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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag om 

bekämpande av oljeskador. 

Den 22 september 1972 utfärdades i riket en lag om bekämpande 

oljeskador förorsakade av fartyg (FFS 668/72) och den 24 maj 

197 I\ en lag om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land 

(FFS 378/74). NA~on motsvarande lagstiftning finns ej i landskapet, 

ehuru fråga är dels om vattenvård och dels om naturiskydd, vilka 

angelägenheter landstinget jämlikt 13 § 1 mom. 4 och 18 punkterna 

sj ä lvstyrelselagen för Aland äger rätt lagstifta om. 

Trots avsaknaden av lagstiftning på området har landskapet 

dock en viss oljeskyddsberedskap. Redan år 1969 tillsatte nämligen 

landskapsstyrelsen en oljeskyddsnämnd, vilken efter miljövårds

nämndens tillkomst år 1971 arbetar som en sektion av denna. Olje

skyddsnämnden har haft tillgång till viss materiel och har i sin 

verksamhet i vi~s m&n samarbetat med Mariehamns stad. 

Den rådande situationen kan ej anses vara tillfredsställande, 

varför lagstiftningsåtgärder hör vidtagas för att möjliggöra ef

f~ktiva åtgärder till förebyggande och bekämpande av oljeskador. 

Lands kapsstyrel sc n har härvid ansett det vara mest ändamålsenligt 

att sammanföra i en enda lag alla bestämmelser om förebyggande 

och bekämpande av oljeskador, oberoende av om skadorna uppstått 

till lands eller till sjöss. Härvid föreslår landskapsstyrelsen 

ett allmänt förbud mot utsläpp av olja såväl på land som i vattnet. 

Det är ändamålsenligt att den allmänna ledningen av oljeskade

bekämpningsåtgärderna åligger landskapsstyrelsen. På det lokala 

planet bör ansvaret för förebyggande och bekämpande av oljeskador 

åvila kommunerna. Kommunerna bör hålla en viss grundberedskap för 

bekämpande av mindre oljeskador. Lämpligast torde vara att det 

kommunala brandväsendet anförtros oljeskadebekämpningen. 

Vid större oljeskador bör kommun kunna erhålla hjälp av land

ska pe t och ä ven av annan som ng e r bekämpningsredskap eller -för

nödenheter. Det bör även vara möjligt för kommun att i samarbe

te med andra kommuner fullgöra de skyldigheter som enligt detta 

lagförslag skulle åläggas kommunerna. 

iiv P: n dr~ n som f'nrv:1r-r1r rnrr fi.n 100,000 lit.er olja, äger vn.rv <lär 

fartygseparationer utförs eller äger livligt frekventerade hamnar 

samt ägare av vissa industriföretag bör enligt landskapsstyrelsens 

uppfattning åläggas vissa skyldigheter i förevarande hänseende. 

Sålunda föreslås, att sådan person åläggs anskaffa redskap och 



v 2 3 .. t1 
( , , 

-2-

förnödenheter att användas för bekämpning av oljeskada och även 

sörja för att personal sorn är förtrogen med anv.är'idningen av ·dessa 

redskap och förnödenheter finns till hands då oljeskada eventuellt 

inträffar. Den som förvarar mer än 100 .000 liter olja bör även 

ges möjlighet att fullgörå sina skyldigheter sålunda, att h~n 'av~ 

talar med den kommun, vari oljelagret befinner sig och eventuellt 

även med kringliggande kommuner om gemensamma åtgärder till före

byggande av oljeskador . 

För att bekämpningsåtgärderna skall bli så effektiva som moJ 

ligt föreslås att myndighet som ansvarar för oljeskadebekämpningen 

(oljeskademyndighet) vid behov skall ha rätt, att taga i .bruk även 

annan tillhörig signal - och transportmateriel samt att gräva upp J

1 

jord och taga grus , sand eller jord ävensom att vidtaga andra 

eventuellt erforderliga åtgärder. I 
Vad gäller förebyggande och bekämpande av oljeskador som för

orsakas av fartyg konstaterar landskapsstyrelsen att de föreskrif

ter som i riket till förekommande av oljeskada utfä~das ~eträf! 

fande fartygs konstruktion, utrustning, bemanning och användning 

blir gällande även inom landskapet, enär dyl~k~ f~reskrifter. 9~~~ 

mast är att hlinföra till den offentliga sjörätten , på vilket rätts

område rikets lagstiftande organ enligt 11 § 2 mom . 17 punkten 

sj älvstyrelselagen för Åland äger exklusiv · l:agstiftningi:;rätt :. r , ,. 

Däremot har landstinget rätt att till förekommande av oljeskada 

enligt 13 § ~ punkten självstyrelselagen lagstifta om 

begränsning av fartygs rätt att färdas i åländska farvatten,enäJ 

i så fall är fråga om lagstiftning till upprätthållande av all-

män ordning och säkerhet . 
' ' 

Med hänsyn till att fartygstrafiken på Åland är rätt livlig 

är det tänkbart att det inom en snar framtid kommer att finnas 

behov av en eller flere m6ttagningsstationer för bl . a. spillolja. 

Fördenskull föreslås att landskapsstyrelsen ~kal l ha rätt at~ 
\ ' 

ålägga ägare av hamn att inrätta sådan mottagningsstation. 

Vid sjöolycka kan det för undvikande eller begränsande av 

oljeskada vara nödvändigt att vidtaga synnerligen.sriabba åtgärder 

för att rädda fartyget eller för att lossa dess last . Fördenskull 

föres lås, att myndigheterna skall ha rätt ~ tit b:( ordra sådanaf . 
1 

. j 1: 

åtgärder då behovet det påkallar. 

Kostnaderna för förebyggande åtgärder och bekämpningsåtgärder I 

som enligt detta lagförs~ag . skall vidtagas ~or~e i många fall, b~i 
' ' ' 

jämförelsevis höga. Fördenskull föreslås att dessa kostnader i 

regel skall bestridas av landskapet . För bl.a . ersättande 

av oljeskador har i riket inrättats en oljeskyddsfond, vilken ·~ 

erhåller medel för sin verksamhet sålunda, att på importerad olja 
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uppbärs oljeskyddsavgift, vilken ti l lfa ller o l jeskyddsfonden. 

Ur o l jeskyddsfonden kan er l äggas ersättningar även för oljeska

dor som drabbat Åland och för skadeförebyggande åtgärder som h är 

vidtages. För klarhetens skull föreslås att det uttrycklige n 

stadgas, att oljeskyddsfonden är skyldig att erlägga ersätt

ningar för o l jeskador som inträffar och för skadeförebyggande 

åtgärder som vidtages i landskapet i enlighet med i riket gä l 

lande principer. 

Med hänvisning ti l l det anförda före l ägges Landstinget ti ll 

antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

om förebyggande och bekämpande av o l jeskador. 

I enlighet med Landstingets bes l ut stadgas: 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser. 

1 § . 

Denna lag ti llämpas inom l andskapet Ål ands område sådant detta 

definieras i 1 § sjtilvstyrclsclagcn i·ar Aland (5/52). 

2 §. 
Ol ja får ej uts l äppas på marken e ll er i vattnet ej hel l er l ag

ras, förvaras e ller hanteras så, att därav föranledes risk för 

oljeskada. 

3 §. 
Med olja avses i denna lag råo l ja och därav erhå l lna o l je

produkter, såsom flytande bränslen och smörjo l jor, ävensom o l je

haltig blandning, spillolja och oljigt avfall. 

Med oljeskada avses i denna lag sådan skada el l er o l ägenhet 

som olja förorsakar människor och natur då den genom att fl öda 

ut på marken el l er i vattnet smutsar ned, fördärvar e ller fö r 

stör jordgrunden, vattnen, växtligheten, djurvär l de n , a nlägg

ningar e ller ko n stru ktioner. 

4 § . 

Landskapsstyre l sen omhänderhar den al l männa l edn i ngen av de 

åtgärder som skall vidtagas med stöd av denna l ag. I detta syfte 

åligger det l andskapsstyre l sen att övervaka att bestämme l serna 

i denna l ag efterföljes och att utveckla de metoder som a n vändes 

v i d bekämpning av oljeskado~. Landskapsstyre l sen kan vid behov 

även uppgöra p l aner för sådan bekämpning. 

I! 

. I 



.. 
025 

-4-

Kommun skall inom sitt omrAde verka för att oljeskador be

kämpas. Det åligger kommuns fullmäktige att inrätta en särskild 

myndighet, som inom kommunen leder och organiserar bekämpandet 

av i denna lag avsedda oljeskador. 

Med landskapsstyrelsens samtycke kan kommun avtala med en 

eller f lere grannkommuner eller med i 6 § avsedd lagerhållare 

om att fullgöra sin i 2 mom. avsedda skyldighet i samverkan med 

en eller flere grannkommuner eller lagerhållare. 

Kommun äger rätt att av landskapets medel erhålla ersättning 

för anskaffande av erforderlig utrustning och för upprätthållande 

av beredskap samt för utbildande av personal. 

5 §. 

I denna lag avsedda oljesk~demyndigheter är i 4 § angivna 

myndigheter samt den person som leder den kommunala bekämpnings

pcr·~onalen och pcn;on som .Landskapssty relsen utsett att leda och 

övervaka bekämpningsarbetet. 

Andra myndigheter är sky ldiga att ge oljeskademyndigheterna 

handräckning i ärenden som avses i denna lag. Angående den hand

räckning som skall givas av statliga myndigheter gäller vad därom 

i riket är stadgat. 

2 kap. 

Förebyggande åtgärder. 

6 §. 

Den som inom lagerområde förvarar eller lagrar minst 100.000 

liter olja, är skyldig att i enlighet med vad landskapsstyrelsen 

närmare bestämmer anskaffa redskap och förnödenheter för bekämp

ning av oljeskada och sörja för att personal, som är förtrogen 

med redskapens och förnödenheternas användning, finns till hands . 

7 §. 
Ägare av hamn, som regelbundet anlöpes av tankfartyg eller 

synnerligen ofta av a ndra fartyg, skall för att förhindra och 

begränsa oljeskador anskaffa erforder liga anordningar och för

nödenheter och ombesörja att utbildad personal finns tillhands 

för att sköta dessa anordningar. 

I l mom. avsedda skyldigheter åvilar även ägare av ind~stri

företag, i vars verksamhet större oljemängder hanteras, och ägare 

av varv, vid vilket fartygsreparationer utförs. 

Närmare föreskrifter om anordningar och förnödenheter, som 

enligt bestämmelserna i l och 2 mom. bör anskaffas, utfärdas vid 

behov av landskapsstyr e lsen. 



-:i-

8 §. 
626 

Anses det nödvändigt att förlägga bekämpningsredskap eller 

-förnöqenqeter p~ andra än i 6 och 7 §§ nämnda platser e ller på 
i sadana mangder 

nämnda platser/som ägare av lager, hamn, industri e ller . varv icke 

s käligen kan åläggas anskaffa, bör landskapsstyrelsen inom för 

i ordinarie årsstaten för ändamålet beviljat anslag anskaffa er

forderiiga redskap och förnödenheter. över l ämnas sålunda anskaf

fad e redskap eller förnödenheter till kommun el l er till i 6 och 

7 §§ avsedd ägare av lager, hamn, industri eller varv, är denna 
l 

skyldig att ti llse, att redskapen eller förnödenheterna vid behov 

kan användas f ör bekämpning av oljeskador. 

9 §. 
Landskapsstyrelsen kan vid behov ålägga ägare av hamn att in

rätta anordningar för mottagning av oljerester och oljehaltig 

blandning samt Jlägga ägare av hamn och i 6 och 7 §§ avsedda äga

re av lager, industri eller varv att vidtaga skäliga förhandsåt

c;;:irdc~r ti 11 f(irP.kommandc: oc h hcgr'iin::>andc av oljeskador. Sådana 

förhandsåtgärder ä r beträffande tankfartyg anbringande av isole

ringsbommar och ordnande av vakthållning. 

Närmare föreskrifter om i 1 mom. avsedda anordningar utfärdas 

av l andskapsstyrelsen. 

3 kap. 

Skadebekämpning. 

10 §. 
Den som observerar eller på annat sätt erhåller kännedom om 

att oljeskada uppkommit~ är skyldig att därom omedelbart under

rätta polis- eller brandmyndighet. 

11 §. 
Den som innehar eller förvarar olja som förorsakat skada eller 

risk för skada, är skyldig att vidtaga sådana bekämpningsåtgärder 

som med hänsyn till omständigheterna skä ligen kan fordras av 

honom. Han bör omedelbart även underrätta polis- e ller brand

myndighet om skadan eller risken för skada. 

12 §. 
Har oljeskada uppkommit eller föreligger risk för sådan, skall 

oljeskademyndigheterna vidtaga erforderliga åtgärder. Oljeskade

myndighet kan dock avstå från åtgärder om de kostnaQer och skador 

som kommer att förorsakas av åtgärderna icke beräknas stå ~ skä

ligt förhållande til l hotad e e konomiska eller andra värden . 

I 

' ' 
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De i 1 mom. avsedda åtgärderna skall om möjligt verkställas 

så,att naturen och miljön kan återställas i det skick som rådde 

innan oljeskadan inträffade. 

Kommun äger rätt att av landskapsmedel erhålla ersättning för 

de kostnader, som föranletts av åtgärder, som kommunen utfört i 

en l ighet med stadgandena i 1 mom. 

13 §. 
Föreligger risk för att o l jeskada får så stor omfattni ng 

att den persona l e ller de redskap som o l jeskademyndigheterna har 

till s i tt förfogande ej är til l räckliga för att effektivt för

hindra skadans vidare utbredning el l er är uppkommen o l jeskada 

så omfattande att oljeskademyndigheterna ej med til l budsstående 

resurser effektivt kan bekämpa den, äger kommuns oljeskademyn

digheter och l andskapsstyrelsen rätt att beordra den som innehar 

för o lj es kadcbckärnpning a v~icdd a redskap el ler förnödenheter att 

ställa dessa till o l jeskademyndigheternas förfogande. Även den 

som har personal med kunskap om hur dylika redskap och förnöden

heter skall användan, Ur vid behov skyldig att ställa denna per

sonal til l oljeskademyndigheternas förfogande. 

Föreligger vid i 1 mom. avsedda tillfäl l en behov av att an

lita annan kommuns i 1 mom. avsedda redskap, förnödenheter e ller 

personal skal l l andskapsst;relsen beordra vederbörande kommun att 

ställa dessa till oljeskademyndigheternas förfogande. 

Uppkommer o l jeskada på i 1 § avsett vattenområde utanför nå

gon kommuns område vidtager de därav föran l edda bekämpningsåt

gärderna av landskapsstyrelsen, som vid behov även kan åtaga 

sig att leda övrig i denna paragraf avsedd verksamhet. 

14 §. 
Oljeskademyndighet är berättigad att för bekämpning av olje

skada taga i bruk erforderliga signalanordningar och transport-,, 
medel samt arbetsmaskiner och -redskap. Oljeskademyndighet får 

även beordra uppgrävande av jord, tagande av grus, sand eller 

jord och uppdämmande av diken samt vidtagande av andra åtgärder 

som är nödvändiga för bekämpningen. 

l '5 § . 

För bistånd som givits i en l ighet med 13 § och för skada 

av i 1 4 § avsedda åtgärder äger den som givit tistånd e l ler 
" 

lidit skada rätt t i ll ful l ersättning av landskapsmedel. Er

sättning er l ägges dock ej åt den som förorsakat skada e lle r åt 

den som innehaft den o l je, vi l ken varit orsak till skada e ller 

skaderisk samt ej heller åt den på vars uppdrag skadebring and e 

o l ja transporterats. 
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Ersättning erlägges eJ heller till kommun för åtgärder som 

kommunen vidtagit för att skydda sitt eget område och ej heller 

till ägare av i 7 § avsedda hamnar, varv och industrier för be

kämpningsåtgärder, som dessa vidtagit inom eller i omedelbar när

het av sina egna områden. 

4 kap . 

Om fartyg . 

l b ~-

Landskapsstyrelsen skal l begränsa tankfartygs trafik på i 1 § 

avsett vattenområde, då landskapsstyrelsen på grund av väderleks

elle r isförhål l anden eller fartygs bristfälliga skick eller far

tygs storlek i förhållande till farvattnen anser begränsning nöd 

vändig för undvikande av o lj eskada. Begränsningarna bör såvitt 

möjligt på förhanrl bringas sjöfarande till känn e dom. 

17 §. 

Land s kapsstyrelsen oller vederbörnnde sjöfartsinspektör kan 

förbjuda fartygs avfärd eller avbryta dess resa, om man på far

tyge t grovt brU:it mot bestämmelserna i denna l ag eller med stöd 

av d e nsamma givna stadganden, om med stöd av 17 § utfärdats före 

skrift om trafikbegränsning, eller om omedelbar risk för olje

skada av något särski lt skä l föreligger . 

För att utröna oljeskadas ursprung äger landskapsstyrels~f' 
ra · ~ 

sjöfartsinspektören samt gränsbevaknings- och polismyndighet att 

taga oljeprov ävensom att avbryta fartygs resa för erforderlig 

tid. 

18 §. .. 
Om fartyg på i 1 § avsett vattenområde sjunker; stöter på 

grund, får läckage eller maskinfel eller a nnars råkar i sådan 

belägenhet att risk för oljeskada föreligger, kan landskapssty

relsen för att förhindra e ller begränsa o lj eskada förordna att 

erforderliga åtgärder beträffande fartyget eller d~ss last skall 

vidtagas. Innan åtgärder vidtages bör l andskapsstyrelsen underh~nd -

la med representanter för fartygets ägare och vederbörande för~ 

säkringsgivare, om detta kan ske utan menligt dröjsmål. 

Vad i 1 m6m. är stadgat gäller ej fartyg som äges av f~äm~ande 

stat, försåvitt ej fartyget användes i handelssjöfart . 

19 §. 
Den som är ansvarig för skada som förorsakats av olja som 

flödat ut i vattnet eller som förorsakat situation som avses i 

18 § och redare, som enligt 11 § sjölagen (FFS 167/39) är an-



--- - - -- - - -

-8- 029 

svarig för sådan persons förehavanden,är skyldig att ersätta 

myndighet och ägaren eller innehavaren av den för risk utsatta 

egendomen dels för de kostnader som bekämpningsåtgärderna med

fört och dels för den skada som dessa åtgärder förorsakat far-. 
tyg, dess last eller annan på fartyg befintlig egendom, förså-

vitt ej åtgärderna i anseende till den rådande situationen var 

uppenbart onödiga eller oändamålsenliga. Även i det fall att re

daren ej är ansvarig för den hotande eller uppkomna oljeikadan, 

är han skyldig att betala skälig ersättning, motsvarande den nyt 

ta han dragit av de i 18 § avsedda åtgärderna. 

Har fartyg, dess last eller annan på fartyget befintlig egen

dom i fall som avses i 18 § åsamkats större skada än vad som kan 

anses vara normalt vid räddningsarbete och kan ingen anses vara 

ansvarig för skadan i enlighet med bestämmelserna i 1 mom., ersät

ter landskapet denna clcl av ~;kadan. 

20 §. 
Befälhavare på fartyg, som förorsakat oljeskada eller risk för 

oljeskada, är skyldig att för bekämpande av oljesk~dan ge myndig

heterna al l den hjälp som med hänsyn till omständigheterna kan 

krävas. 

5 kap. 

Särskilda stadganden. 

21 §. 
För oljeskador och kostnader för deras bekämpande kan ersätt

ning erhållas ur statens oljeskyddsfond såsom därom stadgas i 

lagen om oljeskyddsfonden (FFS 379/74) och på grund därav ut

färdade författningar. 

22 §. 
Den som uppsåtligen eller av grovt vållande förorsakar olje

skada skal l , om för gärningen ej annorstädes är stadgat strängare 

straff, dömas till böter eller fängelse i högst två år. 

Den som e lje s t bryter mot denna lag eller . med stöd av densamma 

givna föreskrifter elleP underlåter att fullgöra de skyldigheter 

som åligger honom·enligt denna lag eller med stöd därav givna 

föreskrifter, skall om ej förseelsen eller försumm~lsen är ringa 

dömas till böter. 

Straff enligt 1 och 2 mom. skall dock ej åct__ömas då utflöde av 

olja el l er oljehaltig blandning föranletts av. skada på fartyg 

eller av oundvikligt läckage, förutsatt att alla rimliga försik

tighetsåtgärder vidtagits i syfte att förebygga eller minska 

läckaget sedan skadan uppkommit eller läckaget upptäckts, ej 

I 
.\ 

I. 
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heller då olja eller oljehaltig blandning utsläppts i vattnet 

av hänsyn till fartygs säkerhet, för att förhindra skada på far

tyg eller last el ler för att rädda människoliv till sjöss. 

23 §. 
Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av 

denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning. 

Mariehamn, den 19 februari 

V i c e l a n t r å d 

Lagberedningssekreterare Jansson. 


