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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 94 

Riksdagens miljöutskotts begäran om skriftligt sakkunnig-

utlåtande över regeringens proposition med förslag till 

ändringar i bestämmelserna om ändringssökande i vissa 

förvaltningsärenden som gäller miljön (RP 43/2017 rd) 

ÅLR 2017/8282 

169 S4 

Riksdagens miljöutskott har begärt ett skriftligt sakkunnigutlåtande över 

regeringens proposition med förslag till ändringar i bestämmelserna om 

ändringssökande i vissa förvaltningsärenden som gäller miljön (RP 

43/2017). Propositionen innehåller ändrade besvärsbestämmelser för 

vissa miljöärenden så att det krävs besvärstillstånd för att söka ändring i 

förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen. 

Lagändringarna är en fortsättning på reformen av bestämmelser om sö-

kande av ändring i förvaltningsärenden i regeringens proposition 

230/2014. 

 

Landskapsregeringen vill framhålla att 25 § självstyrelselagen innehåller 

bestämmelser om förvaltningsrättskipning och lyder: 

”Besvär över beslut som har fattats av myndigheter under landskaps-

regeringen anförs hos Ålands förvaltningsdomstol. Beslut av kommunala 

myndigheter överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol, om inte beslutet 

enligt rikslag skall överklagas hos någon annan myndighet. I landskaps-

lag kan dock bestämmas att beslut i förvaltningsangelägenheter som har 

fattats av myndigheter under landskapsregeringen och som inte gäller 

skatt eller avgift samt beslut av en kommunal myndighet i ärenden som 

hör till landskapets behörighet överklagas hos landskapsregeringen i stäl-

let för hos Ålands förvaltningsdomstol. 

Besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut får anföras 

hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvär över beslut som landskapsre-

geringen fattat i pensionsärenden anförs dock hos försäkringsdomstolen. I 

landskapsregeringens beslut i utnämningsärenden får ändring inte sökas 

genom besvär. 

Med avvikelse från vad som sägs i 1 och 2 mom. skall besvär över be-

slut som en landskapsmyndighet har fattat med stöd av en överenskom-

melseförordning överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol.” 

 



 2 (2) 

Landskapsregeringen noterar även att lagutskottet i sitt utlåtande LaUU 

14/2017 rd om proposition 43/2017 föreslår att 6 § 3 mom. i lagförslaget 

om ändring av lagen om högsta förvaltningsdomstolen omformuleras för 

att tydliggöra bestämmelsen om sammansättningen vid avgörande om be-

svärstillstånd.  

 

Landskapsregeringen har inget att invända mot innehållet i propositionen 

eller den ändring som föreslås av lagutskottet.  
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