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Förord

V

ad har EU-medlemskapet inneburit för miljön och för miljöfrågorna på Åland? Det är huvudfrågan i denna rapport som är den
andra som ges ut inom ramen för utredningen ”25 år i EU – åländska erfarenheter”. Utredningen görs 2020-2021 på uppdrag av Ålands
landskapsregering och i samarbete med ÅSUB. Petra Granholm är
med sin omfattande kunskap och erfarenhet i miljö- och naturresursfrågor en ypperlig utredare för just denna del av utredningen.
Rapporten ger en skildring av utvecklingen över tid, väljer ut några
centrala frågor, nämligen vatten, avfall, biologisk mångfald och miljöskydd och sätter dem i ett bredare sammanhang på Åland, i Europa
och globalt. Det som är speciellt i en sådan fallstudie är att situationen
på samtliga berörda nivåer, dvs. på Åland, i Finland, inom Europeiska
unionen, är i en ständig rörelse. Det betyder att samhället, attityderna,
de politiska konturerna, reglerna och miljön ändras över tid. I analysen identifieras både framsteg, svårigheter och möjligheter och rapporten utgör härmed ett gediget underlag med samlad och systematiserad
kunskap för framtida diskussioner.
Trots att studien är en specialiserad fallstudie, tar den även upp principiellt viktiga frågeställningar, bl.a. den om betydelsen av begrepp såsom
lagstiftningens ’effektivitet’, ’självstyrelsepolitiskt intresse’, professionaliseringen av och kunskap inom förvaltningen och den demokratiska
förankringen av regler och åtgärder.
Ett tidigare arbetsseminarium i ämnet från i februari 2021 finns dokumenterat på Ålands fredsinstituts youtube kanal. Stort tack till alla
som har bidragit i intervjuer, med kommentarer och värdefull information.

Sia Spiliopoulou Åkermark
Direktör, Ålands fredsinstitut
Projektledare
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EU:s miljörätt – grus i maskineriet eller katalysator på Åland?

1. Inledning

S

om del i utredningen om Ålands 25 första
år i EU utgör föreliggande rapport en fallstudie på ett område som är ingående reglerat
genom unionens rättsakter. Syftet med fallstudien är att utreda vad EU:s miljörätt har inneburit för Åland. Då det inte är praktiskt möjligt att i detalj studera varje rättsakt som tangerar
miljö och dess implementering på Åland, fokuserar studien på exempel från olika miljörättsområden som illustrerar ett iakttaget fenomen,
såsom ökad byråkratisering eller förhöjd miljömedvetenhet.
De frågor som har ställts i studien belyses genom exempel. Dessa frågor rör både själva implementeringen av EU:s miljölagstiftning på
Åland och vilka följder en stor implementeringsbörda har haft i form av t.ex. olika långt
gånga överträdelseförfaranden, men också hur
EU:s miljöregelverk påverkat åländskt vardagsliv och den naturliga miljön.
Landskapsregeringens årsberättelser har fungerat som ett underlag för studien. Berättelserna
har haft lite olika form under den aktuella tidsperioden. Även framställningar om olika lagförslag samt social- och miljöutskottets utlåtanden
har använts. I vissa fall har även protokoll från
lagtingets plenum utgjort material. Intervjuer
har genomförts med f.d. och nuvarande tjänstemän och politiker som i sitt arbete sysslat med
miljöfrågor. Fyra av dessa intervjuer har kunnat
genomföras i person och tre intervjuer har genomförts via epost. Kontakter med olika personer inom landskapsförvaltningen har kompletterat bilden. De upplysningar och uppfattningar
som intervjuerna har gett har använts som stöd
till det skriftliga materialet.1 Vidare har det rikli-

1
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ga material som Europeiska kommissionen och
Europeiska miljöbyrån tillhandahåller på sina
webbplatser kommit till nytta som bakgrundsoch referensmaterial, likaså akademisk litteratur
på området.
Andra delar av utredningen har bl.a. tittat på
lagberedningens arbete samt Ålands påverkanskanaler till Bryssel och en andra fallstudie har
dokumenterat det för Ålands EU-relation ständigt aktuella ärendet gällande vårjakten, varför en naturlig avgränsning har gjorts gentemot
dessa områden.
Inledningsvis görs en genomgång av EU:s
miljörätt genom unionens historia och hur den
utvecklingen korresponderar med utvecklingen
inom miljöområdet på Åland. Därefter följer en
grundligare genomgång av fyra rättsområden på
vilka Åland har egen behörighet: vatten, avfall –
cirkulär ekonomi, biologisk mångfald och miljöskydd, för att se hur de påverkas av EU:s sekundärrätt. I det fjärde kapitlet utkristalliseras sedan
några trender som kan indelas i påverkan på lagstiftning och förvaltning respektive natur, miljö
och samhälle. Till sist en diskussion och avslutande reflektion.

Författaren vill rikta ett stort tack till alla de
personer som bidragit med synpunkter och
kommentarer som kastat ljus över den komplexa djungel som Ålands situation i förhållande till EU:s miljörätt innebär.
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2. Bakgrund:
Utvecklingen av EU:s miljörätt

T

iden för gemenskapernas grundande 1957
följdes av ett miljöuppvaknande globalt.
Detta skedde dels genom observerade och kommunicerade effekter av miljöskadligt beteende i naturen, såsom Rachel Carson´s bok Silent
Spring 1962, dels genom storolyckor såsom med
oljetankern Torrey Canon 1967, som fick stora
konsekvenser för Frankrike och Storbritannien.
I kölvattnet av den första FN-konferensen om
den mänskliga miljön förklarade man vid gemenskapernas toppmöte i Paris 1972 vikten av
en gemensam miljöpolicy. Miljöpolicyn stadfästes 1973 genom kommissionens första miljöhandlingsprogram.2 Tanken från början var att
miljötematiken skulle överspänna det sektorsvisa arbetet, varför kommissionen 1973 etablerade
en ”Miljö- och konsumentsskyddstjänst” under
kommissionens vicepresident. Denna horisontella vision urvattnades av interna åsiktsskillnader och tjänsten utvecklades till ett ”normalt”
generaldirektorat (ung.avdelning, GD) 1982.3
Med andra ord har ”miljö” som policyområde
inom EU idag flera årtionden av kunskapsutveckling och historia bakom sig. Forskare menar
att den första perioden av etablering och tidig
utveckling, 1967-1984, karakteriserats av den
gemensamma marknaden som primärt mål och
upptäckten att de nationella miljöregelverken de
facto utgjorde handelshinder.4 Detta faktum tillsammans med en ökad social medvetenhet om
miljöproblemen på 1970-talet födde de första
2

3
4

Idéerna i detta första program baserade sig på
övertygelsen att förebyggande är bättre än botemedel och ”förorenaren betalar”-principen, se
https://www.eea.europa.eu/environmental-time-line/1970s . Idag är vi inne på EU:s sjunde
miljöhandlingsprogram. Programmen förutser
kommande lagförslag och behandlar bredare
perspektiv på EU:s miljöpolicy.
Krämer, 2012, s. 12.
Zito m.fl., 2019, s.196.
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miljöreglerna i gemenskapen, med direktivet
som främsta instrument. Man tillämpade då en
generell harmoniseringsbestämmelse i Romfördraget (art. 100) som konstruerade en kompetens på miljöområdet för Rådet.5 Fokus låg på
luft- och vattenföroreningar. Rättsakter som
kom under den här perioden var ramdirektivet
för avfall (1975), badvattendirektivet (1976) och
fågeldirektivet (1979). 1985 konstaterade även
EU-domstolen att miljöskydd utgör en av gemenskapens grundläggande målsättningar.6
År 1986 undertecknades Europeiska enhetsakten, som inkluderade flera referenser till
miljöskydd, inklusive ”förorenaren betalar”principen.7 1986 var också året som Brundtland-kommissionen publicerade sin rapport Vår
gemensamma framtid, och definierade hållbar
utveckling som ” en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina
behov”.8 Fokus låg på att gifta de marknadsvänliga värderingarna med miljöskydd.9 Emedan valet av policyverktyg fortfarande mestadels handlade om bindande regelverk, skapades
under denna period bl.a. Europeiska miljöbyrån
(1990), en EU-byrå vars uppgift är att tillhandahålla god och oberoende information om miljön.
Se Figur 1, sid. 57: Kort historik över EU-rättens och
Ålands utveckling på miljöområdet
När Åland inträdde i Europeiska unionen befann sig miljöpolicyn i denna fas av samordning
med marknaden. Som exempel kan man nämna
att regleringen av kemikalier i EU hade harmonisering - inte miljöskydd - som huvudsakligt
syfte.10 Finland, tillsammans med Sverige och
5
6
7
8
9
10

Mörn, 1992, s.35.
I domen 240/83, s.549, förhandsavgörande.
Art. 130 r.2.
World Commission on Environment and
Development, 1987.
Zito m.fl., 2019, s.197.
Mörn, 1992, s.69.
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Österrike som anslöt sig till EU vid samma tidpunkt, sågs av många som pionjärer inom miljöpolicy.11 Vid anslutningen lästes all finsk och
åländsk lagstiftning mot EG-rätten.12 Det var
ett arbete som skulle komma att fortgå under
de första åren av åländskt EU-medlemskap, då
lagberedningen och landskapsstyrelsens tjänstemän genomgick implementeringsskyldigheten
inom olika rättsområden. Under dessa år kom
flera stora lagstiftningsinitiativ i form av direktiv och ramdirektiv på områden för bl.a. avlopp,
habitat, förpackningar, luftkvalitet och förebyggande av föroreningar.13 Exempelvis inom området för energi konstaterade landskapsstyrelsen i
sin berättelse år 1997 att arbetet med implementering av EG-rättsakter krävt betydande resurser. Energi och elförsörjning var i fokus: Samtidigt fick arbetet med vindkraftsutbyggnad på
Åland luft under vingarna och de nya EU- kraven på energieffektivitet fördes till lagtinget.14
Just innan Ålands EU-inträde hade det stora
FN-toppmötet i Rio de Janeiro om miljö och utveckling hållits, vid vilket FN:s Agenda 21 hade
antagits. ”Agenda 21 – dagordning för det 21a
århundradet” tog fasta på konkret implementering av hållbar utveckling på lokal och nationell nivå och fick stor genomslagskraft på Åland.
Ålands Agenda 21-samordningskontor etablerades 1995 av föreningen Ålands Natur och Miljö

r.f. med finansiering från landskapet och Mariehamns stad,15 och erhöll Nordiska rådets naturoch miljöpris år 1999.
En av principerna som antogs i Rio, princip
10 om tillgång till rättvisa, information och offentligt deltagande, fick starkt genomslag inom
EU genom att Århus-konventionen16 på samma
tema antogs som en EU-förordning17 och därför
blev gällande lag i alla medlemsländer. Just civilsamhällets aktiva roll i att driva ärenden till konventionens klagomekanism har omnämnts som
en framgångsfaktor för denna Rio-princip.18
Till Århuskonventionen hör sedan 2009 också
ett protokoll om register över utsläpp och spridning av föroreningar,19 vilket innebär att allmänheten ska ha tillgång till offentliga register över
utsläpp från olika anläggningar i sin närregion.
Från och med slutet av milleniet prioriterades de nationella ekonomiernas konkurrenskraft
på bekostnad av miljöskyddet.20 Även om Lissabonprocessen omfamnade hållbarhet motsvarade processen inte målen i verkligheten. EU utvidgades med nya medlemsstater som ofta var
i ett annat ekonomiskt läge än de gamla medlemsstaterna. Samtidigt som EU:s organisatio-

11

16

12
13

14

8

Europeiska miljöbyrån, https://www.eea.europa.eu/environmental-time-line/1990s.
För en genomgång av arbetet vid landskapsstyrelsen efter EU-inträdet, se Susann Simolins
utredning i denna utredningsserie.
Rådets direktiv av den 21 maj 1991 om rening
av avloppsvatten från tätbebyggelse (91/271 /
EEG), Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21
maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt
vilda djur och växter, Europaparlamentets och
rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december
1994 om förpackningar och förpackningsavfall,
Rådets direktiv 96/62/EG av den 27 september 1996 om utvärdering och säkerställande av
luftkvaliteten.
Landskapsstyrelsens berättelse 1997, 3.3.8.2
och 3.3.8.3., s.29. Landskapslagen om energieffektivitet antogs som blankettlag 18.12.1997.

15

17

18

19
20

Kontoret finansierades under det första året av
landskapsstyrelsen och Mariehamns stad, senare av alla åländska kommuner som samtliga
hade egna Agenda 21-grupper. Se Dahlman et
al, 1997.
FN:s konvention om tillgång till information,
allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och
tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen), 25.6.1998.
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006
om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och
tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på
gemenskapens institutioner och organ.
Stakeholder Forum for a Sustainable Future, 2012, Synthesis, https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/641Synthesis_report_Web.pdf.
Protocol on Pollutant Release and Transfer
Register, PRTR - även kallat Kievprotokollet.
Zito m.fl., 2019, s.197.
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ner, program och policyinstrument för miljöskydd kvarstod i det närmaste oförändrade och
EU åtog sig något av ett internationellt ledarskap i frågorna, utmanades miljöskyddet genom
ett större fokus på processer och flexibla arrangemang såsom ramdirektiv bl.a. för att underlätta
för de nya medlemsstaterna. År 2000 ansåg den
åländska miljöförvaltningen att lagstiftningen i
huvudsak21 hade bringats i samstämmighet med
EU:s krav samtidigt som en omorganisering av
miljöförvaltningen funnit sina former, varpå man
antog ett nytt åländskt miljöpolitiskt handlingsprogram, det första efter EU-inträdet.22 Som
milstolpar pekade man i programmet ut den helt
nya vattenlagen jämte förordning, naturvårdslag
jämte förordning, skogsvårdslag jämte förordning, energieffektivitets-lagstiftning, revidering
av miljöhälsovårdslagstiftningen, lagstiftning
om miljökonsekvensbedömningar och miljöberättelser samt en förordning om förpackningar
och förpackningsavfall. Flera av dessa rättsakter
hade, som vi ska se, ett ursprung i tiden just innan EU-inträdet och Ålands första miljöhandlingsprogram från 1989.
Som flaggskeppet för ansträngningarna att
förena miljö och marknad infördes år 2005 EU:s
system för handel med utsläppsrätter, som en
konkretisering av EU:s ratifikation av Kyotoprotokollet under FN:s klimatkonvention.23 Nu
presenterade unionen försök till att ta ett mer
samlat grepp kring klimat- och energifrågorna.
På Åland antogs en landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om
utsläppshandel, i linje med hur man gjort i riket. Landskapsregeringen ansvarade för tillsynen över systemet medan registreringen sköt21
22
23

I handlingsplanen uppskattar man att överensstämmelsen är ca 90 %.
Ålands landskapsstyrelse, meddelande nr
1/1999-2000.
Kyotoprotokollet är ett tillägg till klimatkonventionen United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) från
1992.
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tes av rikets energimarknadsmyndighet genom
en överenskommelseförordning.24 Åland antog
ett miljöhandlingsprogram för åren 2005-2008
med särskild fokus på vattenmiljön.25 I detta
handlingsprogram beskriver landskapsregeringen utmaningen med att få den hållbara utvecklingen att förenas med en fortsatt utveckling av
välfärdssamhället, som sågs som två svårförenliga separata delar.26
Ålands första klimatstrategi kom några år senare, 2007, med syfte att i enlighet med EU:s
långsiktiga målsättningar minska koldioxidutsläppen, förnyelsebara energikällor och energieffektivering.27 I samband med denna gjordes också en attitydundersökning bland ålänningarna
om inställning till miljön och miljöförbättrande åtgärder. Enligt undersökningen var en stor
majoritet av ålänningarna28 intresserade av miljöfrågor, och särskilt Östersjöns tillstånd, följt av
miljöfrågor allmänt och klimatförändringen.29
Om man på Åland runt millennieskiftet flyttade bort miljöförvaltningen från näringsfrågorna,
har det samtidigt gjorts försök att få EU:s miljöförvaltning flexiblare. Dessa försök karakteriseras av samarbete mellan en mångfald av aktörer inom den offentliga, den privata och tredje
sektorn. I allt ökande grad har miljöstandarderna blivit mer upp till medlemsstaterna att utforma. Det här skiftet ersätter de tidigare perio24
25
26

27
28
29

Uppdaterad lagstiftning åtminstone 2009 och
2013.
Ålands landskapsregering, Miljöhandlingsprogram för Åland 2005-2008.
Ibid., s.1: ”Målet med landskapsregeringens
miljöhandlingsprogram är att skapa ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.
Den stora utmaningen är att bibehålla och utveckla välfärdssamhället till förmån för medborgarna vid sidan av strävandena att minska
skadlig miljöpåverkan.”
Ålands landskapsregering, meddelande nr
6/2006-2007.
71 procent svarade att de var mycket eller ganska mycket intresserade av miljöfrågor allmänt
sett.
ÅSUB rapport 2008:7.
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derna av strikta förbud och uppföljning genom s.k.
order- och-kontroll (command and control) reglering, följt av marknadsbaserade instrument och
frivillighet.30
Från och med finanskrisen 2008 skakades unionen av händelser som tagit fokus från miljöskydd:
Forskare nämner Rysslands agerande i utbrytarregionerna i Georgien 2008, skuldkrisen i Europa
fr.o.m. 2009 och flyktingkrisen som inleddes 2011
i samband med kriget i Syrien samt Brexit-processen. Strålkastarljuset på miljöfrågorna släckes dock
inte helt – i sin årsbok ”Europaperspektiv” lyfter de
svenska nätverken för europaforskning den globala
klimatfrågan just år 2008.31 FN:s klimatpanel och
Al Gore hade gemensamt mottagit Nobels fredspris år 2007 för informationsinsatserna kring klimatet, det fanns ett nyvunnet politiskt momentum för klimatfrågan och EU:s möjligheter att axla
ett ambitiöst ledarskap i frågan. Vid vårtoppmötet
i Bryssel 2007 lade unionen fast att koldioxidutsläppen skulle sänkas med 20 % jämfört med 1990
års nivåer fram tills 2020, och att den här ambitionen skulle ligga oavsett vad omvärlden gjorde.
Detta formulerades i ett paket32 med tre olika mål
för 2020. Även om detta utgjorde ett avbrott i business-as-usual inställningen till ”marknaden först,
miljön sen”, förpackades målen ändock i termer av
lönsamhet i energiomställning, ekonomiskt fördelaktiga investeringar och motiverades av bl.a. Sternrapportens prognos för världsekonomin som följd
av icke-agerande på miljö- och klimatområdet:
kostnader på 5-20 % av globala BNP.33 Med facit i hand lutar resultatet mot att EU nått två av
dessa tre mål, dvs utsläppsminskningar och andel
förnyelsebar energi, medan energieffektivitetsmålet kräver ytterligare ansträngningar från de flesta
medlemsstater.34

År 2015 antog FN:s generalförsamling de 17
globala hållbarhetsmålen. En parlamentarisk
kommitté på Åland hade redan 2012 tagit fram
ett program för en åländsk hållbar omställning
fram till 2051,35 som lagtinget ställt sig bakom
2014. Denna fick nu luft under vingarna och utvecklades till ett åländskt nätverk för hållbar utveckling, bärkraft.ax, och en Utvecklings- och
hållbarhetsagenda för Åland36 med en vision
och sju strategiska utvecklingsmål. Detta kan ses
som en lokal implementering av de globala målen och belönades med Europeiska kommissionens European Sustainability Award 2019, i kategorin för samhällen upp till 100 000 personer.
Att EU menade allvar med ansträngningar för
att bekämpa klimatförändringar underströks genom att artikel 191 i EU-fördraget (Lissabon)
utökade den tidigare artikel 17437 och gjorde just
detta till en av unionens uppgifter. Energipolitiken blev en delad EU-kompetens. Efter detta
är miljöfrågornas gränsöverskridande karaktär
också integrerad i EU:s rättssystem - de ingår nu
även i lagstiftning rörande bioteknologi, straffrätt, skydd för marken och tillgång till rättegång
i miljöfrågor.38
På senare tid har framväxten av det som kal�las ”ny miljöförvaltning” noterats.39 Det innebär
en involvering av medlemsstaternas regeringar,
näringsliv och civilsamhället. Kanske som en reaktion på tidigare ”order och kontroll” reglering,
började under 2010-talet denna nya, mer flexibla
fas växa fram som ett komplement.
Utöver primär- och sekundärrätt utgör EU:s

30
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36
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Alberton m.fl., 2006, ss. 2-4.
Cramér m.fl., 2008.
European Commission - 20 20 by 2020 - Europe’s climate change opportunity, 2008.
Stern Review: The Economics of Climate
Change, 2007.
European Environment Agency Report No

35

38
39

13/2020.
Ålands landskapsregerings MEDDELANDE
nr 2/2013-2014. Betänkande från finans- och
näringsutskottet 14/2013-2014, och behandling i plenum 10.9.2014
Bärkraft.ax, 2016.
Europeiska unionen konsoliderade versioner av
fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (2002/C 325/01).
Krämer, 2012, s.13.
Alberton, 2012, ss. 287-300, s.287.
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handlingsplaner för miljöpolitik centrala instrument. De grundläggande principerna för
EU:s miljöpolitik formulerades redan i gemenskapens första handlingsplan för miljöpolitik
1973. Till dessa principer hör bl.a. förorenaren betalar-principen, principen om att föroreningar ska förebyggas vid källan, principen om
att miljökonsekvenser ska beaktas i beslutsprocessen och principen om information till allmänheten.40 Under Ålands 25 år i EU har tre
olika miljöhandlingsplaner guidat EU:s miljöpolitik. Vid inträdet 1995 var det femte handlingsprogrammet, ”Mot en hållbar utveckling”
(1993-2000) relativt färskt. Syftet med att ha
miljöhandlingsprogram för unionen är att bidra
till långsiktighet och kontinuitet i miljöpolitiken och borga för ett holistiskt synsätt på miljöfrågor. Till skillnad från tidigare handlingsprogram hade det femte programmet ett globalt
perspektiv och mer långsiktiga mål. Hållbarheten beskrevs i termer av bibehållande av den generella levnadsstandarden, tillgång till naturresurser, undvikande av långvariga miljöskador
och en syn på utveckling som hållbar om den
möter nuvarande generationers behov utan att
äventyra kommande generationers förmåga att
möta sina behov. Principerna gick ut på att integrera miljödimensioner i alla stora politikområden och involvera de politikområden som bidrog till miljöförsämring. Ansvaret skulle också
delas mellan aktörerna såsom regeringar, industri och allmänhet.41 Emedan verktygen inom
det femte programmet vilade tungt på lagstiftning, förstorades verktygslådan inom det sjätte
programmet ”Vårt val, vår framtid” (2002-2012)
som prioriterade klimatförändringen, natur och
40

41

Mahmoudi, 2003, ss. 38-39. Det första miljö
handlingsprogrammet innehöll totalt elva principer för miljöskydd på gemenskapsnivå. Ibid.,
ss.48-49.
Europeiska kommissionen, “Towards Sustainability – the European Community Programme
of policy and action in relation to the environment and sustainable development”, 1993..
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biologisk mångfald, miljö och hälsa samt naturresurser och avfall. Det syftade till en full integration av miljöskyddskrav i alla gemenskapens
policyområden och åtgärder: förutom i lagstiftning också i ekonomiska incitament, utbildning,
strukturfonder osv. Det sjätte programmet utgjorde miljökomponenten i strategin för hållbar utveckling - därmed ansågs länken mellan
miljö och de europeiska målen för tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning vara gjord.42 Vid
slutet av perioden konstaterade kommissionen
att det sjätte handlingsprogrammet hade bidragit till att miljölagstiftning fanns på plats för att
tackla de flesta miljöutmaningarna i EU. Natura
2000-programmet hade utvidgats, en helhetlig
kemikaliepolitik införts liksom robusta åtgärder
för att möta klimatförändringen. Det kommissionen efter det sjätte miljöprogrammet såg som
vita fläckar i lagstiftningen var förlusten av biologisk mångfald och mark- och vattenkvalitet.
Inte heller hade man lyckats frånkoppla resursförbrukning från ekonomisk tillväxt. Kommissionären Janez Potočnik konstaterade att resultaten av programmet var goda – men inte så goda
som man hade hoppats på.43 Det sjunde programmet som följde, ”Att leva gott inom planetens gränser” (2014-2020), ämnade att bygga vidare på de goda idéerna från tidigare program
samtidigt som svaga punkter åtgärdades. Tonvikten låg nu på ett förbättrat genomförande av
lagstiftning, och att EU:s miljöpolitik utgör en
förutsättning för att lyfta EU ur den ekonomiska krisen. Inom EU och medlemsstaterna skulle övergången till ett resurseffektivt, fossilsnålt,
grönt konkurrenskraftigt samhälle drivas på.44
Idag har behovet av miljöskydd en unik ställning inom EU. Artikel 11 i EUF-fördraget sti42
43
44

Se https://ec.europa.eu/environment/archives/
action-programme/intro.htm, läst 15.10.2020.
Ibid.
Europeiska kommissionen,”Att leva gott inom
planetens gränser: Det sjunde allmänna miljöhandlingsprogrammet för unionen till 2020”,
2014.
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pulerar att ”Miljöskyddskraven ska integreras i
utformningen och genomförandet av unionens
politik och verksamhet, särskilt i syfte att främja
en hållbar utveckling.” På grund av detta tvärvillkor blir den breda tolkningen av vad som
faller inom miljöpolicyområdet mycket större.
Effekten av detta syns mest inom energi- och
jordbrukspolitiken, men kopplingarna mellan
ansträngningar att t.ex. minska ojämlikhet och
klimat- och biodiversitetsfrågor vinner alltmer
mark.45

45

12

Europeiska kommissionen, ”Mot ett hållbart EU 2030”, diskussionsunderlag, Bryssel
30.1.2019, COM (2019) 22 final.

3. Miljölagstiftning och behörighet
på flera nivåer

E

U:s miljörätt är komplex och täcker vitt
skilda områden. Det har noterats att en
systematisk genomgång av EU:s acquis på miljöområdet knappt låter sig göras, då den tillkommit på ett ganska fragmenterat sätt.46
Det som strikt sett brukar räknas till EU:s miljölagstiftning faller inom områdena förorening
av luft, vatten och mark; skydd av växt- och djurarter och deras livsmiljöer; miljökonsekvensutredningar; miljöregler av processuell art och
miljöpolicyinstrument.47 Samtidigt är det uppenbart att allt som människan gör påverkar
omgivningen och miljön, varför miljöaspekter
kan läggas på rättsordningen som helhet. Mycket inom näringspolicyområdena såsom jordbruk,
skogsbruk, och fiske, samt även infrastruktur,
tangerar och påverkar den åländska naturen och
miljön. Behörigheten för miljöpolicy är delad
mellan EU och medlemsstaterna. De behörigheter som inte är påförda EU genom fördragen,
behålls av medlemsstaterna och sålunda vilar det
generella ansvaret för miljön på medlemsstaterna. Artikel 191 (fd artikel 174 FEG) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ställer upp målen för unionens miljöpolitik: ”Att
bevara, skydda och förbättra miljön, att skydda
människors hälsa, att utnyttja naturresurserna
varsamt och rationellt samt att främja åtgärder
på internationell nivå för att lösa regionala eller
globala miljöproblem”, och (sedan Lissabonfördraget 2009) särskilt för att bekämpa klimatförändringen. I tillägg till detta ska miljöpolitiken
syfta till en ”hög skyddsnivå med beaktande av
de olikartade förhållandena inom unionens olika regioner”. I denna artikel understryks också
vikten av de centrala miljöprinciperna: försiktighetsprincipen och principerna att förebyggande
46
47

Peeters m.fl., 2020, s. 1.
Nilsson, 2014, s.8.
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åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan och att förorenaren
ska betala.
I regelsättningen på miljöområdet finns således behörighet på många nivåer, s.k. flernivåstyre. Då miljöfrågorna till sin karaktär är
gränsöverskridande, finns ofta internationella
konventioner som berör miljöfrågor. På de områden där EU har delad behörighet med medlemsstaterna ratificeras internationella konventioner av både EU och medlemsstaterna. Enligt
självstyrelselagens 59 § 1 mom om ikraftträdande av internationella förpliktelser, ska lagtinget
ge sitt bifall om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller
förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en
fråga som enligt denna lag faller inom landskapets behörighet för att bestämmelsen ska träda i
kraft i landskapet.48 Enligt självstyrelselagen 18
§ 10 har landskapet behörighet ifråga om naturoch miljövård, friluftsliv, och vattenrätt.
För att belysa komplexiteten i fråga om hur
alla fyra nivåer (internationell, supranationell
(EU), nationell och åländsk) kan spela in på beslutsfattandet kan exempel tas från området för
biosäkerhet. Konventionen om biologisk mångfald antogs i samband med det stora toppmötet om hållbar utveckling i Rio de Janeiro 1992.
Till denna konvention fogades ett protokoll om
biosäkerhet, det s.k. Cartagenaprotokollet, år
2000. Protokollet reglerar säkerställandet av en
tillräcklig skyddsnivå på området säker överföring, hantering och användning av levande modifierade organismer som framställts med hjälp
av modern bioteknik och som kan få skadlig effekt på bevarandet och det hållbara nyttjandet av
biologisk mångfald eller människors hälsa. Cartagenaprotokollet har i sig ett tilläggsprotokoll,
det s.k. Nagoya-Kuala Lumpur-tilläggsprotokollet, som ingicks 2010 och reglerar ansvarig48

Se vidare Susann Simolins rapport om Ålands
deltagande och inflytande i EU i föreliggande
utredningsserie.
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het och gottgörelse. Tilläggsprotokollet är delad
befogenhet mellan EU och medlemsstaterna.
Bestämmelserna om ansvarighet i Nagoya-Kuala-Lumpur-tilläggsprotokollet täcks av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/
EG om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador. Medlemsstaterna anses dock ha
befogenhet beträffande artikel 1 och artiklarna
9-21 i tilläggsprotokollet. Artiklarna bedömdes
av Republikens president att åtminstone delvis
falla inom landskapets behörighet varför lagtinget 2014 behövde ge sitt bifall till att förordningen trädde i kraft i landskapet även till de delar tilläggsprotokollet faller inom landskapets
behörighet.49 Direkt inblandade var alltså tre internationella avtal, ett EU-direktiv, en förordning från statsrådet och lagtingets bifall enligt 59
§ SjL. Till historien hör en tvist: när själva konventionen om biologisk mångfald sattes i kraft i
Finland 199450, glömde man helt enkelt bort att
efterfråga lagtingets bifall.51 Lagtingets bifall inhämtades därför först 22 år senare. Lyckligtvis
kunde man konstatera att till den del bestämmelserna i biodiversitetskonventionen hör till
EU:s behörighet är Åland redan bundet av konventionens målsättningar genom EU:s strategier
och lagstiftning.52 Så är också ofta fallet: EU är
numera själv part till många globala konventioner, och har därför lagstiftat, t.ex. genom direktiv
för att verkställa bestämmelserna i konventionen
Finland kan också vara part till en viss konvention och det har ofta förekommit att lagtingets
bifall av en eller annan orsak inte inhämtats, men
genom att EU:s lagstiftning ändå reglerat frågan
finns en dubbelkontroll för att konventionernas
49
50
51

52

Republikens presidents framställning RP
12/2013-2014, Social- och miljöutskottets betänkande 11/2013-2014.
Genom förordning, FördrS 78/1994.
Republikens presidents framställning nr
10/2015-2016, Godkännande av statsrådet förordning om ikraftträdande av konventionen om
biologisk mångfalt [sic!].
Social- och miljöutskottets betänkande
7/2015-2016.
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materiella innehåll ändå gäller på Åland.
Inom självstyrelsen har man på senare år dock
inte tagit lätt på de bortglömda bifallen. Saken
aktualiserades i lagtinget i samband med efterhandsgodkännandet av Parisavtalet, där man
menade att trots att ansträngningar gjorts för att
undvika just den situationen, hade Parisavtalet
godkänts och lämnats in till FN från finländsk
sida utan att lagtinget fått det för godkännande innan. Britt Lundberg konstaterar i lagtinget
år 2016 att mandatperioden 2011- 2015 var något av en städperiod med många avtal som kom
för komplettering till lagtinget, där själva grundavtalet aldrig hade förts till Ålands lagting för
godkännande. Hon konstaterade att det fortsättningsvis fanns ”en skokartong” med avtal för
vilka lagtingets bifall borde inhämtas för att de
ska gälla även på Åland.53 Vad gäller just Parisavtalet valde dock lagtinget, trots diskussion, att
inte sätta käppar i hjulet för Parisavtalets ikraftträdande utan istället betona avtalets betydelse
och invänta de EU-direktiv som omsätter Parisavtalet i praktik.
För att avgränsa förestående rapport väljs en
snäv tolkning av vad som är miljölagstiftning.
Det sammanfaller ungefärligen med de områden som under EU-åren legat på landskapets
miljöbyrås förvaltningsbord: naturvården, vattenvården, avfallshantering (eller på senare tid
benämnt ”cirkulär ekonomi”), klimatförändringar, kemikalier och miljöskydd. Några år efter EU-inträdet omorganiserades förvaltningen
så att miljövårdsbyrån som fanns under näringsavdelningen blev en ny miljöbyrå under socialoch miljöavdelningen. Detta skedde i samband
med en reform av landskapsförvaltningen förlanedd av införandet av parlamentarism 1988.
Uppgifterna på området som funnits hos näringsavdelningen flyttades till social- och hälso-

vårdsavdelningen, som fick tillägget ”miljö”. Reformen hade inte uttryckligen med EU att göra,
men det betonades att skälet var att samla miljöärendena i en avdelning och ge ”ökad tyngd åt
miljöintressena”.54 Nya landskapsförordningar
om landskapsregeringens allmänna förvaltning
har getts med några, ibland något, års mellanrum. Därmed har miljöbyråns exakta uppgifter
varierat sedan 1999.55
Många av de milstolpar som haft störst åländsk
betydelse på miljöområdet återfinns i bl.a. fågel- och habitatdirektivet som redan fanns när
Åland gick in i EU, vattendirektivet och marina
direktivet inklusive den s.k. Weser-domen och
förordningen från 2017, avloppsvattendirektivet,
dricksvattendirektivet, badvattendirektivet, avfallsdirektivet och bestämmelser om producentansvar samt REACH-förordningen på kemikalieområdet. Dessa direktiv ska nu presenteras
och behandlas närmare enligt temaområde.

53

56
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Remissdebatt: Regeringens proposition till
riksdagen om godkännande av Parisavtalet och
om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen RP
4/2016-2017.

3.1 Vatten
”Direktivet som skall implementeras är väl
det viktigaste som i så fall kommer att ske
inom vattenområdet på Åland och vi får
verkligen vara glada att vi är medlemmar i
EU, för skulle vi bara av egen politisk kraft
ha tvingats göra dessa åtgärder skulle det
nog dröja betydligt längre.”56
54
55

Landskapsstyrelsens framställning, Ny lagstiftning om landskapsstyrelsens allmänna förvaltning 1996-97 nr 19, s. 8.
Exempelvis blev ”avfall” till ”cirkulär ekonomi” 2017, några större omformuleringar gjordes 2014, miljöhygien infördes 2010 och 2007
fanns fortfarande miljökonsekvensbedömningar och miljöberättelser på miljöbyråns bord.
Miljöbyråns uppgifter finns i landskapsförordning om landskapsregeringens allmänna förvaltning: ÅFS 2019:116, 2017:143, 2016:90,
2015:120, 2014:60, 2011:35, 2010:94, 2007:97,
2006:48,2003:61, 1998:120.
Replik Barbro Sundback (S), Ålands lagting,
remissdebatt: Ändring av lagstiftning om vattenkvalitet FR 5/2004-2005, 16.3.2005. Jfr
också i samma debatt, Fredrik Lindqvist (FS):
”Man kan återigen konstatera att det finns åt-
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EU:s vattenpolicy har utvecklats sedan början av
1990-talet, med början i avloppsdirektivet och
nitratdirektivet. Ekosystemansatsen till vattenförvaltning introducerades genom vattendirektivet år 2000, och hälsoskydd genom dricksvatten-, badvatten- och översvämningsdirektiven.
Vattendirektivet57 är ett ramdirektiv som anger en minimistandard för vad EU-länderna ska
åstadkomma vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. Det marina direktivet som kom
2008 handlar om havsmiljön i EU.58 Det är likt
vattendirektivet ett ramdirektiv och syftet är att
uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den
marina miljön senast 2020. Åland har till följd av
marina direktivet en marin strategi som antogs
201259 och ett åtgärdsprogram för den åländska
marina miljön slogs fast 2016.60 Dessa är samordnade med förvaltningsplanen under vattendirektivet och med rikets planer och program för desamma. Havsplaneringsdirektivet61 ger en ram för
fysisk planering av kust- och havsområden. Också detta ger en ram för minimikrav för kust- och
havsplanering åt medlemsländerna. Till den del
medlemsstaterna redan har en planering av dessa
områden behöver inte direktivet följas. Eftersom
Åland saknar sådan planering gäller havsplaneringsdirektivet för Ålands del även kustvatten.

57
58

59

60
61

minstone två saker som är bra med EG/EU.
Det ena är miljöarbetet och det andra är den
gemensamma valutan.”
EG-direktivet 2000/60/EG om upprättande av
en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.
Europaparlamentets och rådets direktiv
2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på
havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om
en marin strategi).
Ålands landskapsregering, Ålands marina strategi, Sammanställningar och bedömningar enligt artikel 8, 9 och 10 i EU:s direktiv 2008/56/
EG.
Ålands landskapsregering, Åtgärdsprogram för
Ålands marina miljö, 17.03.2016.
Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/89/EU av den 23 juni 2014 om upprättandet av en ram för havsplanering.
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Det finns också mer branschspecifika bestämmelser: Nitratdirektivet har minskade utsläpp
från jordbruket som målbild. Med tanke på att
jordbruket upptar nästan hälften av unionens
territorium är detta ett viktigt direktiv. Nitratdirektivet, som implementerats genom landskapsregeringens nitratbeslut, påbjuder provtagning
av grundvatten och dikesvatten. Landskapsregeringens beslut finns upptaget i Ålands författningssamling och utgör i sig det åtgärdsprogram
som nitratdirektivet kräver (§1).
Den åländska vattenförvaltningen är ett belysande exempel på komplikationer som uppstår
när åländsk förbättringsvilja möter EU:s komplexa regelverk: intentionen verkar vara densamma, men vägen dit är snårig och full av hinder.
När den åländska vattenlagen framarbetades i
medlet av 1990-talet, fanns inte vattendirektivet
ännu. Förarbetet med vattenlagen gjordes av den
svenska miljöjuristen professor Staffan Westerlund, som var välinformerad om innovativa användningar av kvalitetsnormer i t.ex. amerikansk
luftvårdslagstiftning. När Vattenlag för Åland
kom 1996 var den således mycket modern och
innovativ. För att hålla de åländska utsläppen av
näringsämnen i schack infördes en bestämmelse om att särskilda kvalitetsnormer med rättsverkan för enskilda skulle antas (5 kap 4 §). Det
visade sig dock med tiden att både resurser och
politisk motivation för normframtagande saknades. Verksamhetsutövare såsom fiskodlare har
flera gånger krävt att dessa ska tas fram, för att de
skulle bli tydligt i vilka vattenområden verksamhet kan bedrivas och utökas. Situationen utan
normer blev att paragrafen fungerade som en effektiv stoppklausul för vattenföretag därför att
funktionen, d.v.s ett begränsande av utsläppen,
uppnåddes även utan att de faktiskt var antagna. Sedan kom vattendirektivet och införde ett
parallellt system, snarlikt det åländska men med
en lite annan typ av norm. År 2008 kom också
det marina direktivet. I takt med att EU:s ramverk för vatten och hav utvecklades, infördes nya
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bestämmelser i den befintliga vattenlagen. Det
ledde till likartade normbegrepp existerade sida
vid sida i lagen, men med delvis olika innebörd
och rättsverkan.
Vattendirektivet trädde i kraft år 2000 med
huvudmålet att till år 2015 nå en god ekologisk och kemisk status för ytvatten samt en god
kvantitativ och kemisk status för grundvatten.
Direktivet implementerades i den åländska lagstiftningen år 2005,62 huvudsakligen genom den
befintliga vattenlagen. Det nya systemet som infördes utgående från vattendirektivet och senare, det marina direktivet, innebär bl.a. krav på att
alla vatten klassificeras och att normer/gränsvärden för god vattenkvalitet införs. Vattenförvaltningen fick nu alltså nya arbetssätt i och med att
landskapsregeringen för Ålands avrinningsdistrikt tar fram åtgärdsprogram och förvaltningsplaner för att uppnå målen och begränsa utsläppen. Vattendirektivet implementeras genom
sexåriga cykler, vilket innebär att Åland fram
till 2019 hade avverkat nästan två vattenförvaltningscykler, den första 2010-2015 och den
andra 2016-2021. Inför varje förvaltningscykel hålls omfattande samråd med intressegrupper för vatten och en stor mängd information
samlas in. I och med provtagningarna för vattenförekomsternas klassificering skapas också
tidsserier med data såsom halter av klorofyll-a,
siktdjup, totalfosfor och totalkväve. Genomförandet av vattendirektivet har i första hand gjorts
genom ändringar av vattenlagen för landskapet
Åland, men det har också resulterat i en ny vattenförordning 93/2010 för landskapet Åland
samt bland annat ändringar av landskapslagen
124/2008 om miljöskydd och landskapslagen
29/1979 om allmänna vatten- och avloppsverk.
Ålands utmaning med de parallella systemen
komplicerades ytterligare år 2015, då den s.k.
Weser-domen (C-461/13) kom från EU-domstolen. Weserdomen handlar om stora projekt i
floden Weser i Tyskland som hade inverkan på
62
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Se bla. Lagtingets beslut 15/2005, 3.6.2005.

flodens ekologiska status. Den tyska domstolen
begärde ett förhandsbesked från EU-domstolen om innebörden av ”försämring av miljökvalitet”. Domstolen gjorde bedömningen att medlemsstaterna är skyldiga att förvägra tillstånd till
verksamheter som riskerar att orsaka en försämring av status eller när uppnående av god ytvattenstatus eller god ekologisk potential och god
kemisk ytvattenstatus äventyras. Ytterligare menade domstolen att ”försämring” innebär att en
försämring till en sämre klass för en enskild kvalitetsfaktor (parameter) räcker för att försämring
ska uppstå även om inte den sammanvägda statusen försämras. Det är inte bara på Åland Weserdomens effekter på vattenförvaltningen har
diskuterats, med tanke på att den i sin substans
innebär att ingen verksamhet som kan leda till
försämring kan tillåtas. Det kan synas förvånande att EU-domstolen har gått så långt i sin tolkning. Faktum är att EU-domstolen i flera fall
fattat långtgående beslut med konsekvenser som
sträcker sig utöver lagens strikta bokstav, vilka
ofta varit till förmån för miljön.63 Fram till 2019
hade Weserdomens effekt ännu inte tagit sig uttryck i den åländska verkligheten, men tjänstemän bedömer att den kommer att ge avtryck
på miljölagstiftning, verksamheter och myndighetsarbetet med tillståndsprövningar.64
Vattendirektivets och marina direktivets övergripande målsättningar finns inskrivna i vattenlagens 21 §: god vattenkvalitet senast vid utgången av år 2015 respektive god miljökvalitet
vid utgången av år 2020. Då deadline passerat
för både vatten- och marina direktivets målsättningar, har 21 § år 2020 kompletterats med möj63

64

Enligt Ludwig Krämers bedömning på områdena vatten, luft, avfall och naturskydd. Krämer
förklarar detta med behovet av att förtydliga
den ofta luddiga EU-lagstiftningen å ena sidan,
och behovet av europeisk integration å den andra. Krämer, 2012, s. 19.
Intervju med tjänsteman på miljöbyrån
24.9.2020, och epostintervju med tjänstemän
på ÅMHM 2.12.2020.
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lighet till förlängning av fristen på högst 12 år,
under vissa omständigheter. Att uppnå ”god status” innebär att man säkerställer god ekologisk
och kemisk status för ytvattenresurser och god
kvantitativ status och kemisk status för grundvattenresurser. Enligt kommissionen omfattar
undantaget idag ungefär hälften av Europas vattenförekomster – huvudsakligen naturliga vattenförekomster, men i allt större utsträckning
även kraftigt modifierade och konstgjorda vattenförekomster. Även om motiveringarna av sådana undantag har förbättrats, anser kommissionen att det faktum att undantagen fortfarande
används så mycket tyder på att det fortfarande
krävs stora insatser för att uppnå god status eller
potential fram till 2027.65
Arbetet med att förtydliga och förenhetliga
vattenlagen har pågått i många år och år 2020
fanns ingen plan för när arbetet ska vara klart.
Åland har en mycket sträng och komplicerad
vattenlagstiftning, men också stora behov av att
förbättra vattenkvaliteten.
På miljöbyrån har det tillfälligt funnits extra resurser för att hantera lagstiftningen inom
området vatten och hav, men sedan början av
90-talet har ansvaret huvudsakligen fallit på en
vattenbiolog och byråchefen med juridisk kompetens i samarbete med lagberedningen. Innan
vattendirektivet kom fanns en vattenbiolog, som
var chef för det som då kallades vattenlaboratoriet på Guttorp och tillbringade en dag i veckan
på miljöbyrån vid landskapsförvaltningen. Inför vattendirektivets implementering i början av
milleniet insåg man att mer resurser behövdes
på miljöbyrån, varför en vattenbiolog som enbart skulle arbeta med vattenförvaltningen anställdes. I takt med att EU-regleringen på vattenområdet utökades, har det funnits goda skäl
till att anställa en andra vattenbiolog.66 På se65
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Rapport från kommissionen till europaparlamentet och rådet om genomförandet av vattendirektivet (2000/60/EG) och översvämningsdirektivet (2007/60/EG), COM(2019) 95 final.
Intervju med tjänsteman vid miljöbyrån
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nare år har deltagande i olika EU-finansierade
projekt flitigt utnyttjas av Åland för att få möjlighet att projektanställa extra resurser som på
olika sätt bidrar till Ålands implementering av
direktiv. Exempel är projekten Aquabest, JOBWAB, NANNUT, Pan Baltic Scope, Coast4Us
och SEABASED.67 En annan orsak till projekt
är kunskapsinsamlandet – genom olika EU-finansierade projekt samlas vetenskapliga data
in – exempel är kartering av marina områden
som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden, som syftar till att tillmötesgå kommissionens krav både på bättre nätverk av marina
områden och den vetenskapliga bakgrundsinformationen.68
Inom vattenförvaltningen finns också flera
andra direktiv att förhålla sig till, men vattendirektivet, marina direktivet, nitratdirektivet och
havsplaneringsdirektiven är de EU-rättsakter
som kanske krävt allra mest av den åländska miljöförvaltningen under åren.

3.2 Avfall – cirkulär ekonomi
”Fru talman! Bästa lagting, landskapsregeringen lägger fram en ny avfallslag till
Ålands lagting nu med namnet Cirkulär
ekonomi.
Att framställningen om avfall har en ny
rubriksättning visar på den attitydförändring som skett de senaste decennierna till
avfall som idag är en resurs, en råvara och en
del av ett ekonomiskt kretslopp där mycket lite ska gå till spillo eller destruktion.”69

Avfall är ett område som både väcker känslor
och har varit ständigt aktuellt både före och under tiden för EU-medlemskap. Som ett av de
67
68
69

24.9.2020.
Se Ålands landskapsregering, https://www.regeringen.ax/miljo-natur/vatten-skargard/avslutade-projekt, läst 30.3.2021.
Björklund, 2020, ostersjon.fi.
Vicelantrådet Camilla Gunell (S), LF 7/20172018 Remissdebatt - Cirkulär ekonomi.
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äldsta policyområdena inom miljö är avfall ett
stort område för EU-lagstiftningen. Under åren
har det utvecklats från att handla om omhändertagande av det som vi inte längre behöver till
att se just detta som en resurs, d.v.s den cirkulära
ekonomin. Idag är EU:s ”avfallshierarki” känd:
den prioriterar förebyggande, (bearbetning för)
återanvändning, materialåtervinning, annan
återvinning, och, som det sämsta alternativet,
deponering (inklusive deponering på avfallsupplag och förbränning utan energiutvinning).
Den prioritetsordning som avfallstrappan innebär infördes i renhållningslagen som en allmän
skyldighet.70
Hanteringen av kommunalt avfall är av avgörande betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande men har skapat problem i många
medlemsstater. Inte heller har det varit lätt för
Åland. Under hela 90-talet var landskapsstyrelsen medveten om att avfallsupplag genom deponier i kommunerna inte var hållbart eftersom
deponierna inte var bottentäta, vilket gjorde att
man inte hade någon kontroll över lakvattenavrinning. Runt millennieskiftet hade det gamla
sättet att samla avfall på hög kommit till vägs
ände, men situationen var problematisk. ”Den
allmänna ansvarslösa sophanteringen på Åland”
fick belysande nog Ålands Natur och Miljös citronpris vid föreningens höstmöte 2001.71 Försök att skapa en gemensam deponi för hela
Åland hade stöd, men ingen kommun var villig
att ta emot avfall från andra kommuner. Exempelvis satte Lemlands kommun stopp för byggande av en deponi på den landskapsägda marken i Haddnäs. Insändarsidorna gick heta kring
Ålands Problemavfall Ab, ÅPAB, ett bolag ägt
av kommunerna och landskapet med uppgift att
ta hand om farligt avfall. 1992 utvidgades uppgiften till att ta hand om sopsorteringen, vilket

inte mötte tillfredställelse på alla håll. Det fick
Gun Carlson, miljöansvarig landskapsstyrelseledamot att konstatera att ” Om det är så att kommunerna ångrar bildandet av ÅPAB och vill ha
ett annat system så måste kommunerna agera.”72
Landskapsförvaltningen gjorde bedömningen att ”En fortsatt avfallsdeponering på de undermåliga upplagen är av miljöskäl inte längre
försvarbart.”73 Av den här orsaken fattade landskapsstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet sommaren 2000 beslutet att avfallsdeponering på deponierna i Eckerö, Finströms, Geta,
Hammarlands, Lemlands, Lumparlands, Saltviks, Sunds och Vårdö kommuner avslutas vid
utgången av år 2001. Undantaget var deponin i
Svinryggen som ansågs vara i bättre skick och
tog emot avfallet från Mariehamn och Jomala.
Svinryggens deponi sluttäcktes senare, mellan
åren 2006-2008, varefter en deponi för inert avfall byggdes istället på området bredvid.74 Eftersom kommunerna inte lyckats komma överens
om ett gemensamt avfallsupplag för hela landskapet blev konsekvensen av stängningen att alla
andra kommuners avfall kördes bort ifrån landskapet. Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice (MISE) bildades av Mariehamn, Jomala, Finström, Hammarland, Sund, Geta, Vårdö,
Lumparland och Kökar för att samordna avfallshanteringen. Förbundet inledde sin verksamhet
med att ta fram noggranna uppgifter om bl.a. avfallsmängder, avfallsfraktioner och avfallsinsamlingen.75
När Åland inträdde i EU 1995 var den ikraftvarande renhållningslagen från 1981 och fokuserade på själva ”eftervården” av avfall som uppkommer. EU:s idéer kring avfallshantering var
av ”modernare” slag, med tanken om kretslopps-

70

73

71
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Prioritetsordningen infördes i renhållningslagen genom ÅFS 2011/72 3b §.
Ålands natur och miljö, höstmöte 28.11.2001,
internt arkiv.

72

74
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Carlson, Gun, miljöansvarig i Ålands landskapsstyrelse, Synpunkten: ”Landskapet har det
yttersta ansvaret”, Nya Åland, 10.6.1999.
Johansson, Bror, PM angående beslut av stängning av avfallsupplag, 2.6.2000.
Uppgift från miljöbyråtjänsteman 20.4.2021.
Landskapsregeringens årsberättelse 2001.
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samhället som bärande. Då, i mitten av 90-talet, producerades enligt det dåvarande sättet
att mäta ca 20 000 ton avfall i landskapet årligen. 9 000 av dessa ton deponerades och resten återvanns i landskapet eller transporterades bort för behandling på andra orter.76 När de
första ansträngningarna att bringa den åländska renhållningslagen i harmoni med EU:s avfallslagstiftning gjordes 1997,77 ansågs de nya
bestämmelserna göra den till en central miljövårdslag med syfte att förebygga avfallets uppkomst och begränsa dess skadlighet. Ett ytterligare syfte var att utgöra ett led i uppbyggnaden
av en integrerad miljötillståndsprövning.78 De
nya kraven handlade om att minska avfall, avfallshantering, tillståndsplikt respektive anmälningsskyldighet för olika avfallsverksamheter
samt rätt för landskapsstyrelsen, i dess egenskap av tillsynsmyndighet, att utföra inspektioner. Dessutom skulle en avfallsplan tas fram med
jämna mellanrum.79 Implementeringen av EU:s
direktiv brådskade, vilket bidrog till att bestämmelserna infördes i befintlig lag.80 Producentansvaret som en central del av EU:s avfallsstrategi
berördes i ändringarna i renhållningslagen 1997
som ett sätt att redan i planeringsskedet av en
produkt förhindra att avfall uppkommer, och i
vissa fall ombesörja hantering av avfallet i försäljningsskedet. I lagändringarna 1997 infördes
den först nämnda skyldigheten (förebyggande) i
4 §, medan vägen lämnats öppen för de två senare (fysiskt ansvar och kostnadsansvar för avfallshantering) genom ett bemyndigande (38 §).81
76
77
78
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Landskapsstyrelsens framställning, ändrad renhållningslagstiftning, 1997-98 nr 19, s.2.
EG- direktiven om avfall (75/442/EG, ändrad
91/156/EEG) och farligt avfall (91/689/EEG).
Landskapsstyrelsens framställning, ändrad renhållningslagstiftning, 1997-98 nr 19, s.14.
Den första avfallsplanen i enlighet med renhållningslagen och EG-lagstiftningen trädde
ikraft 1999. Åländsk utredningsserie 1998:5.
Landskapsstyrelsens framställning, ändrad renhållningslagstiftning, 1997-98 nr 19, s.3.
Ibid., s.5.
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På Åland hade man då, i slutet av 90-talet, ett
vägval: att ta rikets väg genom blankettlagstiftning eller skapa ett eget åländskt system. Politiker konstaterar att ”eftersom vi hade egen behörighet skulle vi ha egen lagstiftning. Med den
kunskap och erfarenhet vi har idag tror jag att vi
skulle ha valt blankettlag.”82 Lösningen har i efterhand etiketterats som ”självstyrelsepolitisk”.83
Ett flertal förordningar har genom åren kompletterat renhållningslagen närmare, bl.a. om
renhållning, förpackningar och producentansvar.84 Med stöd av landskapsförordningen om
producentansvar har också tre riksförordningar
med vissa avvikelser gjorts tillämpliga i landskapet.
Producentansvaret är ett av EU:s verktyg för
att uppnå en cirkulär ekonomi och följer tanken
med principen om att förorenaren betalar. Producentansvaret inom EU utformades först genom direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon,
men omfattar idag en stor mängd produkter. Det
innebär att ansvaret att ta emot en uttjänt vara
eller förpackning ligger på producenten av varan i fråga. Då tillverkaren av en vara inte finns
på Åland har den som yrkesmässigt importerat
eller infört varan till Åland producentansvaret.
Producentansvaret finns inom en rad olika produktkategorier och tanken är att det ska leda till
82
83
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Epostintervju med tidigare landskapsstyrelseledamot, 15.2.2021.
Jan-Erik Rask, tillträdande vd för Ålands näringsliv, ”Ålands näringsliv: Självstyrelsepolitik
bakom förpackningsssituationen”, Ålandstidningen 27.1.2021. Även en av informanterna
för föreliggande utredning har bekräftat att det
har funnits en ”självstyrelsepolitisk dimension”
i avfallshanteringen. Intervju med fd minister,
25.11.2020.
Landskapsförordningen (2011:74) om renhållning, PCB-avfall landskapsförordningen
(1998:93) om förpackningar och förpackningsavfall, landskapsförordningen (2015:7)
om producentansvar, landskapsförordningen
(1998:110) om PCB-avfall samt i landskapsförordningen (2010:79) om återvinning av vissa
avfall i markbyggnad, vilken har antagits med
stöd av både renhållningslagen och landskapslagen (2008:124) om miljöskydd.
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att nya produkter som tas fram är resurssnålare, lättare att återvinna och inte innehålla miljöfarliga ämnen, i enlighet med principerna om
att förebygga eller minska avfall vid källan och
förorenaren betalar-principen. Producentansvaret introducerades först på Åland med avseende på skrotbilar (direktiv 2000/53/EG om
skrotfordon) och dryckesförpackningar (direktiv 1994/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall) genom renhållningslagen år 2005.
Producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer samt
uttjänta fordon har genomförts genom blankettlagstiftning och har fungerat väl.85 Det ursprungliga förpackningsdirektivet från 1994 innehöll
inga krav på producentansvar för medlemsländerna, utan var något som vissa medlemsländer
införde och andra inte. På Åland valde man att
införa producentansvaret för förpackningar genom landskapsförordning (1998:93) om förpackningar och förpackningsavfall, skilt från
riket. Detta har visat sig vara problematiskt i
praktiken, då endast ett fåtal förpackningsproducenter tagit sitt producentansvar, vilket lett
till att kommunerna tagit kostnaderna för insamling och återvinning av förpackningsavfall.86
Producentansvaret har tagit mycket fokus på senare år. Åland har förespråkat att Åland och riket ska vara samma område, men hittills har det
inte funnits juridiska belägg för att kunna tvinga
producentsammanslutningarna i riket att ta producentansvar på Åland trots att de levererar varor till Åland, såvida de inte gör det frivilligt.87
Ålands lösning för producentansvaret för förpackningar har genom åren varit en svår nöt att
knäcka och är enligt näringsliv och kommuner
ett exempel på när Åland försökt att skapa ett
eget system som blivit mer komplicerat än lagstiftaren hade kunnat förutsäga. År 2018 om85
86
87
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Ålands landskapsregering, Avfallsplan för
Åland, 2010, s. 10.
Ibid.
Intervju med tjänsteman på miljöbyrån,
23.9.2020.

fattade unionens regelverk om producentansvar
elektriska och elektroniska produkter, batterier
och uttjänta bilar. Rikslagstiftningen omfattade
dessutom ett producentansvar för bildäck och
tidningar, något som infördes på Åland 2019.88
Producentansvar Åland Ab (Proans) som bildades år 2009 är Ålands producentansvarsorganisation och därmed lösning på producentansvaret för förpackningar av metall, aluminium,
plast, trä, papper/kartong och wellpapp.89 Proans ägs av kommunalförbundet Mise. I Finland
finns det gemensamma servicebolaget Finlands
förpackningsåtervinning Rinki Ab och fem
godkända producentsammanslutningar för förpackningar. Enligt Rinki har man det företagsfinansierade producentansvarssystemet att tacka
för att nästan allt förpackningsmaterial i Finland återvinns.90 Tanken med blankettlagstiftningen som trädde ikraft 2019 (se nästa stycke)
var också att åstadkomma en överenskommelseförordning med riket om skötseln av vissa förvaltningsuppgifter som rör producentansvar, för
att underlätta för de flesta åländska företag med
producentansvar.91Det är relevant att i sammanhanget notera att producentansvar för förpackningar inte är något som EU hittills har krävt.
Vissa medlemsstater såsom Finland inklusive
Åland har valt att använda sig av det som verktyg för att implementera förpackningsdirektivet.
Det är först i och med ändringar som ska vara
genomförda 2024 som utökat producentansvar
för förpackningar blir ett krav från EU:s sida.
Både under i slutet av 90-talet och början av
2000-talet diskuterades flera initiativ att stifta en ny egen avfallslag.92 År 2010 rapporterar
landskapsregeringen att ”den planerade stör88
89
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Genom ÅFS 2018:92.
Se https://proans.ax/, läst 15.2.2021.
Se https://rinkiin.fi/sv/information-om-rinki/,
läst 15.2.2021.
ÅLR, LAGFÖRSLAG nr 7/2017-2018.
Intervju med tjänsteman på miljöbyrån
23.9.2020, intervju med fd minister 2.12.2020
och fd landskapsstyrelseledamot 15.2.2021.
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re revideringen av hela renhållningslagen har
inte skett på grund av bristande resurser”.93 Den
gamla renhållningslagen var ett lapptäcke i vilken man lagt in revideringar allteftersom EU:s
utveckling på området framskridit. När den slutligen upphävdes år 2018 hade den ändrats 16
gånger, ibland två gånger samma år. Den egna
åländska lagen fick slutligen ge vika för komplikationsnivåerna, och rikets avfallslag antogs
som blankettlagstiftning år 2018 (trädde ikraft
2019). Rikets avfallslag (2012) var betydligt nyare än den åländska (1981) och även om innehållet i sak till största delen stämde överens ansågs rikets lag vara mer detaljerad och således ge
mindre utrymme för tolkningar.94 Social- och
miljöutskottet konstaterade då, ”med tillfredställelse”, att ”lagstiftningen på området blir tydligare, överskådligare och mer transparent. En
med riket gemensam lagstiftning på området
torde även skapa förutsättningar för ett utvidgat
samarbete på producentansvarsområdet, vilket
utskottet finner nödvändigt och positivt.”95 Producentansvaret som byråkratisk koloss var en av
de stora orsakerna till övergången till blankettlagstiftning 2018.96
EU-kommissionen antog i slutet av 2015 sitt
paket för cirkulär ekonomi, som innehöll en
handlingsplan med åtgärder fram till 2019 för
att skynda på övergången till en cirkulär ekonomi, eller kretsloppsekonomi. Planen har också som mål att öka den globala konkurrenskraften, främja hållbar ekonomisk tillväxt och skapa
nya jobb. I planen betonas behovet att röra sig
i riktning mot en livscykeldriven ”cirkulär” ekonomi där man återanvänder resurser så myck93
94
95
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Landskapsregeringens berättelse till Ålands
lagting över landskapet Ålands förvaltning och
ekonomiska tillstånd under år 2010,s.74.
Ålands landskapsregering, lagförslag nr
7/2017-2018.
Social- och miljöutskottets betänkande
3/2017-2018.
Ålands landskapsregering, LAGFÖRSLAG
nr 7/2017-2018.
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et som möjligt och minskar restavfallet till nära
noll. Den cirkulära ekonomin är en avgörande
del för den europeiska gröna given och de senaste åren har mycket hänt på området: kommissionen föreslog ett avfallspaket med revidering
av sex direktiv på avfallsområdet. I synnerhet berörde åtgärderna livscykeln för produkter inom
kategorierna plast, matavfall, kritiska råmaterial, bygg- och rivningsavfall samt biomassa och
biobaserade produkter. Noterbara förändringar
är t.ex. förbudet mot engångsbestick och plastsugrör genom engångsplastdirektivet. Åtgärderna inkluderar också fartygsavfall och ekodesign. Vägen är ännu lång att gå: i Europa återgår
endast 12 % av sekundärt material och resurser
till ekonomin.97 De fem senaste EU-direktiven
på avfallsidan ställer krav som är i enlighet med
gröna given och cirkulär ekonomi. Dessa direktiv har p.g.a försening i riket ännu inte implementerats på Åland,98 men vi kan alltså vänta oss
utveckling på detta område.

97
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Europeiska kommissionen, miljö: https://
ec.europa.eu/environment/circular-economy/
first_circular_economy_action_plan.html , läst
5.2.2021. Se även kapitel 4.2.2.
Uppgift från miljöbyråtjänsteman 16.4.2021.
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3.3 Biologisk mångfald
”Biologisk mångfald – denna fantastiska
rikedom av ekosystem, arter och gener som
omger oss – är vår livförsäkring som ger oss
mat, dricksvatten och ren luft, skydd och
medicin, mildrar naturkatastrofer, motverkar skadegörare och sjukdomar och bidrar till att reglera klimatet. Den biologiska mångfalden är också vårt naturkapital
som tillhandahåller ekosystemtjänster som
grundval för vår ekonomi.”99

Man har kunnat konstatera att ett anmärkningsvärt stort antal växter och djur i Finland
är kända uteslutande från Åland. Ur internationellt naturskyddsperspektiv återfinns de åländska rikkärren där sällsynta arter av mossor, starroch gräsarter samt orkidéer har sin hemvist.100
Sårbarheten för Ålands biologiska mångfald är
landskapets lilla yta: de arter och naturtyper som
utgör den biologiska mångfalden förekommer
ofta i begränsad omfattning.101
För ekosystemen och den biologiska mångfalden är naturvården och -skyddet centralt. Enligt tidigare miljövårdsintendent Håkan Kulves
finns det en poäng med att se både skyddet och
vården som väsentligt, i och med att det behövs
såväl fredningsbestämmelser som vård genom
t.ex. betesdjur och slåtter för att säkra vissa arter
och naturtypers överlevnad. Det klassiska naturskyddet kan spåras över 100 år tillbaka i tiden,
då bl.a. lövängsundersökningar gjordes i landskapet.102 Den första naturskyddslagen trädde ikraft redan på 1920-talet103 och antyder att
naturskyddet var prioriterat redan i den färska
självstyrelsen. Naturskyddslagen, som reflekte99
100
101
102
103
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KOM (2011) 244 slutlig, s.1.
Ålands landskapsregering, Miljöhandlingsprogram för Åland 2005-2008, meddelande nr
2/2004-2005.
Kulves, 2004, s.11.
Kulves, 2004, s.27.
Landskapslag om naturskydd 33/1924.

rade synsättet att livsmiljöskydd eller artfridlysning var tillräckligt för överlevnad,104 ersattes av
den naturvårdslag som kom 1977105. I lagen från
70-talet fanns såväl fridlysningsbestämmelser i
form av inrättande av naturreservat och naturminnen både på landskaps- och privatägd mark,
som bestämmelser som syftade till vård av landskapsbilden.
Arbetet med naturvården fick skjuts framåt i
och med Ålands EU-anslutning. Naturvårdslagen måste omarbetas så att den uppfyllde kraven
i EU:s naturvårdsdirektiv.106 Naturskyddet inom
EU har sitt ursprung i habitatdirektivet från
1992 och fågeldirektivet från 1979. I dessa två
direktiv som fanns på plats redan innan Ålands
EU-inträde har det s.k. Natura 2000-nätverket
sin grund.
Under 1996 utarbetades förslaget till ny
naturvårdslag,107som lämnades till lagtinget under 1997.108 Lagförslaget innehåller regler om
landskapets internationella förpliktelser. I den
åländska rättsordningen fanns således redan
innan EU-inträdet ett art- och områdesskydd,
och genom habitatdirektivets implementering
tillfogades nu också ett biotopskydd. Det innebar att de särskilt skyddsvärda biotoperna inte
104 Kulves, 2004, s.25.
105 Landskapslag om naturvård 41/1977.
106 Med detta avsågs fågel- och habitatdirektivet.
Rådets direktiv om bevarande av vilda fåglar
(79/409/EEG) och Rådets direktiv om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (43/92/EEG). Till EU:s naturskyddsakter
brukar också förordningarna för handel med
vilda djur och växter samt hanteringen av invasiva arter räknas: Rådets förordning (EG) nr
338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av
arter av vilda djur och växter genom kontroll av
handeln med dem och Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22
oktober 2014 om förebyggande och hantering
av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.
107 Ålands landskapsstyrelses berättelse 1996,
7.6.1., s.83.
108 Ålands landskapsstyrelses berättelse 1997,
7.6.1, s.87. Landskapslagen om naturvård antogs 22.4.1997.
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får ändras så att de mister sin särart och sin betydelse för den biologiska mångfalden.109 Genom biotopskyddet fick man ett effektivt instrument i strävan att bevara mångformigheten
i naturen jämfört med att varje enskild art skulle
skyddas.110 När lagen ändrades för att implementera naturvårdsdirektiven fanns på Åland
29 naturreservat och 10 naturminnen. 72 arter
var förklarade som särskilt skyddsvärda. I förarbetena till naturvårdslagen som kom 1998 noteras ett paradigmskifte inom naturvården: medan
man tidigare huvudsakligen såg till människans
behov av rekreation lades nu mera vikt vid bevarandet av den biologiska mångfalden.111
Natura 2000 är EU:s centrala program för
skydd av den biologiska mångfalden, ett enhetligt europeiskt nätverk för områden med särskilda skyddsbehov. Syftet med nätverket är att
skydda naturtyper som börjar bli sällsynta, livsmiljöer för olika arter samt bevarandeområden
som är värdefulla för fågellivet. Ålands Natura
2000-program är från 1998112 med en kompletterande del från år 2000.113 Det godkändes av
EU-kommissionen år 2005, men det har varit
EU-kommissionens åsikt att den sammanlagda
arealen av Åland Natura 2000 är liten.114 Nätverket består av områden för skydd av de arter och
livsmiljöer som återfinns i bilagorna till habitatoch fågeldirektivet. Miljövårdsbyrån utarbetade
förslag till Ålands Natura 2000 program115redan
under de allra första åren av EU-medlemskap.
Förslaget kommenterades av markägare, kommuner och berörda organisationer. EU:s Na-

tura 2000-program var oumbärligt för att både
utveckla och förvalta naturskyddet på Åland.
Natura 2000 går ut på att medlemsstaterna i enlighet med de kriterier som anges i habitatdirektivet gör upp en förteckning över tilltänkta
Natura 2000-områden, varpå kommissionen av
dessa listar vilka som är av gemenskapsintresse.
Därefter måste medlemsstatens skydda dessa
områden genom att utse dem till särskilda bevarandeområden. Dessutom görs en prioritetsordning och en riskbedömning enligt den betydelse
ett område har, dels för att säkra förutsättningarna för livsmiljötypen eller arten, dels för att nätverket skall bli sammanhängande.116 Då den nya
naturvårdslagen trädde i kraft hade redan ett förslag för ett åländskt Natura 2000-program utarbetats och varit på remiss under 1996. Eftersom
tanken var att Natura 2000-nätverket ska vara
vidare, men mer flexibelt, än medlemsstaternas
befintliga skydd, blev den medvetna konsekvensen av det åländska programmet att vissa områden i nätverket är naturreservat medan andra
inte är det, utan endast inrättas t.ex. genom avtal
med markägaren, som då är delaktig i skyddsutformningen.117 Skyddets omfattning, d.v.s. vad
som är tillåtet i ett område, måste avgöras från
fall till fall. Natura 2000 förenklade inrättandet
av reservat politiskt och säkrade dem också från
lockelsen, i synnerhet i tider av ekonomisk kris
såsom under 90-talet, av utförsäljning.118
Från begynnelsen hade det däremot på Åland
funnits en tanke om att alla områden i Natura
2000 skulle inrättas som naturreservat, för att få

109 Landskapsstyrelsens framställning, ny landskapslag om naturvård 1996-97, nr 26, s.1.
110 Ibid. s.4.
111 Ibid. s.2.
112 Åland Natura 2000, del I och II, informationsdel. Åländsk utredningsserie 1998:2. Programmet i dess helhet omfattar 1300 sidor dataformulär jämte kartmaterial.
113 Kulves, 2004, s. 34.
114 Epostintervju med fd miljöbyråtjänsteman,
16.11.2020.
115 ÅUS 1996:7.

116 Landskapsstyrelsens framställning, ny landskapslag om naturvård 1996-97, nr 26, s.5.
117 Ibid., s.6. Själva inrättandet sker på olika sätt:
På Åland är idag alla de områden som ingår i
kommissionens beslut inrättade som särskilda bevarandeområden (SAC), vilket betyder
att deras status inte får försämras. Däremot
finns inte avtal eller fredningsbeslut för alla av
dem. Uppgift från tjänsteman på miljöbyrån,
26.4.2021.
118 Epostintervju med f.d. miljöbyråtjänsteman
16.11.2020.
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en enhetlig hantering utan godtycke från de som
lever och verkar inom områdena.119 EU självt
har haft en flexibel syn på Natura 2000-områden, exempelvis ingår centralparken i Bryssel med sin motorvägstunnel i Natura 2000.120
Då naturreservat i den åländska lagstiftningen
är striktare skyddat och inte innehåller
t.ex. bosättningar, har miljöbyrån menat att
reservatklassificeringen också kan vara flexibel.
Idag finns på Åland 59 naturreservat motsvarande ca 2 % av Ålands landyta.121
Den ursprungliga målsättningen var att Natura 2000-programmet skulle vara uppfyllt av
landskapsstyrelsen senast inom år 2004. År 2004
omfattade programmet 87 områden eller 37 770
hektar och den tidigare miljövårdsintendenten
Kulves gör samma år ”den optimistiska bedömningen” att det programmet skulle kunna vara
förverkligat tidigast under år 2008.”122
År 2017 fanns 90 områden i Natura 2000 varav
53 var naturreservat och resten avtalsområden.
Naturvårdsintendenten konstaterar 2017 att det
stora jobbet handlar om att få ordning på regelverket för de områden som redan är anmälda till
kommissionen,123 även om Natura 2000-programmet fortfarande kräver inrättande av ytterligare områden. Mycket arbete och kommunikation med kommissionen läggs på att uppfylla
programmet. Ett flertal områden har under de
allra senaste åren fått sin Natura 2000-status
den senaste uppdateringen av Natura-databasen
med åländska data gjordes i slutet av 2020.124 I
och med EU:s nya strategi för biologisk mångfald fram till år 2030 har kraven på genomföran119 Ibid.
120 Epostintervju med fd miljöbyråtjänsteman,
16.11.2020.
121 Ålands landskapsregering: Fredad natur, https://www.regeringen.ax/miljo-natur/fredadnatur, läst 30.9.2020.
122 Kulves, 2004, s. 34.
123 Naturvårdsintendent Maija Häggblom, i
Ålands radio, 27.9.2017.
124 Uppgift från tjänsteman på miljöbyrån,
26.4.2021.
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det skärpts och tydligare krav kommit från kommissionen. I dag ska förslagen till nya områden
vara kommissionen till handa i slutet av 2023
och hela processen ska vara klar före slutet av
2030. EU:s nya strategi för biologisk mångfald
sätter nya, från åländsk synvinkel sett, höga mål
för skydd: fram till 2030 ska minst 30 procent av
landytan och 30 procent av havsområdena vara
skyddade.125
Natura 2000-programmet kan ses som en europeisk naturvårdssträvan som lever och kompletteras med ytterligare skyddsåtgärder i takt
med att strävan går i uppfyllelse.

3.4 Miljöskydd
”Landskapsstyrelsens syfte var att främja
utvecklingen mot neutrala, från landskapsstyrelsens politiska beslutsfattande fristående prövningsmyndigheter i komplexa
frågor där enhetlig praxis effektiverar förvaltningen och prövningstillståndet tryggar lika behandling och förutsägbarhet.”126

Till området för miljöskydd kan man bl.a. räkna
skydd från föroreningar som uppkommer från
industrier, undvikande av storolyckor, kemikaliefrågor, miljötillståndsgivning och miljökonsekvensbedömning. Införandet av den åländska miljöskyddslagen 2001 var en direkt följd av
EU-inträdet och därefter har kontinuerliga uppdateringar av lagstiftningen gjorts. Innan miljöskyddslagen kom hanterades miljöföroreningar
genom lagstiftning som reglerar förutsättningarna för erhållna utsläppstillstånd samt genom
administrativa beslut. Problemen som landskapsstyrelsen såg med den befintliga miljötillståndslagstiftningen innan den nya lagstiftning125 COM(2020) 380 final.
126 Landskapsstyrelsens framställning, lagstiftning
om samordnad miljötillståndsprövning, 19992000, nr 16, s. 6. Landskapsstyrelsen konstaterar att det moderna tillståndssystemet innan
förslaget till samordnad miljötillståndsprövning endast var genomfört med avseende på
vattenfrågor.
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en antogs handlade om att ingen hade kontroll
över helhetsbelastningen på miljön, det förelåg
en onödig tillståndsbyråkrati för sökanden, att
expertresurserna i landskapet inte var ändamålsenligt koordinerade och att förvaltningen inte
var effektivt organiserad.127
Genom lagpaketet om samordnad miljötillståndsprövning implementerades således EU:s
instrument för att begränsa utsläpp av föroreningar till luft, vatten och mark, som huvudsakligen består av det s.k. IPPC-direktivet, vilket
först antogs 1996 och senare ändrades 2008.128
Den nya lagen om miljöskydd och miljötillstånd
trädde ikraft 2001 som kronan på verket. Man
syftade till att förenkla förfarandet för sökanden,
koncentrera förvaltningens resurser och sakkunskap, skydda miljön och få en helhetssyn på miljöbelastning. 129 Vad gäller tillståndsprövning av
miljörelaterade ärenden på Åland har utvecklingen skett organiskt, parallellt med utvecklingen av EU:s miljörätt. Miljöprövningsnämnden inrättades 1996 som en direkt följd av den
nya vattenlagen. Det konstaterades att vattenlagen ställer nya krav på landskapets organisation
i tillsyns- och tillståndsärenden och kraven på
särskild kompetens och objektivitet i prövningen var nu större.130 Redan ett drygt årtionde efter
inrättandet hade fältet utvecklats och nästa steg
inom myndighetsutveckling togs genom inrättandet av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) år 2008. Innan år 2008 var tillsynen för miljö- och hälsoskyddsärenden utspridd
på olika enheter inom landskapet.
127 Ibid. s. 8.
128 Rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september
1996 om samordnade åtgärder för att förebygga
och begränsa föroreningar, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG
av den 15 januari 2008 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar.
129 Social- och miljöutskottets betänkande
1/2000-2001.
130 Landskapsstyrelsens framställning, Landskapslag om Ålands miljöprövningsnämnd
1996-97 nr 1.

Rapport från Ålands fredsinstitut 1–2021

Landskapsregeringen hade hand om miljötillsyn, djurskydd och alkoholservering, medan
miljöprövningsnämnden hade hand om miljötillståndsärenden. ÅMHM tog då över ansvaret
för dessa ärenden tillsammans med hälsonämndens ärenden. Även ansvaret för tillhandahållandet av veterinärvård i landskapet föll på den
nya myndighetens bord. ÅMHM är underställd
landskapsregeringen. Myndighetsreformen berättigades med kundperspektivet – ett förenhetligande av myndighetsutövningen inom
miljö-, hälso- och djurskyddet och alkoholserveringen, förenklande av myndighetskontakterna för den enskilda kunden och ett effektiverande av förvaltningen.131 Även om själva bildandet
av ÅMHM inte var en direkt konsekvens av
EU-medlemskapet, konstaterar de intervjuade
tjänstemännen själva att i stort sett allt arbete
som utförs inom ÅMHM bygger på krav från
EU och uppfyllande/förverkligande av dem genom prövning och tillsyn.132 Med andra ord är
det troligt att den stora mängd lagstiftning som
kom från EU motiverade en sammanslagning av
myndigheterna för effektiviseringens skull.
På området för kemikalier har Åland alltid
tillämpat blankettlagstiftning. Innan EU-medlemskapet fanns det t.o.m. vissa punkter i kemikalielagstiftningen som gick längre än EU:s dåvarande reglering på området.133 Idag är den s.k.
REACH-förordningen134 fokuserad på principen att det är aktörer (dvs tillverkare, importörer,
och användare) som ska visa att de tillverkar, för
ut på marknaden eller använder sådana ämnen
som inte negativt påverkar människors hälsa eller miljön. Med andra ord ligger kontrollen över
131 Ålands landskapsregering, framställning nr
22/2006-2007.
132 Epostintervju med ÅMHM:s tjänstemän,
2.12.2020.
133 Mörn, 1992, s.11.
134 Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk
kemikaliemyndighet.
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ämnesrelaterade risker hos industriella aktörer,
som behöver demonstrera att riskerna är kontrollerade för varje stadium i ett ämnes livscykel.
Det har ifrågasatts huruvida detta tillvägagångssätt är tillförlitligt.135
På området för allvarliga, gränsöverskridande
storolyckor finns regleringar både på internationell och EU-nivå.136 Den s.k. Sevesolagstiftningen syftar till att förebygga och begränsa följderna
av allvarliga kemikalieolyckor för människor och
miljö. Seveso I-direktivet kom redan 1982137 och
Seveso II 1996 med ändringar 2003138 . I nuläget
är Seveso III139 i kraft sedan 2012. Lagstiftningen har fått namn efter den omfattande katastrof
som inträffade i italienska Seveso 1976, då en
kemikaliefabrik släppte ut stora mängder dioxin
i omgivningen. Det är av naturliga skäl osannolikt att sådana storolyckor skulle förekomma på
Åland – antalet anläggningar som lagstiftningen berör är begränsat. Lagstiftningen är omfattande och har uppdaterats flera gånger, varför
det är logiskt att den på Åland har implementerats genom blankettlagstiftning om säkerhet
vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (år 2006). Social- och miljöutskottet
noterade ändock i ett utlåtande från 2013 att
det finns fördelar med att landskapet har behörighet på det här området, men att man samtidigt bör överväga att överföra vissa delar till ri135 Peeters m.fl., 2020, ss. 475-499., s. 480.
136 ILO:s konvention (nr 174) om förebyggande
av storolyckor inom industrin. Genève den 22
juni 1993. UN ECE Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents.
137 Rådets direktiv 82/501/EEG om riskerna vid
storolyckor i vissa industriella verksamheter.
138 Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/105/EG om ändring av rådets direktiv
96/82/EG om åtgärder för att förebygga och
begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser
där farliga ämnen ingår.
139 Europaparlamentets och rådets direktiv
2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för
att förebygga och begränsa faran för allvarliga
olyckshändelser där farliga ämnen ingår och
om ändring och senare upphävande av rådets
direktiv 96/82/EG.
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ket genom en överenskommelseförordning, t.ex.
när det gäller tillståndsprövningen och inspektionerna.140 Direktivet finns också beaktat i den
åländska plan- och bygglagstiftningen eftersom
man redan i samband med byggandet av en anläggning i bygglovet bör beakta lagstiftningen
om förebyggande av storolyckor.
Miljökonsekvensbedömning, eller MKB, är
ett av EU:s centrala verktyg för att iaktta principen om att förebyggande åtgärder bör vidtas,
såsom uttryckt i FEUF art. 191 (2). Det första
MKB-direktivet kom redan 1985.141Därefter har
MKB-skyldigheter utvidgats genom två andra
direktiv, om planer och program (SMB-direktivet) och om MKB i Natura-2000 områden.142
På EU-nivå tvistar de lärda dock fortfarande om
skyldigheternas natur. Enligt García-Ureta har
EU:s syn på MKB utvecklats från ”tekno-rationell” – att vara ett verktyg för introduktion av
generella principer för sådana offentliga och privata projekt som sannolikt medför en betydande miljöpåverkan – till att vara en del av miljötillståndsprocessen i vilken man sammanställer
miljökostnader och fördelar för specifika aktiviteter med målet att säkra hållbarheten.143 På
MKB-området finns också internationella konventioner som EU och medlemsstaterna är parter till.144
140 Social- och miljöutskottets betänkande
1/2012-2013.
141 Rådets direktiv av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, kodifierat 2011
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på
miljön av vissa offentliga och privata projekt.
142 Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan (SMB, Strategisk Miljö Bedömning)
och Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj
1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda
djur och växter.
143 García-Ureta, 2020, ss. 165-166.
144 Konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen 1991) och dess protokoll om
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Intressant ur åländsk synvinkel är att miljökonsekvensbedömning är ett av de få miljöområden
på vilket Åland valt att anta sin egen lag framom att anta blankettlagstiftning. Åland fick sin
första MKB-lag redan 1995, landskapslagen om
miljökonsekvensbedömningar (28/1995). Antagandet av lagen föranleddes delvis av landskapsstyrelsens tillstyrkning av Esbokonventionens
ratifikation, men i förarbetena från 1993-1995
nämner man också EU:s direktiv från 1985.145
En MKB gjordes på basis av liggande lagförslag,
en utredning av en planerad kraftledning mellan
Svinö och Finby.146 Redan i början av 1990-talet hade dock en slags ”pilot-MKB” genomförts
för oljehamnsprojektet i Långnäs.147 År 2006 totalreviderades lagen för att implementera EGdirektivet 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan.148 En
stor förändring då var att utredningsansvaret
för MKB har överförts från det offentliga till
verksamhetsutövaren, för att bättre följa principen om att förorenaren betalar. Därefter har lagen reviderats i samband med att den nya förvaltningslagen för landskapet Åland (9/2008)
antogs och igen 2010 med anledning av kommissionens krav på ett bättre införlivande av
SMB-direktivet.
MKB-bestämmelserna från EU kan anses
vara komplexa och svårtolkade, vilket bevisas av
de över 80 avgöranden som EU-domstolen fått

145
146
147
148

strategiska miljöbedömningar till konventionen
om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, SMB-direktivet
(2003).
Landskapsstyrelsens framställning 1993-94 nr
22, s.2.
Social- och miljöutskottets betänkande, Landskapslag om miljökonsekvensbedömningar
1993-94 nr 9, s.2.
Westerlund, 1992, s. 4.
Ålands landskapsregering, framställning nr
13/2005-2006, landskapslagen (2006:82) om
miljökonsekvensbedömning och landskapsförordningen (2006:86) om miljökonsekvensbedömning.
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göra i förhållande till de tre direktiven.149 EU-domstolen har tolkat själva definitionen av vad som är
en miljökonsekvensbedömning, något som senare
kodifierats.150 Också för Åland tog det några försök
för att lyckas införliva SMB- direktivet i åländsk
lagstiftning. Den åländska implementeringen släpade efter såpass att ärendet gick till EU-domstolen år 2006 där det konstaterades att Finland
underlåtit att uppfylla sina skyldigheter för landskapets del genom att inte anta samtliga lagar och
andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.151 Efter det följde en lång dialog med
kommissionen, som i flera omgångar hade åsikter
om den åländska implementeringen. Lagändringar till följd av kommissionens formella underrättelse hösten 2009 gjordes 2010.152 Kommissionen
var inte nöjd och det motiverande yttrandet inkom
27.10.2011. Såsom ofta i överträdelseförfaranden,
ansåg kommissionen att den åländska lagstiftningen brast i tydlighet och precision.153 Lagen har sedan gjorts om i sin helhet år 2018 för att effektivisera och höja kvaliteten på MKB-förfarandet.
Även här var man försenad.154 Dessutom var Högsta domstolen av åsikten att Åland hade överskridit
sin behörighet ifråga om besvärsförbud vid ett delbeslut i MKB-processen, m.a.o. rättsskipning som
är rikets lagstiftningsbehörighet. I sådana fall krävs
det att motsvarande bestämmelse finns i rikets lagstiftning för att den ska få tas in i den åländska lagen. Högsta domstolen konstaterade att så inte var
fallet. 155 Landskapsregeringen ändrade därefter
lagstiftningen i enlighet med domen.156
149 García-Ureta, 2020, s.178.
150 Ålands landskapsregering, lagförslag nr
13/2017-2018.
151 Mål C-159/06, 26.10.2006.
152 Ålands landskapsregering, framställning nr
18/2009-2010.
153 Ålands landskapsregering, lagförslag nr
15/2011-2012.
154 Så att kommissionen hann med en påminnelse
i form av en formell underrättelse 2017.
155 Högsta domstolens utlåtande OH 2018/120
Nr 1277 s. 6ff.
156 Ålands landskapsregering, lagförslag nr
24/2017-2018.
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På Åland bedömer man att 3–5 % av ÅMHM:s
miljötillståndsärenden kräver MKB. Även andra
myndigheter fattar i ett fåtal fall beslut om projekt som omfattas av kravet på MKB, men detta
bidrar i mycket liten grad till mängd. Exempel
på åländska ärenden som omfattats av MKBförfarande är en ny farled mellan Nyhamn och
Orrskär, Ålands problemavfalls anläggning i
Hellesby, ett nytt kraftvärmeverk för produktion av elkraft och fjärrvärme i Mariehamn,157
vindkraftsparken i Eckerö (Långnabba), ”Finlandskabeln”, likströmskabel Jomala–Nådendal,
motorbanan i Eckerö (Åland Ring) och 45 kVelkabel från Storby till Västanträsk.158
MKB-lagstiftningen kan sägas vara exempel
på miljöskyddslagstiftning som tillkommit på
Åland till följd av en internationell utveckling
på området, genom FN och antagandet av lagstiftning både i Finland och Sverige. Även om
EU inte var den direkta orsaken bakom antagandet av lagen, har EU definitivt spelat rollen
som utvecklare av lagstiftningen. Varför man i
fallet MKB valde att stifta egen lag istället för att
anta blankettlagstiftning kan eventuellt förklaras med tidpunkten – att MKB-lagstiftningen
blev aktuell innan miljölagstiftningsbördan från
EU växte – och det faktum att landskapsstyrelsen konstaterat att sådan lagstiftning låg i linje
med de politiska målen.159

157 Social- och miljöutskottet, betänkande nr
4/2005-2006.
158 Ålands landskapsregering, lagförslag nr
15/2011-2012.
159 Landskapsregeringens utlåtande om Esbokonventionen, refererat i Landskapsstyrelsens
framställning Landskapslag om miljökonsekvensbedömningar1993-94 nr 22, s.2.
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4. Hur har EU:s miljörätt
påverkat Åland?
”Sammantaget är det lätt att beskriva
Åland som ett samhälle med få om ens
några lyckosamma försök att bevara svåreller oersättliga resurser av olika slag, bortsett från naturreservaten.”160

Ä

ven innan EU-medlemskapet hade ett
uppvaknande för naturvärden börjat gro.161
Miljöbyrån inrättades inom landskapsförvaltningen 1973,162 men utvecklingen skedde också
genom regionplanebyrån, som arbetade fram ett
handlingsprogram för att skydda det viktigaste
i den åländska naturen. Arbetet resulterade i ett
betänkande 1980: ”Skyddad natur på Åland”.163
Den fysiska planeringen överlag reglerades i
landskapslagen om fysisk och ekonomisk planering från 1967/1974. Ett planeringsråd hade
varit verksamt sedan 1968 och en utvecklingsdelegation, som år 1975 bytte namn till utvecklingsrådet, sedan 1970.164 Planeringsrådet utarbetade regionplaner. Utöver dessa organ hade
även kommunalförbunden, skärgårdsnämnden, miljövårdsnämnden, turismens förtroenderåd, yrkesutbildningsrådet och arbetskraftsdelegationen uppgifter som hade med planering
att göra. På grund av tryck från kommunernas
och markägarnas sida lades både regionplanerna
och -byrån ner. Därmed försvann också tankarna kring ett eget åländskt strandskydd som varit
aktuellt under den här tiden före EU-medlemskap.165
160 En utomstående experts syn på Ålands miljöpolitik och -status, just innan EU-inträdet.
Westerlund, 1992, s.35.
161 Epostintervju med fd tjänsteman på miljöbyrån
16.11.2020.
162 Kulves, 2004, s.25.
163 Kulves, 1980.
164 1973-74 Lt.- Ls framst. nr 30. Landskapslagen
om planeringsrådet 29/68.
165 Epostintervju med f.d. tjänsteman på miljöbyrån
16.11.2020.

Rapport från Ålands fredsinstitut 1–2021

EU:s miljörätt – grus i maskineriet eller katalysator på Åland?

Vid utgången av 80-talet skrev den första parlamentariskt tillsatta landskapsstyrelsen det första
miljöpolitiska handlingsprogrammet. Syftet var
att komma till rätta med miljövårdens viktigaste
problemområden och intentionen var att miljövården i framtiden skulle komma att integreras
i hela samhället.166 Enligt Olof Erland i lagtinget år 2000 var entusiasmen över miljöhandlingsprogrammet ganska stor:
”man ville bl.a. satsa mycket för att öka
medvetenheten och kompetensen om miljöfrågorna, och det tycker jag att man har
gjort. Jag tror att de flesta vet ungefär vad
det handlar om och de flesta håller med
om att miljöfrågorna är viktiga, men sedan
är vi naturligtvis alla missnöjda med att vi
inte hittar tillräckligt bra lösningar.”167

Till tvåårig projektledare för att genomföra och
utveckla det första miljöpolitiska handlingsprogrammet utsågs den svenske miljörättsvetaren
Staffan Westerlund. Som särskilt väsentliga för
Åland bedömde Westerlund frågorna om vatten,
miljökonsekvensbedömningar, sammanhållen
miljöpolitik för landskapet samt skydd av stränder och andra naturmiljötyper samt den övergripande frågan om organisationen av den åländska miljövården.168 Hans avtryck på den åländska
samlade miljölagstiftningen är kännbart, även
efter EU-inträdet, i synnerhet på områdena för
vatten och MKB.
För att undersöka på vilka punkter de åländska miljöreglerna bör ändras för att anpassas till
EG:s motsvarighet, gjorde lagberedare Diana
Mörn 1992 på uppdrag av landskapsstyrelsen
en utredning om miljö-, jakt och fiskelagstiftningen på Åland.169 Man visste då, att EES-av166 Landskapsstyrelsens meddelande till Landstinget angående landskapsstyrelsens miljöpolitiska handlingsprogram, 1989-90, LT-Ls meddelande nr 1.
167 Protokoll från plenum om landskapsstyrelsens
berättelse för år 1999, LB 1/1999-2000.
168 Westerlund, 1992, s.2.
169 Mörn, 1992.
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talets ikraftträdande skulle innebära att en del av
EU:s miljöskyddslagstiftning skulle behöva implementeras på Åland även om man inte var säker på att Åland skulle gå in i EU. Därför gjordes
jämförelsen, och man förberedde sig på att börja
sätta den åländska miljölagstiftningen i harmoni
med EU:s.
Innan den egna vattenlagen kom 1996 tillämpades på Åland genom blankettlagstiftning rikets vattenlag från 1963170 med tillhörande förordningar. 1992 var bedömningen att den då
gällande vattenlagstiftningen inte ens motsvarade den vattenlagstiftning som fanns inom EU, i
synnerhet vad gällde krav på kvalitetsnormer.171
Man menade att problem med behörighetsfrågor mellan landskaps- och riksmyndigheter
uppstått p.g.a. detta, samt att synen på miljöfrågor ändrats sedan rikets lag stiftats på 60-talet.172 I förslaget till vattenlag för Åland motiveras antagandet av en egen åländsk vattenlag med
syftet att ” anpassa[...] vattenlagstiftningen till
självstyrelselagens principer och en modern syn
på miljöfrågorna.”173 Den nya vattenlagen var således när den kom i samstämmighet med EU:s
dåvarande dito.
På avfallsområdet fanns lagen om renhållning
från 1981, vilken kompletterades bl.a. med bestämmelser om problemavfall vilka getts som
Ålands landskapsstyrelses beslut (10/83). EU:s
egen avfallslagstiftning från 70-talet var under
revidering i början på 90-talet, och redan innan
medlemskapet hade man reviderat den åländska lagen för att överensstämma med då gällande
EU-regler (krav på avfallsplan).174 Det kommunoch landskapsägda bolaget Ålands problemavfall
Ab grundades 1981 på basen av renhållningsla170 Huvudsakligen rikets Vattenlag 264/1961 med
förordningar som tagits in som blankettlag
36/1963.
171 Mörn,1992, s.51.
172 Landskapsstyrelsens framställning, Ny vattenlagstiftning, 1992-1993, nr 19, s.1.
173 Ibid.
174 Mörn, 1992, iii.
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gen och den kommunala avfallshanteringen organiserades.175 Från början var bolagets verksamhetsområde att hantera problemavfall och
skrotfordon, både från företagssektorn som hushållen. 1992 utökades verksamheten till att omfatta sortering och återvinning, även av ickemiljöfarligt hushållsavfall förutom matavfall.
Antalet deponier var 15. Återvinningsstationer
hade ställts upp runtom i landskapet, med målet
att varje by skulle ha sin egen station.176 Avfallet från hushållen beräknades då utgöra 45–50 %
av den totala avfallsvolymen. Det avfall som inte
var miljöfarligt och härstammade från företagssektorn var det privatägda Ålands Renhållnings
Ab:s ansvar. Även tredje sektorn spelade en stor
roll inom kretsloppstänkande och återbruk genom Cirkeln-Emmaus Åland,177 och Ålands
Natur & Miljö / Agenda 21 genom stora utbildningsinsatser såsom komposteringskurser. Bedömningen var att den åländska lagstiftningen
om avfall, som fanns i flera olika lagar, i sak motsvarade EU:s krav. Däremot förutsågs en risk i
att man på Åland skulle hamna på efterkälken
om man inte såg över avfallslagstiftningen i enlighet med den utveckling som pågick inom EU
och riket.178 Med facit i hand kan man säga att
denna varning inte hörsammades av de åländska politikerna, som under årtionden framöver
fick kämpa med den egna renhållningslagen och
dess överensstämmelse med den massiva EUutveckling som pågått på området.
Vad gäller bevarandet av vild flora och fauna gjordes innan EU-inträdet bedömningen
att även om det fanns brister och luckor i den
åländska miljölagstiftningen jämfört med EU,
så var detta område det enda vilket uppenbart
stred mot EU:s direktiv, i fråga om vårjakten på
175 Landskapsstyrelsens framställning, ändrad i
renhållningslagstiftning, 1997-98 nr 19, s.2.
176 Antalet framgick 1997 till ca 80 st, medan 50
till planerades året därpå.
177 Landskapsstyrelsens framställning nr 19 199798, s.2.
178 Mörn, 1992, s.99.
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guding. Eftersom vårjakten avhandlas en annan
del av EU-utredningsserien, kommer inte föreliggande fallstudie närmare behandla den, förutom att kort konstatera att det innan EU-inträdet fanns en önskan om att få undantag från
EU:s regler.179
Rikets lag om åtgärder mot förorening av luften var sedan 1991 i kraft som blankettlagstiftning (32/91). Även om luftvårdslagstiftningen
var rikets, var den inte uppföljd på ett sätt som
skulle motsvara EG:s kvalitetsnormer, och vad
gällde motorfordonslagstiftningen i fråga om
avgasutsläpp låg man långt efter både riket och
EG på Åland.180

4.1 Lagstiftning och förvaltning
” Miljölagstiftningen har utvecklats och utökats mycket under det senaste decenniet,
mycket tack vare EU-inträdet. De viktigaste
miljölagarna är miljöskyddslagen, vattenlagen, naturvårdslagen, renhållningslagen och
lagen om miljökonsekvensbedömningar.”181

I begynnelsen fick landskapsförvaltningen
kämpa inom alla lagstiftningsområden för att
den åländska lagstiftningen skulle uppfylla de
krav som EG-rätten förutsatte. Utredare Diana Mörn konstaterar inför EU-inträdet ”Att
tala om en åländsk miljöskyddslagstiftning är
i och för sig missvisande, eftersom det på intet sätt existerar någon enhetlig lagstiftning till
skydd för miljön på Åland.”182 Redan 1995 förstod man vid lagberedningen att en heltäckande
genomgång av EG-rätten skulle komma att ta
flera år.183 Inlärningskurvan för EU-rättsimplementering gick under 90-talet sakta men säkert
uppåt. EU-kommissionen anhängiggjorde ”oaktat landskapsstyrelsens ansträngningar”, flera
179 Mörn, 1992, s. 87.
180 Mörn, 1992, s.11.
181 Miljöhandlingsprogram för Åland 2005-2008,
s.28.
182 Mörn, 1992, i.
183 Landskapsstyrelsens berättelse 1995, 9.1., s.99.
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överträdelseförfaranden mot Finland p.g.a. bristande implementering av EG-rätten på Åland,
däribland ärenden inom miljö- och jordbruk.184
Landskapsstyrelsen konstaterade att man genom
denna kritik från kommissionen nu fick klarare
för sig vad som medlemskapet förde med sig för
självstyrelsen, även om man inte hann med den
systematiska genomgång man hade för avsikt att
genomföra.185 Snarare än att föregå problemen
fick man således anta ett ”learning by doing”tillvägagångssätt, för överträdelseförfarandena
skulle mer eller mindre bli vardag. Exempelvis
rörde ungefär hälften av det totala antalet anhängiggjorda överträdelseförfaranden mot Finland 1998 Åland. Dessa handlade om bristande eller oriktigt genomförande av EG-rätten på
områden för miljö, djurskydd, naturvård och fodermedel.186 Landskapsstyrelsen beskriver processen med överträdelseförfaranden som en del
av dialogen mellan medlemsstaten och kommissionen, ett sätt på vilket meningsskiljaktigheter
aktualiseras och utreds,187 ett synsätt som understöds av de intervjuade tjänstemännen.188 Detta
är symptomatiskt – överträdelseförfarandet och
finansiella sanktioner är menat att vara sätt för
kommissionen att peka ut var dess politiska prioriteringar ligger och som en sista utväg, men
har kommit att användas mera rutinmässigt,
trots att kommissionen har flera andra åtgärder
för att underlätta och främja implementeringen av EU:s regelverk i ett tidigare skede.189 Sett
till antalet påbörjade överträdelseförfaranden
är det mera sällan som de faktiskt har föranlett
184 Landskapsstyrelsens berättelse 1997, 3.1.4.4.,
s.19.
185 Landskapsstyrelsens berättelse 1997, 9.1., s.97.
186 Landskapsregeringens berättelse 1998, 3.1.4.4.,
s.19.
187 Landskapsstyrelsens redogörelse till självstyrelsepolitiska nämnden, bilaga 6 till landskapsstyrelsens berättelse 1998, s. 133.
188 Intervjuer med tjänstemän på landskapsregeringens miljöbyrå, 13.8.2020 och 23.9.2020.
189 Smith, 2020, s. 214.
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stämningsansökan mot Finland.190 I landskapsstyrelsens berättelse år 1999 befarar landskapsstyrelsen t.ex. att ärenden gällande badvattendirektivet, fågeldirektivet och habitatdirektivet
skulle gå vidare till EG-domstolen.191 Emellertid var det bara fågeldirektivet med avseende
på vårjakten som faktiskt gick så långt som till
domstolen.
I början av 90-talet fanns redan runt 200 EUdirektiv och 40 förordningar på miljöområdet.192 Trettio år senare hade antalet EU-rättsakter inom miljöområdet växt till ca 300 med
ett större fokus på ramdirektiv som integrerar
mer specifik lagstiftning från tidigare.193 Komplexiteten och detaljrikedomen får följder också
när lagstiftningen ska implementeras på Åland.
Landskapsstyrelsen noterar efter bara några år
av EU-medlemskap att ”Tendensen till ramlag
som kompletteras med ett betydande antal förordningar och beslut är – om man ser pragmatiskt på det – en i det närmaste oundviklig följd
av EG-anslutningen.”194 Detta styrks av en rent
statistisk genomgång av förordningsproduktionen under medlemskapet.195 Många rättsakter
på ett område kan göra lagstiftningen oöverskådlig och av den anledningen ineffektiv. Därtill har det har noterats att det är ett problem
på Åland att dessa förordningar saknar officiella
förarbeten.196 Samtidigt förhindrar grundlagen
190 För en genomgång av domstolsfall med åländsk
anknytning, se Sia Spiliopoulous utredning om
EU och lagberedningen i föreliggande utredningsserie.
191 Landskapsstyrelsens berättelse år 1999, bilaga
7, Landskapsstyrelsens redogörelse till självstyrelsepolitiska nämnden.
192 1992: 196 direktiv och 40 förordningar.
EnvNet|Environmental Acquis|EU Environmental Policy.
193 Ibid. Se också Krämer, 2012, s.13.
194 Landskapsstyrelsens framställning, lagstiftning
om samordnad miljötillståndsprövning, 19992000, nr 16, s.13.
195 Sia Spiliopoulou Åkermark i arbetsseminariet
15.12.2020 ”EU och lagberedningen- vilka lärdomar?”.
196 Sia Spiliopoulou Åkermark och Gunnar Jans-
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och självstyrelselagen att man reglerar fri- och
rättigheter på förordningsnivå. Det här aktualiserades i synnerhet när lagstiftningen kring
samordnad miljötillståndsprövning skulle antas.
En grundlig genomgång av självstyrelsens lagstiftningsprocess i förhållande till EU görs i Sia
Spiliopoulou Åkermarks delutredning ”EU och
lagberedningen på Åland” i denna utredningsserie. Där belyses också vad som utgör kvalitet och
effektivitet i lagstiftningsprocessen. Föreliggande fallstudie tangerar dock också dessa två aspekter av lagstiftning och förvaltning. Med avseende på lagstiftningen och förvaltningen ska
vi nu se närmare på olika sätt att försöka uppnå
effektivitet med hjälp av målsättningar och utvärdering; samordning och harmonisering; byråkratisering och tidsåtgång samt fenomenet
blankettlagstiftning.

4.1.1 Målsättningar och utvärdering
”EU har lett till att politikinsatser utvärderas, så kom utvärdering att tillföras den
åländska förvaltningstraditionen.”197

För att gräva djupare i effektivitetsproblematiken kan man använda sig av utvärdering på olika
sätt. När man studerar EU:s miljörätt kan man
fokusera på hur den har implementerats formellt
i olika EU-länder, själva lagstiftningsproduktionen. Man kan också studera resultat i form av
ändrat beteende hos målgruppen, d.v.s de som
åstadkommer problemen till att börja med – industri, jordbruk och transport – med andra ord
påverkan av EU-rätten på fältet. Det kan konstateras att EU:s styrkor i början av milleniet
låg på området för beslutsfattande i miljöfrågor, framom inom implementeringen där EU
snarast kunde betraktas som jämförelsevis svag,
d.v.s lagstiftning fanns, men implementeringen
son, ibid.
197 Katarina Fellman, direktör för ÅSUB, personlig
kommunikation 2020.
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av densamma haltade.198 Det är möjligtvis för att
råda bot på detta som EU på vissa områden såsom avfall har ändrat fokus för rapporteringskrav från medlemsstaterna, men samma utmaning kvarstår än.
Utvärdering av insatser är kanske mest bekanta från något som egentligen faller utanför denna utredning, nämligen landsbygdens utvecklingsprogram (LBU-program). Det finns dock
en viss poäng för effektiviteten av miljöskydd,
varför vi i det följande tangerar ämnet. Redan
innan Ålands EU-inträde förutsatte EU att
områdesprogram med miljö- och naturskyddskrav ingick i de nationella stödsystemen.199 Programmen är ett policyinstrument i vilket ingår
en möjlighet att påverka miljön positivt genom
miljöstöd för jordbruket. Stödsystemen för Finland och Åland har varit separata ända från början 1995. Från att till en början (1995-1999) ha
varit ganska lika till sin utformning, i och med
att de mest handlade om inkomstkompensation för jordbrukare, skiljde sig den andra periodens åländska program (2000-2006) sig från rikets med en mycket större betoning på naturens
mångfald och miljöåtgärder.200 Kommissionens
regelverk kräver en oberoende halvtidsutvärdering och en utvärdering i efterhand, samt årsrapporter.201 I och med att inventeringar görs för att
samla material om t.ex. fjärils-, fågel- och växtförekomster och naturbetestillstånd till utvärderingarna, blir just LBU-programmet en källa till
198 J.B. Skjærseth & J. Wettestad, 2002, s. 115.
199 Rådets förordning (EEG) nr 2078/92 av den
30 juni 1992 om produktionsmetoder inom
jordbruket som är förenliga med miljöskyddsoch naturvårdskraven.
200 Kuussaari m.fl., 2005, s. 110.
201 Kommissionens förordning (EG) nr 445/2002
av den 26 februari 2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr
1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden. Avsnitt 5:
övervakning och utvärdering. I början gjordes
utvärderingar av Finlands miljöcentral, på senare år av ÅSUB.
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kunskap om miljö- och naturvårdens status på
Åland. Exempelvis konstateras i halvtidsutvärderingen för programmet 2000-2006 att ”brett
upplagda utredningar som omfattar hela jordbruksmiljön och flera artgrupper samtidigt har
inte tidigare gjorts på Åland.” 202
Men det är inte enbart inom jordbruksrelaterade områden som noggrann utvärdering görs.
Ett annat exempel på noggranna mätningar och
utvärderingar är området för badvattenkvalitet. Där har man efter åratal av mätning kunnat
konstatera att EU har nått framgång.203 Sedan
badvattendirektivet204 trädde ikraft provtas alla
EU:s badstränder där bad uttryckligen är tillåtet eller platser där många människor ofta badar och där det inte är förbjudet. Man mäter
halten av två typer av tarmbakterier, intestinala
enterokocker och Escherichia coli (E. coli). De
främsta föroreningskällorna är avlopp och jordbruksmark. Den generella badvattenkvalitetsförbättringen inom EU sedan 1990 är markant.
Europeiska miljöbyrån upprätthåller en interaktiv karta där varje EU-medborgare kan gå in och
läsa av den aktuella badvattenkvaliteten på sin
badplats. Exempelvis visar kartan att Nabbens
kvalitet har varit utmärkt alla år sedan 2008, förutom år 2015 då kvaliteten gick ner till ”god”. En
jämförelse med Lilla Holmen visar att kvaliteten
har varit utmärkt förutom åren 2016-2018.205 På
Åland rapporteras de nio fastställda EU-bad202 Schulman m.fl., 2005, s.201.
203 Då den senaste utvärderingen gjordes betecknade den nuvarande kommissionären för miljö,
fiske och hav, Virginijus Sinkevičius, den goda
badvattenkvaliteten som en av EU:s gemensamma framgångar, se Europeiska miljöbyrån,
nyheter: Fortsatt hög kvalitet på Europas badvatten enligt den senaste årliga bedömningen,
publicerad 8.6.2020.
204 Europaparlamentets och rådets direktiv
2006/7/EG av den 15 februari 2006 om förvaltning av badvattenkvaliteten och om upphävande av direktiv 76/160/EEG.
205 Se Europeiska miljöbyrån, State of Bathing
Waters, https://discomap.eea.europa.eu/Bathingwater/, läst 29.12.2020.
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platserna Degersand, Käringsund, Bovik, Bambölevik, Västerviken, Nabben, Mariebad, Lilla
Holmen och Gröna Udden enligt badvattendirektivet och statusen har i de allra flesta fall
och de flesta år varit utmärkt. ÅMHM upprätthåller badvattenprofiler för dessa badplatser.206
Utöver detta finns ytterligare 22 badplatser på
Åland. Dessa återfinns på en karta på ÅMHM:s
webbplats, från vilken man under badsäsongen
kan utläsa resultat från senaste provtagningsanalys. EU-badsträndernas provtas oftare, fyra-sex
gånger per säsong, medan de allmänna badplatserna provtas tre gånger. För samtliga badstränder provtar ÅMHM också förekomsten av cyanobakterier.207 Tjänstemännen på ÅMHM är
övertygade om att de olika krav som kommit
från EU gjort att mera resurser satts på att inventera och övervaka den åländska miljön. Vad
gäller just badvattenkvaliteten har EU satt prestige i direktivet vilket innebär att detaljreglering
vad gäller både provtagning och kategorisering
är hård.208
Ifråga om vattenkvalitet i allmänhet finns det
inbyggt i de fyra i avseendet mest centrala EUrättsakternas system att uppställda målsättningar ska följas upp med jämna mellanrum. För vattendirektivet gäller sexåriga förvaltningscykler.
Arbetet med att kartlägga och karaktärisera ytoch grundvattenförekomster på Åland inleddes
2002 inför vattendirektivets implementering i
vattenlagen (som skedde 2006, trots att de borde
ha varit genomförda 2003). Förvaltningscyklerna styrs av för perioden framtagna åtgärds- och
förvaltningsprogram. Inom ramen för programmen görs klassificeringar av vattenförekomsters
status runtom Åland. Även för det marina di206 ÅMHM, badvattenprofil, https://www.amhm.
ax/tillsynsomraden/badvatten/badvattenprofil,
publicerad 19.11.2019, läst 29.12.2020.
207 ÅMHM, Badstränder, https://www.amhm.ax/
tillsynsomraden/badvatten/badstrander, publicerad 19.11.2019, läst 29.12.2020.
208 Epostintervju med tjänstemän på ÅMHM,
2.12.2020.
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rektivet är förvaltningsperioderna sexåriga. Det
marina direktivet gäller vattnen utanför kustvattnen och här görs liknande klassificeringar
med sikte på god miljöstatus. Vattendirektivet
har dessutom dotterdirektiven om miljökvalitetsnormer och grundvatten. Rent krasst, beaktande det faktum att vattendirektivet existerat i
två decennier nu, kan man konstatera att många
av de uppsatta målen om god status inte nåtts.
Vattendirektivet har lett till minskade utsläpp
och därmed förbättrad vattenkvalitet i Europa
men målen om att alla vattenförekomster skulle
ha god ekologisk och kemisk status år 2015, eller
ens 2020, uppnåddes inte någonstans på Åland,
eller i Europa.
Den sammanvägda klassificeringen för vattnets ekologiska status åren 2012-2018 visar att
ingen vattenförekomst på Åland uppnår god (eller hög) status: de flesta uppvisar måttlig status
medan vattenförekomsterna i de inre vikarna är
otillfredsställande eller i några fall t.o.m. dålig.
För dricksvattentäkter under perioden 20062012 uppnådde fyra av de klassificerade sjöarna
en hög ekologisk status medan tre klassificerades
som god status. Resterande sju hade måttlig eller
otillfredställande status. Överlag kan man säga
att den åländska vattenkvaliteten är måttlig. Siffor finns tillgängliga sedan 1994 och bygger huvudsakligen på schablonberäkningar. Det finns
ett belastningsverktyg framtaget i samarbete
med SMHI för att mera noggrant kunna beräkna vilken belastning som finns på olika områden
på Åland och vilka källorna är.
Under nitratdirektivet, som har minskade utsläpp
från jordbruket som målbild, görs rapportering till
EU med fyra års mellanrum. Nitratdirektivet, som
implementerats genom landskapsregeringens nitratbeslut209, påbjuder provtagning av grundvatten
och dikesvatten. Landskapsregeringens beslut
209 Nu gällande beslut är Ålands landskapsregerings beslut (2016:41) om begränsning av utsläpp i vatten av nitrater från jordbruket men
detta föregicks av ett beslut som var i kraft från
2000 (2000:79).
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finns upptaget i Ålands författningssamling
och utgör i sig det åtgärdsprogram som nitratdirektivet kräver (§1). Det första beslutet från
år 2000 utgjorde det första åtgärdsprogrammet.
Åland sammanställer egna data som behövs för
rapportering och sedan sker en samrapportering med riket. På EU-nivå har man konstaterat
att direktivet gör skillnad.210 Under den senaste mätperioden för vilken kommissionen samlat
in data (2012-2015) har kvaliteten på sötvatten
och grundvatten avseende nitrathalter förbättrats något jämfört med den föregående rapporteringsperioden (2008-2011). Kommissionen
konstaterar dock att eutrofieringen i Östersjön
kvarstår, trots att både Finland och Sverige verkar befinna sig i den bättre klassen utgående från
rapporteringen.
Gällande avfallsområdet har kommissionen,
som vi ska se i följande avsnitt, haft många åsikter, men som exempel kan här nämnas uppdateringarna från 1998, då kommissionen påpekade
att artiklarna gällande anmälningsskyldighet för
försäljning och förmedling av avfall samt om inspektion av aktörer som utför bortskaffning eller återvinning av avfall, var bristfälligt implementerade. Genom ändringarna som gjordes i
renhållningslagen 2001 till följd av kommissionens påpekande, blev det tydligare att myndigheternas övervakning av vad som händer med
avfall från den tidpunkt då det uppkommer tills
det slutligen bortskaffas är heltäckande och att
kommunerna och landskapsstyrelsen ska utfö210 Enligt kommissionen självt har nitratdirektivet visat sig vara effektivt. Kommissionen hänvisar bl.a. till att nitrathalterna i ytvattnet hållits oförändrade eller minskat vid 70 procent
av övervakningsstationerna mellan 2004-2007,
och att jordbrukarna ställer sig alltmer positiva till miljöskydd samtidigt som nya metoder
såsom gödselbearbetning utforskas. Rapport
från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om genomförandet av rådets direktiv
91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket, på grundval
av medlemsstaternas rapporter för perioden
2012–2015.
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ra regelbundna inspektioner. Landskapsstyrelsen motiverade själv detta förtydligande med att
man på detta sätt fick ”större kännedom om avfallsverksamheten i landskapet och därigenom
snabbare kan reagera till miljöns försvar.”211
Men just på avfallsområdet är kommissionen
inte bara intresserad av hur själva lagstiftningen skrivs, utan också hur bestämmelserna faller ut på fältet. Sedan 2004 samlas avfallsstatistik av ÅSUB på miljöbyråns uppdrag och denna
rapporteras sedan till EU-kommissionen.212 På
Åland uppgår mängden farligt avfall per capita
år 2018 till ca 81 kilo per person, medan mängden icke-farligt avfall var ca 1 582 kilo per person.213 Båda siffror är högre än medeltalet för tidigare perioder, för farligt avfall 2004-2018 76,4
kg per person och vad gäller icke-farligt avfall
mängden ökat från ca 1 465 kilo år 2016 till ca
1 582 kilo år 2018. ÅSUB bedömer att denna
ökning beror på två faktorer: å ena sidan högre
täckningsgrad i statistiken, vilket kan vara ett resultat av en tydligare rutin för målsättning och
mätning, å andra sidan ökad verksamhet vid företagen i urvalet.214
Sättet att beräkna avfall per capita skiljer sig
åt mellan medlemsländer i fråga om vad man tar
med. Det som händer i samhället det året påverkar siffrorna – en tjänsteman vid miljöbyrån
nämner t.ex. att ett vägbygge från vilket tjärasfalt
måste transporteras bort ger utslag på sifforna.
Sommartid räknas också turisternas avfallsproduktion in. Överlag är det livsmedelsindustrin
som producerar mest avfall.215 Dessutom kan det
finnas en ytterligare utmaning för Åland: Om

riket och Åland mäter på olika sätt, finns risk att
riket inte inkluderar Ålands siffror i sin rapportering. EU har inget enhetligt mätsystem utan
föreslår istället tre metoder att välja på inom området för mätning av bygg- och hushållsavfall. Eftersom Åland hittills bara har en metod att mäta
på, och riket en annan, har Finlands miljöcentral
valt att utelämna Ålands siffror. För att hantera
situationen har miljöbyrån valt att hänvisa till att
man ingår i Finlands siffror, dvs att situationen
ser lika ut som i riket och Åland utgör 0,5 % av
den bilden. 216 Svårigheten med att jämföra olika
medlemsstaters uppgifter, och behovet av gemensam metod, har EU-kommissionen självt noterat bl.a. på vattenkvalitetsområdet, både ifråga om
olika staters övervakningsnätverk, -strategier och
-intensitet.217
Naturvårdsdirektiven rapporteras till EU vart
sjätte år, och senast rapporterade Finland år 2017.
Vad gäller art- och biotopskydd förpliktigar både
nationell lagstiftning och EU-lagstiftning landskapsregeringen att övervaka och bevara att en
gynnsam skyddsnivå bibehålls för sådana arter
och biotoper som förekommer i landskapet, i synnerhet arter av gemenskapsintresse. Denna övervakningsskyldighet sköts både genom naturinventeringar och administrativa åtgärder.218
I all korthet kan man konstatera att EU:s regelverk på miljöområdet är enormt samtidigt som
tillståndet i den europeiska eller den åländska
miljön är långt ifrån tillfredställande. Inom varje
policyområde finns övervaknings-och rapporteringskrav. De inom ramen för lagstiftningen uppsatta målsättningarna släpar efter.

211 Ålands landskapsstyrelse, Framställning nr
2/2001-2002, 18.10.2001.
212 Ålands landskapsregering, Avfallsplan för
Åland 2010, s. 11.
213 ÅSUB, Statistik hållbar utveckling, https://
www.asub.ax/sv/statistik/hallbar-utvecklingar-2020, läst 26.1.2020.
214 ÅSUB, Hållbar utveckling 2020, översikter och
indikatorer 2020:3, 19.5.2020, s.6..
215 Uppgift från tjänsteman på miljöbyrån
26.4.2021.

216 Enligt intervju med tjänsteman på miljöbyrån
23.9.2020.
217 Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om genomförandet av rådets
direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten
förorenas av nitrater från jordbruket, på grundval av medlemsstaternas rapporter för perioden
2012–2015, s.
218 Landskapsregeringens berättelse till Ålands
lagting över landskapet Ålands förvaltning och
ekonomiska tillstånd under år 2011.
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Detta iakttagande pekar förstås emot en ineffektivitet i systemet.219

4.1.2 Samordning och harmonisering
”En förutsättning för att Åland ska uppnå
god status inom sina kustvatten, är att Östersjöländerna tillsammans uppnår god status i de havsbassänger som omger Åland.
Åland kan inte uppnå status på egen hand.
Även om vi skulle begå harakiri så kommer
det inte att hända mycket med vattenkvaliteten i åländsk ytterskärgård.”220

Man kan också tänka sig att man kan mäta effektivitet i EU:s miljöreglering utifrån hur
samordnade de olika nationella systemen är.
Utgående från den marknadsintegrerande utvecklingen är harmonisering av olika miljökrav
förstås ett mål för att inte snedvrida konkurrens,
men från ett mer ekocentriskt synsätt vet vi att
varken luft- eller vattenföroreningar känner till
gränser. Samordningen behöver inte bara ske
med avseende på de olika nationella regelverken,
utan också rättsakter och internationella organisationer emellan. Med tanke på hur mycket av
landskapsförvaltningens tid som går åt till EUlagstiftning, är det lätt att tro att EU:s miljörätt
täcker alla områden och att alla bestämmelser på
miljöområdet härstammar från EU. I verkligheten omfattar EU:s miljörätt de frågor som kan
anses ha betydelse för gemenskapen som helhet.
Detta har dock under åren lett till en fragmentering av helhetsbilden, t.ex. ifråga om hur bestämmelser kring luft och vatten går ihop. Under
2000-talet har de olika rättsakterna integrerats
närmare med varandra.221
Samordning av miljölagstiftning blir central för Åland i synnerhet vad gäller Östersjön.
Åland kan inte ensamt förbättra Östersjöns förorenade status. Som redan nämnts är de EU-di219 Langlet m.fl., 2016, s.155.
220 Intervju med tjänsteman på miljöbyrån,
24.9.2020.
221 Nilsson, 2014, ss. 12-13.
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rektiv som har störst betydelse för kustvattnen
kring Åland och Östersjön i stort vattendirektivet och det marina direktivet. En annan stor
aktör av betydelse, där Åland har en aktiv medverkan genom miljöbyrån, är HELCOM, dvs
Baltic Marine Environment Protection Commission som övervakar Helsingforskonventionen om Östersjöns marina miljö. Inom HELCOM finns Baltic Sea Action Plan (BSAP)
som har uppställda utsläppsgränser och -mål,
s.k. MAI222 och CART223. MAI och CART utformades för att harmonisera med det marina
direktivet, och genom en förordning som kom
2017 är dessa målsättningar nu också samordnade med vattendirektivet.224

4.1.3 Byråkratisering och tidsåtgång
”I Finland kan man inte bestämma, och
inte på Åland heller, om man kan skjuta
en varg som river får, eller om man har ett
lodjur som är mycket besvärligt för ortsbefolkningen. Då måste man ner till Bryssel och fråga, i sådana här små frågor, för
det finns ju otaliga sådana här exempel hur
snett det har gått i det här samhället, och
det har betytt, tycker jag då, en ökad byråkrati, som gjort att vi fått kostnader på oss
här på Åland som gör att den debatten som
förs idag, att vi har för stor byråkratisk apparat i förhållande till vår produktion. Och
det år ju också en orsak utav EU.”225

I och med att beslut fattas på flera nivåer (s.k.
”flernivåstyre”) finns den allmänna uppfattningen att EU-inträdet har medfört mer byråkrati.
Ofta handlar det om att Åland som liten lagstiftare ändå är tvungen att genomföra samma
mängd bestämmelser och implementera samma
222 Maximum Allowable Input.
223 Country Allocation Reduction Targets.
224 Intervju med tjänsteman på miljöbyrån,
24.9.2020.
225 Göran Bengtz, ordförande för Producentförbundet vid tiden för anslutningsförhandlingarna, 10
år efter EU-inträdet i Ålands radio, 2005.
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system som en större lagstiftare. Ett belysande
exempel är Nagoyaprotokollet under konventionen om biologisk mångfald, som handlar om
genetiska resurser och tillhörande traditionella
kunskaper. Det har ratificerats av EU och implementerats genom den s.k. ABS-förordningen.226
I dessa dokument finns regler om hur den genetiska resursen inhämtas, hur den används inom
forskning och/eller produktutveckling samt
hur vinster från användningen fördelas. Behörig myndighet under förordningen ska granska
och kontrollera att användaren av en genetisk
resurs visar tillbörlig aktsamhet. Verksamhetsutövare ska göra en anmälan om sådana genetiska resurser som omfattas av Nagoyaprotokollet inom en månad från införseln. Trots att det
är rimligt att anta att antalet sådana anmälningar förväntas vara litet, måste landskapsregeringen ändå upprätta strukturer och förfaranden för
mottagandet av anmälningar samt för övervakning och tillsynsåtgärder.227EU:s förordningar
är direkt tillämpliga i medlemsländerna men att
verkställa dem kräver ändå tid och personalresurser. Inom vissa områden har det dryga arbetet
med miljöfrågor givits utökade personella resurser i förvaltningen, bl.a. i form av Ålands miljöprövningsnämnd, en miljöjurist och en miljöinspektör.228
Medlemsstaterna är skyldiga att implementera EU:s miljölagstiftning, och det är kommissionens roll att säkerställa tillämpningen av fördragen och av de åtgärder som institutionerna
antar i enlighet med fördragen.229
226 (Access and Benefit-Sharing), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
511/2014 av den 16 april 2014 om åtgärder för
användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet
om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser i unionen.
227 Social- och miljöutskottets betänkande
8/2015-2016.
228 Förslag till miljöhandlingsprogram för Åland
för åren 2000-2003.
229 EUF art 17.
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Idag faller det i praktiken alltid på kommissionen att hantera översynen av medlemsstaternas
implementering, trots att systemet från början
var tänkt att ha en annan utformning.230 Art 258
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt stipulerar att
”om kommissionen anser att en medlemsstat har underlåtit att uppfylla en skyldighet enligt fördragen, ska kommissionen
avge ett motiverat yttrande i ärendet efter
att ha givit den berörda staten tillfälle att
inkomma med sina synpunkter [...] Om
den berörda staten inte rättar sig efter yttrandet inom den tid som angivits av kommissionen, får denna föra ärendet vidare
till Europeiska unionens domstol.”

Kommissionen kan börja med att kommunicera med medlemsstaten genom det mer informella EU- Pilotförfarandet.231 Om saken ifråga
inte löses den vägen, tar kommissionen initiativ till det mer formella överträdelseförfarandet.
Stegen i den formella proceduren är formell underrättelse och motiverat yttrande. Efter respektive steg får medlemsstaten tid att svara. Anser
kommissionen att saken trots dialog och even230 Krämer nämner Europeiska miljöbyråns tilltänkta roll i början av 1990-talet, inrättandet
av miljöinspektörer och sammanslutning av
nationella organ för verkställande av miljöpolitik, vilka alla rann ut i sanden av olika orsaker. I
teorin kan europeiska parlamentet idag ta emot
petitioner från medborgare, vilka i praktiken
skickas vidare till kommissionen även om det är
kommissionen som inte vidtagit åtgärder för att
verkställa EU-miljölagstiftning. Den europeiska ombudsmannen finns också för att ta emot
klagomål men proceduren tar långt tid och utslaget är inte bindande. Krämer, 2012, s.7.
231 EU-Pilotförfarandet begränsar kommunikationstiden mellan medlemsstat och kommissionen till 40 veckor, jämfört med flera år som var
fallet innan pilotförfarandets införande. Dock
har en utfasning av pilotförfarandet inletts, eftersom medlemsstater också missbrukat systemet. Smith, 2020, s.215 och https://ec.europa.
eu/info/sites/info/files/report-2017-annual-report-monitoring-application-eu-law_sv.pdf.
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tuella åtgärder inte är avgjord kan kommissionen väcka talan vid EU-domstolen om fördragsbrott. Under årens lopp har kommissionen inlett
många sådana överträdelseförfaranden gentemot Finland, också p.g.a. Åland i miljöärenden. Ärendena kan gälla försenad implementering, otillräcklig eller felaktig implementering.
Överträdelseförfarandena är ett alldeles särskilt
kapitel i Ålands EU-relation. I det följande belyses detta genom exempel och i tillägg bifogas
en översikt av inledda överträdelseförfaranden mot
Åland från år 2010 och framåt till denna utredning.
Kommissionen har exempelvis inte varit helt
nöjd med Ålands implementering av vattendirektivet. Enligt plan skulle vattendirektivet ha
varit genomfört i den nationella lagstiftningen
i december 2003. I februari 2008 skickade kommissionen en formell underrättelse om inkorrekt
införlivande av direktivet och ett motiverat yttrande i juni 2010. Efter att ha fört en informell
dialog med kommissionen kom kommissionen
2014 med ett motiverat yttrande som kompletterar det tidigare. År 2015 ändrades lagstiftningen därför ytterligare för att slutligen implementera de bristande delarna: avsaknad av ett
antal begreppsdefinitioner, brister i bestämmelserna om kvalitetsmål för yt- och grundvatten
samt för skyddade områden, och avsaknad av
bestämmelser som under vissa omständigheter
möjliggör undantag från kvalitetsmålen.232 I det
sistnämnda fallet hade landskapsregeringen gjort
tolkningen att det inte var nödvändigt att implementera undantagsbestämmelser, men kommissionen var av annan åsikt, vilket landskapsregeringen också rättade sig efter. Då dessa tre förändringar
infördes, var en omfattande revidering av vattenlagen igångsatt. Avsikten var att man i slutet av år
2015 skulle ha ett lagförslag färdigt.233 Till dags
dato har inte denna revidering kommit till stånd,
omfattande ansträngningar till trots.
232 Ålands landskapsregering, lagförslag nr
15/2014-2015, 3.6.2015.
233 Ibid.
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Ifråga om t.ex. industriutsläppsdirektivet handlade kommissionens påpekanden om försenad
implementering. Från det följande ser vi hur
lång tid de olika faserna kan ta: Direktivet skulle
ha genomförts den 6.1.2013. Kommissionen inledde överträdelseförfarandet och avgav ett motiverat yttrande 17.10.2013. Landskapet hade
delvis genomfört direktivet och delnotifierade
det den 18.11.2013, men det krävdes ännu kompletteringar i lagstiftningen, för vilka landskapsregeringen gjorde sin framställning 10.4.2014234
och social- och miljöutskottet gav sitt betänkande 27.5.2014,235 lagtinget fattade sitt beslut
4.6.2014236 varpå lagändringarna trädde ikraft
16.3.2015.
Oftast kan förseningarna för Åland förklaras
med att man använder sig av blankettlagstiftning och då måste invänta rikets lagstiftning,
varpå upp till sex månader krävs för att färdigställa den åländska blankettlagen. Exempelvis
området för miljömedicin har utmärkt sig vad
gäller förseningar av just denna orsak.237
Ibland blir det förseningar p.g.a. att kommissionen anser att genomförd implementering är
bristfällig. Ett exempel hittar vi på området utvinningsavfall. Åland hade den 12.11.2008 notifierat ändringar till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15
mars 2006 om hantering av avfall från utvinningsindustrin. Kommissionen var inte nöjd
varken med Finlands eller Ålands implementering, och skickade därför en formell underrättelse 22.6.2012 till utrikesministeriet, som bad om
234 Ålands landskapsregering, lagförslag nr
10/2013-2014, 10.4.2014.
235 Social- och miljöutskottets betänkande
2/2010-2011, 11.1.2011.
236 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om ändring av landskapslagen om
miljöskydd, LTB 20/2014, 6.4.2014.
237 Landskapsregeringsledamoten Britt Lundberg,
föredragning i plenum 7.3.2005 om Landskapsregeringens meddelande om Europeiska
unionen och Åland - prioriteringar år 2005 och
verksamhet år 2004. (M 1/2004-2005).
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Ålands utlåtande för landskapets del. Efter Finlands och Ålands svar fortgick kommissionen
till nästa steg, som är det motiverade yttrandet.
Det inkom 25.1.2013. Kommissionen ansåg att
”införlivandet brister i tydlighet och exakthet”
och önskade utökad detaljnivå inom ett antal
bestämmelser, inklusive definitioner.238 Landskapsregeringen gav den 18.4.2013 sitt lagförslag att behandlas i brådskade ordning i vilket
man rättar sig efter kommissionens påpekanden.
De sista lagändringarna trädde slutligen ikraft
1.11.2013, fem år efter den första notifieringen av direktivet. Landskapsregeringen motiverar
sitt val att föra in en stor del av direktivets bestämmelser som blankettlagstiftning för ärendet
med att direktivet berör utvinningsavfall i första
hand från en industri som inte finns eller förväntas uppkomma på Åland, d.v.s. gruvindustrin.239
Mot bakgrund av detta kan bestämmelserna på
detaljnivå te sig onödigt komplicerade och blankettlagstiftningen den enda vägen att gå. För
Finlands del exemplifierade kommissionen sina
påpekanden med problematiken kring utvinningsavfallet från Talvivaara-gruvan, i ljuset av
vilket detaljregleringen blir lättare att förstå.
Kommissionen vill också vinnlägga sig om
att även den åländska lagstiftningen är rustad
för framtida utvecklingar, även om landskapsregeringen i förarbetena till lagen ställer sig tveksam till att en sådan utveckling alls skulle äga
rum. Kommissionen erinrar om att ”skyldigheten att införliva direktivets alla krav kvarstår
även om utvinningsverksamhet inte äger rum i
landskapet Åland vid den tidpunkt då direktivet ska ha införlivats”. Kommissionen utesluter
inte att Åland i framtiden kan komma att tillåta
mineralutvinning som kan orsaka en sådan avfallsproduktion som direktivet avser, såsom matjordsavfall och inert avfall. Dessutom kan både
238 Motiverat yttrande 2012/2104, SG-Greffe(2013)D/526.
239 Ålands landskapsregering, lagförslag nr
16/2012-2013.
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utvinningsteknik och resurser utvecklas som banar väg för mineralutvinning på Åland, samt att
direktivet också omfattar bearbetningsprocesser,
i de fall importerade mineraltillgångar kan bearbetas på Åland och därmed producera avfall från
utvinningsindustrin i en medlemsstat.240
Det finns dock också poänger med kommissionens till synes petitessaktiga påpekanden.
Kommissionen ansåg att Åland brustit i sitt införlivande av artikeln 6.5 i samma direktiv genom definitionen av ”den berörda allmänheten”.
Det föreföll som att enbart parterna i förfarandet hade rätt att bli hörda: ”Andra personer än
parterna har rätt att påverka om deras livsmiljö, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas
väsentligt av beslutet i en fråga som behandlas
av en myndighet”. T.ex. var det för kommissionen oklart om icke-statliga miljöorganisationer
omfattas. I tillägg verkade det som om den lagstiftning som avses inte hänvisar till någon av de
rättigheter som den berörda allmänheten ges enligt art 6.5 i direktivet. Införlivandet av art 6.5
var felaktigt (inte bara bristfälligt).241 Liknande
kritik framförde kommissionen mot rikets införlivande, och lade då särskild tonvikt att definitionen av ”den berörda allmänheten” inte var
tillräcklig så länge de icke-statliga miljöorganisationerna uteslöts från explicit omnämnande.
Detta kan sägas säkrade och stärkte de icke-statliga organisationernas ställning.

240 SG-Greffe(2013) D/526, 25.1.2013, s. 32.
241 SG-Greffe(2013) D/526, 25.1.2013, s. 35.
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Efter Ålands första 10 år av EU-medlemskap
gjorde Ålands radios Eva Nyberg en tvådelad
serie med intervjuer. Hon sammanfattar budskapet så här:
”Det är i de stora övergripande frågorna
som vinsterna med EU-medlemskapet
finns, det stora problemet är den detaljstyrning som finns, och som ger till resultat att så mycket blir fel när samma raster läggs över så vitt skilda samhällen.”

Detta är en idag en relevant iakttagelse, även
om EU-institutionerna jobbar för att just implementeringskontrollen ska bli smidigare. Detaljstyrningen upplevs som onödig byråkrati då
resurserna för implementeringen är små. Överlag är en slutsats från miljöområdet att EU kräver mycket rapportering och statistik –kommissionen vill veta att allt genomförs enligt plan242.
Statistiken ska kvalitetssäkras, vilket på Åland
innebär att ÅSUB måste göra kvalitetssäkringen. Byråkratisering och målsättningar hänger
samman, och det blir tydligt på avfallsområdet.
Landskapsregeringens tjänstemän upplever att
byråkratiseringen har intensifierats på senare år.
Rapporteringsskyldigheten är betungande för
ett litet samhälle.
Åland och Finland är inte ensamma i att vara
sena med implementeringen av rättsakter, i synnerhet sådana som rör miljöfrågor. En relativt
färsk genomgång av det totala antalet av kommissionen inledda överträdelseförfaranden åren
1998-2010 respektive 2013-2017 visade att området för miljö toppar listan med marginal vad
gäller ärenden i vilka överträdelseförfarandet
har inletts och även de ärenden som hänskjutits
till domstolen. Överträdelseförfarandet är tidsödande (ibland upp till fem år och längre) och
inte alltid effektiva, vilket var en av orsakerna till
att Juncker-kommissionen tog initiativ till reform av systemet för EU-rättsakter, genom den
242 Intervju med tjänsteman på miljöbyrån,
23.9.2021.
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s.k. ”Better regulation” -agendan.243 Trots att nya
verktyg för verkställande har utvecklats genom
denna satsning, förblir överträdelseförfarandet
kommissionens mest använda verktyg.244
Av de 797 överträdelseförfaranden som kommissionen inledde år 2019 rörde de allra flesta
(175) miljöärenden följt av ärenden som gäller
området för den interna marknaden, industri,
entreprenörskap och SMEs (147) och mobilitet och transport (83).245 Finland stod för 17 av
dessa nya ärenden, varav 4 rörde miljöområdet
(på andraplats efter politikområde inre marknad, näringsliv).246
Det är lätt att vid en första anblick anta att
miljöfrågor är överrepresenterade ifråga om försenad implementering av direktiv, men det antagandet måste sättas i proportion till den stora
mängd direktiv som kommer från EU på området för miljö.247 Stor arbetsbörda inom ett specifikt område leder naturligt till förseningar på
samma område. Kommissionens noggranna
granskning kan också vara uttryck för den betydelse EU lägger på miljöfrågorna, eller möjligtvis ett motstånd i implementeringen hos medlemsstaterna.

243 För en beskrivning av Better regulation, se Sia
Spiliopoulou Åkermarks delstudie om lagberedningen och EU i denna utredningsserie.
244 Smith, 2020, ss. 219-223.
245 EU Commission report and factsheets on
monitoring the application of EU law 2019.
246 Europeiska kommissionen, Finland, kontroll
av unionsrättens tillämpning, årsrapport 2019.
247 Kommunikation med tjänsteman vid enheten för rättsliga och internationella frågor,
3.3.2021.
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4.1.4 Blankettlagstiftning och åländsk relevans
”Nackdelar kan vara att den lokala kopplingen och hänsynen till det lokala inte
finns. Generellt är åländska verksamheter små och EU-kommissionens beslut
har mer storskaliga industrier i åtanke som
funnits i många år och där det finns en större risk för redan förororenade områden. På
Åland är vårt utgångsläge en ren natur med
mycket lite befintliga föroreningar och inte
mycket historisk industri.”248

Paradoxalt nog kan man iaktta fenomenet blankettlagstiftning både som hämsko och räddning. Att den åländska implementeringen av
EU:s miljölagstiftning släpar efter kan ofta bero
på att man är tvungen att vänta på rikets lagstiftning, men samtidigt har Ålands lösning på
det byråkratiska dilemmat ofta varit att anta rikets lag som blankettlagstiftning i just miljöfrågor. På flera områden har det genom åren skett
en utveckling mot mera blankettlagstiftning,
därför att det inte funnits resurser att utforma
egen lagstiftning. Man kan således tala om ett
slags resurseffektivitetsstänkande. Ofta handlar det om företeelser som är av mindre betydelse för Åland, såsom lagstiftning om stora förbränningsanläggningar eller gruvindustriavfall,
men även mycket komplexa lagstiftningsområden, för vilka sakkunskapen helt enkelt saknas på Åland, blir föremål för blankettlagstiftning. Sådana områden är t.ex. kemikalier och
miljömedicin. Vi har också sett exempel på hur
Åland efter över 35 år med egen renhållningslag slutligen antog rikets avfallslagstiftning som
blankettlagstiftning. Nedan följer några vidare exempel på blankettlagstiftning i korthet.
•

Även om Åland inte har några stora
förbränningsanläggningar är Åland
skyldigt att implementera bestämmelserna om sådana från direkti-

248 Epostintervju med tjänstemän på ÅMHM,
2.12.2020.
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vet om industriutsläpp249 vilket görs
genom att man via en landskapslag
(ÅFS 2018/83) om tillämpning av
rikets avfallslag, 8 §, stiftar en landskapsförordning250 som tar in statsrådets förordning om avfallsförbränning.251 Direktivet måste genomföras
oavsett om Åland i nuläget har stora
förbränningsanläggningar eller inte,
och man har gjort bedömningen att
möjligheten till blankettlagstiftning
är det rimligaste alternativet sett till
resursanvändning.252 Blankettlagstiftningen innebär att man behöver lägga ner mindre resurser på detaljerna,
även om även den lagstiftningen ska
anpassas till den åländska verkligheten.
Luftkvaliteten inom EU regleras genom EU:s två luftkvalitetsdirektiv.253
Dessa innehåller gräns- och målvärden för ett antal viktiga luftföroreningar, dvs den lägsta godtagbara
luftkvalitet som är praktiskt möjlig
att uppnå. Även under dessa direktiv finns målsättningar och deadlines. Luftkvalitetsdirektivet från 2008
sammanförde tidigare direktiv på
området,254 och uppdaterade bestäm-

249 Europaparlamentets och rådets direktiv
2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar).
250 Landskapsförordning (2015:16) om tillämpning på Åland av vissa riksbestämmelser om
avfallsförbränning.
251 Statsrådets förordning om avfallsförbränning
14.2.2013/151.
252 Intervju tjänsteman på miljöbyrån, 13.8.2020.
253 Europaparlamentets och Rådets direktiv
2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i
Europa, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/107/EG om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften.
254 1) Rådets direktiv 96/62/EG om utvärdering
och säkerställande av luftkvaliteten,
2) Rådets direktiv 1999/30/EG om gränsvär-
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•

melserna. På Åland finns de nödvändiga lagbestämmelserna i miljöskyddslagen, medan de bestämmelser
som krävs på förordningsnivå implementeras genom blankettlagstiftning.255
Området kemikalier har gått från att
regleras genom direktiv på unionsnivå
till att numera regleras genom ett antal förordningar, som blir direkt til�lämpliga i medlemsstaterna. Riket
uppdaterade sin kemikalielag 2013
och den lagstiftningen gjordes til�lämplig på Åland 2014. Kemikalielagstiftningen inkluderar också marknadskontroll och faller inom områden
på vilka Ålands resurser inte räcker till. Med tanke på områdets komplexitet och omfattning har man heller inte bedömt det ändamålsenligt
att utöka resurserna eller kompetensen. Redan innan Ålands EU-inträde hade Åland använt sig av rikets
lagstiftning på området av explosionsfarliga ämnen,256 och den befintliga blankettlagen om kemikalier

den för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften,
3) Europaparlamentets och rådets direktiv
2000/69/EG om gränsvärden för bensen och
koloxid i luften samt
4) Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/3/EG om ozon i luften.
255 Genom landskapsförordningen (2001:38) om
tillämpning i landskapet Åland om vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening
av luften har bland annat följande riksförordningar tillämpliggjorts i landskapet (samtliga
gäller luftkvalitet):
1) statsrådets beslut om riktvärden för luftkvalitet och målvärde för svavelnedfall (FFS
480/1996),
2) statsrådets förordning om luftkvaliteten
(FFS 711/2001) samt3) statsrådets förordning
om marknära ozon (FFS 783/2003).
256 Landskapslagen (1971:12) om tillämpning i
landskapet Åland av riksförfattningar rörande
explosionsfarliga ämnen.
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är från 1990.257 Praxis har också varit att rikets Säkerhets- och kemikalieverks beslut, t.ex. godkännanden,
gäller även på Åland. Senare lagfäste man denna praxis genom uttryckliga bestämmelser om att Säkerhetsoch kemikalieverkets godkännanden
samt återkallelser och ändringar av
godkännandena även gäller på Åland
genom att de intas i landskapslagen
om tillämpning i landskapet Åland
av riksförfattningar om kemikalier.258
Mycket av EU:s kemikalielagstiftning implementeras genom denna
rikslagstiftning, såsom Seveso-II direktivet om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
olyckshändelser där farliga ämnen ingår 96/82/EG.
Förutom ovanstående exempel på när valet fallit på blankettlagstiftning för implementering
av EU-rättsakter finns också exempel inom
området energi. Detta gäller t.ex. byggnaders
energiprestanda,259lagstiftning om biodrivmedel260 och energieffektivitet.261
I övrigt kan man konstatera att för de områden där man väljer blankettlagstiftning verkar
man klara sig utan tilläggsresurser i form av personal. Att jämföra med är vattenområdet, där
man genom vattendirektivets implementering år
2006 uttryckligen insåg att lagstiftningens om257 ÅFS 1990:32.
258 Ålands landskapsregering, framställning nr
14/2005-2006.
259 Europaparlamentets och rådets direktiv
(2002/91/EG) om byggnaders energiprestanda.
260 Landskapslag (2018:41) om tillämpning på
Åland av rikslagstiftning om biodrivmedel
och flytande biobränsle samt om minskning av
växthusgasutsläpp från vissa drivmedel.
261 Landskapslag (2016:20) om energieffektivitet
genom vilken rikets energieffektivitetslag (FFS
1429/2014) i huvudsak blir tillämplig i landskapet.
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fattning och den tillförande förvaltningen skulle kräva tilläggsresurser i form av en helårstjänst
åtminstone fram till 2010, vilken sedermera blev
permanent.262

4.2 Natur, miljö och samhälle
”EU- medlemskapet har trots allt medfört
att Ålands naturskyddade areal ökat avsevärt mer än utan ett sådant. Naturvården
har via EU fått en rejäl ”ryggdunkare” men
också råg i ryggen. I dag behöver naturvården inte be om ursäkt för sej längre.”263

EU brukar sägas ha den strängaste miljöregleringen i världen.264 Sedan 1987 har miljökonceptet utvecklats i fördragen. EU ska sträva efter en ”hög miljöskyddsnivå och förbättrad
miljö”.265 Det är möjligt för en medlemsstat att
anta strängare miljöskyddskrav än det som EU
kräver. En medlemsstat är, i enlighet med artikel
193 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, inte förhindrat att behålla eller införa
strängare skyddsåtgärder, så länge som de är förenliga med fördragen och anmäls till kommissionen. Denna artikel brukar kallas ”miljögarantin” och infördes så tidigt som i den Europeiska
enhetsakten på initiativ av de medlemsstater
som redan hade ett starkare skydd för miljön, såsom Tyskland och generellt sett nordligare medlemsstater.266 En intervjuad politiker menar att
262 Landskapsregeringens framställning nr
5/2004-2005.
263 Epostintervju med f.d. miljöbyråtjänsteman
16.11.2020.
264 Eurlex, Environment and Climate Change,
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/20.
html, läst 14.1.2021.
265 EU-fördraget art 3 (3).
266 Artikel 114 är en liknande miljögaranti, men
med specifikt fokus på den interna marknaden.
Den verkar dock lite svårare att tillämpa eftersom medlemsstaten ifråga måste åberopa nya
vetenskapliga rön efter att en harmoniseringsåtgärd blivit antagen, och att problemet som
uppstått ska vara specifikt för den medlemsstaten (art 114 (5)). Reins, 2020, ss.22-23.
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det ur Ålands självstyrelses synvinkel vore intressant att testa att lagstifta om striktare miljöskyddsregler än vad EU har, t.ex. på området
för växtskyddsmedel där Åland har argumenten
i form av varroafri bistam.267
Alla intervjuade tjänstemän vittnar om EU:s
miljölagstiftning som en pådrivande kraft för
förändring ifråga om både miljöns status och
ålänningars miljömedvetande. ÅMHM:s tjänstemän bedömer att Åland utan EU-medlemskap inte skulle ha en så pass bra miljölagstiftning som nu är fallet, därför att en liten
lagstiftare inte har de resurser som krävs för att
upprätthålla samma kompetensnivå som EU vid
framtagande av ny lagstiftning. ÅMHM bedömer också att miljön, hälsa, flora och fauna också
skyddas genom EU-kraven. En ytterligare sak är
att det kan vara lättare att på EU-nivå fatta objektivt bra beslut vilket kan vara svårt på Åland
där närheten till berörda kan vara väldigt stark.268
Att kommissionen bestämmer i vissa frågor, t.ex. vilka åtgärder som får vidtas på Natura
2000-områden, kan innebära fördelar. Dels kan
det förebygga att en politiker, eller en tjänsteman vid landskapsregeringen utsätts för press att
ta beslut åt det ena eller det andra hållet, dels
kan det för den lokala ”sämjan” vara bra att någon utomstående fattar beslut i kontroversiella frågor. Ett konkret exempel på detta är undantagen från det skydd som år 2012 infördes i
naturvårdslagens 24 b §. Skyddet måste införas
för att uppfylla artikel 6.3-4 i habitatdirektivet.
Detta innebär att även de Natura 2000-områden i landskapet som inte samtidigt är naturreservat också åtnjuter det skydd som förutses av
EU-direktiven. Myndigheterna kan fullständigt
förhindra en plans eller ett projekts genomförande om dess genomförande betydligt försämrar naturvärden i ett åländskt Natura 2000-område. Undantaget från fullständigt förhindrande
267 Intervju med fd minister, 25.11.2020.
268 Intervju med tjänstemän på ÅMHM,
2.12.2020.
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är dock ”skäl som är tvingande på grund av ett
väsentligt allmänt intresse och det inte finns någon alternativ lösning”. Projektet ska, för att få
undantag, också vara ”mycket viktiga till följd av
gynnsamma verkningar på människans hälsa, på
den allmänna säkerheten eller på miljön någon
annanstans eller att det finns något annat tvingande skäl som är betingat av ett väsentligt allmänt intresse och som kräver att tillståndet beviljas eller planen godkänns eller fastställs”.269
Och det är i det här sistnämnda fallet som avgörandet inte hänger på den enskilda åländska
tjänstemannen, utan kommissionens utlåtande
ska inhämtas.

4.2.1 Insatser för naturvården
”Glädjande nog förefaller också naturvårdens filosofi att vara jämförelsevis välbekant och åtminstone i princip omfattad av
de flesta medborgarna idag.”270

Då EU:s naturvårdsdirektiv, likt många av EU:s
äldre rättsakter, baserar sig till största delen på
s.k. ”command-and -control”-lagstiftning, har
EU försökt hjälpa medlemsstaterna med implementeringen genom olika typer av instrument.271
Ett av dessa instrument, det kanske mest prominenta, är LIFE-fonden. Detta kan ses som ett
konkret exempel på förbättring.
Lövängar har traditionellt kopplats ihop med
den åländska naturen och är också något landskapsregeringen sedan länge arbetat för att bevara p.g.a. att de utgör habitat för hotade arter
och därmed har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Då lantbruket stöps om till
allt större enheter och lövängarna är beroende
av små kreatursbesättningar och mänsklig hävd
är de därför starkt hotade. Under åren 19982000 fick landskapsstyrelsen ett ekonomiskt
stöd på en miljon FIM ur Europeiska kommis269 Naturvårdslag 1998/82 § 24b.
270 Kulves, 2004, s.25.
271 Cliquet, 2020, s. 266.
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sionens Life-fond för att återskapa och vårda sju
stycken lövängar i den åländska skärgården: Nåtö-Jungfruskär, Espholm, Björkör, Herrön, Idö,
Långskär-Sandskär och Södra Järsö. Alla dessa
områden ingår i Natura 2000-nätverket men
hade naturreservatsstatus redan vid EU-inträdet. Det ekonomiska stödet från kommissionen
var hälften av projektets totala budget. Utanför projektet vårdade landskapsstyrelsens miljöbyrå också kulturmiljöreservaten Ramsholmen,
Prästgårdsnäset och Höckböleholmen.272 Lifeprogrammet är EU:s finansiella instrument för
direkt miljöanknutna projekt.273 När Åland inträdde i EU var Life-programmet också nytt eftersom det inrättades 1992. Life-program för
olika tidsperioder inrättas genom förordningar
och relativt tidigt i medlemskapet finansierades
lövängsprojektet genom Life-programmet, något som en fd tjänsteman vid miljöbyrån nämner
som bland det viktigaste som hänt inom naturvården med koppling till EU-medlemskapet.274
Efter projektet i slutet av 90-talet har inget
liknande genomförts, men det lade grunden till
en åretruntverksam arbetsstyrka som numera ingår i landskapets Fastighetsverk. Där inkluderas
även en tillsyningsman för Björkör under fyra
månader av året. Insatserna för lövängar kräver detaljerad kännedom om områdena och deras skötselbehov och de kan synas förhållandevis
små, men behöver upphandlas i samband med
andra beställningsarbeten.275 Man kan spekulera kring huruvida stödet ur Life-fonden snarast kan ses som skadereglering med tanke på
att de små kreatursbesättningarna och den traditionella hävden i kulturmiljöer försvinner. I LI272 Biologisk mångfald: Återskapande och vård av
lövängar, Åland. Broschyr framtagen för Lifeprojektet 1998-2001 av Ålands landskapsstyrelse 2001.
273 Se https://ec.europa.eu/easme/en/life, läst
7.12.2020.
274 Intervju med fd miljöbyråtjänsteman,
16.11.2020.
275 Intervju med fd tjänsteman på miljöbyrån,
13.11.2020.
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FE-projektet ingick också betesdjurshållning på
områdena.276 Möjligen är en bidragande orsak de
allt större jordbruksenheter som uppstår som en
följd av globaliseringen, men också EU:s jordbrukspolicy.
Trots de långvariga naturskyddsansträngningarna inom EU vet vi exempelvis att bara lite mer
än hälften av alla fågelarter inom EU har en säker
population, medan 17 % är hotade och 15 % hotade eller nära hot, och det ser heller inte ljusare
ut på området för habitatsskydd. Med tanke på
detta har kommissionens ”fitness check” av naturvårdsdirektiven dragit slutsatsen att det inte
är direktiven det är fel på.277 Istället har det argumenterats att det är ifråga om samordningen
mellan naturvårdsdirektiven och policyutvecklingen inom andra sektorer såsom den gemensamma jordbrukspolicyn, samt verkställandet
på den nationella nivån som det brister.278Man
kan spekulera i huruvida dessa antaganden också
kan stämma för Ålands del med tanke på avsaknaden av effektiva instrument som regionplanering som säkerställer t.ex. sammanhängande
grönområden över kommungränser. Likaså kan
avsaknad av någon form av strandskydd underminera uppfyllande av direktivens syfte. Miljöbyråns naturvårdstjänstemän har framfört brist
på finansiella resurser för inköp av skyddsvärda
markområden som ett uppenbart problem för
naturvården på Åland.279
En uppfattning som noteras som utbredd men
felaktig är att när samhället inrättar naturreservat utestängs människor helt från dessa områden.
Håkan Kulves konstaterar redan 1980 att uppfattningen bygger på ett föråldrat synsätt inom

276 Landskapsstyrelsens berättelse år 2000, s.44.
277 Europeiska kommissionen, Evaluation Study
to support the Fitness Check of the Birds and
Habitats Directives, final report, 2016.
278 Cliquet, 2020, s. 278.
279 Ålands Natur och Miljös webinarium Café
Planet: Skyddade områden, med deltagande
tjänstemän från miljöbyrån 31.3.2021.
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naturvården,280 och upprepar att denna uppfattning fortsättningsvis är utbredd år 2004.281
Vi vet också att implementeringen av Natura
2000 på Åland är försenad, trots att det under
senare år tagit många konkreta steg framåt. I sin
landspecifika granskning av genomförandet av
EU:s miljöpolitik från 2019, där Åland trots sin
egen behörighet ingår som del av Finland, påpekar kommissionen att Natura 2000 nätverket
i Finland nu nästan är slutfört, med undantag
av Åland. Kommissionen menar att den rättsliga ramen och förvaltningsverktygen för Natura 2000 fortfarande måste förstärkas på Åland,
medan Finlands nya planerings- och övervakningssystem för de skyddade områdena är färdigt.282 Naturvårdsintendent Maija Häggblom
noterar att de åländska skyddade områdena är
fragmenterade och ett stort behov av sammanhängande nätverk föreligger.283

4.2.2. Förändrade attityder och beteenden
”...[1995] pratade man om 20-30 meter
höga sopberg, 15.000 ton per år; så småningom, 1997-98 pratade man om 10.000
ton och mindre deponier; i dag talar man
om och diskuterar seriöst möjligheten att
avstå från deponier.”284

Attityder och beteenden på miljöområdet hänger ihop. Generellt har EU på avfallsområdet
styrt utvecklingen från det linjära tankesättet
(omhändertagande av något man vill göra sig
av med) till det cirkulära (material från en produkt kan användas i ett kretslopp). I början av
280 Kulves, 1980, s. 9.
281 Kulves, 2004, s. 14.
282 Granskning av genomförandet av miljöpolitiken 2019, Landrapport – FINLAND, s.11.
283 Naturvårdsintendent Maija Häggblom, i
Ålands radio, 27.9.2017.
284 Llt Sune Mattsson, plenum 11.9.2000, angående Social- och miljöutskottets betänkande nr
4/1999-2000 angående förslag till miljöhandlingsprogram för Åland för åren 2000-2003.
(M nr 1/1999-2000).
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1990-talet var deponier vardag. Turerna både
kring en egen avfallslag (se kap 3.2) och producentansvaret visar att avfallsfrågan är emotionellt laddad, men ett attitydskifte har skett –
idag är folk mer förstående för att man måste
betala för det avfall man producerar och för att
det också syns på en faktura framom att osynligt
ingå i skattsedeln.285 Deponierna är inte vardag
längre, inte bara för att de var i dåligt skick och
genom lakvatten läckte gifter ut i grundvattnet,
utan för att EU har drivit på en utveckling bort
från avfallsnormen. Deponeringsnivån i Finland
är bland de lägsta i EU (1 % under 2016) och
långt under genomsnittet för EU (24 %).286
Producentansvaret i synnerhet för förpackningar har varit byråkratiskt invecklat och problematiskt på Åland, men trots alla problem
konstaterar landskapsregeringen att insamlingen fungerar, ”till stor del en följd av att den har
organiserats av kommuner samt att det finns en
stor andel miljömedvetet agerande hushåll.”287
Även i Avfallsplan för Åland 2010 noterar man
att ”ålänningar är generellt mycket duktiga på att
källsortera sitt avfall”.288 En förklaring till att det
stormat kring avfallsfrågan är också att förändringarna skedde på relativt kort tid och därför
blev kostsamma. Genom stängningen av deponierna blev konsekvensen att den billigaste metoden att bli kvitt sina sopor inte längre finns på
Åland.289 En intervjuad politiker formulerar det
som att” ålänningen är praktiskt miljömedveten,
bygger bihotell och fågelholkar, men det korrelerar inte alltid med insikt om behov av lagstiftning, se t.ex. på Mise-debatten.”290
285 Intervju med tjänsteman på miljöbyrån
24.9.2020.
286 Europeiska kommissionen, Granskning av genomförandet av miljöpolitiken 2019, Landrapport – FINLAND, s.7.
287 Ålands landskapsregering, lagförslag nr
7/2017-2018.
288 Ålands landskapsregering, Avfallsplan för
Åland 2010, s.16.
289 Ibid., s.19.
290 Intervju med fd minister, 25.11.2020.
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I den utvärdering av implementeringen av
EU:s miljöpolitik som gjordes av kommissionen år 2019 konstaterades att Finland har arbetat hårt för att förbättra materialåtervinningsgraden. Målet på materialåtervinning av 50 % av
det kommunala avfallet år 2020 var dock nästan
utom räckhåll för Finland som helhet. Åland ingår som redan diskuterats i de finländska siffrorna. Andelen material som går till förbränning måste ytterligare minska.291 I avfallsplan för
Åland från 2010 noterar man att risken för miljöskador ökar då det saknas en gemensam renhållningsmyndighet för hela landskapet eftersom det kan vara svårt att upprätthålla tillräcklig
kompetens inom enskilda kommuner.292
På området avfall har EU även påverkat det
avfall som genereras på fartyg genom fartygsavfallsdirektivet. Inom fartygsavfall har även internationella organisationer och konventioner haft
påverkan. Denna samverkan har lett till att de
åländska hamnarna byggts ut med bättre mottagningsstationer för det avfall som kommer
från fartygen som anlöper Åland. T.ex. dimensionerades reningsverket i Långnäs så att det kan
ta emot avloppsvatten från färjorna.293
De intervjuade tjänstemännen från både miljöbyrån och ÅMHM är överens om att verksamhetsutövare i form av företag och enskilda
individer under åren av EU-medlemskap har
blivit mer insatta i miljöfrågor. Det är möjligt att
denna utveckling skulle ha skett även utan EU,
eftersom också globaliseringen, internationella avtal och gräsrotsengagemang spelar in. Det
oaktat har dock de miljökrav som kommer från
EU ofta krävt nyinvesteringar för att nå miljö291 Europeiska kommissionen, granskning av genomförandet av miljöpolitiken 2019, Landrapport – FINLAND.
292 Ålands landskapsregering, Avfallsplan för
Åland 2010, s. 11.
293 Landskapslag (2003:58) om mottagning i
hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester. Social- och miljöutskottets betänkande
2/2002-2003.
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målen: ”Det behöver inte enbart betyda en kostnad utan har faktiskt drivit på utvecklingen mot
mera cirkulärt tänk, energieffektivisering, bättre
utnyttjande och återvinning av energi och vatten, vidareutveckling av restprodukter istället för
avfall osv.”294
En relativt färsk Eurobarometer-undersökning visar att en överväldigande majoritet, så
mycket som 94 % av EU-medborgarna anser att det är viktigt att skydda miljön, och att
83 % anser att europeisk lagstiftning krävs för
ändamålet.295Vad gäller det åländska miljöengagemanget gjorde ÅSUB 2016 en uppföljning på
sin miljöattitydsundersökning från 2008. Det visade det sig att Östersjöengagemanget fortsättningsvis var högt, medan intresset för klimatförändringar sjunkit. ÅSUB konstaterade dock att
enkäten skickats ut innan förhandlingarna inför
Parisavtalet ägt rum, och att resultatet kanske
skulle blivit annorlunda om enkäten skickats ut
senare. Intresset för ekologisk produktion hade
också ökat sedan 2008.296
EU:s badvattendirektiv som kom redan 1976
räknas också som en framgångssaga. Det kom
som en reaktion på urbaniseringen och med
den påföljande utsläpp av orenat avloppsvatten.
Åland är heller inget undantag – anekdotisk evidens kring hur badande barn på Lilla Holmen på
60-talet fick ”karva korvarna som flöt på ytan åt
sidan” innan de dök i vittnar om omedvetenhet
kring avloppsvattenrening fanns även här. Även
om avloppsröret vid Lilla Holmen togs bor till
förmån för Lotsbroverket och inte p.g.a. EU:s
badvattendirektiv, kan man konstatera att Åland
nu genom mycket regelbunden provtagning av
badstränder har dataserier att tillgå, vilket bidrar
till bättre badhälsa. Europeiska miljöbyrån konstaterar dock i sin senaste rapport att man trots
framgångarna har utmaningar på åtminstone
294 Epostintervju med tjänstemän på ÅMHM,
2.12.2020.
295 Särskild Eurobarometer 501, Europeiska medborgares attityder i miljöfrågor, december 2019.
296 ÅSUB rapport 2015:5.
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fem områden kvar: mikrobiologisk förorening,
extrema väderfenomen, eutrofiering och cyanobakterieblomning som en följd därav, samt den
ökande populariteten med badande i vattendrag
som faller utanför badvattendirektivets provtagningskrav.297 För Östersjöns del kan också stigande temperaturer leda till potentiellt allvarliga infektioner till följd av vibrio-bakterien.298

4.2.3. Demokratisk förankring och
lokal kännedom
”Den stora förändringen med vattendirektivet jämfört med tidigare arbetssätt är att
invånarna ska spela en mycket större roll.
Alla förslag ska ut på remissrundor när arbetet kommer så långt som till skötsel- och
användningsplaner för vattenområdena.
Olika intressegrupper bjuds in i ett mycket
tidigare skede än förut.”299

Den konstitutionella,300 internationella och EUrättsliga utvecklingen har under årens lopp gått
mot utökade möjligheter för medborgare till
deltagande i miljöfrågor. Innan EU-inträdet
gjordes bedömningen att inte ens de bestämmelser om medborgarnas möjligheter att delta i
och påverka de processer som rör miljöpåverkan,
d.v.s direktivet gällande allmänhetens rätt till att
ta del av miljöinformation301och MKB-direktivet (se avsnitt 3.4) återfanns i den åländska lag297 Europeiska miljöbyrån, Bathing water management in Europe: Successes and challenges,
EEA Report No 11/2020.
298 Europeiska miljöbyrån, The Lancet Countdown on Health and Climate Change: Responding to the Health Risks of Climate
Change in Europe, 2021, s.15.
299 Vincent Westberg, specialforskare vid Västra
Finlands miljöcentral i Vasa 2003, i Nya Åland
12.12.2003.
300 I Finlands grundlag 2000 stadgas om att det
allmänna skall verka för att var och skall ha
möjlighet att påverka beslut i frågor som gäller
den egna livsmiljön, 20 §.
301 Rådets direktiv 90/313/EEG av den 7 juni
1990 om rätt att ta del av miljöinformation.
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stiftningen.302 Här har alltså skett en stor utveckling till förmån för medborgerliga rättigheter.
Då lagstiftningen om miljöskydd och -tillstånd antogs, tillkom därför på social- och miljöutskottets förslag en förbättring av medborgarnas möjligheter att påverka beslut som gäller
miljön samt ett utvidgande av rätten att anhängiggöra ett ärende till att också omfatta registrerade miljöföreningar och -stiftelser som har
hemort i landskapet.303 I den här processen noterade också social- och miljöutskottet att många
av de åländska bestämmelserna var identiska
med de i rikslagstiftningen, men att man ändå
valt en annan väg än riket i och med den nya
vattenlagstiftningen som antagits 1996, i vilken
vattentillstånd redan ingick. Vikten av att kunna
anpassa lagstiftningen till åländska förhållanden
underströks.
Århuskonventionen är en central del av allmänhetens möjlighet att få information om, delta i beslut och ha tillgång till rättslig prövning i
miljöfrågor. Århuskonventionen304 trädde ikraft
2001. EU är sedan 2005 part till konventionen
vars bestämmelser införlivats i industriutsläppsdirektivet305 och MKB-direktivet genom direktiv 2003/35/EG.306 Århuskonventionen utgör
ett exempel på hur en internationell konvention blir förstärkt genom att EU självt ratificerar
konventionen och införlivar den som en del av
acquis communautaire.
Principen om att miljökonsekvenser ska be302 Mörn, 1992, s.103.
303 Social- och miljöutskottets betänkande
1/2000–2001.
304 Konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och
tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor Århus den 25 juni 1998.
305 Tidigare IPPC-direktivet.
306 Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder
för allmänhetens deltagande i utarbetandet av
vissa planer och program avseende miljön och
om ändring, med avseende på allmänhetens
deltagande och rätt till rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG.
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aktas i beslutsprocessen och principen om information till allmänheten härstammar från gemenskapens första miljöhandlingsprogram. Idag
finns båda dessa principer kodifierade i direktivet307 om bedömning och inverkan på miljön av
vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet). MKB-processen består av exploatörens utarbetande av en miljökonsekvensbeskrivning, samråd och myndighetens granskning
och motiverade slutsats.308 Samrådet är en central komponent i förfarandet och finns beskrivet i direktivet.309Direktivet har betydelse också genom att EU-domstolen genom omfattande
rättspraxis konstaterat att tillämpningsområdet
är vidsträckt310 och således appliceras på en stor
mängd projekt som kan ha inverkan på miljön.
Från naturvårdens synvinkel har många privata markägares inställning till Natura 2000 varit
en faktor att ta i beaktande. Naturskydd har traditionellt sett på Åland varit ett område som av
markägare och allmänhet setts som ett hot mot
friheten att bestämma över den privatägda marken. När naturvårdslagen reviderades 1998 togs
hänsyn till markägarnas vilja, så att det inte går
att ta med områden mot markägarens uttalade vilja utom i undantagsfall.311 Kommissionen
hade dock vid kontrollen av den åländska naturvårdslagstiftningen påpekat att markägarens
uttalade vilja inte var ett godtagbart skäl för att
utesluta ett område ur Natura 2000-programmet. Urval av områden ska enbart vila på sakliga, vetenskapliga grunder. Många markägare uttalade sig emot deras marks inkludering i
Natura 2000 och därför sjönk antalet områden i
307 Europaparlamentets och rådets direktiv
2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt.
308 Art 1.2 g).
309 Art 6, 7 och 8.
310 Mål C-72/95.
311 4 kap 21 § 2 mom, Landskapsstyrelsens framställning, Ny landskapslag om naturvård 199697 nr 26. Ett område får endast i undantagsfall
upptas i förteckningen mot fastighetsägarens vilja.
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beredningsskedet av Natura-programmet 2000
drastiskt.312 Skrivningen om markägares vilja
från 1997 togs bort ur lagen efter kommissionens påpekanden. Motiveringen från kommissionen var att reglerna för valet av områden till
Natura 2000-nätverket i både habitat- och fågeldirektivet är bindande och uttömmande och
att markägarkriteriet kan förvränga valet så att
sådana områden som är meriterade att bli valda
utelämnas och möjligen, andra mindre lämpade väljs. Social- och miljöutskottet konstaterade då lagen ändrades efter kommissionens påpekanden år 2000 att syftet är naturskydd och
att man förutsätter att programmet kan genomföras utan konflikt med markägarna. Utskottet
kände endast till att tre besvär anförts över att
områden upptagits i förteckningen, vilket är att
jämföra med ca 15 000 anmärkningar i riket.313
Enligt uppgift förekom det dock ofta att ett område under remisstiden fick strykas ur förslaget
till program p.g.a. markägarens uttalade vilja.314
Natura 2000-programmets genomförande
innebär att de inrättade Natura 2000-områdena kan ha en egen förvaltningsplan.315 Den här
planen ska behandla områdets särdrag och görs
upp i samråd med markägaren och andra berörda. Ändringar i förvaltningsplanen innebär att
den måste fastställas på nytt. Naturvårdens planering av förvaltning och skötsel har som sitt uttryckliga syfte att åstadkomma en kommunikation mellan skyddsmyndigheterna, markägare
och intressegrupper. Lagen i sig innehåller ingen
specifik form för denna planerings- och deltagandeprocess utan den sker ad hoc. Tre former
för deltagande finns dock formulerade i över312 Epostintervju med fd tjänsteman på miljöbyrån,
16.11.2020.
313 Social- och miljöutskottets betänkande
2/1999-2000.
314 Intervju med fd tjänsteman på miljöbyrån,
16.11.2020.
315 Ålands landskapsregering, Översiktlig förvaltningsplan Natura 2000-områden på Åland.
Fastställd den 22.12.2015.
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siktsplanen för förvaltning och skötsel: brett deltagande som tillämpas på t.ex. stora skärgårdsområden, med både samarbets-/expertgrupp,
undertemagrupper och möten för allmänheten;
lätt deltagande som tillämpas då landskapsregeringen är huvudägare, innefattar samarbets-/
expertgrupp och vid behov möten för allmänheten; samt information till intressenter som til�lämpas på de flesta åtgärdsplaner och innefattar
en remissrunda och information till intressenter vid behov. Landskapsregeringen konstaterar
att en lyckad deltagandeprocess innebär ett fortgående samarbete mellan skyddsmyndigheten,
områdesägarna och användarna. Efter att planen är klar kan en samarbetsgrupp för området
fortsätta att samlas en till två gånger om året, i
synnerhet i sådana fall där den breda deltagandeprocessen har tillämpats i planeringsprocessen.316 Utgångspunkten är att förena skydd och
användning.
Formellt finns det för alla EU-medborgare en
möjlighet att delta i det europeiska beslutsfattandet gällande miljö. Kommissionen arrangerar
regelbundet konsultationer online gällande bl.a.
lagförslag. Det finns dock en del trösklar för gemene EU-medborgare att delta, såsom den höga
tekniska detaljrikedomen i lagförslaget och det
faktum att konsultationerna oftast genomförs
enbart på engelska. Det krävs av medborgarna att
de är verkligt informerade för att delta. Krämer
noterar att även om man lyckas föra fram ett ställningstagande, hade det dittills (2012) inte hänt
att en offentlig konsultation lett till förändringar i
lagförslag på miljöområdet.317 Parlamentets makt
är endast reaktiv till kommissionens förslag och
rådet har inga kanaler för medborgardeltagande.
Artikel 11 i fördraget om Europeiska Unionen
ger också möjlighet till ett medborgarinitiativ.
Minst 1 miljon medborgare från ”ett betydande
316 Ålands landskapsregering, Översiktlig förvaltningsplan Natura 2000-områden på Åland.
Fastställd den 22.12.2015, ss.6–8.
317 Krämer, 2012, s.23.
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antal” medlemsstater får uppmana kommissionen
att lägga fram lagförslag inom ramen för sina befogenheter.

4.2.4 Självstyrelsepolitiskt intresse?
”Den stora utmaningen blir att bevara ett
självstyrt Åland i ett alltmer integrerat EU,
att kämpa för balans mellan EU:s målsättningar som ekonomiskt men framför allt
som ett freds- och miljöprojekt med att få
rätten att besluta själv på lokal nivå.”318

I Miljöhandlingsprogram för Åland 2005–2008
uttrycks ett långsiktigt mål att EU-bestämmelserna så långt som möjligt ska genomföras på ett
Ålandsanpassat sätt.319 Det finns ingen närmare beskrivning på vad ett ”Ålandsanpassat sätt”
innebär, men formuleringen kan eventuellt ses
som ett uttryck för subsidiaritetsprincipen. Ett
annat sätt att se på saken är att skilja på de områden på vilka den åländska lagstiftaren självmant
valt rikets väg genom blankettlagstiftning och
de områden på vilka man stiftat egna lagar.
Det finns några sådana områden inom miljö som står ut därför att man har valt att anta
egen åländsk lagstiftning framom blankettlagstiftning. Dessa är åtminstone områdena vatten,
naturvård och miljökonsekvensbedömningar.
Fram till år 2018 hade man också den egna renhållningslagen. Som vi har sett tidigare i föreliggande utredning är det dessa områden som vid
tiden för EU-inträdet redan var täckta av egen
åländsk lagstiftning, men varför det var så berodde också delvis på att man börjat anpassa den
åländska lagstiftningen till EES-avtalet och ett
eventuellt EU-medlemskap. Den andra stora orsaken verkar ha varit det initiativ som kom från
den första parlamentariskt tillträdda landskaps318 Landskapsregeringsledamot Britt Lundberg,
plenum 7.3.2005, Europeiska unionen och
Åland - prioriteringar år 2005 och verksamhet
år 2004.
319 Miljöhandlingsprogram för Åland 2005–
2008, s.3.
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styrelsen under ledning av Sune Eriksson, nämligen det miljöpolitiska handlingsprogrammet
1989. Här kan man tala om det som på engelska kallas ”path dependency”, d.v.s. ett beroende
av att hålla kurs längs den redan inslagna vägen.
Staffan Westerlund, som anställdes för att genomföra handlingsprogrammet 1990–1992,
återger i sin slutrapport att det första förslaget
till åländsk vattenlag i början av 1990-talet baserades på en omarbetning av den finska vattenlagen, vilket med hans ord skulle ha lett till sämre
vattenmiljö i landskapet än om man helt enkelt
antagit den finska lagen.320 Sedermera omarbetades det första förslaget så att det 1991 skickades ut på remiss. Lagberedaren Diana Mörn
gör 1992 i sin jämförelse mellan Ålands miljölagstiftning och EU:s dito bedömningen att det
vore ett reellt alternativ för Åland att avvakta
Finlands anpassning till EES-avtalet. Även hon
verkar rekommendera att det liggande, omarbetade förslaget till vattenlag för Åland skulle vara
att föredra p.g.a möjligheten att fastställa kvalitetskrav för vatten i enlighet med EU.321 Det
omarbetade förslaget var dock kort sagt svårt att
svälja för remissinstanserna. I synnerhet kommunerna var helt emot det. Intressant nog kan
man dock konstatera att det var landskapsstyrelsen under ledning av lantråd Sune Erikssons
uttryckliga önskan att vattenlagen skulle vara
”åländsk” och heltäckande.322
Vatten verkar vara intressant och prioriterat på
Åland: vattenmiljön var extra aktuell i den politiska debatten i och med att vattendirektivet
implementerades i den befintliga vattenlagen år
2005. Då fastslogs det förvaltningssystem som
vattendirektivet förutsätter, men diskussionen
kring de egna åländska prioriteringarna i vattenmiljöfrågor efterfrågades också.323 Det var en av
320
321
322
323

Westerlund, 1992, s.2.
Mörn, 1992, s.51.
Westerlund, 1992, s.3.
Ålands lagting, remissdebatt Ändring av lagstiftning om vattenkvalitet FR 5/2004-2005,
replikskifte mellan landskapsregeringsleda-
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orsakerna till att landskapsregeringen i samband
med vattendirektivets implementering också antog miljöhandlingsprogrammet för 2005–
2008 med särskild fokus på vattenmiljön.
Även miljökonsekvensbedömning fanns likt
en egen åländsk vattenlag med i det första miljöpolitiska handlingsprogrammet från 1989.
Samme Westerlund förberedde ett lagförslag
på detta område, vilket återigen stötte på patrull från kommuner och tre hälsonämnder, som
”avgav i stort sett likalydande skeptiskt hållna yttranden”.324Även från ledamotshåll i landskapsregeringen 1991–1995 framfördes skepsis.325 När lagen sedan kom just efter Ålands
EU-inträde, var det i samband med både den
internationella utvecklingen på området med
Esbokonventionen och EU:s direktiv (som beskrivet ovan i avsnitt 3.4). Men grunden var redan lagd i och med det miljöpolitiska handlingsprogrammet och diskussionerna kring det
första lagförslaget i början av 1990-talet, varför
det kanske förhöll sig naturligt att anta en egen
åländsk MKB-lag, vilken har behållits trots de
utmaningar kommissionen gett Åland.
Slutligen fanns också utvecklingen av naturvårdslagstiftning med i det beryktade handlingsprogrammet från 1989, som Westerlund
skulle genomföra. Han konstaterade dock att
motstridiga signaler från politiskt håll försvårat
ett sådant arbete. Likt både den åländska vattenlagen och MKB-lagen, antogs en ny naturvårdslag i slutet av 1990-talet. En intervjuad politiker
menar att man sällan talar om självstyrelsepolitik i förhållande till miljöfrågor, men att den dimensionen definitivt finns där. 326

mot Harriet Lindeman och lagtingsledamot
Gun-Mari Lindholm.
324 Westerlund, 1994, s. 4. Han nämner att alla tre
hälsonämnder anfört samma sakfel gällande
förhållandena i Sverige.
325 Westerlund 1992, s.6.
326 Intervju med fd minister, 25.11.2020.
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5. Diskussion
”När frågor blir aktuella – utsläppsprovning
av bilar, vattenföroreningar, olagliga avfallsdeponier, säkra transporter eller säkerhet – är problemet ofta inte att det saknas
EU-lagstiftning, utan snarare att den inte
har tillämpats på ett ändamålsenligt sätt.”327

F

rågan om vad EU-medlemskapet har inneburit för Åland de senaste 25 åren på området för miljö kretsar på olika sätt kring effektivitet i bemärkelsen tids- och resursåtgång
i förhållande till uppnådda resultat – miljölagstiftning på plats, förbättringar i miljön (eller
åtminstone inte försämringar). Den senaste utvärderingen av Europas miljö gjordes av Europeiska miljöbyrån 2019. Det är också den mest
omfattande miljöutredning som någonsin gjorts
i Europa. I den konstateras att Europa inte är
tillräckligt framgångsrikt ifråga om förbättrad miljö, och prognosen framåt är inte positiv.
Det finns framgångsfaktorer, så som minimerade utsläpp av växthusgaser, mindre föroreningar
av luft och vatten, åtgärder för att minska plastskräp och initiativ inom området för den cirkulära ekonomin. Europeiska miljöbyrån är dock
tydlig med att hållbarhetsvisionen om att leva
gott inom planetens gränser inte är kompatibel med den gamla tillväxtfrämjande agendan.328
Samtidigt som EU:s miljö- och klimatpolitik
har gjort avsevärd nytta under de senaste decennierna, har Europa fortfarande bestående miljöproblem.329 För Ålands del är det inte svårt att
se en stor lagstiftningsaktivitet på miljöområdet,
men svårare att upptäcka konkreta förbättringar
i miljön.
327 Juncker-kommissionen, meddelande från kommissionen, EU-rätten: Bättre resultat genom
bättre tillämpning (2017/C 18/02), s.1.
328 Europeiska miljöbyrån, Europas miljö – tillstånd och utblick 2020, 2019.
329 Europeiska miljöbyrån, Europas miljö: Tillstånd och utblick 2020, sammanfattning,
2019, s.6.
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Effektiviteten av EU:s miljölagstiftning beror på
hur väl det implementeras på EU-nivå samt på
regional och lokal nivå. Från EU:s håll görs analysen att effektivitetsbegränsningen inte ligger i
brist på lagstiftning från EU:s sida, utan snarare
luckor i implementeringen av densamma i medlemsstaterna. På ett övergripande plan konstaterar EU-kommissionen att medlemsstaternas
verkställande av EU-rätten ännu inte är tillräckligt bra.330 På miljöområdet är antalet överträdelseförfaranden mot medlemsstater högt, likaså klagomål angående bristande implementering
av EU-rätten. Trenderna inom EU:s miljöpolicy
har under nästan hela dess historia handlat om
dragkampen mellan marknaden (ibland formulerad som välfärdsstaten) och miljön, men under
senare år har framtiden så att säga hunnit fast
de ekonomiska incitamenten att inte göra något.
Exempelvis har EU-kommissionen beräknat
kostnaderna för att inte verkställa EU:s miljörätt
till runt 55 miljarder euro per år (2018). Kostnaderna materialiseras t.ex. i samband med högre
miljörisker, faror för människors hälsa till följd
av föroreningar och sämre vattenkvalitet. Allra
högst bedöms kostnaderna vara för att låta bli
att verkställa EU:s miljömål för luftkvalitet och
biologisk mångfald.331 Det finns således ekonomiska belägg för att genomföra EU-lagstiftningen. På EU-nivå räknar man t.ex. att om alla
vattenförekomster i EU fick god status i enlighet
med vattenlagstiftningen skulle de årliga vinsterna
per år uppgå till minst 2,8 miljarder euro,332 och om
Natura-2000 -nätverket genomfördes skulle vinsterna ligga runt 200–300 miljarder euro per år och
utgöra 174 000 arbetstillfällen över hela EU.333
330 EU-kommissionen, Member States compliance with EU law: not yet good enough, pressmeddelande 6.7.2017.
331 European Commission, DG Environment
Study: The costs of not implementing EU environmental law, Final Report, 2019.
332 Europaparlamentets utredningstjänst, Water Legislation: Cost of Non- Europe Report,
2015.
333 Europeiska kommissionen, 2013. De ekono-
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Inom ramen för den granskning av miljöpolitikens genomförande som EU gjort sedan 2016,
och nu senast 2019, rapporteras för Finlands del
att Finland fortsatt håller en hög standard. Av
granskningen som sammanställts av kommissionens generaldirektorat för miljö att döma, kan
man uttolka att missade miljömål inom t.ex. det
marina skyddet skulle bero på att det framtagna
åtgärdsprogrammet enbart delvis skulle lämpa
sig för att uppfylla EU:s krav.334
Landskapets egen miljölagstiftningsprocess
ter sig som en böljande våg av kommunikation,
fram och tillbaka, mellan landskapsförvaltningen, riksmyndigheterna och kommissionen. Genom denna våg strömlinjeformas lagstiftningen
över hela EU. Åland har på miljöbyråns område fått in ett stort antal officiella motiverade
yttranden från kommissionen, både i fråga om
försenad implementering och oriktigt genomförande. Antalet är så pass stort att en grundlig
genomgång varken varit möjlig eller ändamålsenlig för den här delutredningens syfte. Åland
är förstås långt ifrån ensamt om att kämpa med
implementeringen av den stora mängden regelverk från EU. Åland står med den dubbla utmaningen att man ofta vill och måste vänta och se
hur riket och Sverige implementerar ett direktiv
innan man beslutar sig för att anta en egen lag eller, som oftast i miljöfrågor, blankettlagstiftning.
I praktiken sker implementeringen därför i eller
efter sista minuten, eftersom även en blankettlag
måste anpassas till åländska förhållanden. Även
om andra medlemsländer inte är i samma prekära situation som Åland, kan konstateras att
det ibland tar årtionden för medlemsstaterna att
korrekt implementera EU:s miljödirektiv.335
Det faktum att EU är part till internationella
miljökonventioner (och konventioner på andra
områden) har haft en något oväntad konsekvens
miska fördelarna av Natura 2000-nätverket.
334 Granskning av genomförandet av miljöpolitiken 2019, Landrapport – FINLAND, ss.16-17.
335 Krämer, 2012, s. 22.
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ifråga om ordning och reda i relationen mellan
riket och Åland avseende självstyrelselagens 59
§ om ikraftträdande av internationella förpliktelser. Ofta har riket helt enkelt glömt bort att
inhämta lagtingets bifall för att internationella
avtal ska göras gällande på Åland till de delar de
hör till landskapsbehörighet. Vi har på miljöområdet flera exempel på detta. EU-lagstiftningen
kompletterar eller implementerar ofta dessa internationella avtal, varför implementeringen av
EU-direktiv kan sägas agera som en slags andra
chans för att bringa systemet med bifall till internationella avtal i balans så att de gäller också
på Åland.
EU-rättsexperten Ludwig Krämer noterade 2012 att status för EU:s miljöpolicy sedan
millennieskiftet gradvis avtagit. Detta förklarar
han bl.a. med att de nya medlemsstaterna haft
en väldigt begränsad miljöpolicy tillsammans
med i synnerhet kommissionens liberala marknadsinställning.336 Han konklusion var år 2012
att EU misslyckats med att tackla de mest brinnande miljöfrågorna, såsom förlusten av biologisk mångfald, de farliga kemikaliernas allestädes närvaro i miljön och kampen mot fattigdom.
På området för klimatförändringar verkade det
då som att EU insett allvaret i frågan på hemmaplan, men helt misslyckats med att ta det globala ledarskapet. Inte heller, menar Krämer, hade
andra miljöproblem såsom luftföroreningar,
landerosion, ökenutbredning, buller, avfall och
resurshantering samt problematiken kring miljöflyktingar förbättrats nämnvärt under de föregående tre årtiondena.337
På senare år har dock miljöfrågorna seglat upp
i strålkastarljuset igen, nu kanske av nödvändighet. Frågan som kan ställas på en mer filosofisk
nivå, är om det inte är själva tankesättet som behöver förändras? EU:s rättsordning kan uppfattas på ett sätt som ställer marknaden och miljön
emot varandra. Stora ansträngningar (men inte
336 Ibid., s. 13.
337 Ibid., 2012, s. 26.
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stora nog) har gjorts att integrera de två genom
command and control, marknadsmekanismer
såsom EU:s utsläppshandelssystem och sedan
flexiblare, mer inkluderande tillvägagångssätt,
utan att nå fram hela vägen till målet med ett
välfärdssamhälle i harmoni med den naturliga
miljön. Det är svårt att tvätta bort uppfattningen att vi ”egentligen” måste välja det ena eller det
andra. Även i artikel 193 FEUF som ger medlemsstaterna en möjlighet att gå bortom EU:s
skyddsåtgärder, användas ordalydelsen ”strängare skyddsåtgärder” – det liberala, ”fria” (marknaden) ställs emot det stringenta, fasthållande
miljöskyddet. Idag vet vi att vår överlevnad och
vår frihet finns i allt annat levandes överlevnad
och frihet—dessa är ihopkopplade. Ingen biologisk mångfald, ingen välfärdsstat, ingen marknad. Möjligen är själva problematiken nedskriven i unionens själva primärrätt.
EU-rätten befinner sig i ständig utveckling,
och det är bara för en liten aktör som Åland att
försöka ’hinna med’. Det har noterats att det
från EU:s håll verkar nästintill omöjligt att ha
ett perfekt tillvägagångssätt för reglering av ett
miljöområde från början338 - utveckling är oundviklig och nästan inbyggt i systemet. Förutom att
Åland har erfarit lagstiftningsutvecklingen ifråga om fågeldirektivet med dess under åren allt
striktare tolkning av den åländska vårjakten är339
exemplet från utsläppshandelssystemet illustrerande. Problemen med alltför billiga och tillgängliga utsläppsrätter under EU ETS åtgärdades år 2018 genom Market Stability Reserve
Mechanism, något som var helt otänkbart när
systemet först infördes. Det ligger ju i sakens
natur, att om EU lyckas uppnå målen med
koldioxidneutralitet, blir utsläppshandelssystemet onödigt. Detsamma gäller den cirkulära ekonomin, som om den uppnås gör avfallshanteringen föråldrad.
338 Peeters m.fl., 2020, s. 482.
339 Vårjaktsfrågan behandlas i Linn Simonssons
särskilda delutredning i utredningsserien.
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I takt med EU-rättens utveckling förändras också processer kring lagstiftning och förvaltning
på Åland. Det finns en upplevelse av att komplexiteten och detaljrikedomen i samspel med
kraven på övervakning och uppföljning har lett
till mer byråkrati. För Åland blir det mycket lite
tid för över utveckling, eller för att ligga steget
före. Landskapsregeringen får också del av EU:s
samrådsdokument, s.k. grön- och vitböcker, vars
syfte är att konsultera berörda parter innan lagstiftningsprocessen inleds och sedan presentera
idéer för åtgärder. Eftersom implementeringen
av det obligatoriska, d.v.s själva lagstiftningsprodukten, upptar all tjänstemännens tid finns
inte mycket tid över till att vara med och planera inför framtida lagstiftning.340 I andra sammanhang av denna EU-utredning har noterats
att ”det vita pappret” är det viktigaste ärendesteget.341 Till detta steg i ärendehanteringen blir på
miljöområdet mycket lite tid över.
Det är känt att miljöfrågor innan EU-inträdet
var ett kontroversiellt område, på vilket åländska
aktörer sinsemellan hade svårt att komma överens eller sätta riktningen för. Fakta- och kunskapsunderlag fanns inte i samma utsträckning,
vilket lämnade ett vakuum för personliga preferensen och intressen i beslut kring miljöfrågor.
Markägarintressen ställdes mot samhällsintressen, kommunerna mot landskapet och ibland
kommuner mot kommuner.342 Den här passionerade debatten ser vi fortfarande spår av på t.ex.
avfallsområdet, även om mycket kring avfallshantering har blivit mindre kontroversiellt. Genom att riktningen sätts och lagstiftningen dras
upp utanför Åland, kanske låsningar på flera
områden har kunnat undvikas eller låsas upp. De
intervjuade tjänstemännen och politikerna är
överens om att det är fördelaktigt från ett miljöpolicyperspektiv när ett strängare regelverk, som
340 Intervju med tjänsteman på miljöbyrån,
23.9.2020.
341 Se Susann Simolins delutredning om deltagande och inflytande i denna utredningsserie.
342 Westerlund, 1992, s. 28.
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kanske finner motstånd hos en åländsk allmänhet, kommer från EU. Det är en motiverande
faktor att samma regler gäller i hela EU-området och på det viset blir EU ett stöd i miljöarbetet.343 Tjänstemännen som intervjuats vittnar om
att miljöbyråns tjänstemäns position har blivit
lättare, man behöver inte hävda någon form av
ideologi utan reglerna som kommer är mer allmän vedertagen praxis och kunskap idag. Det är
inte svårt att härröra det initiala, och bitvis generella, motståndet mot reglering av miljö till den
förhållandevis starka ställning som kommuner
och markägare innehar på Åland. Miljökonsulten Staffan Westerlund gav 1992 svidande kritik
i form om en åländsk äganderättslig paradox, en
slags motsatt allmänningens tragedi344 att: ”alla
markägare förr eller senare får det sämre därför
att de under en lång tid har gjort vad de själva
önskat göra [... ] Åland [...] var fattigare än någonsin tidigare vad gällde naturresurser och att
ålänningarna måste sluta förbruka sitt och varandras naturresurskapital.”345
Även om planeringen på land inte har varit föremål för denna utredning då den inte i
sig är EU-kompetens, vet vi från arbetet med
en åländsk havsplan som ska antas till följd av
EU:s havsplaneringsdirektiv att hushållandet
med mark och vatten fortsättningsvis, trettio år
senare, är och förblir en kontroversiell fråga på
Åland.346

343 Intervju med tjänsteman på miljöbyrån,
23.9.2020.
344 ”Allmänningens tragedi” går ut på att resurser
som utnyttjas av allmänheten riskerar att utarmas.
345 Westerlund, 1992, s.12.
346 "Därför dröjer åländsk havsplan", Ålands radio
12.2.2021.
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6. Avslutande reflektion

Å

lands inträde i Europeiska unionen skedde i
en tid av ett slags andra miljöuppvaknande.
Tankarna kring hållbar utveckling hade fötts genom Brundtlandrapporten 1987 och toppmötet
i Rio de Janeiro 1992. Europeiska enhetsaktens
ikraftträdande 1987 hade skänkt gemenskapen
uttalad lagstiftningsbehörighet på miljöområdet. På Åland hade man redan banat väg för utökad miljölagstiftning genom att den första parlamentariskt tillsatta landskapsregeringen antagit
det första åländska miljöhandlingsprogrammet,
och även tagit konkreta steg mot genomförande i lagstiftning på områdena för vatten, avfall,
naturvård och miljökonsekvensbedömning –
dvs samma områden som utmärker sig genom
att man under årens lopp valt egen lagstiftning
framom blankettlagstiftning, vilket annars i det
närmaste är regel för den åländska implementeringen av EU:s miljörättsakter. Redan 1992 jämfördes den åländska miljölagstiftningen, samt
jakt- och fiskelastiftningen med unionens inför
EES-avtalets ikraftträdande, men även som förberedelse på ett eventuellt medlemskap. Under
1990-talet arbetade man hårt för att bringa den
åländska lagstiftningen på alla områden, inklusive miljöområdet, i samklang med unionslagstiftningen. Samtidigt befann sig också unionsrätten
i ständig utveckling. Även om området för miljö ofta förpassades till sidan till förmån för den
inre marknaden och de nationella ekonomierna,
påverkades EU:s normgivning av globala strömningar, bl.a. inom klimat och medborgardeltagande, både implicit och explicit i form av att
unionen ratificerade internationella avtal som
inkorporerades genom direktiv.
Det är förstås svårt, om inte omöjligt, att göra
en kontrafaktisk bedömning av var Ålands miljölagstiftning och tillståndet i Ålands miljö
skulle befinna sig utan EU-medlemskapet. Sannolikt skulle Åland som en del av EES behöva
implementera en stor del av miljölagstiftningen

Rapport från Ålands fredsinstitut 1–2021

ändå. Och därtill finns den gränsöverskridande
dimensionen, nyttan av att andra länder runtom
implementerar miljöregelverk – exempelvis bedömer Krämer att den nationella miljölagstiftningen i Grekland, Spanien, Portugal, Irland
och de nyare medlemsstaterna till 100 % bygger på föregående EU-miljölagstiftning.347 Ur
det perspektivet kan man argumentera att den
åländska miljön åtminstone drar nytta av att andra länder är medlemmar av EU.
I denna utredning har dock inget mål om att
maximera självstyrelsen i förhållande till vare sig
Helsingfors eller Bryssel kunnat noteras i miljöfrågor, snarare tvärtom, d.v.s. att det finns en insikt om att samarbete med andra aktörer i miljöfrågor är nödvändigt. Vattenområdet utmärker
sig dock här, i och med att Åland har en egen
vattenlagstiftning som färdigställdes innan vattendirektivet och det faktum att skärgården är
ett ganska sällsynt vattensystem inom EU. Vikten av Östersjöns välmående poängteras i ett
flertal politiska dokument och debatter genom
åren. Om målet är en god vattenkvalitet, ekosystem i balans och cirkulär ekonomi utan ökning
av självstyrelseapparaturen, så skulle Åland inte
klara sig utan EU:s miljölagstiftning och Åland
skulle inte klara av kraven i EU:s miljölagstiftning utan riket och möjligheten till blankettlagstiftning.
Som så ofta i komplexa sammanhang, kan inte
rubrikens fråga om EU:s miljörätt som grus i
maskineriet eller katalysator besvaras entydigt
från åländsk horisont. Som grus i maskineriet
kan det som synes vara ”onödig” reglering ses,
d.v.s. reglering av sådana verksamheter som inte
ens finns på Åland. Många är nog också de ålänningar som skulle skriva under att ”storstaden”
Bryssel inte förstår skärgårdsbornas förhållande till naturen ifråga om t.ex. vårjakten. Å andra
sidan säkerställer EU:s regleringar att det inte
blir den som skriker högst som får sin vilja igenom. Rigorösa samrådsprocesser och insamling
347 Krämer, 2012, s.15.
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av vetenskapliga data ska istället ligga till grund
för beslut. EU:s miljölagstiftning har utvecklat
och drivit fram Ålands dito på ett sätt som vore
otänkbart utan EU-medlemskapet. Samtidigt
har så mycket av tiden, både inom unionen och
på Åland, gått åt till att balansera en ekonomisk
agenda som bygger på tanken om oändliga resurser med en miljöagenda som bygger på ändliga resurser. Även om vi ser förbättringar i miljön
på många plan har varken internationella avtal,
EU eller Åland på ett tillfredställande sätt lyckats hålla den mänskliga påverkan på miljön inom
de gränser som utgör planetens ekvilibrism.
EU är motorn, bränslet och vägen för den
åländska miljölagstiftningen och -genomförandet. Medlemsstaterna har kontroll över styrningen och i någon mån hastigheten, men det
går inte att backa, och att köra på vänster sida av
väg går, men innebär en betydlig risk. För Åland
som självstyrt område i en medlemsstat handlar
det mest om att hålla ungefär samma styrning
som de andra medlemsstaterna, och ligga hack
i häl. De gånger Åland försöker minska hastigheten, stanna eller ändra styrningen får man en
varning eller så blir det krock eller dikeskörning.
Däremot har Åland sällan provat att köra om
de andra medlemsstaterna, men frågan är om
bränslet eller kompetensen till det finns. Åland
har liksom aldrig haft tid och möjlighet att ta ett
eget körkort.
Om det egna fordonet vill spara bränsle och
stannar vid vägkanten, har det visat sig framgångsrikt att genom blankettlagstiftning lifta
med medlemsstatens fordon. Enda problemet är
då att Åland förutsätts kommunicera med föraren, och ibland på ett språk som inte är ens eget.
Till problembilden hör också att vi alla egentligen borde omdefiniera sättet vi transporterar
oss på helt och hållet. På den frågan har EU börjat fundera, men utbyggnaden av det nya färdsättet har inte lyft ännu.
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Figur 1:
Kort historik över EU-rättens och Ålands utveckling på miljöområdet
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Källförteckning
Intervjuer

Intervju med tjänsteman på miljöbyrån, 13.8.2020.
Intervju med tjänsteman på miljöbyrån, 23.9.2020,
kompletterande uppgifter 23.4.2021 och 26.4.2021.

projekt, kodifierat 2011 genom Europaparlamentets
och rådets direktiv 2011/92/EU om bedömning av
inverkan på miljön av vissa offentliga och privata
projekt.
Rådets direktiv 90/313/EEG av den 7 juni 1990 om
rätt att ta del av miljöinformation.

Intervju med tjänsteman vid miljöbyrån 24.9.2021.

Rådets direktiv av den 21 maj 1991 om rening av
avloppsvatten från tätbebyggelse (91/271 /EEG)

Epostintervju med f.d. miljöbyråtjänsteman
16.11.2020.

Rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december
1991 om farligt avfall

Intervju med fd minister 25.11.2020.

Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter

Intervju med ÅMHM:s tjänstemän, 2.12.2020.
Katarina Fellman, ÅSUB:s direktör, personlig kommunikation 2020.
Epostintervju med tidigare landskapsstyrelseledamot, 15.2.2021.
Kommunikation med tjänsteman vid enheten för
rättsliga och internationella frågor, 3.3.2021.
Uppgifter från tjänsteman på miljöbyrån 26.4.2021.

EU:s primärrätt

Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG-fördraget eller Romfördraget) 25.3.1957.
Europeiska enhetsakten, EGT 169, 29.6.1987.
Fördraget om Europeiska unionen (konsoliderad
version 2002) EGT C 325, 24.12.2002
Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen, EGT C306, 17.12.2007.
Fördraget om Europeiska unionen (konsoliderad
version 2016) EGT C 202, 7.6.2016.
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
(konsoliderad version 2016) EGT C 202, 7.6.2016

EU:s sekundärrätt

Rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975
om avfall ändrad 91/156/EEG
Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979
om bevarande av vilda fåglar
Rådets direktiv 82/501/EEG av den 24 juni 1982
om risker för storolyckor i vissa industriella verksamheter
Rådets direktiv av den 27 juni 1985 om bedömning
av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata
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Rådets förordning (EEG) nr 2078/92 av den 30 juni
1992 om produktionsmetoder inom jordbruket som
är förenliga med miljöskydds- och naturvårdskraven.
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG
av den 20 december 1994 om förpackningar och
förpackningsavfall
Rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september
1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och
begränsa föroreningar, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG av den 15
januari 2008 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar.
Rådets direktiv 96/62/EG av den 27 september
1996 om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten
Rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och
växter genom kontroll av handeln med dem
Rådets direktiv 96/62/EG av den 27 september
1996 om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten
Rådets direktiv 1999/30/EG av den 22 april 1999
om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och
kväveoxider, partiklar och bly i luften
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/
EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en
ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens
område
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/69/
EG av den 16 november 2000 om gränsvärden för
bensen och koloxid i luften
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/
EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa
planers och programs miljöpåverkan
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/3/EG
av den 12 februari 2002 om ozon i luften
Kommissionens förordning (EG) nr 445/2002 av
den 26 februari 2002 om tillämpningsföreskrifter
för rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd
från Europeiska utvecklings- och garantifonden för
jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/
EG av den 16 december 2002 om byggnaders energiprestanda
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/105/
EG av den 16 december 2003 om ändring av rådets
direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga
och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser
där farliga ämnen ingår Europaparlamentets och
Rådets direktiv 2004/107/EG om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska
kolväten i luften.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/
EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och
program avseende miljön och om ändring, med
avseende på allmänhetens deltagande och rätt till
rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG
och 96/61/EG.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/
EG av den 15 februari 2006 om förvaltning av
badvattenkvaliteten och om upphävande av direktiv
76/160/EEG.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om
tillgång till information, allmänhetens deltagande
i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning
i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och
organ
Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning
av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk
kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/
EG och upphävande av rådets förordning (EEG)
nr 793/93 och kommissionens förordning (EG)
nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och
kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/
EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/
EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en
ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/
EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare
luft i Europa
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/
EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp
(samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa
föroreningar)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/
EU av den 13 december 2011 om bedömning av
inverkan på miljön av vissa offentliga och privata
projekt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/
EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för att förebygga
och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser
där farliga ämnen ingår och om ändring och senare
upphävande av rådets direktiv 96/82/EG
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/
EU den 23 juni 2014 om upprättandet av en ram för
havsplanering
Europaparlamentets och rådets förordning
1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning
av invasiva främmande arter
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
511/2014 av den 16 april 2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster
från utnyttjande av genetiska resurser i unionen.
Mål 240/83.
Mål C-72/95.
Mål C-159/06.
Mål C-461/13.

EU-domstolen

Dokument från EU:s institutioner

Eurlex, Environment and Climate Change,
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/20.html,
läst 14.1.2021.
Särskild Eurobarometer 501, Europeiska medborgares attityder i miljöfrågor, december 2019, läst
17.2.2021.
Zandstra, T. (2015), Water Legislation: Cost of
Non- Europe Report, Europaparlamentets utredningstjänst, läst 24.4.2021.

Europeiska kommissionen:

Life programme, https://wayback.archive-it.
org/12090/20210412123959/https://ec.europa.eu/
easme/en, läst 7.12.2020. (21.05.1992)
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GD miljö (1993) "Towards Sustainability" the European Community Programme of policy and action
in relation to the environment and sustainable development (17.05.1993)
Decision No 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2002 laying
down the Sixth Community Environment Action
Programme.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee
of the Regions - 20 20 by 2020 - Europe's climate
change opportunity.
Vår livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020.
KOM(2011) 244 slutlig.
Motiverat yttrande riktat till Republiken Finland,
2012/2104, SG-Greffe(2013)D/526.
Europeiska kommissionen (2013), De ekonomiska
fördelarna av Natura 2000-nätverket.
GD Miljö (2014) ”Att leva gott inom planetens
gränser: Det sjunde allmänna miljöhandlingsprogrammet för unionen till 2020”.
Milieu, IEEP and ICF (2016) Evaluation Study to
support the Fitness Check of the Birds and Habitats Directives.
Juncker-kommissionen, meddelande från kommissionen, EU-rätten: Bättre resultat genom bättre
tillämpning (2017/C 18/02).
Rapport från kommissionen till rådet och europaparlamentet om genomförandet av rådets direktiv
91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av
nitrater från jordbruket, på grundval av medlemsstaternas rapporter för perioden 2012–2015.
Kontroll av unionsrättens tillämpning, Årsrapport
2017.
"Mot ett hållbart EU 2030", diskussionsunderlag,
COM(2019) 22 final.

DG Environment, Study: The costs of not implementing EU environmental law Final Report, 2019.
Kontroll av unionsrättens tillämpning, årsrapport
2018, COM(2019) 319 final.
EU Commission report and factsheets on monitoring the application of EU law 2019, 31.07.2020.
Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén samt regionkommittén: EU:s strategi
för biologisk mångfald för 2030—Ge naturen större
plats i våra liv, COM(2020) 380 final.

Europeiska miljöbyrån:

Timeline 1970s, https://www.eea.europa.eu/
environmental-time-line/1970s, uppdaterade
23.11.2020.
Timeline 1990s, https://www.eea.europa.eu/environmental-time-line/1990s, uppdaterade 13.4.2011.
Member States compliance with EU law: not yet
good enough, https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/IP_17_1846, pressmeddelande
06.07.2017.
State of Bathing Waters 2019, https://discomap.eea.
europa.eu/Bathingwater/, läst 29.12.2020.
Europas miljö – tillstånd och utblick 2020, 2019.
Fortsatt hög kvalitet på Europas badvatten enligt
den senaste årliga bedömningen, https://www.eea.
europa.eu/sv/highlights/fortsatt-hog-kvalitet-paeuropas, nyhet 8.6.2020, läst 29.12.2020.
Trends and projections in Europe 2020-Tracking
progress towards Europe's climate and energy target, EEA Report No 13/2020.
Bathing water management in Europe: Successes
and challenges, EEA Report No 11/2020.
The Lancet Countdown on Health and Climate
Change: Responding to the Health Risks of Climate Change in Europe, 2021.

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet
och rådet om genomförandet av vattendirektivet (2000/60/EG) och översvämningsdirektivet
(2007/60/EG), COM(2019) 95 final.

EnvNet|Environmental Acquis|EU Environmental
Policy, http://env-net.org/environmental-acquis/euenv-policy/, last 12.5.2021.

Europeiska kommissionen, miljö: https://ec.europa.
eu/environment/topics/circular-economy/firstcircular-economy-action-plan_en, läst 5.2.2021.

Ekonomiska kommissionen för Europa, Konvention
om gränsöverskridande effekter av industriolyckor.
Helsingfors 17.3.1992.

Granskning av genomförandet av miljöpolitiken 2019,
Landrapport – FINLAND, SWD (2019) 136 final.

Förenta Nationernas konventionen om biologisk
mångfald, Rio 5.6.1992, Cartagena protokollet
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om biosäkerhet 29.1.2000, Nagoyaprotokollet om
genetiska resurser och tillhörande traditionella kunskaper 29.10.2010.
Internationella arbetsorganisationen (ILO) konvention nr 174 om förebyggande av storolyckor inom
industrin. Genève 22.6.1993.
Ekonomiska kommissionen för Europa, Konvention
om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) Esbo
25.2.1991. Protokoll om strategiska miljöbedömningar till konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang
2003.
FN:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen), Århus 25.6.1998. Protocol on Pollutant
Release and Transfer Register (PRTR- Kievprotokollet) 21.5.2003.
Protokoll till Förenta Nationernas Ramkonvention
om klimatförändringar (Kyotoprotokollet). Kyoto
11.12.1997.

Internationella rapporter

Report of the World Commission on Environment
and Development: Our Common Future. 1987.
Stakeholder Forum for a Sustainable Future, Sustainable Development in the 21st century (SD21),
Review of implementation of Agenda 21 and the
Rio Principles, 2012.
Stern, Nicholas (red.), Stern Review: The Economics of Climate Change, Cambridge University
Press 2007.

Dokument/Finland

Republikens presidents framställning RP 12/2013-2014.
Republikens presidents framställning nr 10/20152016, Godkännande av statsrådet förordning om
ikraftträdande av konventionen om biologisk mångfalt [sic!].
Högsta domstolens utlåtande OH 2018/120 Nr
1277 s. 6ff.
Vattenlag FFS 1961/264.
Avfallslag FFS 2011/646.
Statsrådets förordning om avfallsförbränning FFS
151/2013.
Kuussaari, M., Schulman, A. & Heliölä, J. 2005:
Undersökningar i naturens mångfald för halvtidsut-
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värderingen av Ålands miljöstöd. Schulman, A., Heliölä, J. & Kuussaari, M. (red.). Naturens mångfald
i jordbruksområden på Åland och utvärderingen av
jordbrukets miljöstöds inverkan. Finlands miljöcentral, Helsingfors. Miljön i Finland.

Åländsk lagstiftning

Landskapslag om naturskydd ÅFS 33/1924.
Landskapslagen om planeringsrådet ÅFS 29/68.
Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland
av riksförfattningar rörande explosionsfarliga ämnen
ÅFS 12/1971.
Landskapslag om naturvård 41/1977.
Landskapslagen om allmänna vatten- och avloppsverk ÅFS 29/1979.
Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av
riksförfattningar om kemikalier ÅFS 32/1990.
Vattenlag för Åland ÅFS 61/1996. Vattenförordning för landskapet Åland ÅFS 93/2010.
Landskapslag om naturvård ÅFS 82/1998.
Förvaltningslagen för landskapet Åland ÅFS
9/2008.
Landskapsförordning om landskapsregeringens
allmänna förvaltning: ÅFS 120/1998, 61/2003,
48/2006, 97/2007, 94/2010, 35/2011, 60/2014,
120/2015, 90/2016, 143/2017, 116/2019.
Ålands landskapsregerings beslut om begränsning
av utsläpp i vatten av nitrater från jordbruket ÅFS
79/2000 och 41/2016.
Landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland om vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften ÅFS 38/2001.
Landskapslag om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester ÅFS 58/2003.
Landskapslagen om miljöskydd ÅFS 124/2008.
Landskapsförordning om tillämpning på Åland av
vissa riksbestämmelser om avfallsförbränning ÅFS
16/2015.
Landskapslag om energieffektivitet genom vilken
rikets energieffektivitetslag (FFS 1429/2014) i huvudsak blir tillämplig i landskapet ÅFS 20/2016.
Landskapslag om tillämpning på Åland av rikslagstiftning om biodrivmedel och flytande biobränsle
samt om minskning av växthusgasutsläpp från vissa
drivmedel ÅFS 41/2018.
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Ålands landskapsstyrelse/landskapsregering

Kulves, Håkan, Skyddad natur på Åland, Ålands
landskapsstyrelse, 1980.

Landskapsstyrelsens berättelse: Landskapet Ålands
förvaltning och ekonomi 1995; 1996; 1997; 1998
samt bilaga 6; 1999 samt bilaga 7; 2000; 2001
Landskapsregeringens berättelse till Ålands lagting
över landskapet Ålands förvaltning och ekonomiska
tillstånd under år 2010;2011.

Åländsk utredningsserie:

Westerlund, Staffan, Ålands miljöpolitiska handlingsprogram, slutrapport. Åländsk utredningsserie
1992:8.
Mörn, Diana, 1992, “Miljö-, jakt- och fiskelagstiftning – en jämförelse mellan Åland och EG”,
Åländsk utredningsserie 1993:5.
Ålands landskapsstyrelse, ”Förslag till Ålands Natura 2000 program”, ÅUS 1996:7.

Johansson, Bror, PM angående beslut av stängning
av avfallsupplag, 2.6.2000.

Åland Natura 2000, del I och II, informationsdel.
Åländsk utredningsserie 1998:2.

Landskapsstyrelsens meddelande till Landstinget
angående landskapsstyrelsens miljöpolitiska handlingsprogram, 1989-90, LT-Ls meddelande nr 1.

Ålands landskapsstyrelse: Avfallsplan för landskapet
Åland, Åländsk utredningsserie 1998:5.

Landskapsregeringens utlåtande om Esbokonventionen, referat i Landskapsstyrelsens framställning
Landskapslag om miljökonsekvensbedömningar
1993-94 nr 22.

Landskapsstyrelsens/landskapsregeringens framställningar: Lt.- Ls framst. 1973-74 nr 30; Ny vattenlagstiftning, 1992-1993 nr 19; Landskapslag om
miljökonsekvensbedömningar 1993-94 nr 22; Landskapslag om Ålands miljöprövningsnämnd 1996-97
nr 1; ny landskapslag om naturvård 1996-97 nr 26;
Ny lagstiftning om landskapsstyrelsens allmänna
förvaltning 1996-97 nr 19; ändrad renhållningslagstiftning, 1997-98 nr 19; lagstiftning om samordnad
miljötillståndsprövning, 1999-2000 nr 16; Ändring
av renhållningslagennr 2/2001-2002; Ny myndighet för miljö- och hälsoskyddet nr 22/2006-2007;
nr 13/2005-2006, landskapslagen (2006:82) om
miljökonsekvensbedömning och landskapsförordningen (2006:86) om miljökonsekvensbedömning;
nr 13/2005-2006, landskapslagen (2006:82) om
miljökonsekvensbedömning och landskapsförordningen (2006:86) om miljökonsekvensbedömning
; Ny blankettlag om säkerhet vid hantering av
farliga kemikalier och explosiva varor nr 14/20052006; Ändring av lagstiftning om vattenkvalitet nr
5/2004-2005; Specificerad kravnivå vid miljökonsekvensbedömningar nr 18/2009-2010.

Ålands landskapsstyrelse, meddelande nr 1/19992000: Förslag till miljöhandlingsprogram för Åland
för åren 2000-2003.
Ålands landskapsregering, meddelande nr 2/20042005: Miljöhandlingsprogram för Åland 2005-2008,
23.8.2005.
Ålands landskapsregering: meddelande nr 6/20062007: Förslag till miljöhandlingsprogram för Åland
för åren 2000-2003, 21.5.2007.
Ålands landskapsregering: Ålands marina strategi,
Sammanställningar och bedömningar enligt artikel
8, 9 och 10 i EU:s direktiv 2008/56/EG.
Ålands landskapsregering: Åtgärdsprogram för
Ålands marina miljö, 17.03.2016.
Ålands landskapsregering: Fredad natur, https://
www.regeringen.ax/miljo-natur/fredad-natur, läst
30.9.2020.
Ålands landskapsregering: Miljö och natur, https://
www.regeringen.ax/miljo-natur/vatten-skargard/
avslutade-projekt, läst 30.3.2021.
Ålands landskapsregering: Avfallsplan för Åland,
2010.
Biologisk mångfald: Återskapande och vård av lövängar, Åland. Broschyr framtagen för Life-projektet
1998-2001 av Ålands landskapsstyrelse 2001.
Ålands landskapsregering, Översiktlig förvaltningsplan Natura 2000-områden på Åland. Fastställd den 22.12.2015.
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Förarbeten till åländsk lagstiftning

Ålands landskapsregering lagförslag: Luftkvalitet
nr 2/2010-2011; Förtydligat förfarande vid miljökonsekvensbedömning nr 15/2011-2012; Utvinningsavfall nr 16/2012-2013; industriutsläpp nr
10/2013-2014; Ändring av vattenlagen nr 15/20142015, cirkulär ekonomi nr 7/2017-2018; Om att
utreda betydande miljöpåverkan nr 13/2017-2018;
Nya bestämmelser i MKB-lagen nr 24/2017-2018.
Social- och miljöutskottets betänkanden: Landskapslag om miljökonsekvensbedömningar nr 9
1993-94; Landskapslag om ändring av 21 § landskapslagen om naturvård 2/1999-2000; Lagstiftning om samordnad miljötillståndsprövning nr
1/2000-2001; Landskapslag om mottagning i hamn
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av fartygsgenerat avfall och lastrester nr 2/20022003; Miljökonsekvensbedömning nr 4/2005-2006;
Luftkvalitet nr 2/2010-2011; Sättande i kraft av
Nagoya-Kuala Lumpur-tilläggsprotokollet om ansvarighet och gottgörelse till Cartagenaprotokollet
om biosäkerhet nr 11/2013-2014; Förordningen
om ikraftträdande av konventionen om biologisk
mångfald nr 7/2015-2016; Cirkulär ekonomi nr
3/2017-2018; Godkännande av konventionen om
förebyggande av storolyckor inom industrin samt
med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för
lagstiftningen 1/2012-2013; Godkännande av Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser
samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som
uppstår vid deras användning till konventionen om
biologisk mångfald samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som
hör till området för lagstiftningen och till lag om
genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald 8/2015-2016.
Finans- och näringsutskottets betänkande: Strategi
för hållbar utveckling nr 14/2013-2014.

Ålands landsting/lagting

Beslut: om antagande av Landskapslag om ändring av vattenlagen för landskapet Åland 15/2005,
3.6.2005; om antagande av Landskapslag om
ändring av landskapslagen om miljöskydd, LTB
20/2014, 6.4.2014.
Protokoll från plenum: plenum om landskapsstyrelsens berättelse för år 1999, LB 1/19992000, 11.9.2000; om Regeringens proposition
till riksdagen om godkännande av Parisavtalet
och om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen RP
4/2016-2017; om Ändring av lagstiftning om
vattenkvalitet FR 5/2004-2005, replikskifte mellan landskapsregeringsledamot Harriet Lindeman
och lagtingsledamot Gun-Mari Lindholm samt
repliker lagtingsledamöterna Barbro Sundback
och Fredrik Lindqvist, 14.3.2005; Vicelantrådet
Camilla Gunell LF 7/2017-2018; Landskapsregeringsledamoten Britt Lundberg, föredragning
i plenum 7.3.2005 om Landskapsregeringens
meddelande om Europeiska unionen och Åland prioriteringar år 2005 och verksamhet år 2004. (M
1/2004-2005); landskapsledamot Sune Mattsson,
plenum 11.9.2000, angående Social- och miljöutskottets betänkande nr 4/1999-2000 angående
förslag till miljöhandlingsprogram för Åland för
åren 2000-2003. (M nr 1/1999-2000); Behandling
i plenum 10.9.2014: Strategi för hållbar utveckling
M 2/2013-2014.
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