
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 20

Helsingfors/Mariehamn 25.10.2010

Nr 38/10

Hänvisning Ålands lagtings skrivelse
               29.9.2010, nr 142/2010.

Till Justitieministeriet

Ärende Utlåtande angående landskapslag om ändring av vattenlagen för
landskapet Åland, antagen av lagtinget 29.9.2010.

Landskapslagens huvudsakliga innehåll

Landskapslagen innehåller kompletterande bestämmelser gällande
vattenkvalitet. Ändringarna avser en ytterligare implementering av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättan-
de av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens om-
råde, direktiv 2008/56/EG om upprättande av en ram för gemen-
skapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område samt direktiv
2007/60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker.

Lagstiftningsbehörigheten

Landskapslagen gäller landskapsregeringen och under denna
lydande myndigheter och inrättningar, vattenrätt, natur- och miljö-
vård samt näringsverksamhet på vilka områden landskapet till-
kommer lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 1, 10 och 22 punkterna i
självstyrelselagen.

Såsom ovan konstaterats innebär landskapslagen en ytterligare
implementering av på området gällande EU-direktiv. Enligt 27 § 4
punkten i självstyrelselagen har riket lagstiftningsbehörighet i fråga
om förhållandet till utländska makter med beaktande av bestäm-
melserna i 9 och 9a kap. När åtgärder vidtas med anledning av be-
slut som har fattats inom Europeiska unionen är lagstiftningsbehö-
righeten och behörigheten i förvaltningsärenden för Ålands del för-
delad mellan landskapet och riket på det sätt som anges i självsty-
relselagen. Då det gäller den interna kompetensfördelningen mel-
lan riket och landskapet är det landskapets sak att se till att ge-
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menskapsrätten genomförs i landskapet till den del en fråga hör till
landets behörighet, men enligt självstyrelselagen ankommer på
landskapet. Med hänsyn till de frågor saken gäller kan detta även
möjliggöra samarbete med berörda organisationer och regioner
utanför landskapet. Med anledning härav föranleder bestämmelsen
i landskapslagens 26 § om internationell samordning inga anmärk-
ningar från Ålandsdelegationens sida.

Beträffande bedömningen av landskapslagars förenlighet med
EU:s regelverk har Ålandsdelegationen och justitieministeriet över-
enskommit om följande förfarande:

”Då landskapslagarna i enlighet med självstyrelselagens bestäm-
melser tillställts 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.

Förordningsfullmakter har intagits i landskapslagens 18 § 4 mom.,
19 a § 4 mom., 20 § 6 mom., 21 § 5 mom., 22 § 2 mom. samt 23 § 3
mom. Med anledning härav konstaterar Ålandsdelegationen att en-
ligt 21 § 1 mom. i självstyrelselagen kan landskapsregeringen med
stöd av ett bemyndigande i landskapslag utfärda landskapsförord-
ningar i angelägenheter som hör till landskapets behörighet. Ge-
nom landskapslag ska dock utfärdas bestämmelser om grunderna
för individens rättigheter och skyldigheter samt om frågor som en-
ligt grundlagen eller självstyrelselagen hör till området för lag. I
grundlagens 80 § finns en motsvarande bestämmelse. Grundlagen
förutsätter dessutom att det tydligt framgår hur normgivningsmak-
ten delegeras och vilka områden och vilka angelägenheter delege-
ringen gäller. Om delegeringen inte fyller de krav som grundlagen
ställer, är delegeringen i konflikt med 27 § 1 punkten i självstyrelse-
lagen, som hänför stiftande av grundlag och avvikelse från grund-
lag till rikets behörighet. I så fall utgör ett delegeringsstadgande en
behörighetsöverskridning. Med beaktande av att innehållet i dele-
geringen preciseras och begränsas av den reglering som finns i
lagtingsbeslutet samt gällande vattenlagstiftning anser Ålandsdele-
gationen att delegeringsstadgandena uppfyller de krav som anges i
grundlagens 80 § och självstyrelselagens 21 § 1 mom. Dessutom
medför bestämmelserna i på området gällande EU-direktiv be-
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gränsningar av hur man i en landskapsförordning kan detaljreglera
dessa frågor.
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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


