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LANDSKAPSFÖRORDNING
om avhjälpande av vissa miljöskador

Utfärdad i Mariehamn den 3 december

Med stöd av 5 § landskapslagen (2009:56) om
tillämpning i landskapet Åland av lagen om
avhjälpande av vissa miljöskador, 2a § 3 mom.
landskapslagen (1998:82) om naturvård, sådant
det lyder i landskapslagen 2009/57, samt 31b §
landskapslagen (2008:124) om miljöskydd, sådan den lyder i landskapslagen 2009/58, föreskrivs:
1§
Bedömning av negativa effekter
på arter eller biotoper
Vid bedömningen av en negativ effekts betydelse för en arts eller en biotops skyddsnivå ska
en jämförelse göras mellan
1) den skyddsnivå som arten eller biotopen
har i skadat tillstånd och de funktioner som
arten eller biotopen har i det tillståndet till
förmån för andra naturresurser och
2) den skyddsnivå och de funktioner som
arten eller biotopen skulle ha haft vid skadetillfället om inte skadan hade uppstått.
Bedömningen ska i den utsträckning det är
möjligt göras med mätbara uppgifter om

1) antalet individer, deras täthet eller utbredningsområde,
2) de skadade enskilda individernas eller det
skadade områdets funktion i förhållande till bevarandet av arten eller biotopen, med utgångspunkt från artens eller biotopens sällsynthet
och dess naturliga utbredning inom skadeplatsens närområde och i hela landskapet,
3) artens livskraft och förmåga till förökning
eller biotopens förmåga till återbildning och
4) förmågan hos arten eller biotopen att, kort
tid efter det att skadan har uppstått, återhämta sig utan hjälpåtgärder till ett tillstånd
som endast genom artens eller biotopens egen
dynamik leder till en skyddsnivå som är minst
lika hög som innan skadan uppstod.
2§
Effekter som inte betraktas som betydande
En negativ effekt på en arts eller en biotops skyddsnivå ska inte betraktas som betydande
1) om den negativa effekten är mindre än
en naturlig variation som kan anses vara nor-
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mal för artens eller biotopens skyddsnivå eller
funktioner för andra naturresurser,
2) i den mån den negativa effekten har en
naturlig orsak,
3) i den mån den negativa effekten har orsakats av en verksamhet eller åtgärd som direkt
hänger samman med eller är nödvändig för
skötseln och förvaltningen av det berörda området eller
4) om arten eller biotopen, kort tid efter det
att skadan har uppstått, kommer att återhämta sig utan hjälpåtgärder till det tillstånd som
arten eller biotopen skulle ha haft vid skadetillfället om skadan inte hade uppstått eller
till ett tillstånd som endast genom artens eller
biotopens egen dynamik leder till en skyddsnivå som är minst lika hög som innan skadan
uppstod.
3§
Bedömning av negativ
miljöpåverkan på vatten
Vid bedömningen av betydelsen av negativ
miljöpåverkan på vatten beaktas
1) halten av sådana vattenfarliga ämnen som
avses i 1 § vattenförordningen (1996:77) för
landskapet Åland,
2) en avsevärd försämring av ytvattnets ekologiska kvalitet samt
3) en avsevärd försämring av de kvantitativa
egenskaperna hos en grundvattenförekomst.
4§
Kompletterande och kompenserande
hjälpåtgärder
Kompletterande och kompenserande hjälpåtgärder ska i första hand inriktas på naturresurser eller naturresursfunktioner som till
sin typ, kvalitet och omfattning motsvarar den
skadade naturresursen eller naturresursfunktionen. Om detta inte är möjligt inriktas hjälpåtgärderna på alternativa naturresurser eller
naturresursfunktioner.
Omfattningen av de kompletterande och
kompenserande hjälpåtgärderna bestäms genom en uppskattning av värdet på den förlorade naturresursen eller naturresursfunktionen.
Om det inte är möjligt att i detalj fastställa omfattningen av kompletterande och kompenserande åtgärder inom rimlig tid eller till skäliga
kostnader, kan hjälpåtgärderna bestämmas så
att kostnaderna för dessa motsvarar det uppskattade värdet av de förlorade naturresurserna eller naturresursfunktionerna.
De kompletterande och kompenserande
hjälpåtgärderna väljs ut så att de ger ytterligare naturresurser och naturresursfunktioner
på det skadade området eller på annan plats.
Vid valet av åtgärder beaktas tidspreferen-

serna och den tid det tar att genomföra åtgärderna. Om kompletterande hjälpåtgärder
vidtas utanför skadeplatsen ska området i mån
av möjlighet ha en geografisk anknytning till
det skadade området.
5§
Bedömning av alternativa hjälpåtgärder
När det finns alternativa hjälpåtgärder ska
varje alternativ bedömas med utgångspunkt
från bästa tillgängliga teknik och med hänsyn
till
1) åtgärdens effekter på människors hälsa
och säkerhet,
2) kostnaden för att genomföra åtgärden,
3) sannolikheten för att åtgärden blir framgångsrik,
4) i vilken utsträckning åtgärden förebygger
framtida skador,
5) i vilken utsträckning åtgärden innebär risk
för att ytterligare skador uppstår,
6) i vilken utsträckning åtgärden gynnar naturresursen och dess funktioner,
7) i vilken utsträckning åtgärden tillgodoser
berörda sociala, ekonomiska och kulturella intressen och särskilda lokala intressen,
8) den tid som krävs för åtgärden att avhjälpa
skadan,
9) i vilken utsträckning åtgärden leder till att
den plats där skadan uppstod återställs samt
10) om åtgärden vidtas på en annan plats, hur
åtgärden anknyter geografiskt till den plats där
skadan uppstod.
6§
Kombination av hjälpåtgärder
Vid valet av hjälpåtgärder kan även sådana
primära hjälpåtgärder väljas som inte helt återställer den skadade naturresursen eller naturresursfunktionen i dess ursprungliga tillstånd
eller som kräver längre tid för genomförande.
Sådana åtgärder får enbart väljas om det samtidigt vidtas sådana kompletterande och kompenserande hjälpåtgärder som gör det möjligt
att uppnå en nivå som motsvarar det ursprungliga tillståndet för naturresurserna eller naturresursfunktionerna. Bestämmelser om valet av
kompletterande och kompenserande åtgärder
finns i 4 och 5 §§.
7§
Myndighetens kostnader
Som kostnader för myndigheten som verksamhetsutövaren ska svara för kan beaktas
kostnader för
1) utredningar som krävs för att fastställa skadan och det överhängande hotet om en
skada,
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2) utredningar som krävs för att fastställa de
alternativa hjälpåtgärderna,
3) utredningar som krävs för val av hjälpåtgärder,
4) nödvändig uppföljning av de hjälpåtgärder
som vidtagits.
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8§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 januari
2010.
________

Mariehamn den 3 december 2009
VIVEKA ERIKSSON
lantråd
Katrin Sjögren
föredragande ledamot
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