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Hänvisning Justitieministeriets skrivelse 

 6.9.2022, nr VN/3867/2022. 

  

 

 

Till Justitieministeriet 

 

  

Ärende 

 

Justitieministeriet har i skrivelse 19.12.2022 begärt Ålandsdelegationens utlåtande 

över ett utkast till en överenskommelseförordning om skötseln på Åland av förvalt-

ningsuppgifter som gäller distributionsskyldigheten för förnybara drivmedel. Arbets- 

och näringsministeriet och Energimyndigheten har avgivit utlåtande över förord-

ningen. Ålands landskapsregering har samtyckt till förordningen. 

 

Överenskommelseförordningens bakgrund och innehåll 

 

Lagtinget antog 26.9.2011 landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av 

lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport (nedan land-

skapslagen). Genom landskapslagen gjordes rikets lag om främjande av använd-

ningen av biodrivmedel för transport (FFS 446/2007, lagens rubrik har ändrats ge-

nom lagändringen FFS 603/2021 till lagen om främjande av användningen av för-

nybara drivmedel för transport, nedan rikslagen) med vissa avvikelser tillämplig i 

landskapet. Ålandsdelegationen konstaterade i utlåtande 2.11.2011, liksom republi-

kens president 25.11.2011, att hinder för ikraftträdande av landskapslagen inte fö-

relåg. I utlåtandet kritiserade Ålandsdelegationen dock den oklara myndighetsbe-

stämmelsen i landskapslagens 2 § enligt vilken de förvaltningsuppgifter som enligt 

rikslagen ankommer på statens myndigheter i landskapet Åland ska skötas av land-

skapsregeringen till den del förvaltningen hänför sig till uppgifter inom landskapets 

lagstiftningsbehörighet.  

 

Utkastets 1 § anger överenskommelseförordningens tillämpningsområde. Land-

skapslagen ska tillämpas på vissa i landskapslagen avsedda förvaltningsuppgifter. I 

utkastets 2 § beskrivs de uppgifter som överförs till rikets Energimyndighet. Energi-

myndigheten har till uppgift att ta emot de anmälningar från distributörer som avses 

i rikslagens 7 § och att kontrollera att uppgifterna i anmälningarna är korrekta. Enligt 

överenskommelseförordningens 3 § ska Energimyndigheten ersättas för kostnader-

na för skötseln av de uppgifter som avses i 2 § enligt vad Åland landskapsregering 

och Energimyndigheten gemensamt överenskommer. Ikraftträdelsebestämmelsen i 



 2 

utkastets 4 § ska förutom datumet för när förordningen träder i kraft innehålla en 

bestämmelse om att landskapsregeringen ska sköta uppgifterna i anslutning till dis-

tributörernas anmälningar i fråga om 2021 och tidigare år.     

 

Lagstiftningsbehörigheten 

 

Syftet med rikslagen är att främja användningen av förnybara drivmedel för att mo-

torbensin, dieselolja och naturgas ska kunna ersättas i trafiken med andra drivme-

del. Överenskommelseförordningen gäller landskapets myndigheter, natur- och mil-

jövård, näringsverksamhet och vägtrafik på vilka områden lagstiftningsbehörigheten 

helt eller med vissa undantag tillkommer landskapet enligt 18 § 1, 10, 21 och 22 

punkterna i självstyrelselagen för Åland. Genom överenskommelseförordningen 

överförs således uppgifter som hör till landskapets lagstiftnings- och förvaltningsbe-

hörighet till en riksmyndighet. 

 

Finansieringen 

 

Självstyrelselagen utgår från att part som enligt självstyrelselagen har förvaltnings-

behörigheten även har kostnadsansvaret. Vid överförandet av förvaltningsuppgifter 

har den mottagande parten ansetts åta sig finansieringen om inte annat anges.  

Kostnadsfrågan kan lösas t.ex. så att den särskilt anges i överenskommelseförord-

ningen eller medelst separata avtal mellan behörig riks- och landskapsmyndighet. I 

enlighet härmed har i förordningens 3 § intagits bestämmelser om ersättningen av 

kostnaderna. 

 

Ålandsdelegationens slutsats 

 

Ålandsdelegationen ser inte hinder för att förslaget till överenskommelseförordning i 

föreliggande form sätts i kraft.  

 

Närvarande 

 

Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Dahlén, Lampi, Leino-Sandberg och Siitari. 

 

 

På Ålandsdelegationens vägnar: 

 

 

 

Peter Lindbäck 

ordförande 

 

 

 

Rainer Åkerblom 

sekreterare  


