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LANDSKAPSFÖRORDNING 
om tillämpning på Åland av statsrådets förordning om kompetenskrav för 

den som hanterar anordningar som innehåller fluorerade växthusgaser 
eller ämnen som bryter ned ozonskiktet 

 

 

Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2018 

 

 

 Med stöd av 52a § landskapslagen (2008:124) om miljöskydd föreskrivs: 

 

1 § 

 Statsrådets förordning om kompetenskrav för den som hanterar anordningar som innehåller 

fluorerade växthusgaser eller ämnen som bryter ned ozonskiktet (FFS 766/2016), nedan 

riksförordningen, ska tillämpas på Åland med de avvikelser som följer av denna landskapsförordning. 

 Ändringar i riksförordningen ska tillämpas på Åland från det att de träder i kraft i riket om inte annat 

följer av denna förordning. 

 

2 § 

  Hänvisningen i riksförordningen till 162 § 1 mom. i rikets miljöskyddslag ska enligt denna 

landskapsförordning avse 34a § 1 mom. landskapslagen (2008:124) om miljöskydd. 

 

3 § 

 De förvaltningsuppgifter som enligt riksförordningen ankommer på Säkerhets- och kemikalieverket 

ska på Åland skötas av landskapsregeringen, till den del uppgifterna faller inom landskapets behörighet. 

 

4 § 

 Certifikat som utfärdats av Säkerhets- och kemikalieverket ska gälla även på Åland.  

 

__________________ 

 

 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. 

 Genom ikraftträdandet av denna förordning upphävs landskapsförordning (2005:51) om tillämpning 

i landskapet Åland av statsrådets förordning om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som 

bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorerade växthusgaser. 

 

__________________ 
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