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Till Justitieministeriet 
 
 
Ärende Utlåtande över landskapslag om ändring av miljöskyddslagen för 

landskapet Åland, antagen av lagtinget 30.5.2018. 
 
Landskapslagens huvudsakliga innehåll 
 
 Genom landskapslagen implementeras Europaparlamentets och rå-

dets direktiv (EU) 2015/2193 om begränsning av utsläpp till luften av 
vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar i land-
skapslagstiftningen. Samtidigt intas några hänvisningar till Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 om kvicksilver 
och om upphävande av förordning (EU) nr 1102/2008 i miljöskydds-
lagen för landskapet Åland. 

 
Lagstiftningsbehörigheten 
 
 Landskapslagen gäller landskapsregeringen och under denna ly-

dande myndigheter och inrättningar, natur- och miljövård, vattenrätt, 
byggnads- och planväsendet samt näringsverksamhet på vilka om-
råden lagstiftningsbehörigheten helt eller med vissa undantag till-
kommer landskapet enligt 18 § 1, 7, 10 och 22 punkterna i självsty-
relselagen för Åland. 

 
 I landskapslagens 12 § och 14a § berättigas landskapsregeringen att 

i landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser om innehållet i 
ansökan om tillstånd eller miljögranskning gällande medelstora ener-
giproducerande enheter och anläggningar och om registreringen av 
dem. Med anledning härav konstateras att enligt 21 § 1 mom. i själv-
styrelselagen kan landskapsregeringen med stöd av ett bemyndi-
gande i landskapslag utfärda landskapsförordningar i angelägen-
heter som hör till landskapets behörighet. Genom landskapslag ska 
dock utfärdas bestämmelser om grunderna för individens rättigheter 
och skyldigheter samt om frågor som enligt grundlagen eller självsty-
relselagen i övrigt hör till området för lag. Denna begränsning mots-
varar begränsningen i 80 § 1 mom. i grundlagen. Detta innebär att 
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det tydligt ska framgå hur normgivningsmakten delegeras och vilka 
områden och vilka angelägenheter delegeringen gäller. Om delege-
ringen av normgivningsmakten inte uppfyller de krav som grundlagen 
uppställer, står den i strid med 27 § 1 punkten i självstyrelselagen, 
som hänför stiftande av grundlag och avvikelser från grundlag till ri-
kets behörighet. I så fall utgör ett delegeringsstadgande en behörig-
hetsöverskridning. 

 
 Ålandsdelegationen konstaterar att innehållet i delegeringarna preci-

seras och begränsas av den reglering som finns i landskapslagstift-
ningen. Dessutom begränsar även på området gällande EU-
rättsakter förordningarnas innehåll. Med beaktande av dessa om-
ständigheter anser Ålandsdelegationen att delegeringsstadgandena 
uppfyller de krav som anges i självstyrelselagens 21 § 1 mom., vilka 
motsvarar grundlagens 80 § 1 mom.  

 
 Bestämmelsen om vite och andra tvångsmedel kan med stöd av 18 § 

26 punkten i självstyrelselagen intas i landskapslagen. 
 
 Straffbestämmelserna kan med stöd av 18 § 25 punkten i självstyrel-

selagen intas i landskapslagen. 
 
 Beträffande bedömningen av landskapslagars förenlighet med EU:s 

regelverk har en överenskommelse ingåtts 4.3.2009 mellan Ålands-
delegationen och justitieministeriet. Delegationen konstaterar att ju-
stitieministeriet beträffande den här aktuella landskapslagen inte in-
kommit med en i överenskommelsen avsedd bedömning. 

 
Ålandsdelegationens utlåtande 
 
 Ålandsdelegationen har med beaktande av självstyrelselagens för 

Åland stadganden funnit att hinder för ikraftträdande av landskapsla-
gen inte föreligger. 

 
Närvarande Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Lampi, Mäenpää 

och Pellonpää. 
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