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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING
till Landstinget med förslag till landskapslag angående ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning av vattenlagen
i landskapet Åland.
I 2 § 1 mom. landskapslagen om tillämpning av vattenlagen i
landskapet Åland, sådant lagrummet lyder i landskapslagen den 23
maj 1974 (53/74), anges ett flertal statliga myndigheter vilka,
såvitt fråga är om förvaltningsuppgifter som utförs i stöd av vattenlagen, här ersättes av landskapsstyrelsen. I och för sig är det
inte nödvändigt att i en blankettlag av ifrågavarande slag
uttryckligen ange att landskapsstyrelsen ersätter de i den recipierade lagen angivna myndigheterna, eft~rsom detta följer direkt
av 2 § 2 mom. självstyrelselagen. För undvikande av missförstånd
är det dock ofta skäl att begagna förfarandet i fråga.
Använder man metoden att uppräkna de statliga myndigheter vilka
i ifrågvarande avseende ersättes av landskapsstyrelsen, är det dock
I
till förekommande av missförstånd väsentligt att uppräkningen är
fullständig. När det gäller ifrågavarande lagrum så är detta tyvärr
ej fallet. Däri anges nämligen icke att landskapsstyrelsen i land skapet ersätter vattendomstolen såvitt fråga är om uppgifter av
administrativ natur.
·I
Vattendomstolens verksamhet i landskapet omfattar enbart handläggning av ärenden av lagskipningsnatur (21 § självstyrelselagen)
medan de ärenden som är av administrativ natur, d.v.s. flertalet
ärenden, handlägges av landskapsstyrelsen (2 § 2 mom., 19 § 2 mom.
självstyrelselagen). På saken verkar med andra ord icke att vattendomstolen benämnts domstol. För övrigt så görs även i vattenlagen
en klar åtskillnad, mellan vattendomstolens verksamhet såsom förval tningsmyndighet och såsom domstol. Dels handlägges ärendena
på olika sätt beroende på om fr åg a är om lagskipning eller förvaltning och dels är rättsmedelsinstanserna olika. Huvudregeln är att
vattenöverdomstolen är rättsmedelsinstans då fråga är om
ä renden
som vattendomstolen av g jort i sin lagskipande funktion medan högsta
förvaltningsdomstolen är rättsmedelsinstans beträffande ärenden
som vattendomstolen handlagt såsom förvaltande
myndighet.
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Då 2 § 1 mom. landskapslagen om tillämpning av vattenlagen
i
landskapet Åland i sin nuvarande lydelse kan vilseleda allmänheten och myndigheterna beträffande kompetensfördelningen
mellan vattendomstolen och landskapsstyrelsen, bör den i lagrummet
ingående uppräkningen kompletteras med ett omnämnande av vattendomstolen.
Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till
antagande
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av 2 § landskapslagen om tillämning av vattenlagen i landskapet Åland.
I enlighet med landstingets beslut ändras 2 § 1 mom. landskapslagen den 4 juli 1963 om tillämning av vattenlagen i landskapet
Åland ( 36 I 6 3) , sådant lagrummet lyder i landskaps lagen den 2 3 maj
1974 (53/74), som följer:
2 §•

De uppgifter och befogenheter som enligt de i 1 § nämnda
författningarna ankommer på statsrådet, ministerium, länsstyrelse,
vattenstyrelsen, vattenbyrå, vattendomstol eller annat statsorgan,
skall i landskapet handhas av landskapsstyrelsen, såvitt fråga
är om uppgifter och befogenheter som enligt 19 § självstyrelselagen
för Åland (5/52) ankommer på landskap et.

Mariehamn den 27 februari 1978
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