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LANDSKAPSFÖRORDNING

om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning

Utfärdad i Mariehamn den 5 juli 2018

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU, EUT nr L 26, 28.1.2012, s. 1
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU, EUT nr L 124, 25.4.2014, s. 1
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG, EGT nr L 197, 21.7. 2001, s. 30
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG, EGT nr 312, 22,11,2008, s. 3

 Med stöd av landskapslagen (2018:31) om 
miljökonsekvensbedömning och miljöbedöm-
ning föreskrivs1:

1 §
Innehåll

 Denna förordning innehåller bestämmelser 
om miljökonsekvensbedömningar och miljö-
bedömningar enligt landskapslagen (2018:31) 
om miljökonsekvensbedömning och miljö-
bedömning.

2 §
Projekt som antas ha 

en betydande miljöpåverkan
 Ett projekt ska antas medföra en betydande 
miljöpåverkan enligt 4 § landskapslagen om 
miljökonsekvensbedömning och miljöbedöm-
ning om projektet finns omnämnt i bilaga I 
till Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/92/EU om bedömning av inverkan på 
miljön av vissa offentliga och privata projekt.
 Utöver de projekt som anges i 1 mom. ska ett 
projekt antas medföra en betydande miljöpå-
verkan om det är 
 1) två eller fler vindkraftverk som står till-
sammans (gruppstation), om vart och ett av 

vindkraftverken inklusive rotorblad är högre 
150 meter,
 2) ett vindkraftverk som inklusive rotorblad 
är högre än 150 meter och står tillsammans med 
en sådan gruppstation som avses i 1 punkten,
 3) ett vindkraftverk som inklusive rotorblad 
är högre än 150 meter och står tillsammans med 
ett annat sådant vindkraftverk, om verksamhe-
ten påbörjas efter det att verksamheten med det 
andra vindkraftverket påbörjades,
 4) sju eller fler vindkraftverk som står till-
sammans (gruppstation), om vart och ett av 
vindkraftverken inklusive rotorblad är högre 
än 120 meter,
 5) ett vindkraftverk som inklusive rotorblad 
är högre än 120 meter och står tillsammans med 
en sådan gruppstation som avses i 4 punkten,
 6) ett eller fler vindkraftverk som vart och ett 
inklusive rotorblad är högre än 120 meter och 
står tillsammans med så många andra sådana 
vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt 
består av minst sju vindkraftverk, om verk-
samheten påbörjas efter det att verksamheten 
eller verksamheterna med de andra vindkraft-
verken påbörjades,
 7) ett projekt som innefattar en kraftledning 
avsedd för 45 kilovolt eller mer och en längd på 
minst 15 kilometer,
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 8) en fiskodling i havsområden där fiskbe-
ståndet ökar med minst 1 000 ton per år.

3 §
Bedömningskriterier för att avgöra om ett pro-
jekt kan antas ha en betydande miljöpåverkan
 Vid bedömning huruvida ett projekt av den 
typ som anges i bilaga II till Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2011/92/EU om bedöm-
ning av inverkan på miljön av vissa offentliga 
och privata projekt kan antas ha en betydande 
miljöpåverkan, enligt 4 § landskapslagen om 
miljökonsekvensbedömning och miljöbedöm-
ning, ska hänsyn tas till följande faktorer.
 1) Projektets karakteristiska egenskaper 
måste beaktas, i synnerhet vad beträffar
 a) hela projektets omfattning och utform-
ning,
 b) kumulativa effekter i förhållande till an-
dra befintliga och/eller godkända projekt,
 c) utnyttjandet av naturresurser, framför allt 
jord, mark, vatten och biologisk mångfald,
 d) alstrande av avfall,
 e) föroreningar och störningar,
 f) risken för allvarliga olyckor och/eller kata-
strofer som är relevanta för det berörda projek-
tet, inklusive sådana som orsakas av klimatför-
ändringar, i enlighet med vetenskapliga rön,
 g) risker för människors hälsa (exempelvis på 
grund av vatten- eller luftföroreningar).
 2) Miljöns känslighet i de geografiska om-
råden som antas bli påverkade av projekten 
måste beaktas, i synnerhet vad beträffar
 a) befintlig och godkänd markanvändning,
 b) naturresursernas relativa förekomst, till-
gänglighet, kvalitet och förnyelseförmåga i om-
rådet och under detta (inklusive jord, mark, 
vatten och biologisk mångfald),
 c) den naturliga miljöns tålighet, med sär-
skild uppmärksamhet på
 i) våtmarker, strandområden, flodmynning-
ar,
 ii) kustområden och marin miljö,
 iii) bergs- och skogsområden,
 iv) naturreservat och andra områden som är 
skyddade med stöd av lag,
 v) områden som förtecknats enligt 21 § i land-
skapslagen (1998:82) om naturvård,
 vi) områden där miljön redan är hårt belas-
tad, 
 vii) tätbefolkade områden,
 viii) historiskt, kulturellt eller arkeologiskt 
betydelsefulla markområden och platser.
 3) Projektens förväntade betydande miljöef-
fekter måste beaktas i förhållande till de krite-
rier som fastställs i punkterna 1 och 2 i denna 
paragraf med beaktande av

 a) effekternas storlek och utbredning (såsom 
exempelvis geografiskt område och den berörda 
befolkningens storlek),
 b) effekternas karaktär,
 c) effekternas gränsöverskridande karaktär,
 d) effekternas intensitet och komplexitet,
 e) effekternas sannolikhet,
 f) effekternas förväntade uppkomst, varak-
tighet, frekvens och reversibilitet,
 g) kumulativa effekter i förhållande till andra 
befintliga och/eller godkända projekt,
 h) möjligheten att begränsa effekterna på ett 
effektivt sätt.

4 §
Underlag för behovsbedömningen

 Det underlag för behovsbedömningen som 
verksamhetsutövaren enligt 5 § landskapsla-
gen om miljökonsekvensbedömning och miljö-
bedömning ska lämna till Ålands miljö- och 
hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) ska innehålla
 1) en beskrivning av projektet, däribland 
särskilt
 a) en beskrivning av hela projektets fysiska 
karakteristika och, i tillämpliga fall, av riv-
ningsarbeten,
 b) en beskrivning av projektets lokalisering, i 
synnerhet vad beträffar miljöns känslighet i de 
geografiska områden som antas bli påverkade 
av projekten,
 2) en beskrivning av sådan betydande miljö-
påverkan som projektet kan antas medföra och
 3) en beskrivning av projektets alla troliga, 
mer betydande miljöeffekter, i den omfattning 
uppgifter om sådana effekter finns tillgängliga, 
av
 a) förväntade restprodukter och utsläpp samt 
i förekommande fall alstrande av avfall,
 b) utnyttjandet av naturresurser, framför allt 
jord, mark, vatten och biologisk mångfald.
 4) kriterierna enligt 3 § ska i tillämpliga fall 
beaktas vid sammanställningen av uppgifterna 
enligt punkterna 1–3.

5 §
Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll

 Miljökonsekvensbeskrivningen ska, vad av-
ser sådana andra egenskaper som anges i 9 § 
2 mom. 1 punkten landskapslagen om miljö-
konsekvensbedömning och miljöbedömning 
innehålla uppgifter om
 1) markbehovet,
 2) förutsebara rivningsarbeten,
 3) vad som utmärker projektet i fråga om 
energibehov, energianvändning samt arten och 
mängden av de material och naturtillgångar 
som används,
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 4) uppskattade typer och mängder av avfall 
och andra restprodukter och utsläpp som kan 
förutses, och
 5) andra verksamheter eller särskilda an-
läggningar som kan komma att behövas för 
att projektet ska kunna komma till stånd eller 
bedrivas på ett ändamålsenligt sätt.
 Miljökonsekvensbeskrivningen ska även 
innehålla
 1) uppgifter om beredskapen för och före-
slagna insatser vid allvarliga olyckor, om så-
dana uppgifter är relevanta med hänsyn till 
projektets art och omfattning,
 2) en redogörelse för de prognos- och mätme-
toder, underlag och informationskällor som har 
använts med uppgift om eventuella brister och 
osäkerheter i metoderna och underlagen,
 3) en referenslista med uppgifter om de källor 
som har använts, och
 4) uppgifter om hur kravet på sakkunskap 
enligt 9 § 1 mom. landskapslagen om miljö-
konsekvensbedömning och miljöbedömning är 
uppfyllt.

6 §
Planer och program som antas medföra en 

betydande miljöpåverkan
 En betydande miljöpåverkan ska antas för en 
plan eller ett program som krävs i lag eller an-
nan författning enligt 15 § landskapslagen om 
miljökonsekvensbedömning och miljöbedöm-
ning om
  1) genomförandet av planen eller program-
met omfattar den skyldighet att göra en be-
dömning som anges i 24a § i landskapslagen 
(1998:82) om naturvård (Natura 2000-område),
 2) planen eller programmet anger förutsätt-
ningar för projekt som finns förtecknade i bi-
lagorna I och II till Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/92/EU om bedömning av 
inverkan på miljön av vissa offentliga och pri-
vata projekt.
 En betydande miljöpåverkan ska alltid antas 
för en avfallsplan som avses i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall 
och för ett åtgärdsprogram som avses i artikel 
5 i rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot 
att vatten förorenas av nitrater från jordbruk.

7 §
Undersökning om genomförandet av en plan 
eller ett program kan antas medföra en bety-

dande miljöpåverkan
 Vid en bedömning enligt 16 § landskapsla-
gen om miljökonsekvensbedömning och miljö-
bedömning ska identifieringen av omständig-
heter som i det enskilda fallet talar för eller 
emot en betydande miljöpåverkan utgå ifrån
 1) i vilken utsträckning planen eller pro-
grammet
 a) anger förutsättningar för projekt när det 
gäller lokalisering, typ av verksamhet, storlek 
eller driftsförhållanden eller genom att fördela 
resurser,
 b) har betydelse för de miljöeffekter som ge-
nomförandet av andra planer eller program 
medför,
 c) har betydelse för att främja en hållbar ut-
veckling eller för integreringen av miljöaspek-
ter i övrigt, eller
 d) har betydelse för möjligheterna att följa 
miljölagstiftningen,
 2) miljöproblem som är relevanta för planen 
eller programmet,
 3) de sannolika miljöeffekternas och det på-
verkade områdets utmärkande egenskaper,
 4) i vilken utsträckning det går att avhjälpa 
de sannolika miljöeffekterna,
 5) miljöeffekternas gränsöverskridande 
egenskaper,
 6) miljöeffekternas omfattning,
 7) riskerna för människors hälsa eller för 
miljön till följd av allvarliga olyckor eller andra 
omständigheter,
 8) det påverkade områdets betydelse och sår-
barhet på grund av intensiv markanvändning, 
överskridna miljökvalitetsnormer, dess kultur-
värden eller andra utmärkande egenskaper i 
naturen, och
 9) påverkan på områden eller natur som har 
erkänd skyddsstatus nationellt, inom Europe-
iska unionen eller internationellt.

__________

 Denna förordning träder i kraft den 1 sep-
tember 2018.
 Genom denna förordning upphävs landskaps-
förordningen (2012:50) om miljökonsekvensbe-
dömning.

__________



144 År 2018. Nr 00

Nr 33, utgiven från tryckeriet den 31 augusti 2018. 
Mariehamns Tryckeri Ab 2018


