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LANDSKAPSLAG
om ändring av vattenlagen för landskapet Åland
Föredragen för Republikens President den 23 maj 2001
Utfärdad i Mariehamn den 8 juni 2001
I enlighet med lagtingets beslut1)
upphävs i vattenlagen för landskapet Åland
den 12 september 1996 (61/1996) 6 kap. 6 §,
10 §, 11 § 2 och 3 mom., 12 §, 16 § 4 mom. och 30 §,
ändras 4 kap. 3 § 1 mom., 5 kap. 4 § 1 mom.,
5 § 3 mom., 13 § 2 mom., 15 § 2 mom. och 16 §
2 mom., 6 kap. 1 §, 2 § 2 mom., 4 §, 5 § 2 mom.,
7 § 1 mom., 8 § 1 och 2 mom., 11 § 1 mom., 14 §,
16 § 2 och 3 mom., 20 § 1 och 2 mom., 22 § 1 mom.,
25 och 29 §§, 7 kap. 10 § 5 mom., 9 kap. 10 §,
14 kap. 2 §, 3 § 2 och 4 mom. och 4 § samt 15 kap.
1 och 2 §§ och 4 § 1 mom. samt
fogas till 4 kap. en ny 8a §, till 6 kap. 7 § ett
nytt 4 mom. och till 14 kap. 5 § ett nytt 3 mom.
som följer2) :
4 kap.
Allmänna kravbestämmelser
3§
Väsentlig olägenhet
Om vattenföretag eller vattenfarlig verksamhet trots försiktighetsmått enligt 4-7 §§ riskerar att medföra olägenheter som var för sig eller
tillsammans är av väsentlig betydelse får företaget eller verksamheten inte utföras eller bedrivas annat än om nyttan härav klart överstiger skadan eller om undantag gäller enligt
2 mom. Samma gäller om vattenföretag eller
vattenfarlig verksamhet ensam kan medföra
olägenhet som är betydande i förhållande till
dess omfattning.
-------------------------------------

anges de ämnen som är ytvattenfarliga enligt
denna paragraf.
Vattenfarlig verksamhet som kan medföra
att ytvatten förorenas med ytvattenfarligt
ämne får inte utövas om inte alla förebyggande
tekniska åtgärder vidtas som behövs för att
förhindra sådan påverkan på ytvatten. I landskapsförordning kan intas närmare bestämmelser om de förebyggande tekniska åtgärder
som behövs enligt denna paragraf.
5 kap.
Bestämmelser om vattenkvalitet
4§
Kvalitetsnormer
Landskapsstyrelsen skall utfärda sådana
kvalitetsnormer som är behövliga eller lämpliga för att med god säkerhetsmarginal klara de
allmänna förutsättningar för vattenföretag och
vattenfarliga verksamheter som anges i 1 och
2 §§.
-------------------------------------5§
Omprövning och upphävande av kvalitetsnorm
-------------------------------------En utfärdad kvalitetsnorm får upphävas om
den sannolikt är obehövlig från miljöskyddssynpunkt. Landskapsstyrelsen skall innan kvalitetsnormen upphävs redovisa skälen för detta i
en ordning som i tillämpliga delar motsvarar
den som föreskrivs för vattenförbättringsplan
enligt 13-16 §§. En utfärdad kvalitetsnorm som
helt eller delvis innebär tillämpning av bestämmelser som föreskrivits av Europeiska gemenskaperna (EG) kan dock inte till denna del upphävas.

8a §
Ytvattenfarliga ämnen
Direkta utsläpp till ytvatten av ytvattenfarliga ämnen är förbjudna. I landskapsförordning
___________
1
Ls framst. nr 16/1999-2000
Smu bet. nr 1/2000-2001
2
Rådets direktiv: 96/61/EG, EGT nr L 257, 10.10. 1996, s. 26
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13 §
Vattenförbättringsplan
------------------------------------Ansvarig för genomförandet av vattenförbättringsplan är landskapsstyrelsen. Vissa eller samtliga genomförandeuppgifter utom det
slutliga genomförandeansvaret kan delegeras
till en kommun eller hälsonämnden. Om sådan
delegering har skett, skall landskapsstyrelsen
övervaka genomförande och vid behov antingen
skyndsamt ingripa i enskild fråga eller återta
delegeringsbeslutet.
15 §
Rättsverkan av förbättringsplan
------------------------------------Utan tillstånd från miljöprövningsnämnden
får i planen oreglerad markanvändningsåtgärd
eller verksamhet komma till stånd eller ändras
endast om detta är tillåtligt enligt 4 och 6 kap.
samt det är uppenbart att detta varken försvårar genomförandet av planen eller motverkar
planens miljöskyddssyfte. I annat fall skall
tillstånd sökas hos miljöprövningsnämnden
som får ge tillstånd endast om det är utrett att
åtgärden eller verksamheten inte försvårar genomförandet av planen eller motverkar dess
syfte från miljöskyddssynpunkt.
16 §
Utnyttjande av förbättringsöverskott inom
förbättringsplan
------------------------------------Landskapsstyrelsen får i vattenförbättringsplan bestämma att annan vattenförbättrande
åtgärd än som avses i 1 mom., som ger ett
dokumenterat förbättringsöverskott, får utnyttjas efter miljöprövningsnämndens tillstånd. För sådant tillstånd krävs att den sökande i betydande grad har medverkat till förbättringsöverskottet eller att den som har skapat
förbättringsöverskottet medger att sökanden
utnyttjar detta.
6 kap.
Tillståndsprövning
1§
Tillståndsmyndigheten
Tillståndsmyndighet enligt denna lag är
Ålands miljöprövningsnämnd.
2§
Tillstånds- och anmälningsplikt
------------------------------------Om miljöprövningsnämnden konstaterar att
viss verksamhet eller åtgärd för vilken tillstånd
söks skall ske i enlighet med bestämmelserna
i denna lag, kan miljöprövningsnämnden med-

dela sökanden att tillstånd i enlighet med ansökan inte erfordras för verksamheten eller åtgärden om den uppfyller av landskapsstyrelsen
särskilt angivna krav.
4§
Förutsättningar för tillstånd
Tillstånd får ges endast om det är utrett att
denna lags bestämmelser är uppfyllda liksom
bestämmelser som har utfärdats med stöd av
lagen. Om förutsättningar för tillstånd är vidare föreskrivet i landskapslagen om miljöskydd
och miljötillstånd.
5§
Tillstånds rättsverkan
------------------------------------Om tillståndets giltighetstid, tillståndsvillkor, överlåtande av tillstånd samt om tillståndets ändring, återkallande och upphörande bestäms, utöver vad som sägs i detta kapitels 11
och 29 §§, i landskapslagen om miljöskydd och
miljötillstånd. I samma lag föreskrivs även om
rättsverkningarna av tillstånds återkallande
och tidpunkt för verksamhetens nedläggande.
7§
Tillståndsansökan
Ansökan om tillstånd enligt denna lag skall
inlämnas skriftligt i tre exemplar till miljöprövningsnämnden. I ansökan skall, utöver vad som
föreskrivs i övrigt i denna lag eller i annan
tillämplig bestämmelse, tydligt anges
------------------------------------Om ansökans innehåll och utredning kan
närmare föreskrivas i landskapsförordning.
8§
Ansökan om tillstånd till förfogande över
annans egendom
Den som i enlighet med 3 kap. önskar förfoga
över annans egendom för att inleda vattenföretag eller vattenfarlig verksamhet skall ansöka
om detta hos miljöprövningsnämnden senast
sex månader innan företaget eller verksamheten skall inledas.
Förutom vad som stadgas i 7 § skall i sådan
ansökan tydligt anges
------------------------------------c) andra uppgifter som miljöprövningsnämnden behöver för att kunna bedöma om förutsättningarna för tillstånd till förfogande över annans egendom är uppfyllda.
------------------------------------11 §
Tillstånds ändring och återkallande
Tillstånd till vattenfarlig verksamhet eller
vattenföretag kan ändras om utnyttjandet av
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tillståndet annars medför väsentlig miljöpåverkan i allmänna eller enskilda intressen som
inte kunde förutses vid tillståndsprövningen.
Om ändring och återkallande av tillstånd bestäms i övrigt i landskapslagen om miljöskydd
och miljötillstånd.
14 §
Hörande av markägare
Innan miljöprövningsnämnden beviljar tillstånd för vattenföretag för vilket annan tillhörigt mark- eller vattenområde tas i anspråk
skall markägaren höras om inte vattenförrättning skall hållas i enlighet med 14 kap.
16 §
Allmän tillståndsplikt
------------------------------------Tillstånd krävs alltid, oavsett verkningarna
i det enskilda fallet, för uppförande av bro eller
transportanordning i eller över allmän farled
samt anläggande av vatten-, avlopps-, krafteller annan ledning eller tunnel under sådan led.
I landskapsförordning bestäms närmare vilka enskilda vattenföretag och vattenfarliga
verksamheter som kräver tillstånd.
20 §
Särskild tillståndsplikt för grundvattenfarlig
verksamhet
Tillstånd krävs oavsett 18 § för
a) direkta utsläpp till grundvatten av vattenfarliga ämnen,
b) återinfiltration 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
c) konstgjord infiltration till grundvatten.
I landskapsförordning anges vilka ämnen
som är vattenfarliga enligt 1 mom. a) punkten.
------------------------------------22 §
Anmälningsplikt
Industriell eller liknande anläggning som
inte är tillståndspliktig skall anmälas minst en
månad i förväg. Motsvarande anmälningsplikt
gäller även för ändring av verksamhet vid eller
i sådan anläggning, om det finns risk för att
ändringen medför ökad eller ny olägenhet i
omgivningen.
------------------------------------25 §
Tillstånd till byggande
I beslut om tillstånd att uppföra anläggning
eller liknande för ett vattenföretag skall före-

läggas viss tid, högst fem år, inom vilken byggandet skall ha utförts. Har arbetena inte till
väsentliga delar utförts innan den förelagda
tidens utgång förfaller verkan av tillståndet.
Om särskilda skäl föreligger kan tiden för slutförandet av arbetena förlängas på ansökan av
tillståndshavaren.
I fråga om rättsverkningarna av byggnadstillstånd vars verkan förfallit bestäms i landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd.
29 §
Giltighetstid för tillstånd till vattenfarlig
verksamhet
Om tillståndets giltighetstid bestäms i landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd.
Om det som tillståndet avser samtidigt utgör
vattenföretag förfaller tillståndet till vattenföretaget om detta inte kan utnyttjas utan fortsatt tillstånd till vattenfarlig verksamhet och
vattenföretaget därefter inte är till nytta för den
tidigare tillståndshavaren.
7 kap.
Ersättning och inlösen
10 §
Skada orsakad av fartygstrafik m.m.
------------------------------------Om ersättande av skada som förorsakas av
fartygs sammanstötning gäller vad i sjölagen
(FFS 674/1994) är föreskrivet.
------------------------------------9 kap.
Straffbestämmelser
10 §
Brott mot bestämmelse om allmänna
minimikrav
Den som uppsåtligen bryter mot av landskapsstyrelsen utfärdade minimikrav för bestämda åtgärdsslag eller verksamhetsslag enligt 4 kap. 9 § döms för brott mot bestämmelse
om allmänna minimikrav till böter.
14 kap.
Vattenförrättning
2§
Syneförrättning
Om någon i enlighet med 6 kap. 8 § inlämnat
en ansökan om tillstånd till förfogande över
annans egendom i enlighet med 3 kap. skall
miljöprövningsnämnden, om det inte måste
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anses uppenbart obehövligt, besluta att syneförrättning skall hållas.
3§
Diknings- eller bevattningsförrättning
------------------------------------Om i samma ärende syneförrättning skall
hållas i enlighet med 2 § samt diknings- eller
bevattningsförrättning i enlighet med 1 mom.
kan miljöprövningsnämnden på landskapsstyrelsens ansökan besluta att förrättningarna till
vissa delar skall hållas samtidigt varvid förrättningsmännen kan vara gemensamma för
båda förrättningar.
------------------------------------Om förrättning som avses i 1 mom. skall
inlämnas skriftlig ansökan hos landskapsstyrelsen.
4§
Förrättningsmän
För vattenförrättning skall landskapsstyrelsen på miljöprövningsnämndens begäran förordna en förrättningsman att utföra förrättningen. Förrättningsmannen skall vara ingenjör eller annan sakkunnig i det ärendet rör.
För syneförrättning skall landskapsstyrelsen på ansökan från sakägare eller förrättningsman förordna en eller flera biträdande
förrättningsmän att bistå förrättningsmannen. Landskapsstyrelsen kan på ansökan från
sakägare eller förrättningsman förordna en biträdande förrättningsman för diknings- eller
bevattningsförrättning.
Om landskapsstyrelsen är tillståndssökande skall miljöprövningsnämnden förordna förrättningsman respektive en eller flera biträdande förrättningsmän.

5§
Gode män
------------------------------------Om landskapsstyrelsen är tillståndssökande skall miljöprövningsnämnden utse de gode
männen.
15 kap.
Särskilda bestämmelser
1§
Tillståndsmyndighetens handläggning
Vid handläggningen av ett tillståndsärende
iakttas landskapslagen om miljöprövningsnämnden.
2§
Om besvär
Besvär över förrättningsmans och gode mäns
handläggning enligt denna lag och besvär över
beslut som fattats av förrättningsman och gode
män i enlighet med 14 kap. 16 § skall anföras hos
landskapsstyrelsen. Beslutet skall meddelas
på sätt som avses i 14 kap. 16 § 2 mom. Besvär
som avses i detta moment skall inges till landskapsstyrelsen skriftligen i två exemplar inom
30 dagar efter det beslutet kungjorts.
4§
Vattenståndsreglering
Med vattenståndsreglering avses sänkande
eller höjande av vattenståndet i vattenområde.
------------------------------------—————
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
Åtgärder för verkställigheten av denna lag får
vidtas innan lagen träder i kraft.

Mariehamn den 8 juni 2001
ROGER NORDLUND
lantråd
Sune Eriksson
föredragande ledamot
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