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Till Justitieministeriet 
 
 
 
 

Ärende Utlåtande över följande av lagtinget 16.3.2011 antagna land-
skapslagar: 

 
1. Landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd, 
2. Landskapslag om ändring av vattenlagen i landskapet Åland, 
3. Landskapslag om ändring av 37 § landskapslagen om ren-

hållning, 
4. Landskapslag om ändring av 41 § landskapslagen om natur-

vård, 
5. Landskapslag om ändring av 7 § landskapslagen om till-

lämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om säkerhet 
vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, 

6. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning 
i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier, 

7. Landskapslag om ändring av 17 § landskapslagen om be-
kämpande av oljeskador. 

 
 Ålandsdelegationen avger i det följande ett gemensamt utlåtande 

över ovan nämnda landskapslagar. 
 

Landskapslagarnas huvudsakliga innehåll 

 
 Genom landskapslagarna anpassas straffbestämmelserna på mil-

jöskyddsområdet till kraven i Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2008/99/EG om skydd för miljön genom straffrättsliga bestäm-
melser, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/35/EG om 
föroreningar förorsakade av fartyg och införande av sanktioner för 
överträdelser samt till vissa EU-förordningar. Straffbestämmelserna 
i landskapslagstiftningen kompletteras bl.a. med att straffansvar in-
förs för juridiska personer.  
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Lagstiftningsbehörigheten 
 
 Landskapslagarna berör landskapets myndigheter samt natur- och 

miljövård på vilka områden lagstiftningsbehörigheten tillkommer 
landskapet enligt 18 § 1 och 10 punkterna i självstyrelselagen för 
Åland. 

 
 Enligt 18 § 25 punkten i självstyrelselagen har landskapet lagstift-

ningsbehörighet i fråga om beläggande med straff och storleken av 
straff inom rättsområden som hör till landskapets lagstiftningsbehö-
righet, medan övrig straffrätt utgör riksbehörighet enligt 27 § 22 
punkten i nämnda lag. Detta innebär att lagtinget inom sina rätts-
områden kan bestämma om beläggande med allmänna och sär-
skilda straff som avses i strafflagen samt om straffets storlek. Lag-
tinget är dock bundet av de allmänna stadgandena i strafflagen. 
Genom den nu aktuella landskapslagstiftningen införs stadganden 
om straffansvar för juridiska personer. Bestämmelserna i 9 kap. i 
strafflagen om straffansvar för juridiska personer hör i egenskap av 
allmän straffrätt till rikets lagstiftningsbehörighet. Enligt 9 kap. 1 § 
ska för brott som har begåtts i ett samfunds, en stiftelses eller nå-
gon annan juridisk persons verksamhet på yrkande av allmänna 
åklagaren dömas till samfundsbot, om en sådan påföljd föreskrivs i 
strafflagen för brottet. Det straff som en juridisk person kan dömas 
till är således samfundsbot. I strafflagens 6 kap. nämns även sam-
fundsbot som en straffart. I landskapets behörighet enligt 18 § 25 
punkten i självstyrelselagen ingår att lagstifta om samfundsbot som 
straff inom områden som hör till landskapets behörighet, på mot-
svarande sätt som i fråga om övriga i strafflagen avsedda straffar-
ter. Härvid är landskapet i enlighet med 27 § 22 punkten i självsty-
relselagen bundet av de allmänna reglerna om juridiska personers 
straffansvar i strafflagens 9 kap. 

 
 Enligt 30a § i landskapslagen om ändring av landskapslagen om 

miljöskydd ska tillsynsmyndigheten anmäla överträdelser som av-
ses i lagens 29 och 30 § till polisen för inledande av förundersök-
ning. Anmälan behöver dock inte göras om gärningen med hänsyn 
till omständigheterna ska anses vara ringa och allmänt intresse inte 
anses kräva att åtal väcks. Med anledning härav konstaterar 
Ålandsdelegationen att i landskapets behörighet enligt 18 § 25 
punkten i självstyrelselagen ingår att inta bestämmelser om när 
anmälan om en överträdelse inte behöver göras till förundersök-
ningsmyndigheten.  

 
 Med hänvisning till det som anförs ovan föranleder straffbestäm-

melserna i de nu aktuella landskapslagarna inga anmärkningar från 
Ålandsdelegationens sida. 

 
 Landskapslagarna avser en ytterligare implementering av på områ-

det gällande EU-regelverk. Beträffande bedömningen av land-
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skapslagars förenlighet med EU:s regelverk har Ålandsdelegatio-
nen och justitieministeriet 4.3.2009 överenskommit om följande för-
farande: 

 
 ”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 aktuel-

la ärendet meddelat att den inte avser att inkomma med här avsedd 
komplettering. 

  

Ålandsdelegationens utlåtande 

 
 Ålandsdelegationen har med beaktande av självstyrelselagens för 

Åland stadganden funnit att hinder för ikraftträdande av land-
skapslagarna inte föreligger. 

 

Närvarande  Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Lampi, Mäenpää 
och Olsson. 

 

 
 
 
 

På Ålandsdelegationens vägnar: 
 
 
 
 
 
 

Peter Lindbäck 
ordförande 

 
 
 
 
 
 

Rainer Åkerblom 
sekreterare 


