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Till Justitieministeriet 
 
 
 
 
 
Ärende Utlåtande över landskapslag om ändring av landskapslagen om 

naturvård, antagen av lagtinget 28.11.2012. 
 
Landskapslagens huvudsakliga innehåll 
  
 I landskapslagen intas en bestämmelse om att planer eller projekt 

inte får genomföras om de i betydande utsträckning försämrar ett i 
lagen avsett områdes naturvärden samt anges under vilka förut-
sättningar tillstånd det trots det kan beviljas. Bestämmelserna om 
landskapets ersättningsskyldighet kompletteras. 

 
Lagstiftningsbehörigheten 

 
Landskapslagen gäller landskapets myndigheter samt natur- och 
miljövård på vilka områden lagstiftningsbehörigheten tillkommer 
landskapet enligt 18 § 1 och 10 punkterna i självstyrelselagen för 
Åland. 

 
Enligt landskapslagens 37 § 3 mom. har en fastighetsägare eller in-
nehavaren av en särskild rättighet rätt till full ersättning för den olä-
genhet ett i landskapslagen avsett beslut medför, förutsatt att olä-
genheten inte är ringa. Inlösen av fast egendom och särskilda rät-
tigheter för allmänt behov mot full ersättning hör enligt 18 § 8 punk-
ten i självstyrelselagen till landskapets behörighet. I rikets natur-
vårdslag (1096/1996) förutsätts för erhållande av full ersättning av 
staten att motsvarande beslut åsamkar fastighetsägaren eller inne-
havaren av en särskild rättighet en betydelsefull olägenhet. Be-
stämmelserna härom har därför kunnat intas i landskapslagen. 
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Ålandsdelegationen konstaterar att justitieministeriet i det nu aktuel-
la ärendet meddelat att ministeriet inte avser att inkomma med ett 
utlåtande av sin enhet för europarätt och internationella frågor. 
 

Ålandsdelegationens utlåtande 
 
Ålandsdelegationen har med beaktande av självstyrelselagens för 
Åland stadganden funnit att hinder för ikraftträdande av land-
skapslagen inte föreligger. 

 
Närvarande Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Mäenpää och Pel-

lonpää jämte suppleanten Lindholm. 
 
 
 
 

På Ålandsdelegationens vägnar: 
 
 
 
 
 
 

Peter Lindbäck 
ordförande 

 
 
 
 
 

 
Rainer Åkerblom 

sekreterare 


