
Postadress: Telefon: Telefax: Adress i Helsingfors:
Ålandsdelegationen växel 018-635270 018-635268 Georgsgatan 9 A 4
Statens ämbetsverk på Åland 00120 HELSINGFORS
PB 58
22101  MARIEHAMN

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 10 01 19

Helsingfors/Mariehamn 25.10.2010

Nr 37/10

Hänvisning Ålands lagtings skrivelse
               29.9.2010, nr 139/2010.

Till Justitieministeriet

Ärende Utlåtande angående landskapslag om en infrastruktur för geogra-
fisk information, antagen av lagtinget 29.9.2010.

Landskapslagens huvudsakliga innehåll

Landskapslagens syfte är att öka tillgången till och förenkla an-
vändningen av geografiska datamängder som innehas av myndig-
heter genom att upprätta en fungerande infrastruktur för geografisk
information. Genom landskapslagen genomförs Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2007/2/EG om upprättande av en infrastruk-
tur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) i
landskapet.

Lagstiftningsbehörigheten

Enligt definitionen i landskapslagens 2 § avses med geografisk in-
formation information i elektroniskt format om informationsobjekt
som avser deras läge i form av en direkt eller indirekt referens till
en viss plats eller ett visst geografiskt område med anknytning till
landskapet.

Varken geografisk information eller information i elektroniskt format
nämns som ett särskilt rättsområde i självstyrelselagens behörig-
hetsfördelning mellan landskapet och riket. Bedömningen bör där-
för göras enligt det rättsområde det närmast kan hänföras till. Be-
dömningen blir härvid beroende av de teman datainformationen
närmast beskriver. Landskapslagens allmänna formulering gällan-
de de datamängder som landskapslagen omfattar gör att den kan
komma att beröra rättsområden som hör till landskapets eller rikets
behörighet. Bestämmelser i landskapslagen som kan beröra områ-
den av rikslagstiftningsnatur kan jämlikt 19 § 3 mom. i självstyrelse-
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lagen intas i landskapslagstiftningen. Med stöd av nämnda lagrum
kan även riksmyndigheter påföras uppgifter vilka överensstämmer
med rikslagstiftningen.

Enligt 18 § 1 punkten i självstyrelselagen tillkommer lagstiftnings-
behörigheten landskapet i fråga om landskapsregeringen och un-
der denna lydande myndigheter och inrättningar.

Lagstiftningsbehörigheten gällande stiftande, ändring och upphä-
vande av samt avvikelse från grundlag tillkommer riket enligt själv-
styrelselagens 27 § 1 punkt. Enligt grundlagens 10 § 1 mom. är
vars och ens privatliv, heder och hemfrid tryggade. Närmare be-
stämmelser om skydd för personuppgifter ska utfärdas genom lag. I
enlighet härmed anges i landskapslagens 6 § 3 mom. att land-
skapslagen om behandling av personuppgifter inom landskaps- och
kommunalförvaltningen (ÅFS 88/2007), landskapslagen om all-
männa handlingars offentlighet och annan lag ska tillämpas när in-
teroperativa geografiska datamängder utarbetas och hanteras. En
motsvarande bestämmelse finns i 6 § 2 mom. i rikets lag om en inf-
rastruktur för geografisk information (FFS 421/2009). I regeringens
proposition RP 18/2009 rd. konstateras att personuppgiftslagens
och därigenom grundlagens krav på skydd för personuppgifter upp-
fylls genom den allmänna bestämmelsen i 6 § 2 mom. och de ge-
nomförandebestämmelser som kompletterar EU-direktivet. Ålands-
delegationen har inga anmärkningar mot landskapslagen i detta
avseende.

Bestämmelsen i landskapslagens 8 § om avgifter kan med stöd av
18 § 5 punkten i självstyrelselagen intas i landskapslagen. I fråga
om grunderna för avgifter ska landskapslagen om grunderna för
avgifter till landskapet tillämpas.

Förordningsfullmakter har intagits i landskapslagens 3 § 4 mom., 5
§ 2 mom. och 9 § 3 mom.

Med beaktande av att innehållet i delegeringen preciseras och be-
gränsas av den reglering som finns i landskapslagen samt av EU-
direktiv 2007/2/EG om upprättandet av en infrastruktur för rumslig
information i Europeiska gemenskapen (Inspire) anser Ålandsdele-
gationen att delegeringsstadgandena uppfyller de krav som grund-
lagens 80 § och självstyrelselagens 21 § 1 mom. ställer.

Beträffande bedömningen av landskapslagars förenlighet med
EU:s regelverk har Ålandsdelegationen och justitieministeriet över-
enskommit om ett förfarande enligt vilket justitieministeriet tillställer
Ålandsdelegationen en komplettering beträffande de EU-rättsliga
aspekterna i de fall ministeriet enligt en förhandsbedömning anser
det befogat. Den komplettering justitieministeriet i enlighet härmed
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tillställt delegationen bifogas. Ålandsdelegationen förenar sig här-
vid om de synpunkter justitieministeriet anför.

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

Rainer Åkerblom
sekreterare


