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SAMMANFATTNING 

Landskapsstyrelsens förslag 
Landskapsstyrelsen fOreslår att landskapslagen om miljökonsekvensbedömningar ändras. Den 
föreslagna ändringen innebär bl.a. att syftet med miljökonsekvensbedömning (mkb) uttrycks 
tydligt, att den projektansvariges samt berörda myndigheters deltagande i bedömningsprocessen 
förstärks samt att landskapsstyrelsen utpekas som ansvarig myndighet :ilir kontakter vid projekt 

som kan ha miljöeffekter i regioner utanfOr landskapet. 

Förslaget till ändring föranleds till största delen av direktiv 97/11/EG om ändring av direktiv 

85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. 
Förslaget är avsett att genomllira direktivet till de delar reglerna faller inom lagens tillämpnings

område. 

Utskottets förslag 
Utskottet fOreslår att lagförslaget i framställningen antas med vissa mindre ändringar vilka föreslås 

i förtydligande syfte. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Utskottet konstaterar att den fi>reslagna ändringen till största delen :iliranleds av en ändring av EG:s 
direktiv om bedömning av miljöinverkan och att landskapsstyrelsen i möjligaste mån beaktat 
ändringen. Det kan dock enligt utskottets mening finnas skäl för landskapsstyrelsen att i samband 
med den pågående beredningen av en särskild landskapslag opi miljötillståndsilirfarande på nytt 
beakta direktivets bestämmelser i fråga om möjligheten till förhandsutlåtande och beaktande av 

samrådsresultat. 

Utskottet föreslår i förtydligande syfte några mindre ändringar av närmast språklig karaktär. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 10 maj 1999 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson och miljöjuristen Helena 

Blomqvist. 

I ärendet~ avgörande bellandling deltog ordföranden Erland. vice ordiliranden Harry Eriksson samt 



ledamöterna Beijar, Mattsson och Pehrsson. 

Utskottet har med stöd av 23 § 4 mom. arbetsordningen beslutat att viceordföranden Harry 

Eriksson redogör ilir ärendet. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget måtte anta det i framställning

en ingående lagförslaget med följande 

ändringar: 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen om miljökonsekvensbedömnin.gar 

(Ingressen lika som i framställningen) 

1 § 

(Lika som i framställningen) 

4§ 

Beslut som skall föregås av miljökonsekvensbedömning 
Miljökonsekvensbedömning skall utfilras av myndighet och läggas till grund fOr beslut vi.tkR 

särskilt angivits i landskapsförordning. Landskapsstyrelsen eller en kommun kan i ett enskilt 

ärende besluta att miljökonsekvensbedömning skall utföras. I landskapsförordning bestäms 
närmare om när utilirande av rniljökonsekvensbedömning skall övervägas i andra fall än de som 

anges särskilt. Innan beslut fattas om utförande av miljökonsekvensbedömning (uteslutning) skall 

den projektansvarige ges möjlighet att yttra sig. 

9§ 
(Lika som i framställningen) 

9a§ 
Miljöpåverkan och projekt regioner 

utanför landskapet 

Om ett projekt kan antas medföra en betyda11de påverkan på miljön i (uteslutning) region 
utanför landskapet skall utredaren snarast informera landskapsstyrelsen som på erforderligt sätt 

underrättar den behöriga myndigheten inom den region som berörs. Landskapsstyrelsen är ansvarig 

myndighet även när det gäller kontakter angående projekt som skall utföras i (uteslutning) 



regioner utanför landskapet men som kan antas medföra en betydande påverkan på miljön i 
landskapet. Landsk.apsstyrelsens skyldigheter enligt denna paragraf anges vid behov närmare i 
landskapsförordning. 

11 , 14 och 18 § § 

(Lika som i framställningen) 

(Ikra:ftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen) 

Mariehamn den 21 september 1999 

Ord:l:Orande Olof Erland 

Sekreterare Susanne Eriksson 


