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Till Justitieministeriet

Ärende

Utlåtande över landskapslag om ändring av 2 och 12 §§ landskapslagen om fornminnen, antagen av lagtinget 20.4.2011.

Landskapslagarnas huvudsakliga innehåll
Landskapslagens 2 § kompletteras med en bestämmelse som berättigar landskapsregeringen att i en landskapsförordning föreskriva
om vilka uppgifter som ska finnas i registret över fasta fornlämningar. Ersättningsbestämmelserna i landskapslagens 12 § ändras vad
gäller tidpunkten för ansökan om ersättning.
Lagstiftningsbehörigheten
Enligt 18 § 11 punkten i självstyrelselagen för Åland har landskapet
lagstiftningsbehörighet i fråga om fornminnen, skydd av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och föremål i landskapet, dock med begränsningen i 23 § 3 punkten i nämnda lag enligt vilket landskapsregeringen ska begära utlåtande av behöriga riksmyndigheter innan
en åtgärd som gäller en fast fornlämning vidtas. I landskapets behörighet gällande fornminnen ingår även rätten att på sätt som sker
i landskapslagen inta bestämmelser om det register som ska föras
över fornminnen.
Landskapslagen gäller även landskapsregeringen och under denna
lydande myndigheter och inrättningar på vilket område lagstiftningsbehörigheten tillkommer landskapet enligt 18 § 1 punkten i
självstyrelselagen.
Landskapslagens 8 § 3 mom. berättigar landskapsregeringen att
genom landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser om vilka uppgifter som ska antecknas i registret över fasta fornlämningar
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i landskapet. Med beaktande av att det i landskapslagens 2 § 1
mom. intagits en definition över vilka lämningar efter människors
verksamhet under forna tider som utgör fasta fornlämningar, samt
av bestämmelserna i landskapslagen om ersättning för olägenheter, kan delegeringsstadgandet inte anses beröra grunderna för individens rättigheter och skyldigheter, och uppfyller därmed förutsättningarna för delegering i självstyrelselagens 21 § 1 mom. och
grundlagens 80 § 1 mom.
De ändrade bestämmelserna i landskapslagens 12 § om rätten till
ersättning föranleder inga anmärkningar från behörighetssynpunkt.
Ålandsdelegationens utlåtande
Ålandsdelegationen finner att landskapslagen faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet.
Närvarande

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