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I enlighet med lagtingets beslut1
ändras 29 § 2 mom., 31-33 §§, 36 § 1 mom.
och 41 § 1 mom. landskapslagen (1998:82) om
naturvård samt
fogas till lagen en ny 30a § som följer:
29 §
Definition
------------------------------------Bestämmelserna om täkt tillämpas även på
sprängningsarbete som resulterar i att för platsen betydande mängder material lösgörs.
30a §
Om prövning och prövningsmyndighet
I denna lag finns bestämmelser om tillstånd
och miljögranskning för täktverksamhet. Närmare bestämmelser om när tillstånd respektive
miljögranskning krävs finns i detta kapitel.
I fråga om prövningsmyndighet och förfarande gäller vad som bestäms i landskapslagen
(2008:124) om miljöskydd.
31 §
Krav på tillstånd
Tillstånd krävs för bedrivande av täktverksamhet om den beräknade volymen är minst
100.000 kubikmeter fast massa bergkross eller
minst 50.000 kubikmeter sand eller grus.
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32 §
Krav på miljögranskning
Miljögranskning krävs för öppnande av annan täkt än sådan som avses i 31 §.
Miljögranskning enligt 1 mom. krävs inte för
öppnande av sådan täkt som sker för husbehov
eller som grundar sig på ett tillstånd av myndighet eller på plan som antagits eller fastställts
av myndighet.
Oavsett vad som stadgas i 2 mom. krävs dock
miljögranskning för öppnande av husbehovstäkt som innefattar sprängningsarbete som
resulterar i att för platsen betydande mängder
material lösgörs.
33 §
Tillsynsmyndighet och tillsyn
Om tillsynsmyndighet och tillsyn i enlighet
med detta kapitel stadgas i landskapslagen om
miljöskydd.
36 §
Landskapets inlösningsskyldighet
Har en ansökan om tillstånd eller miljögranskning avslagits för att täktverksamheten
står i strid med aktsamhetsreglerna i 30 § genom ett laga kraft vunnet beslut, är landskapet
skyldigt att lösa in området i fråga om fastig-
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hetsägaren kräver det, såvida området inte kan
användas för jord- eller skogsbruk, byggande
eller motsvarande ändamål som medför skälig
nytta.
-------------------------------------

eller fauna skall, om inte överträdelsen anses
vara ringa, dömas för naturvårdsbrott till böter
eller till fängelse i högst två år.
------------------------------------_________

41 §
Naturvårdsbrott
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
1) bryter mot en fredningsbestämmelse som
avser växt- eller djurart vilken har förklarats
som särskilt skyddsvärd,
2) i strid med 16 § 3 mom. ändrar en biotop
vilken har förklarats som särskilt skyddsvärd
eller
3) i strid med 19 § i naturen planterar en
växtart eller släpper ut en djurart som inte
utgör ett naturligt inslag i landskapets flora

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
Ärenden som har inletts gällande täkttillstånd och övervakning av verksamhet som avses i 6 kap. före denna lag träder i kraft samt
handlingar som behövs för tillsynen i enlighet med 6 kap. överförs till Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet när denna lag träder i
kraft. En verksamhet som genom denna lag blir
miljötillstånds- eller miljögranskningspliktig
och som har ett gällande täkttillstånd behöver
inte miljötillstånd eller beslut med anledning
av miljögranskning före täkttillståndet gått ut.
_________
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