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 I enlighet med lagtingets beslut1 föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

 Lagen om en infrastruktur för geografisk in-
formation (FFS 421/2009), nedan kallad riksla-
gen, ska tillämpas på Åland med de avvikelser 
som anges i denna lag.
 Ändringar i rikslagen ska tillämpas på Åland 
från den dag de träder i kraft i riket, om inte 
annat följer av bestämmelserna i denna lag.

2 §
Förvaltningsuppgifter

 Jord- och skogsbruksministeriets uppgifter 
enligt rikslagen sköts av landskapsregeringen 
till den del det gäller att styra och följa upp 
verkställigheten av denna lag. Ministeriet ver-
kar som kontaktpunkt enligt Inspire-direktivet 
även för Åland.
 Geografisk information som omfattas av 
denna lag ska göras tillgänglig genom den nät-

tjänst som enligt rikslagen inrättas av lantmä-
teriverket.

3 §
Avvikelser och särskilda bestämmelser

 En hänvisning i rikslagen till bestämmel-
ser i annan rikslagstiftning ska på Åland avse 
bestämmelser i landskapslagstiftningen, om 
motsvarande bestämmelser finns i landskaps-
lagstiftningen.
 Rikslagens 17 § ska inte tillämpas på Åland.

4 §
Landskapsförordningar

 Närmare bestämmelser om de datamängder 
som omfattas av denna lag utfärdas genom 
landskapsförordning.
 Landskapsregeringen kan inom landskapets 
behörighet genom landskapsförordning besluta 
att författningar som utfärdats med stöd av 
rikslagen ska tillämpas på Åland oförändrade 
eller med de ändringar som landskapsreger-
ingen bestämmer.
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5 §
Ikraftträdande

 Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
 Genom denna lag upphävs landskapslagen 
(2010:85) om en infrastruktur för geografisk in-
formation. Landskapsförordningen (2010:86) 
om en infrastruktur för geografisk information 

som antagits med stöd av den upphävda lagen 
förblir dock i kraft tills landskapsregeringen 
beslutar något annat.
 Bestämmelser om tidpunkten för när de myn-
digheter som förvaltar geografisk information 
ska uppfylla kraven enligt denna lag utfärdas 
genom landskapsförordning.
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