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Till Justitieministeriet

Ärende

Utlåtande över landskapslag om ändring av landskapslagen om stöd
för produktion av el från vindkraft, antagen av lagtinget 18.11.2019.

Landskapslagens huvudsakliga innehåll
I landskapslagen intas ett nytt 13a § om landskapsregeringens rätt
att få information och att utföra inspektioner samt en ny 15a § om
brott mot bestämmelserna om produktionsstöd. Dessa paragrafer ersätter bestämmelserna i 14 och 17 § i den av lagtinget 29.5.2019
antagna landskapslagen, vilka bestämmelser republikens president i
beslut av 20.9.2019 förordnat att förfalla.
Lagstiftningsbehörigheten
Enligt 18 § 1 punkten i självstyrelselagen för Åland tillkommer lagstiftningsbehörigheten landskapet i fråga om landskapsregeringen
och under denna lydande myndigheter och inrättningar. Enligt 18 §
22 punkten i självstyrelselagen hör näringsverksamhet i huvudsak till
landskapets lagstiftningsbehörighet. Av detta följer att näringsutövning liksom stöd till näringslivet på Åland till dessa delar regleras genom landskapslagstiftning. Landskapslagstiftningen berör även natur- och miljövård, på vilket område lagstiftningsbehörigheten tillkommer landskapet enligt 18 § 10 punkten i självstyrelselagen.
I landskapets behörighet ingår att lagstifta om övervakning och inspektioner inom landskapets behörighetsområden. Sådana bestämmelser bör dock respektera de fri- och rättigheter, som garanteras i
grundlagens 2 kap. Lagstiftningsbehörigheten i fråga om stiftande,
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ändring och upphävande av grundlag tillkommer riket enligt självstyrelselagens 27 § 1 punkt. Landskapslagens 13a § berättigar landskapsregeringen att av en elproducent och en stamnätsinnehavare
få den information och utföra de inspektioner som krävs för tillsynen
enligt landskapslagen och enligt den Europeiska unionens gällande
bestämmelser om stöd som är förenliga med den inre marknaden.
En inspektion får dock inte utövas i lokaler och utrymmen som till
skydd för privatlivet omfattas av hemfrid. Med beaktande av dessa
begränsningar anser Ålandsdelegationen att landskapslagens 13a §
uppfyller grundlagens krav.
Straffbestämmelsen i landskapslagens 15a § kan med stöd av 18 §
25 punkten i självstyrelselagen intas i landskapslagen.
Ålandsdelegationens utlåtande
Ålandsdelegationen har med beaktande av självstyrelselagens för
Åland stadganden funnit att hinder för ikraftträdande av landskapslagen inte föreligger.
Ålandsdelegationen noterar att i landskapslagens ingress anges felaktigt beteckningen 2019:88 för landskapslagen om stöd för produktion av el från vindkraft. Det riktiga numret i Ålands författningssamling
torde vara 2019:84.
Närvarande

Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Lampi, Pellonpää
och Suviranta.
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