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I enlighet med lagtingets beslut1 fogas till
landskapslagen (1998:82) om naturvård en ny
24b § samt till lagens 37 § ett nytt 3 mom., varvid nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer2:
24b §
Beviljande av tillstånd samt godkännande och
fastställande av planer
Den myndighet som avses i 24a § får inte
bevilja tillstånd att genomföra ett projekt eller
godkänna eller fastställa en plan, om bedömningsförfarandet enligt 24a § 1 och 2 mom. visar
att genomförandet av planen eller projektet i
betydlig utsträckning försämrar ett områdes
naturvärden vilket enligt Europeiska gemenskapernas kommission har ett gemenskapsintresse, och som av landskapet har givits ett
sådant skydd som avses i 21 § 1 mom. eller 22 §.
Utan hinder av 1 mom. får ett tillstånd dock
beviljas eller en plan godkännas eller fastställas om landskapsregeringen beslutar att det
ska genomföras av ett skäl som är tvingande på
grund av ett väsentligt allmänt intresse och det
1

2

inte finns någon alternativ lösning. En ytterligare förutsättning för ett sådant beslut är, i de
fall det finns en prioriterad naturtyp eller prioriterad art enligt bilaga I eller II i EG-direktivet
om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur
och växter (92/43/EEG), att skälen är mycket
viktiga till följd av gynnsamma verkningar på
människans hälsa, på den allmänna säkerheten eller på miljön någon annanstans eller att
det finns något annat tvingande skäl som är
betingat av ett väsentligt allmänt intresse och
som kräver att tillståndet beviljas eller planen
godkänns eller fastställs. I det sistnämnda fallet ska kommissionens utlåtande inhämtas.
37 §
Landskapets ersättningsskyldighet
-----------------------------------Om ett beslut i ett tillståndsärende som
fattats med stöd av 24b § 1 mom. begränsar
användningen av fastigheten så att fastighets
ägaren eller innehavaren åsamkas olägenhet
som inte är ringa har fastighetsägaren eller
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innehavaren rätt att av landskapet få full ersättning för olägenheten. Rätt till ersättning
finns dock inte när en sådan olägenhet åsamkas
landskapet, en kommun eller ett kommunalförbund, eller när olägenheten är en följd av att
tillstånd inte beviljas i enlighet med särskild
lagstiftning, såsom vattenlagen (1996:61) för
landskapet Åland, landskapslagen (2008:124)

om miljöskydd eller landskapslagen (1994:72)
om förutsättningarna för att i landskapet Åland
leta efter, inmuta och utnyttja mineralfyndighet.
-----------------------------------_________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
_________
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