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Till Justitieministeriet 
 
 
 
 
Ärende Utlåtande över landskapslag om ändring av vattenlagen för land-

skapet Åland, antagen av lagtinget 18.12.2019.  
 
Landskapslagens huvudsakliga innehåll 
  

Landskapslagen avser en ytterligare implementering av Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2008/56/EG om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område, det s.k. 
marindirektivet, inklusive ändringsdirektivet (EU) 2017/845.  

 
Lagstiftningsbehörigheten 
 
 Ålandsdelegationen konstaterar inledningsvis att i landskapslagen 

inte anges till vilket kapitel i vattenlagen de ändrade bestämmelserna 
hänför sig. Av hänvisningarna i landskapslagens ingress till tidigare 
ändringar av de aktuella paragraferna kan man dock dra slutsatsen 
att ändringarna hänför sig till vattenlagens 5 kap, varför denna brist 
inte utgör en behörighetsöverskridning. 

 
 Lagstiftningsbehörigheten i fråga om landskapsregeringen, kommu-

nernas förvaltning, byggnads- och planväsendet, natur och miljövård 
samt vattenrätt tillkommer landskapet enligt självstyrelselagens 18 § 
1, 4, 7 och 10 punkter. 

 
 Enligt 27 § 4 punkten i självstyrelselagen har riket lagstiftningsbehö-

righet i fråga om förhållandet till utländska makter med beaktande av 
bestämmelserna i 9 och 9a kap. När åtgärder vidtas med anledning 
av beslut som har fattats inom Europeiska unionen är lagstiftnings-
behörigheten och behörigheten i förvaltningsärenden för Ålands del 
fördelad mellan landskapet och riket på det sätt som anges i självsty-
relselagen. Då det gäller den interna kompetensfördelningen mellan 
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riket och landskapet är det landskapets sak att se till att gemenskaps-
rätten genomförs i landskapet till den del en fråga hör till landets be-
hörighet, men enligt självstyrelselagen ankommer på landskapet. 
Med hänsyn till de frågor saken gäller kan detta även möjliggöra sam-
arbete med berörda organisationer och regioner utanför landskapet. 
Med anledning härav föranleder landskapslagens bestämmelser om 
samordning med berörda organisationer och myndigheter utanför 
landskapet inte några anmärkningar från Ålandsdelegationens sida. 
I de paragrafer som nu ändras hänvisas beträffande denna samord-
ning till 26 §, d.v.s. i 5 kap. 26 §, i den gällande landskapslagen. 

 
 Beträffande bedömningen av landskapslagars förenlighet med EU:s 

regelverk har en överenskommelse ingåtts 4.3.2009 mellan Ålands-
delegationen och justitieministeriet. Delegationen konstaterar att ju-
stitieministeriet beträffande den här aktuella landskapslagen inte in-
kommit med en i överenskommelsen avsedd bedömning.  

 
Ålandsdelegationens utlåtande 
  
 Ålandsdelegationen har med beaktande av självstyrelselagens för 

Åland stadganden funnit att hinder för ikraftträdande av landskapsla-
gen inte föreligger. Delegationen har ovan i utlåtandet konstaterat att 
det i landskapslagen inte anges till vilket kapitel de ändrade paragra-
ferna hänför sig. På de grunder som anges ovan inverkar denna brist 
dock inte på behörighetsfördelningen i självstyrelselagen.   

 
Närvarande Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Lampi, Pellonpää 

och Suviranta. 
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