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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 32/1977-78 med an

ledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av 2 § landskapslagen om till

lämpning av vattenlagen i landskapet Aland. 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver landstinget inbegärt 

lagutskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört länsrådet 

Rolf Sundrnan och lagberedningschefen Christer Jansson, vördsamt anföra 

följande. 

Enligt 13 § 1 mom. 4 punkten självstyrelselagen tillkommer lagstiftnings

behörigheten på vattenrättens område landstinget. I enlighet härmed har 

landstinget även antagit landskapslagen om tillämpning av vattenlagen i 

landskapet Aland (36/63) enligt vilken vattenlagen FFS 264/61) tillämpas 

i landskapet, dock så, att de förvaltningsuppgifter som omnämns i 19 § 

2 mom. självstyrelselagen handhas av landskapsstyrelsen i stället för av 

statens förval tningsmyndigheter. I 2 § 1. mom. landskapslagen om tillämp

ning av vattenlagen i landskapet Åland har dessa myndigheter uppräknats, 

vilket icke hade varit nödvändigt men ändock underlättar lagens tillämp

ning, förutsatt att uppräkningen är fullständig. Föreliggande framställ

ning avser nu att komplettera denna uppräkning med vattendomstolen, eme

dan denna myndighet vid sidan om ärenden av lagskipningsnatur, vilka 

enligt 21 § självstyrelselagen handlägges av rikets domstolar, även hand

har förvaltningsuppgifter, som för övrigt enligt landskapsstyrelsens 

uppfattning skulle utgöra flertalet av vattendomstolarnas ärenden. Hand

läggningen av dylika ärenden skulle alltså ankonnna på självstyrelsemyn

digheterna. 

De på vattendomstolen ankonnnande uppgifterna, som kan anses vara förvalt

ningsrättsliga skulle, förutom myndighetens interna förvaltning, som 

icke berörs av framställningen, vara de vattenrättsliga ansökningsärendena, 

som avser tillstånd för vattenrättsliga företag, Stadgandena om hand

läggningen av dessa ärenden i vattendomstolen ingår i vattenlagens 16 kap. 

1-32 §§. Det kan noteras, att landskapsstyrelsen i sin framställning med 

förslag till landskapslag om tillämpning av vattenlagen (framst.nr 15/1963 

sid.6) uttalat: "Stadgandena i 14-18 kapitlena beröra rättegångsväsendet". 

Dock bör man beakta, att handläggningsordningen icke ändrar på det faktum 

att förvaltningsuppgifternas handhavande ankommer på landskapsstyrelsen. 
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När landskapsstyrelsen uttalar, att flertalet av vattendomstolens upp

gifter är av administrativ natur har man likväl icke beaktat att den 

förvaltn~ngsrättsliga lagskipningen i vattenrättsliga ärenden enligt 

22 § självstyrelselagen i alla händelser ankommer på vattendomstolen, 

vilket i väsentlig grad inskränker de uppgifter som skulle komma att 

handhas av landskapsstyrelsen. Gränsdragningen mellan förvaltningen och 

förvaltningsrättslig lagskipning är ytterst svår att göra och har såväl 

i lagstiftningen som i litteraturen oftast kringgåtts emedan det icke 

varit nödvändigt att göra åtskillnad. Till exempel beträffande arbets

fördelningen mellan länsstyrelserna såsom förvaltningsmyndigheter och 

länsrätterna såsom förvaltningsdomstolar har man förfarit så, att man 

genom noggranna uppräkningar definierat vilka uppgifter som skall hand

läggas i respektive ordning. Trots det har även där uppstått svårigheter 

vid gränsdragningen.Det viktigaste kriteriet för förvaltningsrättslig 

lagskipning är dock medborgarnas behov av rättssäkerhet, vilket skulle 

hänföra de flesta vattenrättsliga ärendena till lagskipningens område 

och således utanför landskapsstyrelsens behörighet. 

I K.J. Ståhlbergs stora arbete om Finlands förvaltningsrätt uttalar han 

(sid.4):"Medan lagskipning a11tid innefattar tillämpning av lag i ett 

konkret fall, så utövas förvaltningen i vissa fall genom ett enahanda 

förfarande (kurs.här), men även i detta fall skiljer sig förvaltningen 

från rättskipningen därutinnan,att förvaltningen icke ens då innefattar 

ett fastställande av det som i det föreliggande fallet skall anses vara 

rätt, lagligt." och senare i samma arbete: ''Vid sådant förhållande kunna 

jämväl på förvaltningens område uppstå rättskonflikter och behov av ett 

avgörande och fastställande av vad i det tvist underkastade fallet skall 

anses vara överensstämmande med gällande lag och lända till efterrättelse, 

alltså ett enahanda förfarande som är utmärkande för rättskipningen. Så

vitt rättskipningen, såsom i berörda fall, avser tillämpning av en rätts

norrn, som reglerar förvaltningen, innefattar densamma förvaltningsrätts

lig lagskipning ...•....• '' 

Den knappa rättsvetenskapliga litteraturen på vattenrättens område hän

för visserligen ansökningsärendena principiellt till förvaltningens om

råde såvitt fråga endast är om beviljande av tillstånd för ett visst 

vattenrättsligt företag medan de fåtaliga forskare, som överhuvud-

taget berört problemställningen, anser ersättningsfrågorna utan tvekan 

höra till den förvaltningsrättsliga lagskipningen. I princip i varje 

fall bör man således göra skillnad mellan tilstånds- och ersättnings

frågorna. Beträffande vattenrättsliga företag låter sig detta emeller

tid icke göra. Tillståndets beviljande och villkoren för företagets 
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förverkligande har nämligen i vattenlagen gjorts beroende av att kost

naderna för projektet, intresset av dess förverkligande och det för-

nännade intresset står i visst förhållande till varandra, till exempel 

så, att den förorsakade skadan är ringa i förhållande till den fördel 

företagets förverkligande medför och fördelen icke kan åstadkommas på 

annat S1tttill skäliga kostnader. Emedan denna avvägning utgör förut

sättningen för tillståndets beviljande förutsättes även att skadorna,det 

vill säga grunden för ersättningen, fastställs såsom grund för avgöran-

det huruvida tillstånd kan beviljas eller icke. I vattenlagen återkommer 

denna förhandsavvägning beträffande de flesta vattenrättsliga företagen 

såsom byggande i vatten (vattenlagen 2:3), kraftverk (vattenlagen 3:3), 

farleder (vattenlagen 4:7), dikning (vattenlagen 6:3), vattenståndsreglering 

(vattenlagen 7:3), vattenreglering (vattenlagen 8:6), ledande av vatten 

(vattenlagen 9:2), grundvattentäkt (vattenlagen 9:4) och avledande av 
dessa 

avloppsvatten (vattenlagen 10:24). Till alla;delar torde det vara ställt 

utom tvivel att landskapsstyrelsen icke såsom förvaltningsmyndighet 

skulle äga behörighet enär det måste anses vara fråga om förvaltnings

rättslig lagskipning. 

Såsom av det ovannämnda framgår kommer landskapsstyrelsen att arbeta inom 

ett ytterst begränsat fält vid handhavandet av de rena förvaltningsären

dena inom vattenlagens tillämpningsområde. Lagförslaget innebär dock ett 

åtagande för landskapsstyrelsen eller vederbörande tjänsteman att i varje 

enskilt fall avgöra, huruvida ärendet faller inom landskapsstyrelsens 

behörighet eller icke. Detta åtagande är särskilt ansvarsfullt emedan 

uppfyllandet av medborgarnas rättssäkerhetsbehov direkt blir beroende 

av dessa avgöranden. Gränsdragningen mella förvaltning och förvaltnings

rättslig lagskipning måste emellertid göras i varje enskilt fall, varför 

denna problematik icke som sådan behöver beaktas av landstinget vid 

lagstiftningsprocessen. Landstingets lagstiftningsbehörighet är ostridig 

emedan lagen endast skulle fastslå, att förvaltningsärendena handhas 

av landskapsstyrelsen. Eftersom landskapsstyrelsen enligt 19 § 2 mom. 

självstyrelselagen är behörig förvaltningsmyndighet i vattenrättsliga 

ärenden även utan ett uttryckligt stadgande härom i landskapslagen om 

tillämpning av vattenlagen i landskapet Åland, avser lagförslaget såle

des endast att klargöra en redan gällande princip. Att sedan lagutskot

tet varit helt ense om att landskapsstyrelsen, sedan den fonnella behörig

heten blivit konstaterad, i brådskande ordning borde vidtaga åtgärder 

för att genom en överenskorrnnelseförordning överföra också handlägg

ningen av förvaltningsärenden inom självstyrelsens sektor på vatten

domstolen, är ett faktum som landskapsstyrelsen torde taga under all-
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varligt övervägande . 

Med hänvisning till det anförda får lagutskottet vördsamt föreslå 
att Landstinget måtte anta lagförslaget 

oförändrat . 

Mariehamn den 10 
På 

ordförande 

sekreterare , 

Närvarande i utskottet :ordföranden Lindfors , viceordföranden Andersson 

samt ledamöterna Arvidsson , Berg och Dahlman . 
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Denna gränsdragning har i litteraturen förblivit diffus, men det 

kan dock anses vara klart att myndighetens organisation kan inte 

som sådan tas som avgörande kriterium (Vilkkonen,s.231). Den all

männa definitionen av vad som skall anses vara förvaltning är nega

tiv: förvaltning är allt som inte är lagstiftning eller rättsskip

ning. värdet av definitionen blir naturligtvis beroende av hur klart 

dessa andra termer kan definieras. Rättsskipningen har definierats 

sä, att den innebär ett avgörande av vad som i ett enskilt fall 

är rätt. Mera exakt har Merikoski definierat rättsskipningen så, 

att dess ändamålär att erbjuda rättssäkerhet (s. 16. Se även Anders

son, s. 166 ff .) • Detta tolkar Vilkkonen så, att den förvaltnings

rättsliga lagskipningens område håller på att vidgas - genom att 

framhäva rättssäkerhetskriteriet bör en mängd ansökningsärenden 

(vid länsstyrelserna/länsrätterna) hänföras till lagskipningen 

(s. 193-194. Anderssons. 29). Därigenom blir definitionen för 

snäv om man anser endast besvär och förvaltningstvistemål höra till 

lagskipningens krets. Man kan därav dra slutsatsen, att sättet 

för ärendets anhängiggörande inte enbart räcker som kriterium 

vid avgörandet huruvida fråga är om förvaltning eller lagskipning . 

Pietilä hänför , utan att närmare penetrera frågan, ansöknings

ärendena vid vattendomstolarna till förvaltningens krets (s.65). 

Uotila förtydligar detta genorr konstaterandet, att det i ansöknings

ärendena normalt är fråga om utverkande av tillstånd för ett före

tag (vattenlagen 3:2, 7:2, $:1, 10:24) och att denna verksamhet 

är att anse såsom förvaltningsförfarande, v isserligen processuellt 

förvaltningsförfarande men dock förvaltn ing. Denna klassificering 

avser emellertid enbart tillståndsfrågan. I samband med avgörandet 

av tillståndsfrågan blir vattendomstolen emellertid alltid tvungen 

att undersöka om någon lider skada eller men av företaget och , om 

så är fallet, fastställa e r .sättningen som tillkommer den skadelidande, 
inte/ 

även om ersättningsanspråk(S'KUJ'.le ha framställts (VL 16:21). Ehuru 

dessa ersättningsfrågor är starkt bundna till själva tillstånds

frågan är vattendomstolens uppgift d0ck att i enskilda fall avgöra 

vad som är rätt, och verksamheten till denna del således av lag

skipningsnatur. Detta förhållande framgår även av besvärsgången : 

tviste- och brottmål, liksom besvär ~om berör endast ersättningarna 

... ~., J'-. 
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"rättsväcren" - Vattenöverdomstolen och Högsta Domstolen-
"' 

medan tillståndsfrågan avgörs "förvaltningsvägen" - Högsta för-

valtningsdomstolen. Om ett besvär i ett ansökningsärende till någon 

del innehåller besvär över tillerkända ersättningar ~år HFD icke 

avgöra dessa utan måste för ersättningarnas del antingen återförvisa 

ärendet till vattendomstolen eller hänskjuta det till Vattenöver

domstolen (som fungerar som en sektion vid Vasa HovR). 
man/ 

Av det ovansagda kan/ dra slutsatsen att landskapsstyrelsen 

ur självstyrelselagens synvinkel sett äger behörighet att handha 

de ansökningsärenden, som i riket ankommer på vattendomstolarna, 

eventuellt med vissa undantag såsom till exempel ärenden angående 

avlopp , varmed dock icke avses inledande av avloppsvatten i vatten

drag (VL 17:11 och Pietilä, s. 66). Däremot är landskapsstyrelsen 

knappast behörig att avgöra ersättningsfrågorna emedan fråga där-

vid är om förvaltningsrättslig lagskipning. Däremot synes det ha 

förbigått landskapsstyrelsen att vattendomstolarnas verksamhet i 

handräckningsärenden är att hänföra till förvaltningen (se Vilkkonen I 

s. 189-190 samt Uotila). 

Genom att landskapsstyrelsen inte kan anses ha full behörighet 

kommer stora problem att uppstå vid tillämpningen av lagen. Vatten

lagen känner nämligen inte till något sådant förfarande,att till

stånd till ett företag skulle beviljas medan frågan om ersättningar 

åt de skadelidande skulle hänskjutas till avgörande vid skild 

process. (Se VL 16:21).Genom att detta stadgande reglerar fö~farandet 

vid ansökningsärendenas handläggning, och således är att hänföra 

till rättegångsväsendet, torde man inte genom landskapslagstift-

ning kunna avvika från detta stadgande. Detsamma gäller för övrigt 

vattenlagens stadganden om muntlig förhandling i vattendomstolen 16:14, 

vittnesförhör 16:16, sammansättning 15:2 och diarieföring, vatten

förordningen 2-12 §§. Där ej annat stadgas i vattenlagen följer 

handläggningsordningen förfarandet vid de allmänna underrätterna, 

VL 15:13. 

Om landskapsstyrelsen har avsett det i framställningen ingående 

lagförslaget endast som ett led i strävan att klarlägga gränserna 

för landskapsrnyndigheternas behörighet och inte alls har tänkt åtg. 

sig vattendomstolarnas förvaltningsuppgifter, som genom överens-
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kommelseförordning kunde anförtros vattendomstolarna även i fort

sättningen, borde landskapsstyrelsen i så fall ha sagt detta i 

framställningen. Om landskapsstyrelsen å anrlra sidan faktiskt har 

tänkt överta denna del av vattendomstolarnas uppgifter borde det 

av framställningen framgå hur landskapsstyrelsen avser att lösa 

de processuella och organisatoriska frågorna. Dessa måste nämligen 

vara lösta vid l agens ikraftträdande för att inte medborgarnas 

rättssäkerhet skall äventyras. Om man däremot kan anse landskaps"" 

styrelsen som sådan behörig att handlägga de aktuella äre ndena kan 

man fråga sig om det är förenligt med den i regeringsformen uttalade 

principen om att medborgarna är lika inför lagen•om vattenärenden i 

olika delar av landet handlägges av myndigheter som till sin 

organisation och sina arbetsformer är helt olika. 

Det bör dock påpekas att gällande landskapslagstiftning upp

visar en parallell till förfarandet vid vattendomtolen. Enligt 

landskapslagen angående expropriation - ankommer det nämligen på 

landskapsstyrelsen att på basen av expropriationsnämndens pro

tokoll fastställa det område, som skall avträdas och ersättningarna 

som skall tillkomma rättsägar~a (36 §).I detta fall a vgör land

skapsstyrelsen alltså ersättningsfrågor, som även här bör hänföras 

till kretsen för den förvaltningsrättsliga lagskipningen. 

Med tanke på den förestående självstyrelselagsrevisionen kan 

man framhålla,att även den nu aktuella problematiken poängterar 

behovet aV t att den förvaltningsrättsliga lagskipningen anförtros 

självstyrelsemyndigheterna, eventuellt i form av en särskild för

valtningsdomstol. Uotila kritiserar starkt det förhållande, att HFD 

i vattenärenden inte kan avgöra ersättningsfrågor. Han anser att 

den nuvarande ordningen föranleder dubbelarbete för rättsmedels

instanserna och att ersättningsfrågorna har en stark samhörighet med 

själva tillståndsprövningen (s.246). Även andra forskare framhåller, 

att förvaltningen och den förvaltningsrättsliga lagskipningen har nära 

anknytning till varand~a (Vilkkonen I,s.232, Hallberg,s.93). Lagen 

om ändringsscikande i förvaltningsärenden (FFS 154/50) gör heller inte 

någon skillnad mellan förvaltning och lagskipning (2 §). Skall man 

genomföra den rationaliseringen, att förvaltningsmyndigheterna 

avgör även frågor, som hör till lagskipni~en, bör man emellertid 
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försäkra sig om att myndigheternas organisation och ärendenas hand-

läggningsordning utformas så, att 

och rättssäkerhet kan uppfyllas. 

me~~~v rättsskydd 

Patrick Donner 

Källor: 

utskottet och sekreteraren har hört: 

lagberedningschefen Christer Jansson 

sekreterare~· vid Västra ~Finlands Vattendomstol Ole Malin 

Tf biträdande professor Kauko Wikström. 
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