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Den trettonde lagsamlingen
Den föreliggande upplagan av Ålands lagsamling är 
den trettonde i ordningen och innehåller författningar 
publicerade i Ålands författningssamling t.o.m. ÅFS 
2017/36.

För att ett samhälle ska vara rättvist och fungera väl 
behövs att de demokratiskt antagna reglerna är lättill-
gängliga för var och en. I syfte att så många personer 
som möjligt ska kunna ta del av regelverket publi- 
ceras lagböcker, som är sammanställningar av reg-
lerna i samhället. Denna lagbok, Ålands lagsamling, 
innehåller sådana regler som är specifika för Åland. 

En genomläsning av Ålands lagsamling klargör 
både vad som är Ålands egenart och vilket intrikat 
samspel som det finns mellan den åländska land-
skapslagstiftningen och den finska rikslagstiftningen. 
En jämförelse mellan författningarna i den nya lag-
samlingen och författningarna i tidigare upplagor vi-
sar hur mycket vårt samhälle har utvecklats.

Lagsamling både för tryck och internet
Det tekniska tillvägagångssättet vid framställningen 
av 2017 års lagsamling är annorlunda än vad det har 
varit tidigare. Författningarna, som ingår i lagsam-
lingen, har överförts till XML-format av Erik Lund-
berg, Pia Grüssner, Diana Lönngren och Ida Ericson. 
Avsikten är att XML-filerna ska kunna användas både 
för en tryckt lagsamling och för en framtida uppdate-
rad elektronisk lagsamling.

Ombrytning och tryckning av lagsamlingen har 
skötts av Stibo Graphic A/S.

I samband med utgivningen av denna lagsamling 
i bokform publiceras även en PDF-version via land-
skapsregeringens webbplats www.regeringen.ax.

Det kan förekomma fel i lagsamlingen. Enda sättet 
att få fullständig och korrekt kunskap om författning-
arna är att ta del av ÅFS i pappersform. Användare 
som hittar fel i lagsamlingen ombeds kontakta utgiva-
ren per e-post på Lagberedningen.Mail@regeringen.ax.

Lagsamlingens disposition
Lagsamlingen har i huvudsak samma systematik 
som 2012 års upplaga. Några författningar har dock 
flyttats inom sina respektive avsnitt. Sedan den förra 
lagsamlingen gavs ut har ett stort antal författningar 
tillkommit samtidigt som många andra författningar 
har upphört att gälla. Medan avsnitten A till O i 2012 
års lagsamling innehöll 384 författningstexter är det 

409 författningstexter som ingår i avsnitten A till O 
i 2017 års lagsamling. Nytillkomna författningar har 
placerats där de logiskt ansetts höra hemma och en 
omnumrering har därför gjorts. Förteckningen över 
internationella fördrag har kompletterats med fördrag 
som bifallits sedan 2012 års lagsamling utkom.

Hänvisningar till författningar och rättsfall
Under vissa paragrafer i författningarna finns det 
författningshänvisningar, rättsfallshänvisningar eller 
kommentarer. I denna upplaga har hänvisningar till 
riksförfattningar enbart gjorts med FFS-nummer och 
inte såsom tidigare till avsnitt i lagböckerna “Finlands 
Lag” och “Skatteförfattningarna”. Skälet är att inter-
net numera används i större utsträckning än tidigare 
och att det är enkelt att hitta riksförfattningarna i den 
kostnadsfria internettjänsten Finlex. Av utrymmesskäl 
finns det inte heller hänvisningar under paragraferna 
till landskapsförfattningarnas bokstavsbeteckningar i 
lagsamlingen. Förhoppningen är att läsaren ändå ska 
kunna hitta rätt landskapsförfattning genom att söka 
efter ÅFS-numret i författningsregistret. Rättsfalls-
materialet har kompletterats med nytillkomna avgö-
randen av högsta domstolen och högsta förvaltnings-
domstolen.

Miljö
Lagsamlingen är tryckt på papper med FSC-certifikat, 
där pappersfibrerna kan spåras till ett hållbart skogs-
bruk. Tryckningen har skett hos ett företag som inne-
har spårbarhetscertifikat för FSC och PEFC märk-
ning av trycksaker samt är miljöcertifierat enligt ISO 
14001 och registrerat enligt EU:s miljölednings- och 
miljörevisionsordning EMAS. 

Stort tack till alla som har medverkat
Medan jag redigerat materialet till lagsamlingen har 
jag rådfrågat vik. lagberedningschef Hans Selander, 
lagberedare Diana Lönngren, byråsekreterare Pia 
Grüssner och webmaster Ida Ericson. Pia Grüssner, 
som har en lång erfarenhet av att arbeta med lagsam-
lingen, har hjälpsamt och tålmodigt svarat på alla 
frågor som jag har haft. Hans Selander och Diana 
Lönngren har gett mig kunniga och förnuftiga råd 
samt hjälpt mig att göra olika praktiska avvägning-
ar beträffande innehållet i lagsamlingen. Ida Ericson 
har varit till stor nytta för projektet genom sin aldrig 
sviktande entusiasm för XML, sin förmåga att skapa

Förord till Ålands lagsamling 2017
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datatekniska lösningar samt sina tydliga muntliga och 
skriftliga instruktioner beträffande bearbetning av 
XML-filer. Stort tack till de ovannämnda samt även 
till alla andra som på olika sätt har medverkat till lag-
samlingens tillkomst!

Mariehamn, maj 2018.

Sara Karlman
Redaktör för Ålands lagsamling
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Lagsamlingens innehåll
Denna lagsamling innehåller de flesta av de gällande 
landskapslagarna och landskapsförordningarna samt 
en del beslut av permanent karaktär från landskapsre-
geringen. Några få landskapslagar eller -förordningar 
har utelämnats för att de saknar betydelse eller för att 
de delvis strider mot senare tillkommen lagstiftning 
och ännu inte förnyats. Författningar som utelämnats 
har beaktats i sakregistret och i finstilt text under re-
levanta författningstexter. Samtliga gällande överens-
kommelseförordningar finns med. Riksförfattningar, 
som genom landskapslag eller landskapsförordning 
gäller i landskapet, finns av utrymmesskäl inte med 
i lagsamlingen. Beträffande riksförfattningarna anges 
FFS-nummer. 

Indelning och beteckningar
Författningarna är grupperade i avsnitt (från A till O), 
som sedan tidigare har tagits fram med utgångspunkt 
från behörighetsområden i 18 § i självstyrelselagen.

Varje författning har en beteckning som består av 
avsnittets bokstavsbeteckning och en siffra för ord-
ningsföljden inom avsnittet. Beteckningarna återfinns 
i innehållsförteckningen, det alfabetiska sakregistret 
och det kronologiska registret, så att författningen lätt 
ska kunna hittas.

Författningsrubriker och hänvisningar
I författningsrubriken anges författningens fullständi-
ga namn med utfärdandeårtalet och numret i Ålands 
författningssamling (ÅFS) inom parentes efter för-
fattningstypen, t.ex. ”Självstyrelselag (1991:71) för 
Åland”. Samma sätt att hänvisa till originalförfatt-
ningar finns i löpande text. Författningsändringar 
skrivs däremot med snedstreck mellan årtal och num-
mer, t.ex. (2004/11). Parentes används vid hänvisning 
till ÅFS-nummer och FFS-nummer.

Beteckning Författningstyp Utfärdandeår o. -nummer
    I                      I                                  I

A 1   Självstyrelselag (1991:71) för Åland
(FFS 1144/1991) (FFS 1556/1994) (FFS 520/1996) 
(FFS 75/2000) (FFS 68/2004) (FFS 847/2009) 
(FFS 1176/2009) (FFS 1115/2011) (FFS 1084/2015)

1 kap. Allmänna stadganden

1 §. Självstyrelse för Åland
Landskapet Åland tillkommer självstyrelse en-

ligt vad som stadgas i denna lag.

Författningarnas ingress har utelämnats. Ikraftträ-
delsebestämmelser utan paragrafnummer har enbart 
medtagits om de är av särskilt intresse.

Författningsändringar och hänvisningar
Författningsändringar markeras i texten på följande sätt:

När en hel paragraf har ändrats eller fogats till för-
fattningen, anges detta genom att årtal och nummer i 
författningsserien anges inom parentes efter paragraf-
tecknet.

Hel paragraf har ändrats eller fogats
                  I

16 §. (2004/11) Landskapsregeringen
Landskapsregeringen utses på det sätt som före-

skrivs i landskapslag.

När en ändring eller ett tillägg endast gäller ett visst 
moment, anges detta med motsvarande parentes ome-
delbart efter momentet.

Över förslag till överenskommelseförordning-
ar skall utlåtande av Ålandsdelegationen begäras. 
Överenskommelseförordningar utfärdas av repu-
blikens president. (1995/6)
                                                         I
                                Momentändring

Gällande ändringar av punkter så kommer parente-
sen genast efter ifrågavarande punkter.

Punktändring vid 18 § 1)

18 §. Landskapets lagstiftningsbehörighet
Landskapet har lagstiftningsbehörighet i fråga 

om
1) (2004/11) lagtingets organisation och uppgif-

ter samt val av lagtingets ledamöter; landskapsre-
geringen och under denna lydande myndigheter 
och inrättningar,

Vid rubrikändring finns uppgifterna omedelbart ef-
ter rubriken.

Klammer kring en benämning eller en hänvisning 
i författningstexten visar att textavsnittet blivit för-
åldrat men ännu finns kvar i äldre författningar. Hän-
visningen kan vara till en författning som är upphävd 
eller inte tillämpas och namn på myndigheter och lik-
nande kan ha ändrats eller inte existera längre. I några 
fall anges en förklaring under paragrafen.

Råd för användningen av lagsamlingen

2a kap. Leverans av el (1999/43)
                                                         I
                                               Rubrikändring
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Föråldrad benämning/hänvisning
                            I

1 §. Vid [landstingets] kansli finns en sekreterar-
tjänst och en kanslisttjänst samt i övrigt de tjänster 
och [befattningar] som anges i [landstingets] 
arbetsordning. Såvida arbetsordningen det medger 
kan vid kansliet anställas även personal i arbetsav-
talsförhållande.

Finstilta texter efter lagrum innehåller anmärkning-
ar, författningshänvisningar och rättsfallshänvisning-
ar som är relevanta för textavsnittet.

14 §. Landskapsförordning
[Landskapsstyrelsen] kan i landskapsförordning 

utfärda kompletterande bestämmelser om ansökan 
och beviljande av jordförvärvstillstånd.

Se LF (2003:70) om jordförvärvstillstånd.
                        I
Anmärkning med hänvisningar, m.m.
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AO = Arbetsordning för Ålands lagting

F = Förordning

FFS = Finlands författningssamling

HD = Högsta domstolen

HFD = Högsta förvaltningsdomstolen

L = Lag 

LF = Landskapsförordning

LL = Landskapslag

LO = Lagtingsordning för Åland

PBF = Plan- och byggförordning för landskapet Åland

PBL = Plan- och bygglag för landskapet Åland

RPF = Republikens presidents förordning 

SjL = Självstyrelselag för Åland

SRF = Statsrådets förordning

ÅFS = Ålands författningssamling

ÅLRB = Ålands landskapsregerings beslut

När landskapslagar och landskapsförordningar nämns i det alfabetiska sakregistret är deras rubrik i många fall 
förkortad, exempelvis genom utelämnande av ”i landskapet Åland”.

Förkortningar
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