
ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2020 Nr 31

Nr 31

LANDSKAPSFÖRORDNING

om ändring av vattenförordningen för landskapet Åland

FöUtfärdad i Mariehamn den 6 februari 2020

 Med stöd av 5 kap. 18 § 4 mom. och 21 § 
5 mom. vattenlagen (1996:61) för landskapet 
Åland fogas till vattenförordningen (2010:93) 
för landskapet Åland en ny 15a § som följer1:

15a §
Övervakningsprogram för marina vatten

 Landskapsregeringen ska för marina vatten 
fastställa vägledande miljömål i syfte att steg-
vis uppnå målen enligt 5 kap. 21 § 1 mom. vat-
tenlagen med beaktande av kraven i bilaga III 
och IV i marindirektivet. Innan miljömålen är 
fastställda ska hänsyn tas till befintliga mål på 
nationell nivå, unionsnivå samt internationell 
nivå samt samordning ske med organisationer 
och myndigheter utanför landskapet i enlighet 
med 5 kap. 26 § vattenlagen.
 På grundval av den inledande bedömning 
enligt 5 kap. 19a § vattenlagen ska landskapsre-
geringen för varje berörd marin region eller del-
region, fastställa en allsidig uppsättning miljö-
mål och tillhörande indikatorer för de marina 
vattnen som vägledning för de framsteg som 

ska uppnås för en god miljöstatus i den marina 
miljön, med beaktande av de vägledande för-
teckningar över belastning och påverkan som 
anges i tabell 2 i bilaga III till marindirekti-
vet och över grundläggande förhållanden som 
anges i bilaga IV. Hänsyn ska tas till fortsatt 
tillämpning av tillämpliga befintliga miljömål, 
fastställda på nationell nivå, unionsnivå eller 
internationell nivå för samma vatten och se 
till att dessa mål överensstämmer med var-
andra och att största möjliga hänsyn tas till 
gränsöverskridande inverkan och gränsöver-
skridande faktorer som är av betydelse. Med 
miljömål avses ett kvalitativt eller kvantitativt 
påstående om det eftersträvade tillståndet för 
olika delar av, och belastningar och påverkan 
på, marina vatten för varje marin region eller 
delregion.

_________

 Denna förordning träder i kraft den 1 mars 
2020.

_________

Mariehamn den 6 februari 2020

VERONICA THÖRNROOS
lantråd

      
 A n n e t t e  H o l m b e r g - J a n s s o n
 föredragande minister

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG, EUT nr L 164, 25.6.2008, s. 19
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