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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att en särskild nämnd, Ålands miljöprövningsnämnd, 

inrättas för tillståndsprövning enligt vattenlagen för landskapet Åland. Över nämndens 

beslut skall besvär kunna föras till landskapsstyrelsen. Som fackorgan skall nämnden 

vara ägnad att tillse att dess beslut blir väl beredda och besluten väl underbyggda. 

Härigenom tillförsäkras också att beslut fattas med nödvändig kompetens och kontinui

tet. 
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ALLMÄNNA MOTIV 

1. Nuläge 

Allmän bakgrund 
Ikraftträdandet av den nya vattenlagen för landskapet Åland (61/96) ställer nya 

krav på landskapets organisation i tillsyns- och tillståndsärenden. Alla vattenrättsliga 

förvaltningsärenden, till vilka dessa hör, skall avgöras av landskapet. Då beslut i 
vattenrättsliga frågor kan ha stor rättslig och ekonomisk betydelse ställs härigenom sär

skilda krav på kompetens samt att lika fall blir lika behandlade. Kraven på objektivitet 

och kontinuitet i prövningen är särskilt tydligt i de fall en landskapsåtgärd skall prövas. 

Vattenlagen 
I sjätte kapitlet i den nya vattenlagen för landskapet Åland finns bestämmelser om 

tillståndsprovningen. Där anges bl.a. vad som är tillståndspliktigt (6 kap. 15-21 §§)och 

vad en ansökan skall innehålla (6 kap. 7 §). I 6 kap. 8 §räknas upp vad som ytterliga

re skall anges om ansökan även avser tillstånd till förfogande över annans egendom. I 

vissa fall skall dessutom vattenförrättning hållas (jfr 14 kap.). 

Tillstånd kan beviljas som slutligt beslut eller delbeslut. Tillståndet kan avse 

vattenfarlig verksamhet, vattenföretag och förfogande över annans ,egendom. Så långt 

som möjligt skall för samma åtgärd detta regleras i tillståndet. Tillståndet kan ändras 

och återkallas under vissa förutsättningar. I 6 kap. 23-31 §§anges vad tillståndsbeslutet 

skall och kan innehålla. 

Bestämmelser om ersättning och inlösen finns i sjunde kapitlet. I 7 kap. 8 § anges 

att frågan om ersättningsskyldighet och ersättningens omfattning samtidigt skall prövas 

om tillstånd för vattenföretag eller annan åtgärd meddelas enligt vattenlagen. Fråga om 

ersättning för skada, men eller förlust kan prövas även vid annan tidpunkt. 

I 15 kap. 1 § anges att i landskapsförordning kan intas närmare bestämmelser om 

landskapsstyrelsens handläggning enligt vattenlagen. 

Om förvaltningsorgan under landskapsstyrelsen 
Landskapsstyrelsen fattar många slags beslut. Inget av dem kan helt jämföras med 

tillståndsbeslut enligt vattenlagen, vilka ofta måste föregås av en mycket omfattande 

beredning och kan få betydande följder för berörda verksarnhetsutövare. Beslutsslaget 

kan närmast jämföras med de förhållandevis mindre omfattande prövningar som är nöd

vändiga vid beslut om tillstånd enligt landskapslagen om hälsovården (36/67), ellagen 

för landskapet Åland (38/82) och byggnadslagen för landskapet Åland (61179). För att 

bistå landskapsstyrelsen vid vissa slags beslut har landskapsstyrelsen underlydande för

valtningsorgan inrättats. Vissa av dessa organ är endast rådgivande medan andra 
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dessutom kan fatta för landskapsstyrelsen direkt bindande beslut. 

Exempel på rådgivande organ är bostadslånekommissionen tillsatt med stöd av 

landskapslagen om stöd för bostadsproduktion (14/82) och gårdsbrukskommissionen 
tillsatt med stöd av landskapslagen om främjande av gårdsbruk (54178). Även om dessa 

organ endast är rådgivande har deras handläggning stor betydelse för besluten. De 

består vardera av fem av landskapsstyrelsen utsedda ledamöter, varvid ledamöterna i 

bostadslånekommissionen skall vara förtrogna med frågor i anslutning till den allmän

nyttiga bostadsproduktionen. Av gårdsbrukskommissionens ledamöter utses två på 

förslag av Ålands producentförbund. 

Exempel på organ som kan fatta för landskapet bindande beslut är hälsonämnden 
tillsatt med stöd av landskapslagen om hälso- och sjukvården (60/93) samt expro
priationsnämnden tillsatt med stöd av landskapslagen om expropriation av fast egendom 

och särskilda rättigheter (62/79). 

Hälsonämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet samt är det organ i landskapet 

vars handläggningsarbete i tillståndsfrågor närmast liknar det Ålands miljöprövnings

nämnd avses få. Hälsonämnden består av en ordförande, en viceordförande samt minst 

tre och högst fem andra medlemmar vilka samtliga utses av landskapsstyrelsen. 

Nämnden har möjlighet att i en arbetsordning delegera beslutsfattande till en tjänsteman 

som är underställd nämnden. I övrigt tillämpas vid beslutsfattande i miljötillsyns- och 

tillståndsärenden de bestämmelser som gäller för landskapsstyrelsen. Några speciella 

kompetenskrav ställs inte på ledamöterna. 

Expropriationsnämnden består av en ordförande och två ledamöter med personliga 

ersättare vilka utses av landskapsstyrelsen. Ordföranden skall vara lagfaren och ha 

erfarenl1et av förvaltning eller domarvärv. Ledamöterna skall ha erfarenhet.av fastig

hetsvärdering. Nämnden biträds av en av lantmäteribyrån förordnad förrättnings

ingenjör. 

2. Utblick 

Finland 

I 14 kap. i rikets vattenlag (FFS 264/61) finns allmänna bestämmelser om för

farandet vid beslut i vattenmål. Dessa mål skall handläggas vid vattendomstol om inget 

annat gäller i ett visst ärende. Vattenmål är sådana ärenden där Finlands vattenlag är 

tillämplig. Om ett ersättningsyrkande finns kan dessutom skadeståndslagen (FFS 

412174) eller lagen om ersättning för miljöskador (FFS 737 /94) vara tillämpliga. 

Vattenmål handläggs i vattendomstolen som ansöknings-, tviste-, brott-, besvärs

eller handräckningsmål. Som ansökningsmål handläggs de mål som enligt vattenlagen 

skall anhängiggöras genom ansökan eller på vattendomstolens initiativ, med vissa 

undantag. Ansökningsmål är sådana förvaltningsärenden som hör till landskapets 
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behörighet. 

I Finland .finns tre vattendomstolar som i sig kan vara uppdelade i divisioner, 

vartill skall finnas ett behövligt antal tjänster. Vattendomstolen sammanträder med tre 

eller fyra ledamöter samt med deltagande av vattenrättsdomare, vattenrättsingenjör och 

vattenrättslimnolog. En vattenrättsdomare skall ha behörighet för domarämbete och 

erfarenhet av domarvärv. En vattenrättsingenjör skall ha avlagt för tjänsten lämplig 

diplomingenjörsexamen och ha erfarenhet av uppgifter som hör till vattenlagens 

område. En vattenrättslimnolog skall ha avlagt högre högskoleexamen i biologiska 

ämnen eller annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt ha tillräcklig 

förtrogenhet med naturhushållning i fråga om vatten och fiskerihushållning. Han skall 

dessutom ha erfarenhet av uppgifter som hör till vattenlagens område. Varje ledamot 

i vattendomstolen skall avlägga domared. 

Vattendomstolen arbetar vanligen i en sammansättning bestående av en vatten

domare och två vattenrättsingenjörer. Ordföranden bestämmer sammansättningen i varje 

mål. Om det i ett mål är fråga om en åtgärd som avsevärt inverkar på ett vattenom

rådes tillstånd, fiskbestånd eller annars på vattennaturen, eller om avgörandet av målet 

annars förutsätter särskild sakkunskap i naturhushållning, skall det handläggas med en 

vattenrättsdomare, en vattenrättsingenjör och en vattenrättslirnnolog. Om ett mål 

dessutom förutsätter omfattande teknisk sakkunskap, skall det handläggas med en 

vattenrättsdomare, två vattenrättsingenjörer och en vattenrättslimnolog. Vattendoms

tolen kan under handläggningen besluta att utvidga sammansättningen. 

Ordföranden förordnar en sekreterare att bereda och sammanställa utkast till 

vattendomstolens utslag. Om en ledamot har förordnats till föredragande görs ett utkast 

till avgörande i enlighet med hans anvisningar. Övriga ledamöter skall vid behov inom 

sina områden bistå sekreteraren och ledamoten vid beredningen. Ledamöterna skall ges 

tillfälle att ta del av utkastet och övriga handlingar i ärendet innan vattendomstolen tar 

upp det till avgörande. 

Ändring i en vattendomstols avgörande får sökas genom besvär hos vattenöverdom

stolen. Denna är indelad i tre divisioner och sammanträder vanligen med en vattenöver

domare, ett lagfaret vattenöverdomstolsråd och ett vattenöverdomstolsråd med sakkun

skap i teknik eller naturhushållning. Vattendomstolen kan sammanträda med högst sex 

ledamöter. 

Sverige 
Vår vattenlagstiftning motsvaras i Sverige närmast av vattenlagen (SFS 1983:291) 

och miljöskyddslagen (SFS 1969:387), vilken har sin grund i vattenlagen. 

Vattenmål enligt vattenlagen är ansöknings-, stämnings- och förrättningsmål. Sex 

av landets tingsrätter är samtidigt vattendomstolar, Svea Hovrätt är vattenöverdomstol 

och högsta domstolen sista instans. Vattendomstolen har en lagfaren domare som 

ordförande, en teknisk ledamot och två nämndemän. De två sistnämnda skall vara 
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nämndemän i fastighetsdomstol inom vattendomstolens domsområde. Vattenöverdom

stolen är domför med fyra eller fem ledamöter, av vilka minst tre skall vara lagfarna. 

Utöver de lagfarna ledamöterna finns det vattenrättsråd, vilka skall ha teknisk ut

bildning och erfarenhet av vattenfrågors behandling. 

Tillstånds beslutande myndighet enligt miljöskyddslagen är konsessionsnämnden för 

miljöskydd, nedan kallad koncessionsnämnden, eller en länsstyrelse. Koncessions

nämnden beviljar tillstånd för större verksamheter enligt miljöskyddslagen. Ett länssty

relsebeslut kan överklagas till koncessionsnämnden och ett koncessionsnämndsbeslut till 

regeringen. 

Koncessionsnämnden består av fem avdelningar med vardera en uppsättning 

ledamöter. Regeringen tillsätter ordförandena och de tekniska ledamöterna. Övriga 

ledamöter tillsätts av koncessionsnämnden. Vid beslut består koncessionsnämnden av 

en ordförande och tre andra ledamöter. Ordföranden skall vara lagfaren och erfaren av 

domarvärv. En av ledamöterna skall ha sakl'llnskap och erfarenhet i tekniska frågor. En 

andra ledamot skall ha erfarenhet av frågor som faller inom verksamhetsområdet för 

naturvårdsverket. Slutligen skall en ledamot ha erfarenhet av industriell verksamhet 

eller, i ärenden som i huvudsak avser kommunala förhållanden, erfarenhet av kommu

nal verksamhet. 
Koncessionsnämndens handläggning tillgår så att ordföranden eller den tekniska 

ledamoten bereder ärendet. Övriga ledamöterna deltar inte i ärendets beredning innan 

det offentliga mötet har hållits. Nämnden har ett ansvar för att ett ärende blir fullstän

digt utrett och kan därvid ge utredningsansvar till en sakkunnig. 

När en länsstyrelse är tillståndsmyndighet skall tillämpliga delar av bestämmelserna 

om koncessionsnämnden följas. Handläggningssättet varierar dock mellan de 24 

länsstyrelserna. Lagstiftningen om länsstyrelserna ger inte någon möjlighet för länssty

relsen att besluta kollegialt. Tillståndsbesluten fattas därför vanligen av en person på 

föredragning av en handläggare. Vid ärendets beredning deltar som regel andra hand

läggare, bland dem en jurist. 

3. Överväganden 

Enligt detta förslag inrättas en särskild nämnd för tillståndsärenden enligt vatten

lagen för landskapet Åland. Nämnden benämns Ålands miljöprövningsnämnd. Syftet är 

främst att stärka rättsäkerheten genom att dels underlätta en grundligare sakprövning, 

dels genom att en ändamålsenlig fördelning av tillsyns- och tillståndsfrågorna skapas. 

Förslaget medför ett smidigare och snabbare förfarande då nämndens ledamöter under 

lång tid kan samla kunnande och erfarenhet av lagstiftning och sakfrågor. Då land

skapsstyrelsen anser att det är väsentligt att i nämnden finns tillräcklig och lämplig 

kompetens för uppgiften, anges i lagen vissa grundläggande krav på kunskaper som 
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skall finnas representerade bland nämndens ledamöter. 

Ålands miljöprövningsnämnd skall vara en landskapsstyrelsen underställd myndig

het och dess beslut skall kunna överklagas till landskapsstyrelsen. Även om nämnden 

kommer att stå under landskapsstyrelsen är det viktigt att den arbetar under lagen utan 

direktiv från landskapsstyrelsen. 

Nämnden kan utvecklas att användas också för prövning av tillstånd enligt annan 

lagstiftning. Härigenom kan en mer enhetlig tillståndsprövning skapas. 

4. Förslagets ekonomiska, organisatoriska och miljömässiga verkningar 

Ekonomiska och organisatoriska verkningar 
Kostnader som inryms i detta förslag är en följd av att berörda tillståndsärenden i 

enlighet med självstyrelselagen konstaterats höra till landskapets behörighet. Således 

skall rikets myndigheter inte längre handha vattenrättsliga tillståndsärenden utan dessa 

skall handläggas av landskapet. Detta förslags verkningar skall därför närmast jämföras 

med dess alternativa lösningar. Tillståndsprövningen kan således i huvudsak ordnas så 

att 
a) sedvanliga beslut också i tillståndsärenden fattas av landskapsstyrelsen med möjlighet att besvära 

sig över lagligheten till högsta förvaltningsdomstolen, eller så att 

b) ett särskilt åländskt organ (Ålands miljöprövningsnämnd) fattar tillståndsbeslut med möjlighet 

att anföra besvär i sak- och laglighetsfrågor till landskapsstyrelsen och vidare, avseende laglighet, 

till högsta förvaltningsdomstolen. 

Den mängd tillståndsärenden som kommer att handläggas uppskattas till mellan 

trettio och femtio ärenden årligen. Oavsett hur tillståndsprövningen för dessa ordnas 

uppkommer kostnader bl.a. för tillsyn, hörande av sakkunniga och kungörelser. 
Dessutom måste beaktas att dessa ärenden kan vara tämligen omfattande i olika av

seenden. 

Enligt alternativ a handhas både beredningsfrågor och beslut avseende tillsyn och 

tillstånd av landskapsstyrelsen. Landskapsstyrelsen skall dessutom som enda instans 

pröva sakfrågan. Över ett besluts laglighet kan dock besvär anföras till högsta för

valtningsdomstolen. Alternativet torde vara det som ställer de största kraven på ytterli

gare personalresurser inom landskapsförvaltningen och ur rättssäkerhetssynpunkt vara 

minst lyckat. 
Inrättandet av Ålands miljöprövningsnämnd enligt alternativ b medför kostnader 

för arvoden och andra ersättningar för nämndens arbete. Ersättningsbeloppen bör 

härvid minst följa vad som gäller för liknande organ. Med beaktande av att enskilda 
ärenden kommer att föranleda flera sammanträden samt att flera ärendens handläggning 

bör kunna samordnas till vissa gemensamma sammanträdestillfällen, uppskattas de 

årliga direkta kostnaderna för nämndens verksamhet till omkring 100.000 mark årligen. 

Inom detta belopp ryms bl.a. arvoden och resersättningar till ledamöterna. Utöver de 
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organisatoriska verkningar som rör inrättandet av Ålands miljöprövningnämnd som 

sådan medför förslaget att inom landskapsförvaltningen krävs ytterligare personal

resurser motsvarande minst en halvtidstjänst, för att bereda och föredra ärenden inför 

nämnden. Nämndens ytterligare behov av tjänster för kanslifunktioner m.m. kan 

hanteras inom landskapets nuvarande personalstyrka. 

Ett alternativ som tidigare diskuterats var att rikets myndigheter, genom en 

överenskommelseförordning, fortsatt skulle handha tillståndsprövningen med de till 

myndighetens beslut hörande besvärsmöjligheterna. Alternativet torde inte medföra 

några organisatoriska verkningar men dock innebära att besluten handläggs utanför 

landskapet, att handläggningstiderna sannolikt blir längre än annars samt att landskapet 

skall ersätta riket för kostnader i samband därmed. 

Miljömässiga verkningar 

Inrättandet av Ålands miljöprövningsnämnd saknar direkta miljömässiga verk

ningar. Indirekt bedöms dock förslaget ha väsentlig betydelse genom att besluten blir 

väl beredda och underbyggda. Ärenden där besvär över ett beslut gjorts tiU land

skapsstyrelsen kommer således i det skedet ha beretts en gång och landskapsstyrelsens 

prövning ske på grundval av detta, anförda besvär och eventuell ytterligare utredning. 

Härigenom stärks miljöskyddet samtidigt som dessa uppgifters fördelning inom 

landskapsförvaltningen blir mer ändamålsenlig än annars. 

DETALJMOTIV 

Landskaps/ag om Ålands miljöprövningsnämnd 

1 § Nämnden inrättas under landskapsstyrelsen för att pröva tillståndsärenden enligt 

vattenlagen för landskapet Åland. Den skall dock arbeta självständigt under Jagen utan 

styrning från landskapsstyrelsen. 

2 § Med fyra ledamöter tryggas att tillståndsfrågan blir tillräckligt belyst och att 

tillräcklig sakkunskap finns i nämnden. För kontinuitetens skull föreslås att ledamöterna 

tillsätts på fyra år uppdelat på två tillfällen. 
Frågan om jäv vid nämndens beslutsfattande är väsentlig. Landskapsstyrelsen anser 

att de höga krav som jävsbestämmelserna i 16 § landskapslagen om Ålands land

skapsstyrelse (42/71) ställer också bör tillämpas för Ålands miljöprövningsnämnds 

ledamöter. 
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3 § Bestämmelsen är utformad för att tillförsäkra tillräcklig kompetens och kontinuitet 
i beslutsfattandet. 

4 § I vattenlagen finns de grundläggande bestämmelserna om tiUståndsprövningen och 

beslutsfattandet. 6 kap. 23-31 §§ innehåller bestämmelser om vad tillståndsbeslutet 
skall och kan innehålla. 

Ansvaret för att ärendena utreds ligger på miljöprövningsnämnden. Paragrafens 

bestämmelser är ägnade att trygga att besluten blir väl grundade vilket ligger såväl i 

sökandens som i det allmännas intresse. 

Det är viktigt att sakkunskap från det aktuella verksamhetsområdet framkommer 
vid tillståndsbehandlingen. Sakkunniga inom det verksamhetsområde som prövas 

föreslås, istället för att ingå i nämnden, kunna höras av denna skriftligen eller munt

ligen. Eftersom det ej är ändamålsenligt att i lagen bestämma alla handläggnings

rutinerna ges landskapsstyrelsen möjlighet att närmare besluta om dessa. 

5 och 6 §§ Eftersom fler än sakägarna skall ges möjlighet att yttra sig skall kungörelse 

ske i den omfattning miljöprövningsnämnden bedömer nödvändigt så att alla intressen

ter informeras av ansökan. I en kungörelse behöver dock endast anges vad ansökan 

avser, eftersom en ansökan ofta är en omfattande handling. De som är intresserade 

skall därför i kungörelsen upplysas om var handlingarna finns att tillgå. 

7 och 8 §§ Det är väsentligt att besluten blir tydliga. I villkoren kan bl.a. intas 

detaljerade villkor avseende vad som skall vidtas i form av åtgärder, begränsningar 

eller upphörande av verksamhet vid driftstörningar eller andra svårigheter. 

Miljöprövningsnämnden skall efter ansökan från den tillståndssökande kunna ge 

tillstånd att starta viss angiven verksamheten trots att slutgiltigt beslut inte tagits i 

ärendet. Detta kan ske om det är uppenbart att tillstånd kommer att ges. 

9 § I 6 kap. 11 § vattenlag för landskapet Åland ( 61 /96) finns regler om ändring och 

upphävande av fattade beslut. Denna paragraf har intagits i lagen för att uppmärksam
ma nämnden på denna möjlighet. 

10 § Verksamhetsutövarna ges härigenom möjlighet att få sin sak prövad också av 
landskapsstyrelsen. Besvär över landskapsstyrelsebeslutets laglighet kan dessutom 

enlighet med 25 § självstyrelselagen anföras hos högsta förvaltningsdomstolen. 

§ Ikraftträdandedatum lämnas öppet för landskapsstyrelsen att besluta om. Lagen 

bör fås att träda i kraft så snart som det är praktiskt möjligt för nämnden att börja 

fungera. 

För att nämnden så snabbt som möjligt skall fungera föreslås att nämnden tar över 
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alla ärenden som finns hos landskapsstyrelsen vid tidpunkten för denna lags ikraftträ
dande. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 



Lagtext 

LANDSKAPSLAG 
om Ålands mHjöprövningsnämnd 

I enlighet med lagtingets beslut stadgas som följer: 

1 § 

9 

Ålands miljöprövningsnämnd är prövningsmyndighet i tillståndsärenden enligt 

vattenlag för landskapet Åland (61196) och underställd Ålands landskapsstyrelse. 

2 § 

Miljöprövningsnämnden består av ordförande, vice ordförande och två andra 

ledamöter vilka tillsätts av landskapsstyrelsen för en mandatperiod av fyra år så att två 

ledamöter utses vartannat år. Bland ledamöterna skall finnas kunnighet inom områdena 

teknik, biologi och näringsliv. En ledamot skall vara jurist. Landskapsstyrelsen skall 

tillsätta personliga ersättare för ledamöterna. För ersättarna skall i tillämpliga delar be

stämmelserna om ledamöter gälla. 

Landskapsstyrelsen beslutar om det arvode som skall tillkomma ledamot i miljö

prövningsnämnden. För ledamöterna gäller de jävsregler som gäller för medlem av 

landskapsstyrelsen enligt landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse (42171). 

3 § 

Miljöprövningsnämnden är beslutsför när minst tre av ledamöterna är närvarande 

av vilka minst två är ordinarie ledamöter. 

4 § 

Miljöprövningsnämnden skall sörja för fullständig utredning av ärendet. Om 

komplettering anses nödvändig skall miljöprövningsnämnden förelägga sökanden att 

komplettera densamma vid äventyr att ansökan annars kan komma att avskrivas. 

Sökanden· skall lämnas underrättelse om det som tillförts ärendet av annan än denne 

själv och beredas tillfälle att yttra sig däröver. 

Miljöprövningsnämnden bör höra sakkunnig inom det verksamhetsområde som 

prövas. Besiktning kan ske på platsen och om skäl finns skall ett offentligt möte hållas. 

Miljöprövningsnämnden kan även inhämta yttrande från den komnmn som kan ha 

väsentliga intressen att bevaka i frågan. 

Föredragande i miljöprövningsnämnden är en ledamot eller en av landskapsstyrel-
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sen därtill förordnad tjänsteman. 

Landskapsstyrelsen kan besluta närmare om miljöprövningsnämndens handlägg

ningsrutiner. 

5 § 

Ansökan skall kungöras på landskapsstyrelsens och på berörd kommuns anslagstav

la och, om miljöprövningsnämnden bedömer det nödvändigt, genom annons i en land

skapstäckande tidning. Sakägarna skall delges under känd adress eller, om antalet 

sakägare är stort, genom annons i en landskapstäckande tidning. 

Kungörelse skall ske under minst tre veckor innan miljöprövningsnämnden beslutar 

i ärendet. I kungörelsen skall anges ärendets art samt var ansökningshandlingarna finns 

tillgängliga. 

6 § 

Envar har rätt att under den tid som avses i 5 § 2 mom. skriftligen yttra sig över 

ansökan. 

7 § 

I ett tillstånds beslut skall i enlighet med 6 kap. vattenlag för landskapet Åland 

(61196) noggrant anges vad tillståndet avser, erforderliga villkor samt under vilken 

tidsperiod tillståndet gäller. Vidare skall de miljökonsekvenser och verkningar som kan 

förväntas anges i beslutet. 

Föreligger skiljaktiga meningar vid en överläggning skall omröstning ske. Vid lika 

röstetal avgör ordförandens röst. 

8 § 

Miljöprövningsnämnden kan på ansökan besluta att vissa arbeten får påbörjas utan 

hinder av att tillståndsfrågan inte blivit slutligt avgjord. Ett sådant beslut får meddelas 

endast om särskilda skäl föreligger och det är uppenbart att tillstånd kommer att 

lämnas. I beslutet skall de villkor anges som skall gälla i avvaktan på den slutliga 

prövningen. 

9 § 

Miljöprövningsnämnden kan ändra eller återkalla givet tillstånd i enlighet med 

bestämmelserna i 6 kap. 11 § vattenlag för landskapet Åland (61196). 



Lagtext 11 

10 § 

Besvär över miljöprövningsnämndens beslut kan anföras hos landskapsstyrelsen. 

Rätt att anföra besvär har den som ansökt om tillstånd samt de vars rätt eller fördel 

berörs. 

11 § 

Denna lag träder i kraft 

Åtgärder för verkställighet~n av denna lag får vidtas innan denna lag träder i kraft. 

Miljöprövningsnämnden övertar den dag som denna lag träder i kraft i enlighet 

med 1 § hos landskapsstyrelsen inlämnade tillståndsärenden. 

Den första gång som miljöprövningsnämnden tillsätts skall, med undantag av 

bestämmelsen i 2 § om mandatperiodens längd, två av ledamöterna tillsättas för två års 

mandatperiod. 

Mariehamn den 24 oktober 1996 

Lantråd Roger Jansson 

Föredragande ledamot Gun Carlson 




