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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

18/ 1985-86 med anledning av land

skapsstyreJsens framställning till 

landstinget med förslag till landskaps

lag angående ändring av landskapsla

gen om tillämpning av vattenlagen i 

landskapet Åland. 

Landstinget har den 2 april 1986 inbegärt lagutskottets yttrande över framställ

ningen. Utskottet, som hört vatteningenjören Bror Johansson och fiskeriintendenten 

Carl Storå, får härmed vördsamt anföra följande. 

I framstäUningen föreslås ett tillägg till nu gällande lagstiftning så att till den 

blankettlag, enligt vilken rikets vattenlag skall tillämpas i landskapet, fogas en 

paragraf som ålägger kommunerna att även i fortsättningen tiHsätta vattennämn

der. Ändringen föranleds av att vattennämndernas uppgifter i riket från och med 

den 1 oktober 1986 överförs på de kommunala miljövårdsnämnderna, som inrättas 

från och med nämnda dag. 

Den föreslagna ändringen är nödvändig för att klargöra hur vattenfrågorna i 

fortsättningen skall handläggas i de åländska kommunerna. Samtidigt konstaterar 

utskottet likväl att man i riket genomför en omfattande reform av miljövårdsför

valtningen. Kommunerna har genom lagstiftning påförts en aJlmän skyldighet att 

övervaka och främja miljövården. För att utföra dessa uppgifter skall kommuner 

med minst 3.000 invånare inrätta särskilda miljövårdsnämnder. Nämnderna skall 

dessutom överta vattennämndernas uppgifter och handlägga frågor rörande luftvård 

och övervakningen av avfallshanteringen samt främja naturvården i kommunerna. 

Det införs möjlighet att inrätta huvud- eller bitjänster för skötseln av miljövårds

uppgifter med rätt till statsandel för kostnaderna. Frågor i anslutning till miljöhäl

sovården kvarblir under kommunernas och kommuna1förbundens hälsonämnder. 

Under riksdagsbehandlingen av förslaget till lagstiftning om kommunernas miljö

vårdsförvaltning har det betonats att hälsonämndernas sakkännedom och resurser 

på ett smidigt sätt bör ställas till miljövårdsnämndernas förfogande. Den kommu

nala miljöförvaltningen i riket kommer att införas under en övergångstid fram till 

utgången av år 1988. 

La11dskapsstyrelsen konstaterar framställningen att det för närvarande inte är 

aktuellt att lagstifta om någon särskild miljövårdsförvaltning för de åländska 
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kommunerna. Landskapsstyrelsen har dock för avsikt att följa utvecklingen och att 

vidta erforderliga åtgärder om behov härav konstateras. Utskottet önskar för sin 

del understryka betydelsen av en sådan uppföljning. Utskottet vill betona att 

rniJjövårdsfrågorna fått en allt större betydelse även på det lokala planet och att 

en eftersläpning i fråga om resurser och insatsmöjligheter självfallet inte är 

önskvärd. Vattenfrågorna utgör i dag en snävt begränsad sektor inom kommunför

valtningen och handhavandet av dem kunde troligen gynnas av ett mera omfattande 

samarbete med övriga miljöintressen inom kommunen. Kommunernas miljöförvalt

ning hänger samtidigt samman med miljövårdsförvaltningen inom landskapsstyrel

sen, en fråga som är aktuell i andra sammanhang. Det torde sålunda bli nödvändigt 

att i framtiden belysa miljöfrågorna i landskapet ur ett helhetsperspektiv. 

Mot bakgrunden av det anförda förordar utskottet framställningens förslag med en 

mindre stilistisk ändring i 1 a §. 

Med hänvisning till det ovan anförda fär utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i 

landskapsstyrelsens framställning in

gående lagförslaget med följande änd

ring. 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om tillämpning av vattenlagen i landskapet Åland. 

(Ingressen lika som i framställningen). 

l §. 

(Lika som i framställningen). 

la §. 

(1 och 2 mom. lika som i framställningen). 

Om vattennämnd gäller utöver vad i denna lag stadgas, vad om kommunala 

nämnder och ledamöter i dem är föreskrivet i kommunallagen för landskapet Åland 

(5/80). 
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(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen). 

Mariehamn den 3 april 1986. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sune Eriksson, vice

ordföranden Curt Carlsson samt ledamöterna Börje Eriksson och Jan-Erik Lindfors. 


