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Hänvisning Ålands lagtings skrivelse
               29.9.2010, nr 136/2010.

Till Justitieministeriet

Ärende Utlåtande över landskapslag om tillämpning av lagen om energief-
fektivitetstjänster hos företag på energimarknaden, antagen av lag-
tinget 29.9.2010.

Landskapslagens huvudsakliga innehåll

Landskapslagen är en s.k. blankettlag, enligt vilken rikets lag om
energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden (FFS
1211/2009, nedan rikslagen) med vissa i landskapslagen angivna
avvikelser görs tillämplig i landskapet. Ändringar i rikslagen ska
gälla i landskapet från det de träder i kraft i riket.

I rikslagen föreskrivs om energimarknadsföretagens skyldighet att
verka för en effektiv och sparsam användning av energi i kunder-
nas verksamhet. Lagen tillämpas på sådana företag som säljer eller
distribuerar el eller som säljer fjärrvärme, fjärrkyla eller bränsle.

Lagstiftningsbehörigheten

I en landskapslag kan enligt 19 § 3 mom. i självstyrelselagen för
vinnande av enhetlighet och överskådlighet intas stadganden av
rikslagstiftningsnatur som i sak överensstämmer med motsvarande
stadganden i rikslag. Intagande av sådana stadganden i en land-
skapslag medför inte ändring i fördelningen av lagstiftningsbehö-
righeten mellan riket och landskapet.

Landskapet tillkommer enligt 18 § 1 punkten i självstyrelselagen
lagstiftningsbehörighet i fråga om landskapsregeringen och under
denna lydande myndigheter och inrättningar.
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Landskapslagen hänför sig till näringsverksamhet i fråga om vilken
landskapet enligt 18 § 22 punkten i självstyrelselagen har lagstift-
ningsbehörighet med vissa undantag som föreliggande land-
skapslag inte berör. Landskapslagen berör även natur- och miljö-
vård, som utgör landskapsbehörighet enligt 18 § 10 punkten i själv-
styrelselagen.

Rikslagen innehåller bestämmelser om mätning och fakturering
samt rapportering till slutförbrukare och energimarknadsverket
(landskapsregeringen). Till den del dessa bestämmelser berör
rättsområdena bolag och andra privaträttsliga sammanslutningar,
bokföring eller bank- och kreditväsendet, på vilka områden lagstift-
ningsbehörigheten tillkommer riket enligt 27 § 8 punkten och 29 § 5
punkten i självstyrelselagen, kan de med stöd av 19 § 3 mom. i
självstyrelselagen intas i landskapslagstiftningen.

Enligt 18 § 26 punkten i självstyrelselagen har landskapet rätt att
lagstifta i fråga om utsättande och utdömande av vite samt andra
tvångsmedel inom rättsområden som hör till landskapets lagstift-
ningsbehörighet. Bestämmelser om detta kan innefattas i land-
skapsregleringen.

I landskapslagens 5 § berättigas landskapsregeringen att inom
landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att för-
fattningar som utfärdats med stöd av rikslagen ska tillämpas i land-
skapet oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen
föreskriver. Med anledning härav konstateras att enligt 21 § 1 mom.
i självstyrelselagen kan landskapsregeringen med stöd av ett be-
myndigande i landskapslag utfärda landskapsförordningar i ange-
lägenheter som hör till landskapets behörighet. Genom land-
skapslag ska dock utfärdas bestämmelser om grunderna för indivi-
dens rättigheter och skyldigheter samt om frågor som enligt grund-
lagen och självstyrelselagen i övrigt hör till området för lag. Denna
begränsning motsvarar begränsningen i 80 § i grundlagen. Detta
innebär att det tydligt ska framgå hur normgivningsmakten delege-
ras och vilka områden och vilka angelägenheter delegeringen gäll-
er. Om delegeringen 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 rikets behörighet. I så fall utgör ett delegerings-
stadgande en behörighetsöverskridning.

Enligt ordalydelsen är delegeringsstadgandet i landskapslagens 5
§ vagt till den del det bemyndigar landskapsregeringen att göra
ändringar i bestämmelser som utfärdats i stöd av rikslagen. Inne-
hållet i delegeringen preciseras och begränsas emellertid av den
reglering som finns i landskapslagen samt den antagna rikslagstift-
ningen. Dessutom begränsas de ändringar som landskapsreger-
ingen kan göra i förhållande till riksförfattningarna genom att land-



3

skapsregeringen endast kan utfärda förordningar inom landskapets
behörighet. Därtill avser stadgandet ändringar av riksförfattningar
på förordningsnivå eller lägre nivå. Mot denna bakgrund föreligger
inte en behörighetsöverskridning.

Besvärsbestämmelsen i landskapslagens 6 § överensstämmer med
25 § i självstyrelselagen.

Den nya blankettlagen avser att implementera Europaparlamentets
och rådets direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av
energi och om energitjänster i landskapslagstiftningen. Beträffande
bedömningen av landskapslagars förenlighet med EU:s regelverk
har Ålandsdelegationen och justitieministeriet överenskommit om
följande förfarande:

”Då landskapslagarna i enlighet med självstyrelselagens bestäm-
melser tillställs justitieministeriet och Ålandsdelegationen gör justi-
tieministeriet en förhandsbedömning om ministeriet avser att tillstäl-
la delegationen en komplettering beträffande de EG-rättsliga
aspekterna. I sådana fall meddelar justitieministeriet Ålandsdelega-
tionen att en sådan komplettering kommer att tillställas delegatio-
nen. I dessa fall inväntar Ålandsdelegationen justitieministeriets
komplettering förrän delegationens utlåtande över ifrågavarande
landskapslagstiftning tillställs ministeriet.”

Ålandsdelegationen konstaterar att justitieministeriet i det nu aktu-
ella ärendet vare sig aviserat eller inkommit med här avsedd kom-
plettering.

Ålandsdelegationens utlåtande

Ålandsdelegationen har med beaktande av självstyrelselagens
stadganden funnit att hinder för ikraftträdande av landskapslagen
inte föreligger.

Närvarande Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Mäenpää och
Olsson jämte suppleanten Lindholm.

På Ålandsdelegationens vägnar:

Peter Lindbäck
ordförande
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Rainer Åkerblom
sekreterare


