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Till Justitieministeriet 
 
 
 
 
Ärende Utlåtande över landskapslag om tillämpning på Åland av 1 a kap. 

vägtrafiklagen, antagen av lagtinget 3.4.2013. 
 
Landskapslagens huvudsakliga innehåll 
 
 Landskapslagen är en blankettlag, enligt vilken 1 a kap. i rikets väg-

trafiklag (FFS 267/1981, nedan rikslagen) med vissa avvikelser 
görs tillämplig i landskapet. Ändringar i rikslagen ska gälla i land-
skapet från det de träder i kraft riket. Det nya 1 a kap. i rikslagen 
består av två paragrafer, av vilka 5 a § innehåller de viktigaste defi-
nitionerna beträffande intelligenta trafiksystem (ITS) och 5 b § an-
ger de principer som ska tillämpas vid införande av ITS-system. 

 
Lagstiftningsbehörigheten 
  
 I en landskapslag kan enligt 19 § 3 mom. i självstyrelselagen för 

Åland för vinnande av enhetlighet och överskådlighet intas 
stadganden av rikslagstiftningsnatur som i sak överensstämmer 
med motsvarande stadganden i rikslag. Intagande av sådana 
stadganden i en landskapslag medför inte ändring i fördelningen av 
lagstiftningsbehörigheten mellan riket och landskapet.  

 
 Landskapslagen gäller vägtrafik på vilket område lagstiftningsbehö-

righeten enligt 18 § 21 punkten i självstyrelselagen tillkommer land-
skapet. 

 
 I landskapslagens 2 § anges att de förvaltningsuppgifter som enligt 

rikslagen ankommer på statens myndigheter ska på Åland skötas 
av landskapsregeringen till den del förvaltningsuppgifterna grundar 
sig på landskapets behörighet. Bestämmelsen är till sitt innehåll vag 
och kan leda till oklarhet vid tillämpningen på olika nivåer och med-
föra risk för administrativa komplikationer. Bestämmelsen är därför 
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betänklig med hänsyn till den enskildes rättsskydd och innebär en 
sådan oklarhet vid regleringen som inte är förenlig med god lagstift-
ning, vilket Ålandsdelegationen och Högsta domstolen påpekat i 
sina tidigare utlåtanden. Bestämmelsen utgör det oaktat formellt 
sätt inte en sådan överträdelse av lagstiftningsbehörigheten att den 
enligt Ålandsdelegationens mening på denna grund kan fällas. 

 
 I landskapslagens 3 § berättigas landskapsregeringen att inom 

landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att för-
fattningar som utfärdats med stöd av 5 b § 2 mom. i rikslagen ska 
tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskaps-
regeringen föreskriver.  Med anledning härav konstateras att enligt 
21 § 1 mom. i självstyrelselagen kan landskapsregeringen med stöd 
av ett bemyndigande i landskapslag utfärda landskapsförordningar i 
angelägenheter som hör till landskapets behörighet. Genom land-
skapslag ska dock utfärdas bestämmelser om grunderna för indivi-
dens rättigheter och skyldigheter samt om frågor som enligt grund-
lagen och självstyrelselagen i övrigt hör till området för lag. Denna 
begränsning motsvarar begränsningen i 80 § 1 mom. i grundlagen. 
Detta innebär att det tydligt ska framgå hur normgivningsmakten 
delegeras och vilka områden och vilka angelägenheter delegering-
en gäller. Om delegeringen av normgivningsmakten inte uppfyller 
de krav som grundlagen uppställer, står den i strid med 27 § 1 
punkten i självstyrelselagen, som hänför stiftande av grundlag och 
avvikelser från grundlag till rikets behörighet. I så fall utgör ett dele-
geringsstadgande en behörighetsöverskridning. 

 
 Enligt ordalydelsen är delegeringsstadgandet i landskapslagens 3 § 

vagt till den del det bemyndigar landskapsregeringen att göra änd-
ringar i bestämmelser som utfärdas med stöd av rikslagen. Innehål-
let i delegeringen preciseras och begränsas emellertid av den re-
glering som finns i rikslagen. Dessutom begränsas de ändringar 
som landskapsregeringen kan göra i förhållande till riksförfattning-
arna genom att landskapsregeringen endast kan utfärda förord-
ningar inom landskapets behörighet. Därtill avser stadgandet änd-
ringar av riksförfattningar på förordningsnivå eller lägre nivå. Mot 
denna bakgrund föreligger inte en behörighetsöverskridning. 

 
 Avsikten med landskapslagen är att genomföra Europaparlamen-

tets och rådets direktiv (2010/40/EU) om ett ramverk för införande 
av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för 
gränssnitt mot andra transportslag i landskapslagstiftningen. Med 
anledning härav konstaterar Ålandsdelegationen att justitieministe-
riet i det nu aktuella ärendet meddelat att ministeriet inte avser att 
inkomma med en i överenskommelsen 4.3.2009 mellan Ålandsde-
legationen och justitieministeriet avsedd bedömning av landskaps-
lagars förenlighet med EU:s regelverk.  
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Ålandsdelegationens utlåtande 
 
 Ålandsdelegationen har med beaktande av självstyrelselagens för 

Åland stadganden funnit att hinder för ikraftträdande av land-
skapslagen inte föreligger. Ålandsdelegationen har ovan i utlåtandet 
anfört anmärkningar beträffande landskapslagens 2 §, men ansett 
att stadgandet inte påverkar behörighetsfördelningen. 

 
Närvarande  Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Mäenpää och Pel-

lonpää jämte suppleanten Lindholm. 
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ordförande 

 
 
 
 
 
 

Rainer Åkerblom 
sekreterare 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


