretag. 
ÅLR 2015/7700 
641 Rk1a  

Ålands budbilsservice Ab har den 25 juni 2015 anhållit om att  Xxxxxx 
godkänns som ansvarig föreståndare för Ålands Budbilsservice Ab.  
Xxxxxx har tidigare fungerat som tillfällig ansvarig föreståndare för 
Budbilsservice Ab.  
Xxxxxxx har den 8 juni 2015 avlagt specialyrkesexamen för säkerhets-
vakt och anses lämplig som ansvarig föreståndare.  
 

Beslut 

Xxxxxx godkänns med stöd av landskapslagen om tillämpning i land-
skapet Åland av lagen om privata säkerhetstjänster (2010:29) som ansva-
rig förståndare för Ålands Budbilsservice Ab.  
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Tillämpade författningar 

Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privata 
säkerhetstjänster (ÅFS 2010:29)  
Lagen om allmänna säkerhetstjänster (FFS 282/2002) 20 § 1 mom 2 p.)  
 

Nr 292 
Ansökan om godkännande som ansvarig föreståndare för 
bevakningsföretag. 
ÅLR 2015/7701 
642 Rk1a 

Alandia Security Ab har den 25 juni 2015 anhållit om att Xxxxxx god-
känns som ansvarig föreståndare för Alandia Security Ab.  
Xxxxxx har tidigare fungerat som tillfällig ansvarig föreståndare för 
Alandia Security Ab.  
Xxxxxxx har den 8 juni 2015 avlagt specialyrkesexamen för säkerhets-
vakt och anses lämplig som ansvarig föreståndare.  
 
Beslut 

Xxxxxxx godkänns med stöd av landskapslagen om tillämpning i land-
skapet Åland av lagen om privata säkerhetstjänster (2010:29) som ansva-
rig förståndare för Alandia Security Ab.   
 
Tillämpade författningar 

Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privata 
säkerhetstjänster (ÅFS 2010:29)  
Lagen om allmänna säkerhetstjänster (FFS 282/2002) 20 § 1 mom 2 p.)  

 
Nr 293 
Arbets- och näringsministeriets begäran om utlåtande över 
regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag 
om överensstämmelse med kraven för utrustning och sä-
kerhetssystem som är avsedda för användning i explos-
ionsfarliga omgivningar.  
ÅLR 2015/11357 
643 Rk1a 

Landskapsregeringen beslöt avge utlåtande enligt bilaga 1. 
 

Nr 294 
Räddningsplan för själstyrelsegården. 
ÅLR 2015/11362 
 

Landskapsregeringen beslöt fastställa räddningsplan för självstyrelsegår-
den, bilaga 2. 

________________________________________ 
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 Bilaga 1 till nr 64-enskild-rk1a 
   Dokumentnamn Nr Sidnr 

 UTLÅTANDE 643 Rk1a 3 (4) 
  
 Datum Dnr 

 19.11.2015 ÅLR 2015/11357 
  
  
  kirjaamo@tem.fi 
  
  
  
Hänvisning 

 
Kontaktperson 

Camilla Hägglund 
 
Ärende 

UTLÅTANDE ÖVER REGERINGENS 
PROPOSITION TILL RIKSDAGEN MED FÖRSLAG 
TILL LAG OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED 
KRAVEN FÖR UTRUSTNING OCH 
SÄKERHETSSYSTEM SOM ÄR AVSEDDA FÖR 
ANVÄNDNING I EXPLOSIONSFARLIGA 
OMGIVNINGAR 
 
 
 
 

Ålands landskapsregering har beretts tillfälle att inkomma med utlåtande 
över regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om över-
ensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är av-
sedda för användning i explosionsfarliga omgivningar.  
 
I propositionen föreslås att det stiftas en lag med vilken Europaparlamen-
tets och rådets direktiv om utrustning och säkerhetssystem som är av-
sedda för användning i explosionsfarliga omgivningar genomförs (ATEX 
direktivet 2014/34/EU).  

 
Ålands landskapsregering konstaterar att direktivet innefattar rättsområ-
den som delvis enligt 27 § 35 p. självstyrelselagen för Åland (1149/1991) 
är att hänföra till landskapets lagstiftningsbehörighet.  
 
Europaparlamentets och rådets tidigare direktiv (ATEX-
utrustningsdirektivet 94/9/EG) har satts i kraft i landskapet genom att 
man genom landskapslagstiftning har angett att kemikaliesäkerhetslagen 
(FFS 390/2005), elsäkerhetslagen (FFS 410/1996)förordning om utrust-
ning och säkerhetssystem som är avsedda för explosionsfarliga luftbland-
ningar (FFS 917/1996) och handels och industriministeriets beslut om ut-
rustning och säkerhetssystem som är avsedda för explosionsfarliga luft-
blandningar (FFS 918/1996) ska tillämpas också på Åland. 
 
Propositionen syftar till att i den nya lagen föreslå sådana bestämmelser 
som behövs för att införliva ATEX-direktivets bestämmelser i den nat-
ionella lagstiftningen. Landskapsregeringen konstaterar att det också för 
Ålands del kommer att innebära att lagstiftningsåtgärder måste vidtas.  
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Förslaget innehåller inte bestämmelser som står i strid med självstyrelse-
lagen eller annan landskapslagstiftning och landskapsregeringen har 
ingenting att invända mot propositionen.  
 
Landskapsregeringen förbehåller sig rätten att återkomma med kommen-
tarer i ärendet om anledning till detta konstateras i ett senare skede.  
 
  
  
 
Minister   Wille Valve 
 
 
 
 
Jurist   Camilla Hägglund 

  


