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2.

LANDSKAPSLAG
om ändring av landskapslagen om miljöskydd
I enlighet med lagtingets beslut
ändras 10 § 1 mom. a punkten, 14a §, 18 § 1 mom., 19 § 2 mom., 26c § 4 mom., 27 §
2 mom., 30 § 3 mom., 40 § och 52 § 1 mom. landskapslagen (2008:124) om miljöskydd,
varav 10 § 1 mom. a punkten och 26c § 4 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2015/14,
14a § sådan den lyder i landskapslagen 2018/43, 18 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2012/80, samt
fogas till lagens till 10 § nya 3-6 mom. varvid nuvarande 3 och 4 mom. blir 7 och
8 mom. och till lagen en ny 10a § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

10 §
Krav på tillstånd och miljögranskning
Tillstånd krävs för verksamhet som förutsätter tillstånd enligt
a) vattenlagen (1996:61) för landskapet
Åland, nedan vattenlagen,
----------------------------Nytt 3 mom.

10 §
Krav på tillstånd och miljögranskning
Tillstånd krävs för verksamhet som förutsätter tillstånd enligt
a) vattenlagen (0000:00) för Åland,
nedan vattenlagen
-----------------------------Tillstånd för utförande av vattenverksamhet och förfogande över annans
egendom krävs om genomförandet berör
enskild rättsinnehavares rätt och inte
samtliga berörda rättsinnehavare godkänt åtgärden. Tillstånd krävs dessutom
alltid för utförande av vattenverksamhet
om vattenverksamhet innebär
a) anläggande av bro, tunnel eller annan transportanordning i, över eller under allmän farled,
b) utläggande eller upptagning av ledning eller kabel i allmän farled om inte
godkännande till företaget från den
myndighet som har att övervaka farleden har inhämtats,
c) annan med a och b punkterna jämförbar olägenhet för samfärdseln,
d) tagande av ytvatten ur sötvattenområde då det sammanlagda uttaget,
varvid flera anläggningars uttag ur
samma
vattenförekomst
räknas
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Nytt 4 mom.

Nytt 5 mom.

Nytt 6 mom., varvid nuvarande 3 och
4 mom. blir nya 7 och 8 mom.
-----------------------------

Ny paragraf

samman, överstiger 200 000 kubikmeter
vatten per år,
e) täkt av mer än 10 000 kubikmeter
grundvatten per år, varvid flera anläggningars uttag ur samma vattenförekomst
räknas samman,
f) byggande, fyllning, pålning, grävning, muddring, sprängning eller rensning i vattenområde om den bottenyta
som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till mer än 500 kvadratmeter,
g) anläggande av våtmark över 5 hektar,
h) markavvattning av mer än 5 hektar undantaget dränering av jordbruksmark genom täckdikning med dräneringsrör som har en största diameter om
300 millimeter av jordbruksmark eller
i) uppdämning av mer än 20 000 kubikmeter vatten per år från samma avrinningsområde.
Tillstånd krävs för tillförsel av övergödande ämnen direkt i ytvatten från
a) fiskodling med en produktion om
20 ton fisk per år,
b) reningsverk med en kapacitet som
uppgår till 900 personekvivalenter eller
c) annan verksamhet vars teoretiska
årliga belastning på vattenmiljön uppgår
till 200 kilogram fosfor eller 1 500 kilogram kväve.
Tillstånd krävs för
a) utsläpp till ytvatten av ämnen och
materia som kan medföra yt-vattenfarlig
förorening,
b) direkta utsläpp till grundvatten av
ämnen som kan medföra grundvattenfarlig förorening,
c) återinföring till samma vattenförande lager av vatten som använts geotermiskt, vatten från gruva och dagbrott
samt vatten som har pumpats ut i samband med byggnads- och anläggningsarbeten samt för
d) konstgjord infiltration till grundvatten.
I landskapsförordning anges de ytoch grundvattenfarliga ämnen som kräver tillstånd enligt denna paragraf.
------------------------------

10a §
Miljögranskning av avloppsanläggningar
Miljögranskning krävs för hushållseller motsvarande avloppsvatten med en
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maximal belastning mot svarande högst
900 personekvivalenter.
Miljögranskning krävs inte för avloppsanläggningar för hushålls- eller
motsvarande avloppsvatten med en maximal belastning mot svarande högst 50
personekvivalenter om landskapsregeringen genom landskapsförordning
meddelat närmare bestämmelser om reningsanordningar och metoder för rening av avloppsvatten samt om andra
miljöskyddskrav som ska gälla för anläggningarna och samtidigt beslutat att
miljögranskning inte behövs. För sådana
anläggningar krävs kommunalt avloppstillstånd. För beviljande av kommunalt
avloppstillstånd krävs att sökanden kan
visa att bestämmelserna meddelade med
stöd av denna bestämmelse är uppfyllda.

14a §
Registrering och publicering av uppgifter
gällande medelstora energiproducerande
enheter och anläggningar
Prövningsmyndigheten ska föra ett register över uppgifter om miljögranskningspliktiga och tillståndspliktiga medelstora
energiproducerande enheter och anläggningar. De uppgifter som avses i bilaga 1 i
Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2015/2193 om begränsning av utsläpp
till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar ska med
undantag för personuppgifter publiceras på
myndighetens webbplats. Närmare bestämmelser om registret utfärdas av landskapsregeringen genom landskapsförordning.

14a §
Miljöregistret
Prövningsmyndigheten för ett miljöregister i vilket registreras information
om av myndigheteten handlagd reglerad
verksamhet. I registret ska noteras
1) uppgifter om ansökan och prövning samt om fastställda villkor för beviljade vattenverksamhet i enlighet med
14 § 13 punkten, 137 § och 6 kap. vattenlagen samt
2) i enlighet med 100 § vattenlagen
uppgifter om de vattenförekomster som
används för vattentäkt.
De i 1 mom. avsedda uppgifterna ska
med undantag för personuppgifter publiceras på myndighetens webbplats.
Prövningsmyndigheten myndigheten
ansvarar för miljöregistrets innehåll och
funktion. Bestämmelser om registeransvar finns i landskapslagen (2007:88) om
behandling av personuppgifter inom
landskaps- och kommunalförvaltningen.
På den information som registreras tilllämpas bestämmelserna i landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars
offentlighet. Utöver vad som föreskrivs i
landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet får uppgifter ur miljöregistret lämnas ut i på ett säkert och tillförlitligt sätt som är lämpligt för ändamålet.
Landskapsregeringen kan i landskapsförordning besluta närmare bestämmelser om de i 1 mom. avsedda uppgifterna som ska noteras registret.
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18 §
Tillståndets innehåll och giltighetstid
I ett beslut om tillstånd ska noggrant
anges tillståndshavaren, den verksamhet
tillståndet avser, platsen för verksamheten
och eventuella utsläppspunkter samt de
villkor som ska gälla för verksamheten.
Avser beslutet rätt till förfogande över annans egendom enligt 3 kap. vattenlagen,
ska särskilt anges vilken rätt som medges
och de särskilda villkor som ska gälla för
utnyttjande av denna samt i tillämpliga fall
fastställas överenskommelse om ersättning.
Avser tillståndet rätten att avskilja koldioxid ska det i tillståndet anges vilka särskilda villkor som ska gälla så att kraven i
bestämmelserna om koldioxidströmmar i 5
och 6 §§ lagen om avskiljning och lagring
av koldioxid (FFS 416/2012) uppfylls.
(2012/80)
-----------------------------

18 §
Tillståndets innehåll och giltighetstid
I ett beslut om tillstånd ska noggrant
anges tillståndshavaren, den verksamhet
tillståndet avser, platsen för verksamheten
och eventuella utsläppspunkter samt de
villkor som ska gälla för verksamheten. Avser beslutet rätt till förfogande över annans
egendom enligt 4 kap. vattenlagen, ska särskilt anges vilken rätt som medges och de
särskilda villkor som ska gälla för utnyttjande av denna samt i tillämpliga fall fastställas överenskommelse om ersättning.
Avser tillståndet rätten att avskilja koldioxid ska det i tillståndet anges vilka särskilda villkor som ska gälla så att kraven i
bestämmelserna om koldioxidströmmar i 5
och 6 §§ lagen om avskiljning och lagring
av koldioxid (FFS 416/2012) uppfylls.

19 §.
Tidpunkt för inledande av verksamheten
----------------------------Verkställighet enligt 1 mom. får inte beviljas för beslut om tillstånd enligt 3 kap.
vattenlagen om tillstånd till förfogande
över annans egendom. Besvärsmyndigheten kan förbjuda verkställighet av tillståndsbeslutet.

19 §
Tidpunkt för inledande av verksamheten
-----------------------------Verkställighet enligt 1 mom. får inte beviljas för beslut om tillstånd enligt 4 kap.
vattenlagen om tillstånd till förfogande
över annans egendom. Besvärsmyndigheten kan förbjuda verkställighet av tillståndsbeslutet.

26c §
Villkor om uppföljning och kontroll
----------------------------I villkor som gäller kontrollen av verksamhetens påverkan på vattnen och den
marina miljön ska hänsyn tas till vad som
ansetts behövligt för övervakningen i sådana övervakningsprogram som avses i
5 kap. 18 § vattenlagen. Uppgifterna från
kontrollen av verksamheten kan utnyttjas
vid övervakningen och utarbetandet av förvaltningsplaner enligt 5 kap. vattenlagen.

26c §
Villkor om uppföljning och kontroll
-----------------------------I villkor som gäller kontrollen av verksamhetens påverkan på vattnen och den
marina miljön ska hänsyn tas till vad som
ansetts behövligt för övervakningen i sådana övervakningsprogram som avses i
5 kap. vattenlagen. Uppgifterna från kontrollen av verksamheten kan utnyttjas vid
övervakningen och utarbetandet av förvaltningsplaner enligt 5 kap. vattenlagen.

27 §
Tillsyn och tillsynsmyndighet
----------------------------Tillsynsmyndighet enligt denna lag är
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.
Kommunen är tillsynsmyndighet för verksamhet som förutsätter kommunalt

27 §
Tillsyn och tillsynsmyndighet
-----------------------------Tillsynsmyndighet enligt denna lag är
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.
Kommunen är tillsynsmyndighet för

------------------------------
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avloppstillstånd enligt 6 kap. 20 § 2 mom.
vattenlagen.

verksamhet som förutsätter kommunalt avloppstillstånd enligt 52 § denna lag.

-----------------------------

------------------------------

30 §
Åtgärder vid åsidosättande av övriga
bestämmelser
----------------------------Tillsyn enligt denna paragraf omfattar
inte rådighetsfrågor som regleras i 2 kap.
vattenlagen.

30 §
Åtgärder vid åsidosättande av övriga
bestämmelser
-----------------------------Tillsyn enligt denna paragraf omfattar
inte rådighetsfrågor som regleras i 3 kap.
vattenlagen.

40 §
Straffbestämmelser i speciallagar
Begås ett brott som avses i 9 kap. vattenlagen tillämpas i första hand bestämmelserna i nämnda kapitel och landskapslag.
Straffbestämmelserna i renhållningslagen
tillämpas vid sidan av bestämmelserna i
detta kapitel.

40 §
Straffbestämmelser i speciallagar
Begås ett brott som avses i 13 kap. vattenlagen tillämpas i första hand bestämmelserna i nämnda kapitel och landskapslag.
Straffbestämmelserna i renhållningslagen
tillämpas vid sidan av bestämmelserna i
detta kapitel.

52 §
Miljögranskningsplikt
Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning besluta att verksamhet
som medför risk för negativ miljöpåverkan
som inte är ringa inte får bedrivas utan föregående miljögranskning.

52 §
Miljögranskningsplikt
Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning besluta att verksamhet
som medför risk för negativ miljöpåverkan
som inte är ringa inte får bedrivas utan föregående miljögranskning. För vattenverksamhet som avses i vattenlagen kan
landskapsregeringen i landskapsförordning besluta om miljögranskning för utförande av en vattenverksamhet krävs
för ett företag som kan medföra
1) fara för människors hälsa,
2) betydande förändringar i naturförhållanden eller livsvillkor för i naturen
levande organismer,
3) fara för översvämning eller vattenbrist som avses i vattenlagen,
4) betydande olägenhet för fiskens
vandring eller möjlighet till fortplantning som avses i landskapslagen
(1956:39) om fiske i landskapet Åland,
5) försämring av vattenekosystemets
förmåga till anpassning, utveckling eller
återhämtning,
6) försämring av vattenstatus eller
äventyrande av miljöstatus i marina vatten, eller
7) betydande minskning av naturskönhet, trivsel i omgivningen, kulturvärden eller rekreationsmöjligheter.
------------------------------

-----------------------------

6

__________________
Denna lag träder i kraft den
I 14 kap. § vattenlagen (0000:00) för
Åland finns bestämmelser om tillstånd och
miljögranskning som, i enlighet med denna
lag, har prövats med stöd av den tidigare
vattenlagen (1996:61) för landskapet
Åland.
__________________

