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Nr 112
LANDSKAPSFÖRORDNING
om kvalitetsfordringar inom räddningsväsendet

Utfärdad i Mariehamn den 23 november 2006

Med stöd av 93 § räddningslagen (2006:106)
för landskapet Åland och 9 § landskapslagen
(1996:47) om rätt att utöva näring föreskrivs:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
1§
Förordningens tillämpningsområde
Med de avvikelser som anges i denna förordning skall de riksförfattningar som finns angivna i förteckningen nedan tillämpas i landskapet.
1. Inrikesministeriets föreskrift om brandvarnares tekniska egenskaper och placering
(SM-1999-00256/Tu33).
2. Inrikesministeriets föreskrift om ljudsignaler som används för att varna befolkningen
(SM-1999-353/Tu35).
3. Inrikesministeriets föreskrift om anskaffning, installation, ibruktagning, service och besiktning av brandalarmanläggningar (SM1999-440/Tu33).
4. Inrikesministeriets förordning om automatiska släckningsanläggningar (FFS 744/2000).

5. Inrikesministeriets förordning om handbrandsläckare (FFS 790/2001).
6. Inrikesministeriets förordning om märkning och belysning av utrymningsvägar i byggnader (FFS 805/2005).
7. Inrikesministeriets förordning om granskning och service av handbrandsläckare (FFS
917/2005).
2§
Förvaltningsuppgifter
De förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 §
1 mom. angivna författningarna ankommer på
statens myndigheter skall i landskapet skötas
av landskapsregeringen, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området och inte annat följer av
bestämmelser i denna förordning.
3§
Tillämpning av hänvisningar till riksförfattningar vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftningen
Hänvisas i de i 1 § 1 mom. nämnda författningarna till bestämmelser i rikslagstiftning-
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en, skall hänvisningarna endast avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen
om sådana finns.
4§
Språkkrav
Bruksanvisningar och annan information
som enligt de i 1 § 1 mom. angivna författningarna skall finnas på brand- och släckningsanordningar samt annan utrustning samt i och invid
byggnader och anläggningar skall i landskapet
vara skrivna åtminstone på svenska, om inte
landskapsregeringen av särskilda skäl beviljar
undantag från kravet.
5§
Avvikelser
En hänvisning i någon av de 1 § 1 mom. angivna författningarna till en SFS-EN-standard
kan i landskapet även avse en SS-EN-standard.
Faran över-signalen (obruten jämn ljudsignal
vars längd är en minut) som avses i den i 1 §
1 mom. 2 punkten angivna förordningen får i
landskapet även användas som brandalarmsignal.
2 kap.
Särskilda bestämmelser
6§
Anvisningar
Landskapsregeringen ger närmare anvisningar om ytbärgning, vattendykning, rökdykning och arbeten på hög höjd.
7§
Brandalarmanläggningar
Affärer för brandalarmanläggningar som
med stöd av den i 1 § 1 mom. 3 punkten angivna
föreskriften införts i Säkerhetsteknikcentralens förteckning över godkända affärer för brandalarmanläggningar får även bedriva affärsverksamhet i landskapet under förutsättning att landskapsregeringen lämnat sitt godkännande till detta. Endast vid behov prövar
landskapsregeringen särskilt, innan godkännandet lämnas, om affärerna besitter den tekniska kompetens som erfordras för att bedriva
affärsverksamhet i landskapet. Detsamma gäller sådana affärer för brandalarmanläggningar
som är verksamma i en annan medlemsstat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som där, med stöd av nationell

lagstiftning och på likvärdiga grunder, godkänts
av behörig myndighet.
De behörighetsintyg som Säkerhetsteknikcentralen utfärdat med stöd av den i 1 § 1 mom.
3 punkten angivna föreskriften och som utvisar
att innehavaren av intyget (ansvarspersonen)
har kompetens att utföra planerings-, installations- och servicearbeten på brandalarmanläggningar gäller även i landskapet. Detsamma gäller sådana motsvarande behörighetsintyg som,
med stöd av nationell lagstiftning och på likvärdiga grunder, utfärdats av behörig myndighet i
en annan medlemsstat inom EES.
I de fall där ansvarspersonen för brandalarmanläggningar inte har den kompetens som enligt
den i 1 § 1 mom. 3 punkten angivna föreskriften
krävs för att få behörighetsintygets giltighetstid förlängd bedömer landskapsregeringen, i
varje enskilt fall, vilken kompletteringsutbildning han eller hon skall genomgå för att landskapsregeringen skall utfärda ett nytt behörighetsintyg.
Landskapsregeringen kan även förordna att
besiktningsorgan som godkänts i riket får verka
i landskapet.
8§
Automatiska släckningsanläggningar
Installationsaffärer för automatiska släckningsanläggningar som med stöd av den i 1 §
1 mom. 4 punkten angivna förordningen införts
i Säkerhetsteknikcentralens förteckning över
godkända installationsaffärer för automatiska
släckningsanläggningar får även bedriva affärsverksamhet i landskapet under förutsättning
att landskapsregeringen lämnat sitt godkännande till detta. Endast vid behov prövar landskapsregeringen särskilt, innan godkännandet lämnas, om affärerna besitter den tekniska kompetens som erfordras för att bedriva
affärsverksamhet i landskapet. Detsamma gäller sådana installationsaffärer för automatiska
släckningsanläggningar som är verksamma i en
annan medlemsstat inom EES och som där, med
stöd av nationell lagstiftning och på likvärdiga
grunder, godkänts av behörig myndighet.
De behörighetsintyg som Säkerhetsteknikcentralen utfärdat med stöd av den i 1 § 1 mom.
4 punkten angivna förordningen och som utvisar
att innehavaren av intyget har kompetens att
utföra planerings-, installations- och servicearbeten på automatiska släckningsanläggningar
gäller även i landskapet. Detsamma gäller sådana motsvarande behörighetsintyg som, med
stöd av nationell lagstiftning och på likvärdiga
grunder, utfärdats av behörig myndighet i en
annan medlemsstat inom EES.
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Landskapsregeringen kan även förordna att
besiktningsorgan som godkänts i riket får verka
i landskapet.
9§
Handbrandsläckare
De behörighetsintyg som Säkerhetsteknikcentralen utfärdat med stöd av den i 1 § 1 mom.
7 punkten angivna förordningen och som utvisar
att innehavaren av intyget har kompetens att
granska och utföra servicearbeten på handbrandsläckare gäller även i landskapet. Detsamma gäller sådana motsvarande be-
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hörighetsintyg som, med stöd av nationell lagstiftning och på likvärdiga grunder, utfärdats av
behörig myndighet i en annan medlemsstat
inom EES.
3 kap.
Ikraftträdelsebestämmelser
10 §
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 januari
2007.
_________

Mariehamn den 23 november 2006
ROGER NORDLUND
lantråd
Britt Lundberg
föredragande ledamot
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