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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar 
om ändring av vissa stadganden som gäller tekniska kontrollcent
ralen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås ändringar i 
lagen om tryckkärl, kemikalielagen, lagen om 
explosionsfarliga ämnen, lagen om transport av 
farliga ämnen, grovlagen och justeringslagen. 

Propositionen grundar sig i huvudsak på att 
största delen av den avgiftsbelagda serviceverk
samhet som tekniska kontrollcentralen bedriver 
i egenskap av statligt ämbetsverk avses bli 
överförd den l november 1995 på ett affärsverk 
som benämns Tekniska kontrollcentralen. De 
myndighetsuppgifter som för närvarande an
kommer på den offentligrättsliga föreningen 

Elinspektionscentralen och tekniska kontroll
centralen skall övertas av ett nytt statligt 
ämbetsverk, säkerhetsteknikcentralen. Syftet 
med propositionen är att dela upp den nuva
rande tekniska kontrollcentralens uppgifter i 
affärsverksuppgifter och myndighetsuppgifter 
genom att den materiella lagstiftningen ändras 
på det sätt som affärsverksreformen och inrät
tandet av ett ämbetsverk förutsätter. 

Lagarna avses träda i kraft den l november 
1995. 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Inledning 

Avsikten är att för huvuddelen av tekniska 
kontrollcentralens avgiftsbelagda serviceverk
samhet skall inrättas ett statligt affärsverk av 
ny form den l november 1995 genom en lag 
om Tekniska kontrollcentralen (RP /95 rd). 
Affärsverkets centrala uppgift är att i huvudsak 
för näringslivet producera tjänster som gäller 
teknisk säkerhet och pålitlighet, såsom kontrol
ler av produkter och system, certifieringar och 
bedömningar samt testningar, mätningar och 
kalibreringar. Uppgifterna bygger till sina cen
trala delar på lagstiftning. 

Samtidigt med affärsverket inleder säkerhets
teknikcentralen sin verksamhet (RP /95 rd). 
Ämbetsverkets viktigaste uppgift är att sköta 
den myndighetstillsyn som hör till den nuva
rande tekniska kontrollcentralens och Elins
pektionscentralens verksamhetsområden. Det 
har dessutom till uppgift att främja teknisk 
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säkerhet och pålitlighet, att ge akt på tillgången 
på tekniska provnings- och besiktningstjänster 
samt att biträda vid beredningen av författ
ningar. 

Målet för reformen av den tekniska kontroll
verksamheten är att framför allt genomföra de 
organisatoriska arrangemang som Europeiska 
gemenskapernas lagstiftning förutsätter i fråga 
om den tekniska kontrollen. 

2. Nuläge 

Om tekniska kontrollcentralens verksamhets
område stadgas i lagen om tekniska kontroll
centralen (65/84). Enligt denna har kontroll
centralen till uppgift att utföra i stadganden 
och bestämmelser förutsatt tillsyn över och 
besiktning av tryckkärl, aerosoler, farliga äm
nen och produkter, skjutvapen och skjutförnö
denheter, gruvor, mätningsinstrument och ädel-
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metallarbeten samt provning i anslutning till 
dessa. Kontrollcentralens befogenheter har 
grundat sig på många olika författningar. 
Myndighetsuppgifterna har inte skiljts från 
besiktningar och andra tekniska uppgifter i 
lagstiftningen. 

Enligt lagen om tryckkärl (98/73) är tekniska 
kontrollcentralen tillsynsmyndighet i fråga om 
tryckkärl. Genom förordningen om tryckkärl 
(549/73) har dock tillsynen över vissa tryckkärl 
getts i uppdrag åt strålsäkerhetscentralen, sjö
fartsstyrelsen och luftfartsverket. Tekniska 
kontrollcentralen godkänner konstruktionspla
nerna för tryckkärl samt utför konstruktions
och ibruktagningsbesiktningar och periodiska 
besiktningar. Utöver detta övervakar kontroll
centralen bl.a. tryckkärlstillverkarna. Kontroll
centralen godkänner dessutom bl.a. de prov
ningsorgan som utför prov i samband med 
besiktningen av tryckkärl. Kontrollcentralen är 
också sådan tillsynsmyndighet som avses i 
handels- och industriministeriets beslut om 
transportabla gasbehållare (641/78). 

Tekniska kontrollcentralen övervakar att föl
jande förordningar som utfärdats med stöd av 
lagen om explosionsfarliga ämnen (263/53) 
iakttas: förordningen om explosiva varor 
(473/93), naturgasförordningen (1058/93), för
ordningen om oljeeldningsaggregat (276/83), 
flytgasförordningen (711193), aerosolförord
ningen ( 1433/93), gasanordningsförordningen 
(1434/93) och förordningen om ammoniumnit
rat (171184). Till kontrollcentralens uppgifter 
hör bl.a. att bevilja tillstånd att grunda och 
driva tillverknings- och driftsanläggningar samt 
upplag, att bevilja tillstånd att bygga naturgas
rörnät och att utföra besiktningar som 
sammanhänger med dessa. Utgående från 
nämnda förordningar utövar kontrollcentralen 
dessutom tillsyn över olika anordningar, ut
rustningar och behållare samt godkänner per
soner och organ för olika uppgifter. I enlighet 
med förordningen om besiktning av skjutvapen 
och -förnödenheter (656/82) besiktigar kon
trollcentralen skjutvapen och skjutförnödenhe
ter. Till kontrollcentralens uppgifter hör också 
att granska byggnadscement enligt statsrådets 
beslut om byggnadscement (789/86). 

Tekniska kontrollcentralen och dess di
striktsbyråer är tillsynsmyndigheter enligt ke
mikalielagen (744/89) med uppgift att svara för 
tillsynen över omfattande och medelstor indu
striell hantering och upplagring av farliga 
kemikalier. Med stöd av gruvlagen (503/65) 

övervakar kontrollcentralen att säkerhetsfö
reskrifterna iakttas i gruvor och dagbrott. 
Kontrollcentralen besiktigar alla gruvor och 
uppfordringsverk i dessa samt de dammar som 
hör till gruvdriften. Kontrollcentralen ger ock
så godkännanden och utför besiktningar 
(transportförpackningar, transportbehållare, 
provningsorgan) i samband med transporter 
enligt förordningen (146/92) och trafikministe
riets beslut (147/92) om transport av farliga 
ämnen på väg samt trafikministeriets beslut om 
transport av farliga ämnen på järnväg (394/92) 
och i samband med transporter av farliga 
ämnen till havs enligt sjöfartsstyrelsens beslut 
(12/88). Med stöd av beslut av inrikesministe
riet som baserar sig på lagen om brand- och 
räddningsväsendet (559/75) är kontrollcentra
len tillsynsmyndighet bl.a. i fråga om hands
läckare och serviceföretag för dessa samt vissa 
varmluftsaggregat. 

Med stöd av justeringslagen (219/65) utför 
tekniska kontrollcentralen typgodkännande 
och justering av mätningsredskap som används 
i allmän handel och rörelse, på en allmän 
försäljningsplats samt i offentlig verksamhet, 
när redskapet i fråga används för bestämman
de av ekonomisk fördel efter mått. Även 
tillsynen över att justeringslagen iakttas an
kommer på kontrollcentralen. Dessutom grans
kar kontrollcentralen platina-, guld- och silver
arbeten samt övervakar tillverkningen av och 
handeln med dem med stöd av förordningen 
om ädelmetallarbeten (292/77). 

Den tekniska kontrollens nuläge och inter
nationella utveckling - i synnerhet den euro
peiska integrationens verkningar - har be
dömts i regeringens proposition med förslag till 
lag om Tekniska kontrollcentralen och lag om 
säkerhetsteknikcentralen. 

3. Propositionens mål och de vikti
gaste förslagen 

De lagförslag som ingår i propositionen har 
beretts i huvudsak med sikte på att skilja åt 
tekniska kontrollcentralens affärsverks- och 
myndighetsuppgifter på det sätt som organisa
tionsreformen förutsätter. I förslagen har hän
syn tagits till planerna på att öppna de tekniska 
besiktnings- och provningsuppgifterna för kon
kurrens. 

Lagförslagen har gjorts upp så, att säkerhets
teknikcentralen anvisas de uppgifter som gäller 
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tillsyn och beviljande av tillstånd samt övriga 
myndighetsuppgifter, och ges de befogenheter 
som skötseln av dessa uppgifter kräver. Besikt
nings- och provningsuppgifter samt övriga tek
niska uppgifter skall ankomma på kontroll
centralen. Författningarna har dessutom upp
daterats, och vissa stadganden har preciserats 
eller setts över på grund av förändringar som 
reformen av tekniska kontrollcentralens orga
nisation för med sig. 

4. Propositionens organisatoriska 
och ekonomiska verkningar 

Den personal som är anställd vid den nuva
rande tekniska kontrollcentralen övergår i en
lighet med lagarna om Tekniska kontrollcent
ralen och säkerhetsteknikcentralen till dessa 
organisationer. Propositionen har inga väsent
liga verkningar i fråga om organisation eller 
personal. 

Propositionen har inga betydande direkta 
ekonomiska verkningar. Om förslagen genom-

förs, skapar detta förutsättningar för en effek
tivering av myndighetsuppgifterna och kon
trollverksamheten och genom denna även för 
kostnadsin besparingar. 

5. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag i handels- och industriministeriet och i 
trafikministeriet och den bygger till sina cen
trala delar på förslag av kommitten för teknisk 
kontroll -91 (KB 1992:30) som tillsattes av 
statsrådet för att utreda behovet av att utveckla 
den tekniska kontrollen. En arbetsgrupp tillsatt 
att handels- och industriministeriet (Handels
och industriministeriets arbetsgrupps- och 
kommissionsrapporter 20/1993) har preciserat 
dessa förslag. 

Propositionen har behandlats vid ett möte 
till vilket de viktigaste myndigheterna, närings
livets organisationer och fackorganisationerna 
inbjöds för att bli hörda. Inga anmärkningar 
gjordes mot principerna för lagförslagen. 

DETALJMOTIVERING 

l. Lagförslagen 

1.1. Lag om tryckkärl 

Det föreslås att de nödvändiga författnings
tekniska ändringarna skall göras i lagen om 
tryckkärl för att det skall bli möjligt att 
överföra besiktningsuppgifterna på besiktnings
organet och tillsynsmyndighetens uppgifter på 
säkerhetsteknikcentralen. Om besiktningsorgan 
skall stadgas närmare genom förordning. Till
synsmyndighetens befogenheter skall preciseras 
i lagen om tryckkärl så att myndigheten har 
rätt att få uppgifter också av besiktnings- och 
provningsorgan. Som nya administrativa 
tvångsmedel skall tillsynsmyndigheten kunna 
tillgripa vite och hot om tvångsutförande, 
vilket motsvarar myndighetens befogenheter 
t.ex. enligt kemikalielagen och justeringslagen. 
I fråga om vite och hot om tvångsutförande 
skall gälla vad som stadgas i viteslagen 
(1113/90). Tillsynsmyndigheten skall dessutom 
ha möjlighet att med stöd av förordning 

meddela sådana anv1snmgar om teknik och 
säkerhet som förenhetligar tillämpningen av 
lagen om tryckkärl samt stadganden och be
stämmelser som utfärdas med stöd av den. 
Anvisningarna skall dock inte vara förpliktan
de. 

1.2. Kemikalielagen 

De uppgifter som i kemikalielagen för när
varande stadgas ankomma på tekniska kon
trollcentralen och dess distriktsförvaltning skall 
överföras på säkerhetsteknikcentralen. I för
fattningstexten har gjorts de justeringar som 
denna ändring kräver. I enlighet med statsrå
dets principbeslut skall säkerhetsteknikcentra
len inte utfärda bestämmelser, utan endast 
meddela sådana anvisningar om teknik och 
säkerhet som förenhetligar tillämpningen av 
stadganden och bestämmelser, men som inte är 
förpliktande. Kemikalielagen skall ändras ock
så så, att säkerhetsteknikcentralen dömer ut 
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vite i stället för länsstyrelsen. Detta motsvarar 
praxis enligt viteslagen. 

1.3. Lag om explosionsfarliga ämnen 

De uppgifter som i lagen om explosionsfar
liga ämnen för närvarande stadgas ankomma 
på tekniska kontrollcentralen skall överföras 
på säkerhetsteknikcentralen. I författningstex
ten har gjorts de justeringar som denna ändring 
kräver. A ven i övrigt skall alla de myndigheter 
som i detta nu sköter tillsynsuppgifterna defi
nieras direkt i lagen. stadgandet om vite och 
hot om tvångsutförande skall ändras så att 
tillsynsmyndigheten, i stället för länsstyrelsen, 
har rätt att förena förbud och bestämmelser 
med vite. Tillsynsmyndigheten skall även döma 
ut vitet. Vite som förelagts av en brandchef 
skall dock dömas ut av länsstyrelsen. säker
hetsteknikcentralen skall dessutom ha möjlig
het att med stöd av förordning meddela sådana 
anvisningar om teknik och säkerhet som fören
hetligar tillämpningen av lagen om explosions
farliga ämnen samt stadganden och bestämmel
ser som utfärdas med stöd av den. Anvisning
arna skall dock inte vara förpliktande. 

1.4. Lag om transport av farliga ämnen 

Enligt förslaget skall säkerhetsteknikcentra
len inom sitt verksamhetsområde vara en sådan 
behörig myndighet som avses i lagen om 
transport av farliga ämnen. 

säkerhetsteknikscentralen skall godkänna 
den som utför besiktningar av tankar och 
förpackningar som används vid transport av 
farliga ämnen. Detta förenhetligar den nuva
rande praxisen. Besiktningen av tankar och 
förpackningar som används vid transport av 
radioaktiva ämnen skall dock alltjämt utföras 
av den instans som avses i den förordning som 
utfärdats med stöd av denna lag och i bestäm
melserna om de olika transportformerna. Hu
vudstaben får dessutom möjlighet att vid behov 
berättiga en militär inrättning eller en militär
myndighet att utföra besiktningar. 

Genom ikraftträdelsestadgandet säkerställs 
att alla som före ikraftträdandet haft rätt till 
besiktning direkt med stöd av ett stadgande 
eller en bestämmelse eller som har en tidigare 
beviljad rätt till besiktning som motsvarar den 
enligt 6 a§, bibehåller denna rätt till utgången 

av 1998. Detta gäller även Tekniska kontroll
centralen, som är ett affärsdrivande verk, till 
den del det är fråga om besiktningsuppgifter 
som enligt denna lag eller enligt stadganden 
eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 
den tidigare har ankommit på tekniska kon
trollcentralen. 

säkerhetsteknikcentralen beviljar besiktning
sorganet rätt till besiktning antingen för viss tid 
eller tills vidare. Rätt till besiktning för viss tid 
gäller i huvudsak nya sökande. Villkoren för 
rätten till besiktning omfattar närmast hänvis
ningar till stadganden och bestämmelser som 
skall iakttas samt sådana begränsningar i rät
ten som sökanden önskat. 

Genom förordning utfärdas detaljerade stad
ganden om förutsättningarna för beviljande av 
rätt till besiktning. De gäller främst säkerstäl
landet av opartiskhet och sakkunnighet. Dess
utom skall genom förordning stadgas om tyst
nadsplikten i anslutning till besiktningen, om 
tillsynen och om återkallande av rätten till 
besiktning ifall rätten inte har utövats på 
behörigt sätt eller om det inte längre finns 
förutsättningar för att utföra besiktningen. 

1.5. Grovlagen 

De uppgifter som i grovlagen för närva-rande 
stadgas ankomma på tekniska kontrollcentra
len skall överföras på säkerhetsteknikcentralen. 
I författningstexten har gjorts de justeringar 
som denna ändring kräver. 

Som nya administrativa tvångsmedel skall 
säkerhetsteknikcentralen kunna tillgripa vite 
och hot om tvångsutförande, vilket motsvarar 
myndighetens befogenheter t.ex. enligt kemika
lielagen och justeringslagen. I fråga om vite och 
hot om tvångsutförande skall gälla vad som 
stadgas i viteslagen. 

1.6. Justeringslagen 

Det föreslås att de nödvändiga författnings
tekniska ändringarna skall göras i justeringsla
gen för att det skall bli möjligt att överföra 
besiktningsuppgifterna på besiktningsorganet 
och tillsynsmyndighetens uppgifter på säker
hetsteknikcentralen. Om besiktningsorgan och 
de situationer där ett mätningsredskap kan 
justeras av någon annan än ett besiktningsor-
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gan skall bestämmas närmare genom förord
ning. säkerhetsteknikcentralen skall ha rätt att 
meddela tekniska anvisningar som förenhetli
gar tillämpningen av stadganden och bestäm
melser, men som inte är förpliktande. Eftersom 
14 d och 18 a §§ inte behövs, upphävs dessa. 

l. 

2. Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft den l novem
ber 1995. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 
om ändring av lagen om tryckkärl 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 2 februari 1973 om tryckkärl (98/73) 2 § 3 mom. och 6 a§, av dessa lagrum 

6 a§ sådan den lyder i lag av den 15 november 1991 (1350/91), samt 
ändras 2 § l mom., 3 § l mom., 4-6 §§, 7 §, lO§ samt 12 § 2 och 3 mom., av dessa lagrum 4 § 

samt 12 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 15 november 1991, som följer: 

2§ 
Tryckkärl skall konstrueras och placeras 

samt skötas och användas så, att de inte 
föranleder person-, egendoms- eller miljöska
dor. Om tillverkning, införsel och installering 
av tryckkärl, om ändring, reparation och an
vändning av dem samt om de krav som ställs 
på utövande av verksamhet som ansluter sig till 
tryckkärl stadgas genom förordning. Genom 
förordning stadgas även om de besiktningsor
gan som utför de besiktningsuppgifter som 
avses i denna lag. 

3§ 
Tillsynen över att denna lag och de stadgan

den och bestämmelser som utfärdas med stöd 
av den iakttas utövas av säkerhetsteknikcent
ralen och av de övriga tillsynsmyndigheter som 
nämnda uppgift anförtros genom förordning. 

4§ 
För tillsynen över att denna lag och de 

stadganden och bestämmelser som utfärdas 

med stöd av den iakttas har tillsynsmyndighe
ten rätt att få tillträde till de platser där 
tryckkärl, delar till dem eller deras konstruk
tionsmaterial tillverkas, upplagras, säljs, an
vänds eller testas samt att för undersökningar 
få nödvändiga uppgifter om och prov av 
tryckkärl och deras konstruktionsmateriaL 

Tillsynsmyndigheten kan förbjuda tillverk
ning, utlämnande från tullen, förflyttning, för
säljning och användning av tryckkärl som inte 
stämmer överens med denna lag eller med 
stadganden och bestämmelser som har ut
färdats med stöd av den. I stället för förbud 
kan tillsynsmyndigheten fastställa motsvarande 
begränsningar. Förbudet eller begränsningen 
kan gälla ett eller flera likadana kärl. 

5§ 
Tillverkare, importörer, installatörer, ägare 

och innehavare av tryckkärl, tillverkare och 
importörer av konstruktionsmaterial eller delar 
till tryckkärl samt provnings- och besiktnings
organen är skyldiga att till tillsynsmyndigheten 
lämna uppgifter som behövs för tillsynen över 
att denna lag samt de stadganden och 
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bestämmelser som har utfärdats med stöd av 
den iakttas. 

6§ 
Tillsynsmyndigheterna och besiktningsorga

nen får utan hinder av tystnadsplikten lämna 
ut uppgifter till motsvarande utländska organ 
som bedriver sådan kontrollverksamhet som 
avses i denna lag, till internationella organisa
tioner och till stater som deltar i det interna
tionella samarbetet, när uppgifterna behövs för 
detta. När personuppgifter lämnas till utlandet 
skall iakttas vad som annars är stadgat. 

7§ 
Den som vid utförandet av uppgifter enligt 

denna lag fått kännedom om någons ekono
miska ställning eller affärs- eller yrkeshemlig
het eller om en enskilds personliga omständig
heter får inte utan dennes samtycke yppa för 
utomstående de uppgifter som han fått på 
detta sätt eller använda sig av dem för enskild 
nytta. 

10§ 
Tillsynsmyndigheten kan i samband med 

förbud eller bestämmelser som den meddelar 
med stöd av denna lag förelägga vite eller hotet 

2. 

att en försummad åtgärd utförs på den försum
liges bekostnad. I fråga om vite och hot om 
tvångsutförande gäller vad som stadgas i vites
lagen (1113/90). 

Kostnaderna för en åtgärd som tillsyns
myndigheten har låtit vidta betalas i förskott 
av statens medel. Kostnaderna får utan dom 
eller beslut uppbäras hos den försumlige i 
enlighet med lagen om indrivning av skatter 
och avgifter i utsökningsväg (367/61). 

12 § 

Genom förordning kan stadgas att handels
och industriministeriet får meddela närmare 
föreskrifter om tryckkärl, konstruktionsmate
rial och utrustning i dem samt om planering, 
tillverkning, import, testning, placering, an
vändning, besiktning och övervakning av dem. 

Genom förordning kan stadgas att tillsyns
myndigheten kan meddela sådana anvisningar 
om teknik och säkerhet som förenhetligar 
tillämpningen av denna lag samt stadganden 
och bestämmelser som utfärdas med stöd av 
den. 

Denna lag träder kraft den l november 
1995. 

Lag 
om ändring av kemikalielagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89) 6 § 2 mom., 
andras 5 § 2 mom., 32 § l och 2 mom., 33 § l och 2 mom., 35 § 4 mom., 51 § 2 mom., 68 § och 

68 a§ 3 mom., av dessa lagrum 33 § l mom. och 68 a § 3 mom. sådana de lyder i lag av den 18 
december 1992 (1412/92), samt 

fogas till lagen en ny 36 § som följer: 

5§ 
Tillsynsmyndigheter i centralförvaltningen 

säkerhetsteknikcentralen skall dock utöva 

den högsta tillsynen över att stadgandena och 
bestämmelserna om industriell hantering och 
upplagring av hälso- och miljöfarliga kemika
lier iakttas. 
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32 § 

Tillståndsberoende och anmälningsskyldighet 

Omfattande och medelstor industriell hante
ring av hälso- och miljöfarliga kemikalier får 
bedrivas endast med tillstånd av säkerhetstek
nikcentralen. 

Omfattande upplagring av hälso- och miljö
farliga kemikalier får bedrivas endast med 
tillstånd av säkerhetsteknikcentralen och me
delstor upplagring endast efter anmälan om 
denna till säkerhetsteknikcentralen. 

33 § 

Förutsättningar för beviljande av tillstånd och 
behandling av anmälan 

En förutsättning för tillstånd enligt 32 § är 
att kraven enligt 31 § har beaktats i verksam
heten. Till tillståndet kan fogas de villkor som 
är nödvändiga för att dessa krav skall uppfyl
las. När säkerhetsteknikcentralen har fått en 
anmälan som avses i 32 § 2 och 4 mom. kan 
den meddela de föreskrifter om verksamheten 
som behövs för att kraven enligt 31 § skall 
uppfyllas. 

säkerhetsteknikcentralen kan för viss tid 
eller helt och hållet återkalla ett tillstånd till 
industriell hantering eller upplagring som den 
har beviljat, om verksamheten inte uppfyller 
kraven enligt 31 § eller i tillståndsvillkoren eller 
om någon i sin verksamhet annars handlar 
väsentligt i strid med denna lag eller de 
stadganden och bestämmelser som utfårdas 
med stöd av den. 

35 § 

Bemyndigande att utfärda förordning 

Genom förordning kan stadgas att handels
och industriministeriet kan meddela närmare 
föreskrifter om industriell hantering och upp
lagring av kemikalier. 

36 § 

Förenhetligande anvisningar 

säkerhetsteknikcentralen kan meddela så-

dana anvisningar om teknik och säkerhet vid 
industriell hantering och upplagring av kemi
kalier som förenhetligar tillämpningen av den
na lag samt stadganden och bestämmelser som 
utfärdas med stöd av den. 

51§ 

Vite och hot om tvångsutförande 

Vitet döms ut av länsstyrelsen. Vite som 
förelagts av säkerhetsteknikcentralen döms 
dock ut av denna. 

68 § 

Tillstånd och anmälan 
som gäller industriell hantering 

och upplagring 

Tillstånd för industriell hantering och upp
lagring enligt 32 § l och 2 mom. behöver inte 
sökas eller anmälan göras av den som för 
verksamheten har tillstånd att tillverka gift 
enligt lagen om gifter eller tillstånd för tillverk
ning, teknisk användning, upplagring eller han
tering av en brännbar vätska enligt förordning
en om brännbara vätskor (921/76), eller vars 
verksamhet på det sätt som anges i nämnda 
förordning har godkänts vid brandmyndighe
tens besiktning. 

säkerhetsteknikcentralen kan bestämma om 
villkor eller begränsningar för industriell han
tering och upplagring som avses i l mom., om 
verksamheten konstateras medföra betydande 
risk för hälso- eller miljöskador. 

68 a§ 

Tillstånd och anmälan 
som gäller industriell hantering 
och upplagring av miljöfarliga 

kemikalier 

säkerhetsteknikcentralen kan bestämma om 
villkor eller begränsningar för industriell han
tering och upplagring som avses i l och 2 
mom., om verksamheten konstateras medföra 
betydande risk för miljöskador. 

Denna lag träder i kraft den l november 
1995. 
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Tekniska kontrollcentralens och dess di
striktsbyråers tillstånd och godkännanden för-

3. 

blir i kraft i enlighet med villkoren i beslutet 
om tillstånd eller godkännande. 

Lag 
om ändring av lagen om explosionsfarliga ämnen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 19 juni 1953 om explosionsfarliga ämnen (263/53) 3 § 2 mom. och 6 § samt 
ändras 3 § l mom., 4 a§, 14 § och 18 § 3 mom., av dessa lagrum 4 a§ sådan den lyder i lag av 

den 12 juli 1993 (672/93) och 18 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 15 november 1991 
(1351191 ), som följer: 

3§ 
Den högsta ledningen och styrningen av 

iakttagandet av denna lag samt de stadganden 
och bestämmelser som utfårdas med stöd av 
den utövas av handels- och industriministeriet 
Tillsynen över att denna lag och de stadganden 
och bestämmelser som utfårdas med stöd av 
den iakttas utövas av säkerhetsteknikcentralen 
och av de övriga tillsynsmyndigheter som 
nämnda uppgift anförtros genom förordning. I 
kommunerna sköts tillsynsuppgiften av brand
chefen. 

4a§ 
säkerhetsteknikcentralen kan temporärt för

bjuda tillverkning, saluhållning, försäljning och 
annan överlåtelse samt användning av ett ämne 
eller en produkt som avses i denna lag eller av 
tillverknings- och upplagringsanordningar samt 
förbrukningsapparater för dessa, om det finns 
skäl att anta att de medför en uppenbar fara 
för person-, egendoms- eller miljöskador. 

När säkerhetsteknikcentralen konstaterar att 
ett ämne eller en produkt eller en tillverknings
eller upplagringsanordning eller förbruknings
apparat för dessa inte uppfyller de krav som 
ställts i denna lag eller med stöd av den, kan 
säkerhetsteknikcentralen i fråga om dessa äm
nen, produkter, anordningar eller apparater 

l) varaktigt förbjuda tillverkning, saluhåll
ning, försäljning och annan överlåtelse samt 
användning, 

2) förordna att de eller tillverkningen av 
dem skall ändras så att de uppfyller de krav 
som ställts i denna lag och med stöd av den 
samt att det skall visas att kraven uppfylls, 
samt 

3) förplikta försäljaren, tillverkaren eller im
portören att anmäla en fara som dessa medför 
och en rättighet som innehavaren av dem har; 
vid behov kan säkerhetsteknikcentralen själv 
lämna en sådan anmälan på försäljarens, till
verkarens eller importörens bekostnad. 

Om de ändringar och förbud som avses i 2 
mom. l och 2 punkten inte kan anses vara 
tillräckliga, kan säkerhetsteknikcentralen 

l) bestämma att försäljaren, tillverkaren, im
portören eller användaren skall dra bort från 
marknaden, ta ur bruk, oskadliggöra eller 
förstöra ett ämne eller en produkt som han har 
i sin besittning, eller 

2) bestämma att anordningen eller appara
ten för tillverkning, upplagring eller förbruk
ning av ett ämne eller en produkt skall dras 
bort från marknaden eller tas ur bruk. 

Om de ändringar och förbud som avses i 2 
mom. l och 2 punkten inte kan anses vara 
tillräckliga eller de åtgärder som nämns i 3 
mom. inte kan anses vara ändamålsenliga, kan 
säkerhetsteknikcentralen bestämma hur man i 
övrigt skall förfara med ett ämne eller en 
produkt eller med en tillverknings- eller upp
lagringsanordning eller förbrukningsapparat 
för dessa. 
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14 § 
Tillsynsmyndigheten kan i samband med 

förbud eller bestämmelser som den meddelar 
med stöd av denna lag förelägga vite eller hotet 
att en försummad åtgärd utförs på den försum
liges bekostnad. Vite som förelagts av en 
brandchef döms ut av länsstyrelsen. I fråga om 
vite och hot om tvångsutförande gäller i övrigt 
vad som stadgas i viteslagen (1113/90). 

Kostnaderna för en åtgärd som tillsyns
myndigheten har låtit vidta betalas i förskott 
av statens medel. Kostnaderna får utan dom 
eller beslut uppbäras hos den försumlige i 

4. 

enlighet med lagen om indrivning av skatter 
och avgifter i utsökningsväg (367/61). 

18 § 

säkerhetsteknikcentralen kan meddela så
dana anvisningar om teknik och säkerhet som 
förenhetligar tillämpningen av denna lag samt 
stadganden och bestämmelser som utfärdas 
med stöd av den. 

Denna lag träder i kraft den l november 
1995. 

Lag 
om ändring av lagen om transport av farliga ämnen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/94) 6 § 2 mom. och 
fogas till lagen en ny 6 a § och till 7 § ett nytt 2 room. som följer: 

6§ 
6vriga myndigheter 

Andra behöriga myndigheter utöver de ovan 
nämnda är säkerhetsteknikcentralen och for
donsförvaltningen, båda inom sitt verksamhets
område, enligt vad som stadgas närmare ge
nom förordning. Genom förordning kan dess
utom stadgas om uppgifter som ankommer på 
andra myndigheter. 

6a§ 
Den som utför besiktningen 

Besiktningar av tankar och förpackningar 
som krävs enligt stadganden eller bestämmelser 
som utfärdats med stöd av denna lag utförs av 
de besiktningsorgan som säkerhetsteknikcent
ralen beviljat rätt till besiktning enligt vad som 
stadgas genom förordning och bestäms närma
re genom beslut av trafikministeriet Rätten till 
besiktning kan beviljas för viss tid och i 
beslutet om att bevilja rätt till besiktning kan 
även andra villkor för rätten uppställas. 

2 350835H 

Om den som utför besiktning av tankar och 
förpackningar som används för transport av 
radioaktiva ämnen stadgas och bestäms sär
skilt. 

Besiktningar av tankar och förpackningar 
som används vid ovan i 6 § 3 mom. avsedda 
transporter inom försvarsmakten kan även 
utföras av en sådan militär inrättning eller 
militärmyndighet som huvudstaben har beviljat 
rätt till besiktning. 

7§ 

stadgande om bemyndigande 

Närmare stadganden om förutsättningarna 
för beviljande av den rätt till besiktning som 
avses i 6 a§ i denna lag, om återkallande av 
rätten till besiktning, om tillsynen över besikt
ningsorganet och om tystnadsplikten utfärdas 
genom förordning. 

Denna lag träder i kraft den l november 
1995. 
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Åtgärder som verkställigheten av lagen för
utsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

Besiktning av tankar och förpackningar som 
förutsätts i stadganden och bestämmelser som 
utfärdats med stöd av lagen om transport av 
farliga ämnen överförs när denna lag träder i 
kraft på de besiktningsorgan som avses i 6 a§. 
Personer och organ som före ikraftträdandet 
har rätt att utföra besiktningar som avses i 
6 a § bibehåller denna rätt till utgången av 
1998. Dessutom har Tekniska kontrollcentra-

s. 

len, som inrättats genom en lag av den 
199 ( l ), rätt att fram till 

utgången av 1998 utföra sådana besiktningar 
av tankar och förpackningar som enligt lagen 
om transport av farliga ämnen ankommer på 
den tekniska kontrollcentral som avses i lagen 
den 21 januari 1984 om tekniska kontrollcent
ralen (65/84). 

Besiktningar som utförts när denna lag 
träder i kraft är som sådana i kraft enligt vad 
som bestäms om dem. 

Lag 
om ändring av grovlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i grovlagen av den 17 september 1965 (503/65) 61 § och 67 § l mom. samt 
ändras 23 a § 2 mom., 49 §, 51 § 3 mom., 57 §, 59 § l mom. och 60 §, av dessa lagrum 23 a § 2 

mom. sådant det lyder i lag av den lO juni 1994 (474/94) och 49 §, sådan den lyder delvis ändrad 
genom lag av den 30 december 1992 (1625/92), som följer: 

23 a§ 

Handels- och industriministeriet kan besluta 
att en konsekvensbeskrivning skall fogas till 
den allmänna plan enligt handels- och indust
riministeriets beslut om säkerhetsföreskrifter 
för gruvor (921/75) som företes för säkerhets
teknikcentralen för godkännande, om det är 
uppenbart att några förberedelser för gruvdrift 
som avsevärt ändrar miljön inte kommer att 
göras med anledning av utmålsansökan. 

49 § 
En grovrättsinnehavare skall årligen före den 
mars meddela handels- och industriministe

riet om gruvdrift har bedrivits inom utmålet 
under det föregående kalenderåret. Anmälan 
skall, om gruvdrift bedrivs inom utmålet, åt
följas av en utredning om driftens omfattning 
och art och om dess resultat. 

Grovrättsinnehavaren skall årligen före den 
l maj lämna till säkerhetsteknikcentralen så
dana kartuppgifter som visar hur gruvdriften 
och undersökningarna framskridit. Centralen 

kan av särskilda skäl bevilja undantag från 
denna skyldighet. 

51§ 

Efter att gruvdriften har upphört skall grov
rättsinnehavaren hålla gruvan i sådant skick att 
de kartuppgifter som nämns i 49 § går att få, 
ända tills kartuppgifterna har inlämnats till 
säkerhetsteknikcentralen. 

57§ 
Idkare av gruvdrift skall vid tillämpningen 

av de stadganden om säkerhet som avses i 56§ 
särskilt se till att maskiner, inventarier, sanitära 
och andra anordningar, de gångar och grov
rum som är i bruk samt dammar som hör till 
gruvdriften och anrikningsverksamheten konti
nuerligt hålls i behörigt skick och att bestäm
melserna om deras konstruktion, kvalitet och 
användning samt om explosiva varor liksom 
även övriga föreskrifter för tryggande av liv 
och egendom iakttas så, att de anställdas och 
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övriga personers trygghet eller egendom inte 
äventyras. 

59§ 
Handels- och industriministeriet har till upp

gift att övervaka att denna lag och de stadgan
den och bestämmelser som utfärdas med stöd 
av den iakttas samt att förrätta inspektioner i 
detta syfte. På säkerhetsteknikcentralen an
kommer att övervaka gruvors säkerhet i enlig
het med denna lag samt att förrätta inspektio
ner i detta syfte. 

60 § 
säkerhetsteknikcentralen kan på grundval av 

inspektioner bestämma att åtgärder skall vidtas 
i en gruva i det syfte som stadgas i 47 §, 51§ 4 
mom. eller 56-58 §§ och förelägga viss tid för 
genomförandet. Centralen kan också förbjuda 
sådant arbete eller användning av en sådan 
anordning som anses medföra risk för liv eller 
egendom. 

6. 

Om en idkare av gruvdrift inte iakttar en 
bestämmelse eller ett förbud enligt l mom. kan 
säkerhetsteknikcentralen bestämma att gruvan 
eller en del av den skall stängas till dess att 
bestämmelsen eller förbudet har åtlytts. 

säkerhetsteknikcentralens bestämmelser och 
förbud skall trots besvär iakttas omedelbart. 

säkerhetsteknikcentralen kan förena de skyl
digheter som en verksamhetsidkare har enligt 
47 §, 51§ 4 mom. och 56-58§§ med vite eller 
hotet att en försummad åtgärd utförs på den 
försumliges bekostnad. I fråga om vite och hot 
om tvångsutförande gäller vad som stadgas i 
viteslagen (1113/90). 

Kostnaderna för en åtgärd som säkerhetstek
nikcentralen har låtit vidta betalas i förskott av 
statens medel. Kostnaderna får utan dom eller 
beslut uppbäras hos den försumlige i enlighet 
med lagen om indrivning av skatter och avgift
er i utsökningsväg (367/61). 

Denna lag träder i kraft den l november 
1995. 

Lag 
om ändring av justeringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i justeringslagen av den 14 april 1965 (219/65) 14 d§ och 18 a§, sådana de lyder i lag 

av den 10 april 1992 (321/92), 
ändras 12 § 2 mom., 12 a§, 14 a§ och 20 §, sådana de lyder i nämnda lag av den lO april 1992, 

samt 
fogas till 12 § sådan den lyder i lag av den lO april 1992, ett nytt 3 mom. och 19 §, sådan den 

lyder ändrad genom sistnämnda lag och genom lag av den 22 december 1994 (1383/94), ett nytt 
3 mom. som följer: 

12 § 

Mätningsredskap justeras av ett besiktnings
organ eller en av ett besiktningsorgan godkänd 
tillverkare eller reparatör eller någon annan 
som underhåller mätningsredskap och som ett 
besiktningsorgan har godkänt. Om godkännan
det stadgas närmare genom förordning. God
kännandet kan återkallas för viss tid 

eller helt och hållet, om den som erhållit 
godkännandet inte uppfyller kraven eller om 
han i väsentlig mån handlar i strid med denna 
lag eller de stadganden och bestämmelser som 
utfärdas med stöd av den. 

Om de besiktningsorgan som avses i denna 
lag och i de stadganden och bestämmelser som 
utfärdats med stöd av den stadgas genom 
förordning. 
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12 a§ 
Det mätningsredskap som skall justeras skall 

med de undantag som stadgas i förordning 
vara typgodkända av ett besiktningsorgan, och 
den som fått typgodkännandet är skyldig att 
fåsta uppgifterna om detta på redskapet. Om 
typgodkännande stadgas närmare genom för
ordning. Ett typgodkännande kan återkallas, 
om det framgår att den typ av mätningsred
skap som har godkänts inte uppfyller krav som 
har ställts på det. 

14 a§ 
Tillsynen över att denna lag samt de stad

ganden och bestämmelser som utfärdas med 
stöd av den iakttas utövar säkerhetsteknikcent
ralen och andra tillsynsmyndigheter så som 
närmare anges genom förordning. 

19 § 

säkerhetsteknikcentralen kan meddela tek
niska anvisningar som förenhetligar tillämp-

Helsingfors den 24 maj 1995 

ningen av denna lag samt stadganden och 
bestämmelser som utfärdas med stöd av den. 

20§ 
Tillsynsmyndigheterna och besiktningsorga

nen får utan hinder av tystnadsplikten lämna 
ut uppgifter till motsvarande utländska organ 
som utför sådana typgodkännanden och juster
ingar som avses i denna lag, till internationella 
organisationer och till stater som deltar i det 
internationella samarbetet, när uppgifterna be
hövs för detta. När personuppgifter lämnas till 
utlandet skall iakttas vad som annars är stad
gat. 

Denna lag träder i kraft den l november 
1995. 

Tekniska kontrollcentralens godkännanden 
och typgodkännanden är i kraft i enlighet med 
besluten i fråga. Dessutom är kontrollcentral
ens justeringar i kraft i enlighet med stadgan
dena. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Handels- och industriminister Antti Kalliomäki 
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Bilaga 

l. 
Lag 

om ändring av lagen om tryckkärl 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 2 februari 1973 om tryckkärl (98/73) 2 § 3 mom. och 6 a§, av dessa lagrum 

6 a§ sådan den lyder i lag av den 15 november 1991 (1350/91), samt 
ändras 2 § l mom., 3 § l mom., 4-6 §§, 7 §, lO§ samt 12 § 2 och 3 mom., av dessa lagrum 4 § 

samt 12 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 15 november 1991, som följer: 

Gällande lydelse 

2§ 
Tryckkärl skall konstrueras och placeras 

samt skötas och användas så, att därav ej 
föranledes person-, egendoms- eller miljöska
dor. Angående tillverkning, införsel och instal
lering av tryckkärl ävensom om ändrings- och 
reparationsarbeten beträffande dem samt angå
ende användningen av tryckkärl stadgas genom 
förordning. Genom förordning kan jämväl 
stadgas att sådan verksamhet får bedrivas eller 
utföras endast med tillstånd av vederbörande 
myndighet och under tillsyn av en av myndighe
ten godkänd person. 

Utöver vad om tryckkärl och standarder, som 
rör dem, är stadgat och föreskrivet i denna lag 
och med stöd av densamma, skall de stadganden 
och bestämmelser iakttagas, som är utfärdade 
särskilt för sig med stöd av lagen om standar
disering (197/42). 

3§ 
Efterlevnaden av stadgandena i denna lag 

och med stöd därav utfärdade föreskrifter 
övervakas av tryckkärlsinspektoratet och av de 
övriga tillsynsmyndigheter, åt vilka nämnda 
uppgift anförtros genom förordning. 

4§ 
Hos tillsynsmyndigheten anställd besikt

ningsman och av myndigheten för bestämda 
uppgifter godkänd person skall för övervak
ningen av efterlevnaden av denna lag och med 
stöd därav utfårdade föreskrifter äga rätt till 
tillträde till de platser, där tryckkärl, delar till 
dem eller deras konstruktionsmaterial tillver-

Föreslagen lydelse 

2§ 
Tryckkärl skall konstrueras och placeras 

samt skötas och användas så, att de inte 
föranleder person-, egendoms- eller miljöska
dor. Om tillverkning, införsel och installering 
av tryckkärl, om ändring, reparation och an
vändning av dem samt om de krav som ställs på 
utövande av verksamhet som ansluter sig till 
tryckkärl stadgas genom förordning. Genom 
förordning stadgas även om de besiktningsorgan 
som utför de besiktningsuppgifter som avses i 
denna lag. 

(3 mom. upphävs) 

3§ 
Tillsynen över att denna lag och de stadgan

den och bestämmelser som utfärdas med stöd av 
den iakttas utövas av säkerhetsteknikcentralen 
och av de övriga tillsynsmyndigheter som 
nämnda uppgift anförtros genom förordning. 

4§ 
För tillsynen över att denna lag och de 

stadganden och bestämmelser som utfärdas med 
stöd av den iakttas har tillsynsmyndigheten rätt 
att få tillträde till de platser där tryckkärl, delar 
till dem eller deras konstruktionsmaterial till
verkas, upplagras, säljs, används eller testas 
samt att för undersökningar få nödvändiga 
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Gällande lydelse 

kas, upplagras, säljes eller användes, samt i och 
för undersökningar erhålla nödiga uppgifter 
och prov beträffande tryckkärl och deras 
konstruktionsmaterial. 

Tillsynsmyndigheten kan förbjuda tillverk
ning, utlämnande från tullen, förflyttning, för
säljning och användning av tryckkärl som inte 
stämmer överens med denna lag eller med 
stadganden och bestämmelser som har ut
färdats med stöd av den. I stället för förbud 
kan tillsynsmyndigheten fastställa motsvarande 
begränsningar. Förbudet eller begränsningen 
kan gälla ett eller flera likadana kärl. När en 
besiktningsman som är anställd hos tillsyns
myndigheten har grundad anledning att befara 
ett enskilt tryckkärl inte stämmer överens med 
föreskrifterna, kan han meddela ett motsvarande 
temporärt förbud eller fastställa en motsvarande 
temporär begränsning som gäller till dess till
synsmyndigheten har avgjort saken på grundval 
av en undersökning som skall utföras i bråds
kande ordning. 

5§ 
Tillverkare, importör, installatör, ägare och 

innehavare av tryckkärl ävensom tillverkare 
och importör av konstruktionsmaterial för 
sådant .eller av delar därtill är skyldig att åt en 
hos tillsynsmyndigheten anställd besiktnings
man och av myndigheten godkänd person 
lämna uppgifter som är av nöden för övervak
ningen av efterlevnaden av denna lag och med 
stöd därav utfärdade föreskrifter. 

6§ 
Tillsynsmyndigheten kan godkänna vissa 

forskningsanstalter såsom sakkunniga, vilka 
äger rätt att avgiva officiella utlåtanden på 
basen av undersökningar, som förutsättes i 
denna lag och med stöd därav utfärdade 
föreskrifter. 

6a§ 

Föreslagen lydelse 

uppgifter om och prov av tryckkärl och deras 
konstruktionsmaterial. 

Tillsynsmyndigheten kan förbjuda tillverk
ning, utlämnande från tullen, förflyttning, för
säljning och användning av tryckkärl som inte 
stämmer överens med denna lag eller med 
stadganden och bestämmelser som har ut
färdats med stöd av den. I stället för förbud 
kan tillsynsmyndigheten fastställa motsvarande 
begränsningar. Förbudet eller begränsningen 
kan gälla ett eller flera likadana kärl. 

5§ 
Tillverkare, importörer, installatörer, ägare 

och innehavare av tryckkärl, tillverkare och 
importörer av konstruktionsmaterial eller delar 
till tryckkärl samt provnings- och besiktningsor
ganen är skyldiga att till tillsynsmyndigheten 
lämna uppgifter som behövs för tillsynen över 
att denna lag samt de stadganden och bestäm
melser som har utfärdats med stöd av den 
iakttas. 

6§ 
Tillsynsmyndigheterna och besiktningsorganen 

får utan hinder av tystnadsplikten lämna ut 
uppgifter till motsvarande utländska organ som 
bedriver sådan kontrollverksamhet som avses i 
denna lag, till internationella organisationer och 
till stater som deltar i det internationella sam
arbetet, när uppgifterna behövs för detta. När 
personuppgifter lämnas till utlandet skall iakttas 
vad som annars är stadgat. 

6a§ 
Tekniska kontrollcentralen får lämna ut upp- (upphävs) 

gifter till motsvarande utländska organ som 
bedriver kontrollverksamhet, till internationella 
organisationer och till stater som deltar i det 
internationella samarbetet, när uppgifterna be-
hövs för detta. När personuppgifter lämnas till 
utlandet skall personregisterlagen ( 471187) iakt-
tas. 
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7§ 
Den som är anställd hos tillsynsmyndigheten 

eller den som förrättar besiktning eller under
sökning får ej till utomstående yppa eller till sin 
egen nytta använda sig av näringsidkares af
färs- eller yrkeshemligheter, som vid utövande 
av tillsynsvärvet kommit till deras kännedom. 

10§ 
Dömes innehavaren av tillstånd, vilket be

viljats på basen av den med stöd av denna lag 
utfärdade förordningen, till straff för överträ
delse av denna lag eller med stöd därav 
utfärdade föreskrifter, kan han dessutom dö
mas till förverkande av sitt tillstånd för viss tid. 
På samma grund kan till övervakare godkänd 
person dömas till att under viss tid vara 
oduglig till detta sitt värv. 

Domstolen skall, efter det beslutet vunnit 
laga kraft, meddela om i l mom. avsett 
förverkande av tillstånd eller odugligförklaran
de för viss tid till den tillsynsmyndighet, som 
beviljat tillståndet eller givit godkännandet. 

Föreslagen lydelse 

7§ 
Den som vid utförandet av uppgifter enligt 

denna lag fått kännedom om någons ekonomiska 
ställning eller affärs- eller yrkeshemlighet eller 
om en enskilds personliga omständigheter får 
inte utan dennes samtycke yppa för utomstående 
de uppgifter som han fått på detta sätt eller 
använda sig av dem för enskild nytta. 

JO§ 
Tillsynsmyndigheten kan i samband med för

bud eller bestämmelser som den meddelar med 
stöd av denna lag förelägga vite eller hotet att en 
försummad åtgärd utförs på den försumliges 
bekostnad. I fråga om vite och hot om tvångs
utförande gäller vad som stadgas i viteslagen 
(1113190). 

Kostnaderna för en åtgärd som tillsyns
myndigheten har låtit vidta betalas i förskott av 
statens medel. Kostnaderna får utan dom eller 
beslut uppbäras hos den försumlige i enlighet 
med lagen om indrivning av skatter och avgifter 
i utsökningsväg ( 367/61 ). 

12 § 

Genom förordning kan stadgas att handels
och industriministeriet får meddela närmare 
föreskrifter om tryckkärl, konstruktionsmate
rial och utrustning i dem samt om planering, 
tillverkning, import, testning, placering, an
vändning, kontroller och annan övervakning av 
dem. Likaså kan genom förordning stadgas att 
tillsynsmyndigheten, till den del det är fråga om 
teknik och säkerhet, kan meddela närmare före
skrifter och anvisningar om tillämpningen av 
minisferiebeslut som avses här samt bestämma 
eller godkänna den standard som skall iakttas 
vid tillämpningen av beslutet. 

Genom förordning kan dessutom stadgas att 
tekniska kontrollcentralen kan meddela närmare 
föreskrifter och anvisningar om teknik och sä
kerhet beträffande sådana tryckkärl på vilka det, 
på grund av att tryckkärlet är ofarligt eller på 
grund av att nödvändig säkerhet kan uppnås på 
något annat sätt, inte är növändigt att tillämpa 
stadgandena och bestämmelserna om tillverk
ning, kontroll och användning av tryckkärl. 
Genom förordning kan också stadgas att cen
tralen får meddela närmare föreskrifter och 
anvisningar om teknik och säkerhet beträffande 

Genom föror9ning kan stadgas att handels
och industriministeriet får meddela närmare 
föreskrifter om tryckkärl, konstruktionsmate
rial och utrustning i dem samt om planering, 
tillverkning, import, testning, placering, an
vändning, besiktning och övervakning av dem. 

Genom förordning kan stadgas att tillsyns
myndigheten kan meddela sådana anvisningar 
om teknik och säkerhet som förenhetligar 
tillämpningen av denna lag samt stadganden och 
bestämmelser som utfärdas med stöd av den. 
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Gällande lydelse 

sådana grupper av tryckkärl på vilka det med 
avseende på planering, konstruktionsmaterial, 
tillverkning, testning, kontroll eller användning 
skulle vara oskäligt eller oändamålsenligt att 
tillämpa förordningen, om nödvändig säkerhet 
kan uppnås på detta sätt. Genom förordning kan 
dessutom stadgas att tekniska kontrollcentralen, 
i de fall om vilka stadgas mera detaljerat i 
förordningen, kan meddela närmare föreskrifter 
och anvisningar om teknik och säkerhet beträf
fande sådna tryckkärl i fråga om vilka det med 
tanke på säkerheten inte skulle vara tillräckligt 
att handels- och industriministeriets föreskrifter 
iakttas. 

2. 

Föreslagen lydelse 

Denna lag träder i kraft den l november 1995. 

Lag 
om ändring av kemikalielagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89) 6 § 2 mom., 
ändras 5 § 2 mom., 32 § l och 2 mom., 33 § l och 2 mom., 35 § 4 mom., 51 § 2 mom., 68 § och 

68 a§ 3 mom., av dessa lagrum 33 § l mom. och 68 a § 3 mom. sådana de lyder i lag av den 18 
december 1992 (1412/92), samt 

fogas till lagen en ny 36 § som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

5§ 

Tillsynsmyndigheter i centralförvaltningen 

Tekniska kontrollcentralen skall dock utöva 
den högsta tillsynen över att stadgandena och 
bestämmelserna och bestämmelserna om indu
striell hantering och upplagring av hälso- och 
miljöfarliga kemikalier iakttas. 

6 § 

säkerhetsteknikcentralen skall dock utöva 
den högsta tillsynen över att stadgandena och 
bestämmelserna om industriell hantering och 
upplagring av hälso- och miljöfarliga kemika
lier iakttas. 

Regionsala tillsynsmyndigheter 

Tekniska kontrollcentralens distriktsbyråer ut- (2 mom. upphävs) 
övar tillsyn över iakttagandet av stadgandena 
och bestämmelserna om omfattande och medel-
stor industriell hantering och upplagring av 
hälso- och miljöfarliga kemikalier. 
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32 § 

Tillståndsberoende och anmälningsskyldighet 

Omfattande industriell hantering och upplag
ring av hälso- och miljöfarliga kemikalier får 
bedrivas endast med tillstånd av tekniska kon
trollcentralen. 

Medelstor industriell hantering av hälso- och 
miljöfarliga kemikalier får bedrivas endast med 
tillstånd av tekniska kontrollcentralens distriks
byrå och upplagring endast efter anmälan 
därom till distriksbyrån innan verksamheten 
inleds. 

33 § 

Förutsättningar för beviljande av tillstånd 
och behandling av anmälan 

En förutsättning för tillstånd enligt 32 § är 
att kraven enligt 31 § har beaktats i verksam
heten. Till tillståndet kan fogas de villkor som 
är nödvändiga för att dessa krav skall uppfyl
las. När tekniska kontrollcentralens distrikts
byrå har fått en anmälan som avses i 32 § 2 
mom. kan den meddela de föreskrifter om 
verksamheten som behövs för att kraven enligt 
31 § skall uppfyllas. 

Tekniska kontrollcentralen eller distriktsby
rån kan för viss tid eller helt och hållet 
återkalla ett tillstånd till industriell hantering 
eller upplagring som den har beviljat, om 
verksamheten inte uppfyller kraven enligt 31 § 
eller i tillståndsvillkoren eller om någon i sin 
verksamhet annars handlar väsentlig i strid 
med denna lag eller de stadganden och bestäm
melser som utfärdas med stöd av den. 

Föreslagen lydelse 

32 § 

Tillståndsberoende och anmälningsskyldighet 

Omfattande och medelstor industriell hante
ring av hälso- och miljöfarliga kemikalier får 
bedrivas endast med tillstånd av säkerhetstek
nikcentralen. 

Omfattande upplagring av hälso- och miljö
farliga kemikalier får bedrivas endast med 
tillstånd av säkerhetsteknikcentralen och medel
stor upplagring endast efter anmälan om denna 
till säkerhetsteknikcentralen. 

33 § 

Förutsättningar för beviljande av tillstånd 
och behandling av anmälan 

En förutsättning för tillstånd enligt 32 § är 
att kraven enligt 31 § har beaktats i verksam
heten. Till tillståndet kan fogas de villkor som 
är nödvändiga för att dessa krav skall uppfyl
las. När säkerhetsteknikcentralen har fått en 
anmälan som avses i 32 § 2 och 4 mom. kan 
den meddela de föreskrifter om verksamheten 
som behövs för att kraven enligt 31 § skall 
uppfyllas. 

Säkerhetste!tnikcentralen kan för viss tid eller 
helt och hållet återkalla ett tillstånd till indu
striell hantering eller upplagring som den har 
beviljat, om verksamheten inte uppfyller krav
en enligt 31 § eller i tillståndsvillkoren eller om 
någon i sin verksamhet annars handlar väsent
ligt i strid med denna lag eller de stadganden 
och bestämmelser som utfärdas med stöd av 
den. 

35 § 

Bemyndigande att utfärda förordning 

Genom förordning kan stadgas att handels
och industriministeriet kan meddela närmare 
föreskrifter om industriell hantering och upp
lagring av kemikalier. Likaså kan genom för
ordning stadgas att tekniska kontrollcentralen 
kan meddela närmare föreskrifter om tillämp
ningen av ministeriets beslut och bestämma att 
en standard skall iakttas vid tillämpningen av 
det, eller meddela en anvisning. 

3 350835H 

Genom förordning kan stadgas att handels
och industriministeriet kan meddela närmare 
föreskrifter om industriell hantering och upp
lagring av kemikalier. 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

36§ 

Förenhetligande anvisningar 

säkerhetsteknikcentralen kan meddela sådana 
anvisningar om teknik och säkerhet vid industri
ell hantering och upplagring av kemikalier som 
förenhetligar tillämpningen av denna lag samt 
stadganden och bestämmelser som utfärdas med 
stöd av den. 

51 § 

Vite och hot om tvångsutförande 

Vitet döms ut av länsstyrelsen. 

68 § 

Tillstånd och anmälan som gäller industriell 
hantering och upplagring 

Tillstånd för industriell hantering och upp
lagring enligt 32 § l och 2 mom. behöver inte 
sökas eller anmälan göras av den som för 
verksamheten har tillstånd att tillverka gift 
enligt lagen om gifter eller tillstånd för tillverk
ning, teknisk användning, upplagring eller han
tering av en brännbar vätska enligt förordning
en om brännbara vätskor (921/76), eller vars 
verksamhet på det sätt som anges i nämnda 
förordning har godkänts vid brandmyndighe
tens besiktning. 

En verksamhetsidkare som inte har tillstånd 
eller godkännande enligt l mom. skall för 
industriell hantering och upplagring enligt 32 § 
som inletts innan denna lag har trätt i kraft göra 
en anmälan till tekniska kontrollcentralen eller 
dess distriktsbyrå inom ett år från ikraftträdan
det. 

Tekniska kontrollcentralen eller dess di
striktsbyrå kan bestämma om villkor eller 
begränsningar för industriell hantering och 
upplagring som avses i l och 2 mom., om 
verksamheten konstateras medföra betydande 
risk för hälso- eller miljöskador. 

Vitet döms ut av länsstyrelsen. Vite som 
förelagts av säkerhetsteknikcentralen döms dock 
ut av denna. 

68 § 

Tillstånd och anmälan som gäller industriell 
hantering och upplagring 

Tillstånd för industriell hantering och upp
lagring enligt 32 § l och 2 mom. behöver inte 
sökas eller anmälan göras av den som för 
verksamheten har tillstånd att tillverka gift 
enligt lagen om gifter eller tillstånd för tillverk
ning, teknisk användning, upplagring eller han
tering av en brännbar vätska enligt förordning
en om brännbara vätskor (921/76), eller vars 
verksamhet på det sätt som anges i nämnda 
förordning har godkänts vid brandmyndighe
tens besiktning. 

säkerhetsteknikcentralen kan bestämma om 
villkor eller begränsningar för industriell han
tering och upplagring som avses i l mom., om 
verksamheten konstateras medföra betydande 
risk för hälso- eller miljöskador. 

68 a§ 

Tillstånd och anmälan som gäller industriell han
tering och upplagring av miljöfarliga kemikalier 

Tekniska kontrollcentralen eller dess di- säkerhetsteknikcentralen kan bestämma om 
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striktsbyrå kan bestämma om villkor eller 
begränsningar för industriell hantering och 
upplagring som avses i l och 2 mom., om 
verksamheten konstateras medföra betydande 
risk för miljöskador. 

3. 

Föreslagen lydelse 

villkor eller begränsningar för industriell han
tering och upplagring som avses i l och 2 
mom., om verksamheten konstateras medföra 
betydande risk för miljöskador. 

Denna lag träder i kraft den l november 1995. 
Tekniska kontrollcentralens och dess distrikts

byråers tillstånd och godkännanden förblir i 
kraft i enlighet med villkoren i beslutet om 
tillstånd eller godkännande. 

Lag 
om ändring av lagen om explosionsfarliga ämnen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 19 juni 1953 om explosionsfarliga ämnen (263/53) 3 § 2 mom. och 6 § samt 
ändras 3 § l mom., 4 a§, 14 § och 18 § 3 mom., av dessa lagrum 4 a§ sådan den lyder i lag av 

den 12 juli 1993 (672/93) och 18 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 15 november 1991 
(1351/91), som följer: 

Gällande lydelse 

3§ 
Efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag 

och i stöd av densamma meddelade föreskrifter 
övervakas, i enlighet med vad i förordning 
närmare föreskrives, av handels- och industri
ministeriet och de övriga övervakningsmyndig
heter, vilka ombetros sagda uppgift. 

Genom förordning må likväl bestämmas, att 
den i l mom. nämnda övervakningen för viss tid 
skall ombetros för ändamålet godkänt inspekto
rat. 

4a§ 
Tekniska kontrollcentralen kan temporärt 

förbjuda tillverkning, saluhållning, försäljning 
och annan överlåtelse samt användning av ett 
ämne eller en produkt som avses i denna lag 
eller av tillverknings- och upplagringsanord
ningar samt förbrukningsapparater för dessa, 
om det finns skäl att anta att de medför en 
uppenbar fara för person-, egendoms- eller 
miljöskador. 

Föreslagen lydelse 

3§ 
Den högsta ledningen och styrningen av iakt

tagandet av denna lag samt de stadganden och 
bestämmelser som utfärdas med stöd av den 
utövas av handels- och industriministeriet. Till
synen över att denna lag och de stadganden och 
bestämmelser som utfärdas med stöd av den 
iakttas utövas av säkerhetsteknikcentralen och 
av de övriga tillsynsmyndigheter som nämnda 
uppgift anförtros genom förordning. I kommun
erna sköts tillsynsuppgiften av brandchefen. 

(2 mom. upphävs) 

4a§ 
säkerhetsteknikcentralen kan temporärt för

bjuda tillverkning, saluhållning, försäljning och 
annan överlåtelse samt användning av ett ämne 
eller en produkt som avses i denna lag eller av 
tillverknings- och upplagringsanordningar samt 
förbrukningsapparater för dessa, om det finns 
skäl att anta att de medför en uppenbar fara 
för person-, egendoms- eller miljöskador. 
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När tekniska kontrollcentralen konstaterar 
att ett ämne eller en produkt eller en tillverk
nings- eller upplagringsanordning eller förbruk
ningsapparat för dessa inte uppfyller de krav 
som ställts i denna lag eller med stöd av den, 
kan kontrollcentralen i fråga om dessa ämnen, 
produkter, anordningar eller apparater 

l) varaktigt förbjuda tillverkning, saluhåll
ning, försäljning och annan överlåtelse samt 
användning, 

2) förordna att de eller tillverkningen av 
dem skall ändras så att de uppfyller de krav 
som ställts i denna lag och med stöd av den 
samt att det skall visas att kraven uppfylls, 
samt 

3) förplikta försäljaren, tillverkaren eller im
portören att anmäla en fara som dessa medför 
och en rättighet som innehavaren av dem har; 
vid behov kan tekniska kontrollcentralen själv 
lämna en sådan anmälan på försäljarens, till
verkarens eller importörens bekostnad. 

Om de ändringar och förbud som avses i 2 
mom. l och 2 punkten inte kan anses vara 
tillräckliga, kan tekniska kontrollcentralen 

l) bestämma att försäljaren, tillverkaren, im
portören eller användaren skall dra bort från 
marknaden, ta ur bruk, oskadliggöra eller 
förstöra ett ämne eller en produkt som han har 
i sin besittning, eller 

2) bestämma att anordningen eller appara
ten för tillverkning, upplagring eller förbruk
ning av ett ämne eller en produkt skall dras 
bort från marknaden eller tas ur bruk. 

Om de ändringar och förbud som avses i 2 
mom. l och 2 punkten inte kan anses vara 
tillräckliga eller de åtgärder som nämns i 3 
mom. inte kan anses vara ändamålsenliga, kan 
tekniska kontrollcentralen bestämma hur man i 
övrigt skall förfara med ett ämne eller en 
produkt eller med en tillverknings- eller upp
lagringsanordning eller förbrukningsapparat 
för dessa. 

6§ 
Handels- och industriministeriet bestämmer de 

forskningsanstalter, som äro berättigade att för
rätta i denna lag och med stöd av densamma 
meddelade bestämmelser förutsatta undersök
ningar och att över dem avgiva officiella utlå
tanden. 

Föreslagen lydelse 

När säkerhetsteknikcentralen konstaterar att 
ett ämne eller en produkt eller en tillverknings
eller upplagringsanordning eller förbrukning
sapparat för dessa inte uppfyller de krav som 
ställts i denna lag eller med stöd av den, kan 
säkerhetsteknikcentralen i fråga om dessa äm
nen, produkter, anordningar eller apparater 

l) varaktigt förbjuda tillverkning, saluhåll
ning, försäljning och annan överlåtelse samt 
användning, 

2) förordna att de eller tillverkningen av 
dem skall ändras så att de uppfyller de krav 
som ställts i denna lag och med stöd av den 
samt att det skall visas att kraven uppfylls, 
samt 

3) förplikta försäljaren, tillverkaren eller im
portören att anmäla en fara som dessa medför 
och en rättighet som innehavaren av dem har; 
vid behov kan säkerhetsteknikcentralen själv 
lämna en sådan anmälan på försäljarens, till
verkarens eller importörens bekostnad. 

Om de ändringar och förbud som avses i 2 
mom. l och 2 punkten inte kan anses vara 
tillräckliga, kan säkerhetsteknikcentralen 

l) bestämma att försäljaren, tillverkaren, im
portören eller användaren skall dra bort från 
marknaden, ta ur bruk, oskadliggöra eller 
förstöra ett ämne eller en produkt som han ha.r 
i sin besittning, eller 

2) bestämma att anordningen eller appara
ten för tillverkning, upplagring eller förbruk
ning av ett ämne eller en produkt skall dras 
bort från marknaden eller tas ur bruk. 

Om de ändringar och förbud som avses i 2 
mom. l och 2 punkten inte kan anses vara 
tillräckliga eller de åtgärder som nämns i 3 
mom. inte kan anses vara ändamålsenliga, kan 
säkerhetsteknikcentralen bestämma hur man i 
övrigt skall förfara med ett ämne eller en 
produkt eller med en tillverknings- eller upp
lagringsanordning eller förbrukningsapparat 
för dessa. 

6 § 
(upphävs) 
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14§ 
Tredskas någon att fullgöra honom enligt 

denna lag eller med stöd av densamma med
delade föreskrifter ålagd skyldighet, äger läns
styrelsen befogenhet att tvinga honom därtill 
medelst vite eller vid äventyr, att det som 
underlåtits kommer att utföras på hans bekost
nad. 

Genom förordning kan stadgas att tekniska 
kontrollcentralen kan meddela närmare före
skrifter och anvisningar om teknik och säker
het vad gäller tillämpningen av ett ministerie
beslut som avses i 2 mom. samt bestämma eller 
godkänna en standard som skall iakttas vid 
tillämpningen. Dessutom kan genom förord
ning stadgas att centralen får meddela närmare 
föreskrifter och anvisningar om teknik och 
säkerhet i fr.ågor vilka det inte anses ändamåls
enligt att bestämma genom beslut av handels
och industriministeriet 

4. 

Föreslagen lydelse 

14 § 
Tillsynsmyndigheten kan i samband med för

bud eller bestämmelser som den meddelar med 
stöd av denna lag förelägga vite eller hotet att en 
försummad åtgärd utförs på den försumliges 
bekostnad. Vite som förelagts av en brandchef 
döms ut av länsstyrelsen. I fråga om vite och hot 
om tvångsutförande gäller i övrigt vad som 
stadgas i viteslagen (1113190). 

Kostnaderna för en åtgärd som tillsyns
myndigheten har låtit vidta betalas i förskott av 
statens medel. Kostnaderna får utan dom eller 
beslut uppbäras hos den försumlige i enlighet 
med lagen om indrivning av skatter och avgifter 
i utsökningsväg (367161). 

18 § 

säkerhetsteknikcentralen kan meddela sådana 
anvisningar om teknik och säkerhet som fören
hetligar tillämpningen av denna lag samt stad
ganden och bestämmelser som utfärdas med stöd 
av den. 

Denna lag träder i kraft den l november 1995. 

Lag 
om ändring av lagen om transport av farliga ämnen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/94) 6 § 2 mom. och 
fogas till lagen en ny 6 a § och till 7 § ett nytt 2 mom. som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

6§ 

Övriga myndigheter 

Andra behöriga myndigheter utöver de ovan 
nämnda är tekniska kontrollcentralen och for
donsförvaltningen, båda inom sitt verksamhets-

Andra behöriga myndigheter utöver de ovan 
nämnda är säkerhetsteknikcentralen och for
donsförvaltningen, båda inom sitt verksamhets-
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område, enligt vad som stadgas närmare ge
nom förordning. Genom förordning kan dess
utom stadgas om uppgifter som ankommer på 
andra myndigheter. 

Föreslagen lydelse 

område, enligt vad som stadgas närmare ge
nom förordning. Genom förordning kan dess
utom stadgas om uppgifter som ankommer på 
andra myndigheter. 

6a§ 

Den som utför besiktningen 

Besiktningar av tankar och förpackningar som 
krävs enligt stadganden eller bestämmelser som 
utfärdats med stöd av denna lag utförs av det 
besiktningsorgan som säkerhetsteknikcentralen 
beviljat rätt till besiktning enligt vad som stadgas 
genom förordning och bestäms närmare genom 
beslut av trafikministeriet. Rätten till besiktning 
kan beviljas för viss tid och i beslutet om att 
bevilj"a rätt till besiktning kan även andra villkor 
för rätten uppställas. 

Om den som utför besiktning av tankar och 
förpackningar som används för transport av 
radioaktiva ämnen stadgas och bestäms särskilt. 

7§ 

Besiktningar av tankar och förpackningar som 
används vid ovan i 6 § 3 mom. avsedda trans
porter inom försvarsmakten kan även utföras av 
en sådan militär inrättning eller militärmyndig
het som huvudstaben har beviljat rätt till besikt
ning. 

stadgande om bemyndigande 

Närmare stadganden om förutsättningarna för 
beviljande av den rätt till besiktning som avses i 
6 a § i denna lag, om återkallande av rätten till 
besiktning, om tillsynen över besiktningsorganet 
och om tystnadsplikten utfärdas genom förord
ning. 

Denna lag träder i kraft den l november 
1995. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen för
utsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

Besiktning av tankar och förpackningar som 
förutsätts i stadganden och bestämmelser som 
utfärdats med stöd av lagen om transport av 
farliga ämnen överförs när denna lag träder i 
kraft på det besiktningsorgan som avses i 6 a §. 
Personer och organ som före ikraftträdandet 
har rätt att utföra besiktningar som avses i 
6 a § bibehåller denna rätt till utgången av 
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5. 

Föreslagen lydelse 

1998. Dessutom har Tekniska kontrollcentra
len, som inrättats genom en lag av den 

199 ( l ), rätt att fram till 
utgången av 1998 utföra sådana besiktningar 
av tankar och förpackningar som enligt lagen 
om transport av farliga ämnen ankommer på 
den tekniska kontrollcentral som avses i lagen 
den 21 januari 1984 om tekniska kontrollcent
ralen (65/84). 

Besiktningar som utförts när denna lag 
träder i kraft är som sådana i kraft enligt vad 
som bestäms om dem. 

Lag 
om ändring av grovlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i gruvlagen av den 17 september 1965 (503/65) 61 § och 67 § l mom. samt 
ändras 23 a§ 2 mom., 49 §, 51 § 3 mom., 57§, 59 § l mom. och 60 §, av dessa lagrum 23 a § 2 

mom. sådant det lyder i lag av den 10 juni 1994 (474/94) och 49 §, sådan den lyder delvis ändrad 
genom lag av den 30 december 1992 (1625/92), som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

23 a§ 

Handels- och industriministeriet kan besluta 
att en konsekvensbeskrivning skall fogas till 
den allmänna planen enligt handels- och in
dustriministeriets beslut om säkerhetsföreskrif
ter för gruvor (921/75) som företes för Teknis
ka kontrollcentralen för godkännande, om det 
är uppenbart att några förberedelser för gruv
drift som avsevärt ändrar miljön inte kommer 
att göras med anledning av utmålsansökan. 

49 § 
En gruvrättsinnehavare skall årligen före den 

l mars meddela handels- och industriministe
riet om gruvdrift har bedrivits inom utmålet 
under det föregående kalenderåret. 

Anmälningen skall, om gruvdrift bedrivits 
inom utmålet, åtföljas av utredning om driftens 
omfattning och art och om dess resultat samt 
av kartor, vilka utvisa huru gruvdriften och 

Handels- och industriministeriet kan besluta 
att en konsekvensbeskrivning skall fogas till 
den allmänna plan enligt handels- och indust
riministeriets beslut om säkerhetsföreskrifter 
för gruvor (921/75) som företes för säkerhets
teknikcentralen för godkännande, om det är 
uppenbart att några förberedelser för gruvdrift 
som avsevärt ändrar miljön inte kommer att 
göras med anledning av utmålsansökan. 

49 § 
En gruvrättsinnehavare skall årligen före den 

l mars meddela handels- och industriministe
riet om gruvdrift har bedrivits inom utmålet 
under det föregående kalenderåret. Anmälan 
skall, om gruvdrift bedrivs inom utmålet, åt
följas av en utredning om driftens omfattning 
och art och om dess resultat. 

Gruvrättsinnehavaren skall årligen före den l 
maj lämna till säkerhetsteknikcentralen sådana 
kartuppgifter som visar hur gruvdriften och 
undersökningarna framskridit. Centralen kan 
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undersökningarna framskridit. Handels- och 
industriministeriet må på synnerliga skäl på 
villkor som det bestämmer medgiva lättnad i 
eller befrielse från skyldighet att insända kar
tor. 

Föreslagen lydelse 

av särskilda skäl bevilja undantag från denna 
skyldighet. 

51 § 

Efter gruvdriftens upphörande bör gruvrätt
sinnehavaren hålla gruvan i sådant skick, att i 
49 §nämnd gruvkarta kan upprättas, ända tills 
kartan inlämnats till handels- och industrimi
nisteriet 

57§ 
Idkare av gruvdrift bör vid tillämpningen av 

de i 56 § nämnda arbetsskyddsstadgandena 
särskilt tillse, att maskiner, inventarier, sanitära 
och andra anordningar och ibrukvarande gån
gar och gruvrum kontinuerligt hållas i behörigt 
skick och att bestämmelserna angående deras 
konstruktion, kvalitet och användning samt 
angående sprängämnen ävensom övriga före
skrifter för tryggande av liv och egendom 
iakttagas så, att arbetarnas och övriga per
soners trygghet eller egendom icke äventyras. 

59§ 
På handels- och industriministeriet ankom

mer att övervaka, att denna lag och med stöd 
därav utfärdade stadganden och föreskrifter 
iakttagas och att i sådant syfte föranstalta 
inspektioner. 

60 § 
Av handels- och industriministeriet förord

nad inspektör må på basen av inspektion 
bestämma, att i gruva böra byggas anordningar 
eller utföras arbeten i syfte, varom stadgas i 
47 §, 51§ 4 mom. eller 56-58§§, och för deras 
utförande förelägga viss tid. Likaså må han 
förbjuda sådant arbete eller användning av 
sådan anordning, som befinnes medföra risk 
för liv eller egendom. 

Termin och förbud, som avses i l mom., 

Efter att gruvdriften har upphört skall gruv
rättsinnehavaren hålla gruvan i sådant skick att 
de kartuppgifter som nämns i 49 § går att få, 
ända tills kartuppgifterna har inlämnats till 
säkerhetsteknikcentralen. 

57§ 
Idkare av gruvdrift skall vid tillämpningen 

av de stadganden om säkerhet som avses i 56 § 
särskilt se till att maskiner, inventarier, sanitära 
och andra anordningar, de gångar och gruvrum 
som är i bruk samt dammar som hör till 
gruvdriften och anrikningsverksamheten konti
nuerligt hålls i behörigt skick och att bestäm
melserna om deras konstruktion, kvalitet och 
användning samt om explosiva varor liksom 
även övriga föreskrifter för tryggande av liv 
och egendom iakttas så, att de anställdas och 
övriga personers trygghet eller egendom inte 
äventyras. 

59§ 
Handels- och industriministeriet har till upp

gift att övervaka att denna lag och de stadgan
den och bestämmelser som utfärdas med stöd av 
den iakttas samt att förrätta inspektioner i detta 
syfte. På säkerhetsteknikcentralen ankommer 
att övervaka gruvors säkerhet i enlighet med 
denna lag samt att förrätta inspektioner i detta 
syfte. 

60§ 
säkerhetsteknikcentralen kan på grundval av 

inspektioner bestämma att åtgärder skall vidtas 
i en gruva i det syfte som stadgas i 47 §, 51§ 4 
mom. eller 56-58 §§ och förelägga viss tid för 
genomförandet. Centralen kan också förbjuda 
sådant arbete eller användning av en sådan 
anordning som anses medföra risk för liv eller 
egendom. 

Om en idkare av gruvdrift inte iakttar en 
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böra av den som utför inspektion antecknas i 
inspektionsprotokoll, som jämte besvärsunder
visning ofördröjligen skall tillställas vederbö
rande. Förbud skall trots besvär omedelbart 
lända till efterrättelse, såframt ej handels- och 
industriministeriet annorlunda förordnar. 

61 § 
Handels- och industriministeriet ma aven i 

annat än i 60 § avsett fall utsätta viss tid, inom 
vilken någon i denna lag angiven förpliktelse 
skall vara uppfylld. Berör förpliktelse gruvrätt
sinnehavare, men försummar denne dess uppfyl
lande inom tid, som utsatts antingen på åtgärd 
av ministeriet eller jämlikt 60 § genom gruvins
pektörs beslut, som vunnit laga kraft, må minis
teriet förordna om stängning av gruvan eller del 
därav, tills föreskriften åtlytts. 

A v handels- och industriministeriet meddelad 
föreskrift bör oaktat besvär omedelbart iaktta
gas. 

67 § 
A v inspektör med stöd av 60 § meddelat beslut 

må överklagas hos handels- och industriministe
riet. 

4 350835H 

Föreslagen lydelse 

bestämmelse eller ett förbud enligt l mom. kan 
säkerhetsteknikcentralen bestämma att gruvan 
eller en del av den skall stängas till dess att 
bestämmelsen eller förbudet har åtlytts. 

säkerhetsteknikcentralens bestämmelser och 
förbud skall trots besvär iakttas omedelbart. 

säkerhetsteknikcentralen kan förena de skyl
digheter som en verksamhetsidkare har enligt 
47 §,51§ 4 mom. och 56-58§§ med vite eller 
hotet att en försummad åtgärd utförs på den 
försumliges bekostnad. I fråga om vite och hot 
om tvångsutförande gäller vad som stadgas i 
viteslagen ( 1113190). 

Kostnaderna för en åtgärd som säkerhetstek
nikcentralen har låtit vidta betalas i förskott av 
statens medel. Kostnaderna får utan dom eller 
beslut uppbäras hos den försumlige i enlighet 
med lagen om indrivning av skatter och avgifter 
i utsökningsväg ( 367161). 

61 § 
(upphävs) 

67 § 
(upphävs) 

Denna lag träder i kraft den l november 1995. 
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Lag 
om ändring av justeringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i justeringslagen av den 14 april 1965 (219/65) 14 d§ och 18 a§, sådana de lyder i lag 

av den 10 april 1992 (321/92), 
ändras 12 § 2 mom., 12 a§, 14 a§ och 20 §, sådana de lyder i nämnda lag av den 10 april 1992, 

samt 
fogas till 12 §sådan den lyder i lag av den 10 april 1992, ett nytt 3 mom. och 19 §, sådan den 

lyder ändrad genom sistnämnda lag och genom lag av den 22 december 1994 (1383/94), ett nytt 
3 mom. som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

12 § 

Mätningsredskap justeras av tekniska kon
trollcentralen eller en av centralen godkänd 
tillverkare eller reparatör eller någon annan 
som underhåller mätningsredskap och som 
centralen har godkänt. Om godkännandet stad
gas närmare genom förordning. Kontrollcent
ralen kan återkalla sitt godkännande för viss 
tid eller helt och hållet, om den som erhållit 
godkännandet inte uppfyller de krav som stad
gas i förordning och som uppställs i tillstånds
villkoren, eller om han i väsentlig mån handlar 
i strid med denna lag eller de stadganden och 
bestämmelser som utfärdas med stöd av den. 

12 a§ 
Det mätningsredskap som skall justeras skall 

med de undantag som stadgas i förordning 
vara av en typ som tekniska kontrollcentralen 
har godkänt, och den som fått typgodkännan
det är skyldig att fästa uppgifterna om detta på 
redskapet. Om typgodkännande stadgas när
mare genom förordning. Ett typgodkännande 
kan återkallas, om det framgår att den typ av 
mätningsredskap som har godkänts inte upp
fyller väsentliga krav som har ställts på det. 

14 a§ 
Tillsynen över att denna lag samt de stad

ganden och bestämmelser som utfärdas med 
stöd av den iakttas utövar tekniska kontroll
centralen och andra tillsynsmyndigheter så som 
närmare anges genom förordning. 

Mätningsredskap justeras av ett besiktning
sorgan eller en av ett besiktningsorgan godkänd 
tillverkare eller reparatör eller någon annan 
som underhåller mätningsredskap och som ett 
besiktningsorgan har godkänt. Om godkännan
det stadgas närmare genom förordning. God
kännandet kan återkallas för viss tid eller helt 
och hållet, om den som erhållit godkännandet 
inte uppfyller kraven eller om han i väsentlig 
mån handlar i strid med denna lag eller de 
stadganden och bestämmelser som utfärdas 
med stöd av den. 

Om de besiktningsorgan som avses i denna lag 
och i de stadganden och bestämmelser som 
utfärdas med stöd av den stadgas genom förord
ning. 

12 a§ 
Det mätningsredskap som skall justeras skall 

med de undantag som stadgas i förordning 
vara typgodkända av ett besiktningsorgan, och 
den som fått typgodkännandet är skyldig att 
fästa uppgifterna om detta på redskapet. Om 
typgodkännande stadgas närmare genom för
ordning. Ett typgodkännande kan återkallas, 
om det framgår att den typ av mätningsred
skap som har godkänts inte uppfyller krav som 
har ställts på det. 

14 a§ 
Tillsynen över att denna lag samt de stad

ganden och bestämmelser som utfärdas med 
stöd av den iakttas utövar säkerhetsteknikcent
ralen och andra tillsynsmyndigheter så som 
närmare anges genom förordning. 
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14 d§ 
Tekniska kontrollcentralen skall föra en för

teckning över de typer av mätningsredskap som 
den har godkänt samt över dem som tillverkar, 
reparerar eller annars underhåller mätningsred
skap och som den har godkänt för skötseln av 
justeringsuppgifter. 

Tekniska kontrollcentralen kan föra en för
teckning över justerade mätningsredskap. 

Om förteckningarnas sakinnehåll stadgas 
närmare genom förordning. 

18a § 
l fråga om mätningsredskap som används för 

specialändamål kan genom förordning stadgas 
att åligganden som tekniska kontrollcentralen 
har enligt denna lag i tillämpliga delar skall 
skötas av någon annan myndighet. 

Föreslagen lydelse 

14 d§ 
(upphävs) 

18 a§ 
(upphävs) 

19 § 

20 § 
Tekniska kontroll,pentralen får lämna ut för 

internationellt samarbete behövliga uppgifter 
till motsvarande utländska organ som bedriver 
kontrollverksamhet som grundar sig på ett 
internationellt avtal, till internationella organi
sationer och till en stat som är avtalspart. Då 
personuppgifter utlämnas till någon utomlands, 
skall personregisterlagen (471/87) iakttas. 

säkerhetsteknikcentralen kan meddela teknis
ka anvisningar som förenhetligar tillämpningen 
av denna lag samt stadganden och bestämmelser 
som utfärdas med stöd av den. 

20 § 
Tillsynsmyndigheterna och besiktningsorganen 

får utan hinder av tystnadsplikten lämna ut 
uppgifter till motsvarande utländska organ som 
utför sådana typgodkännanden och justeringar 
som avses i denna lag, till internationella orga
nisationer och till stater som deltar i det 
internationella samarbetet, när uppgifterna be
hövs för detta. När personuppgifter lämnas till 
utlandet skall iakttas vad som annars är stadgat. 

Denna lag träder i kraft den l november 1995. 
Tekniska kontrollcentralens godkännanden 

och typgodkännanden är i kraft i enlighet med 
besluten i fråga. Dessutom är kontrollcentralens 
justeringar i kraft i enlighet med stadgandena. 




