
FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 6/ 1990-91 med anledning av ltm 

Bert Häggbloms hemställningsmotion 

till landskapsstyrelsen om lagstift-

ningsåtgärder avseende miljökon-

sekvensanalys och miljörevision. 

Landstinget har den 28 mars 1990 inbegärt finansutskottets yttrande över motio

nen. Utskottet, som i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Karl-Göran Eriks

son samt inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över motionen, får med 

anledning härav anföra följande. 

I motionen efterlyses lagstiftningsåtgärder avseende miljökonsekvensanalys och 

miljörevision vid beviljande av samhällsmedel för näringsverksamhet. 

Inledningsvis konstaterar utskottet att miljökonsekvensbedömningar (MKB) för 

närvarande inte existerar som ett särskilt förfarande i vare sig den finländska eller 

svenska lagstiftningen. Däremot finns speciallagar i vilka förutsätts en viss 

bedömning av olika verksamheters miljökonsekvenser. Dessa bestämmelser har 

dock inte ansetts vara tillräckliga varför utredningar pågår såväl i riket som i 

Sverige om att införa en mer omfattande iniljökonsekvensbedömning i beslutspro

cessen. 

Exempelvis bereds vid vatten- och miljöstyrelsen i riket ett verksamhetsprogram 

för att integrera miljökonsekvensbedömning i planering och beslutsfattande inom 

olika förvaltnings- och verksamhetsområden. Programmet kan sägas vara förverkli

gat delvis redan nu eftersom miljökonsekvensbeskrivningar skall ingå i beslutsun

derlaget i förvaltningsärenden som behandlas i statsrådet. Dessutom har MKB

bestämmelser fogats till finansministeriets direktiv om verksamhets- och ekonomi

planer inom förvaltningen. Enligt direktiven skall inom samtliga administrativa 

sektorer miljökonsekvenser utredas och bedömas. Varje ministerium skall ge de 

olika enheterna inom sin sektor närmare instruktioner om konsekvensutr-edningar. 

Ytterligare kan nämnas att statsrådets beslut angående kommittearbete har 

förnyats och samtidigt kompletterats med MKB-bestämmelser. Som mål uppställs 

en heltäckande MKB-process. I syfte att förverkliga detta mål skall ett förslag till 

förordning om MKB-process beredas. 
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I Sverige har statens naturvårdsverk samt plan- och bostadsverket på regeringens 

uppdrag utrett förutsättningarna och formerna för en mer systematisk användning 

av miljökonsekvensbeskrivningar som beslutsunderlag i det svenska planerings- och 

beslutssystemet. 

I utredningens rapport föreslås att en särskild MKB-lag införs. Utredningen föreslår 

även att miljökonsekvensbeskrivningar skall användas vid övergripande politiska 

beslut. 

Landskapsstyrelsen säger i sitt miljöpolitiska handlingsprogram att "Vid större 

projekt, som kan förväntas avsevärt påverka miljön, bör olika alternativa lösningar 

utredas. Miljökonsekvenserna invägs i de ekonomiska kalkylerna i ett längre 

tidsperspektiv sålunda, att de för miljön mest ändamålsenliga alternativen priorite

ras, trots eventuellt högre kostnader". Vidare sägs att "I landskaps- och kommu

nalförvaltningen görs en bedömning av miljökonsekvenserna vid beslut som kan 

antas påverka miljön". Konstateras kan således att landskapsstyrelsen genom sitt 

miljöpolitiska program tydligt tagit ställning för införandet av miljökonsekvensbe

dömningar i beslutsfattandet. 

I syfte att förverkliga de målsättningar som anges i det miljöpolitiska programmet 

vad gäller bl.a. miljökonsekvensbedömningar har landskapsstyrelsen anställt en 

projektledare på halvtid. Enligt vad utskottet erfarit är frågan på vilket sätt 

miljökonsekvensbedömningar skall integreras i landskapsförvaltningens beslutspro

cess föremål för utredning. Målet är att på sikt införa en särskild lag om 

miljökonsekvenbedömningar, vilken skulle omfatta alla beslut som kan få en inte 

obetydlig effekt på miljön. 

Utskottet, som omfattat lag- och ekonomiutskottets bifogade utlåtande i ärendet, 

har efter omröstning (3-2) beslutat förkasta motionen eftersom de av motionären 

efterlysta åtgärderna redan är aktualiserade. 

Utskottets minoritet (ordföranden Sven-Olof Lindfors och ledamoten Tuominen) 

anser att motionen borde ha godkänts vad gäller lagstiftningsåtgärder om miljökon

sekvensbedömningar innan samhällsmedel för näringsverksamhet beviljas. 

Viceordföranden Sundblom har med stöd av 23 § 4 mom. arbetsordningen utsetts att 

redogöra för betänkandet. 
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Med hänvisning till det anförda föreslå.r utskottet 

Mariehamn den 3 januari 1991 

att Landstinget förkastar hemställ

ningsmotion nr 61I1989-90. 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Carina Strand 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 

viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Olofsson och Tuominen. 



ÅLANDS LANDSTING 

Till Finansutskottet 

frän lag- och ekonomiutskottet 

Finansutskottet har i brev av den 3 april 1990 inbegärt lag- och ekonomiutskottets 

utlåtande över ltm Bert Häggbloms hemställningsmotion till landskapsstyrelsen om 

lagstif tningså tgärder avseende miljökonsekvensanalys och miljörevision, 

hemst.mot.nr 61I1989-90. 

Med anledning härav får utskottet, som i ärendet hört avdelningschef Olof Erland, 

miljövårdsintendent Håkan Kulves sarnt docent Staffan Westerlund i dennes egen

skap av t.f. projektledare för landskapsstyrelsens miljövårdsarbete, anföra följande. 

I motionen föreslås lagstiftningsåtgärder i syfte att krav på miljökonsekvensanalys 

och miljörevision skall ställas före samhällsmedel för näringsverksamhet beviljas. 

Med miljökonsekvensanalys avser motionären en av stödtagaren uppgjord redovis

ning över verksamhetens e11er anläggningens kort- och långsiktiga effekter på 

miljön. Miljörevision efterlyses för att avsedd effekt skall uppnås. 

Utskottet konstaterar att miljökonsekvensbeskrivningar inte är någon ny företeelse 

utan har sedan 1970 förekommit i USA. Begreppet används enligt internationell 

terminologi och förutsätter då, förutom såsom namnet anger en beskrivning av 

beslutets eller åtgärdens konsekvenser för miljön, även en redovisning av realistis

ka alternativ. 

Då miljökonsekvensbeskrivning infördes i USA uppställdes krav på. att inget 

federalt beslut om någon mera betydande åtgärd, som kunde leda till en inte 

obetydlig miljöpåverkan, skulle få fattas utan miljökonsekvensbeskrivning. Beslut 

som fattades i strid med kravet var olagliga och kunde upphävas av domstol. 

Delstaterna fick därtill rätt att utvidga kravet till att omfatta andra än federala 

beslut vilket, med tiden skett i ökande omfattning. 

J\. ven inom EG antogs år 1988 direktiv om krav på miljökonsekvensbeskrivning i 

medlemsländerna. De nordiska länderna, i synnerhet Finland och Sverige, har 

ansetts släpa efter på detta område men i Sverige har nyligen det första offentliga 

förslaget till regler om miljökonsekvensbeskrivning lagts fram. 
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Även på Åland är frågan om införande av miljökonsekvensbeskrivning aktuell. I 

landskapsstyrelsens miljöpolitiska handlingsprogram sägs bl.a. att "vid större pro

jekt, som kan förväntas avsevärt påverka miljön, bör olika alternativa lösningar 

utredas. Miljökonsekvenserna invägs i de ekonomiska kalkylerna i ett längre 

tidsperspektiv sålunda, att de för miljön mest ändamålsenliga alternativen priorite

ras, trots eventuellt högre kostnader". Dessutom sägs att "I landskaps- och 

kommunalförvaltningen görs en bedömning av miljökonsekvenserna vid beslut som 

kan antas påverka miljön". Det sistnämnda kravet är enligt internationell termino

logi inte att hänföra till miljökonsekvensbeskrivningar, eftersom beskrivningen inte 

förutsätter alternativa förslag, men utgör ur miljösynpunkt ett framsteg jämfört 

med dagsläget. 

Konstateras kan att införande av krav på miljökonsekvensbeskrivning vid större 

projekt i enlighet med handlingsprogrammet förutsätter lagstiftningsåtgärder me

dan kravet på bedömning av miljökonsekvenserna vid beslut som kan antas påverka 

miljön, kan tillgodoses omgående. Detta enligt bedömning av projektledaren för 

landskapsstyrelsens miljövårdsarbete. 

Lag- och ekonomiutskottet anser att fördelarna med införande av krav på miljökon

sekvensbeskrivning, i den internationella bemärkelsen och i den bemärkelse som 

avses i handlingsprogrammet, är mycket stora. Konstateras kan att den fysiska 

miljön med största sannolikhet idag ha.de varit betydligt bättre om kravet införts 

redan för ett tiotal år sedan. Till exempel får man anta att den kraftiga 

expansionen av fiskodlingar i skärgård(·m förhindrats om krav på miljökonsekvens

beskrivning i internationell bemärkelse hade uppställts. Man kan dock inte blunda 

för att införandet av miljökonsekvensbeskrivning medför även nackdelar t.ex. i 

form av ökad byråkrati och längre handläggningstid för ärenden. För företagen ökar 

investeringskostnaden då miljökraven skärps och samhället åsamkas kostnader för 

en mer omfattande uppföljning av miljökravens efterlevnad. Enligt utskottets 

mening uppväger dock fördelarna på lång sikt nackdelarna. 

Sammanfattningsvis konstaterar utskottet beträffande miljökonsekvensbeskrivning 

att den i motionen efterlysta miljökonsekvensanalysen vid beviljande av stöd ur 

samhä11ets medel och de i landskapsstyrelsens miljöpolitiska handlingsgprogram 

upptagna åtgärderna skiljer sig ät även om syftet får antas vara detsamma. 

Motionären tar enbart sikte på beslut om beviljande av ekonomiskt stöd och menar 

att den som ansöker själv skall redovisa för miljökonsekvenserna. Enligt utskottets 
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mening uppnås genom handlingsprogrammet det syfte motionären eftersträvar 

samtidigt som 1andskapsstyrelsens program är mer långtgående i och med att 

samtliga beslut omfattas, inte enbart beslut om beviljande av stöd för näringsverk

samhet. 

Beträffande den av motionären föreslagna miljörevisionen konstaterar utskottet att 

det av motionen inte framgår vilken typ av miljörevision som åsyftas. Man kan i 

princip tänka sig två slag av miljörevision: revision genom offentliga , av samhället 

utsedda revisorer och genom av företagen själva utsedda revisorer (s.k. egentill

syn). 

På grund av ett omfattande skadeståndsansvar har i USA på frivillig väg införts 

något som kan liknas vid miljörevision i en del företag. Syftet med revisionen är att 

i förväg förhindra överträdelser som kan leda tilJ skadestånd. I Sverige diskuterades 

införandet av en lag om miljörevisor.er i slutet av 1980-talet. Lagen skulle ha 

inneburit obligatorisk egentillsyn. Därefter har vissa företag på frivillig väg skaffat 

sig funktioner liknande miljörevisorernas men något obligatorium infördes inte. 

Lag- och ekonomiutskottet finner visserligen att en övervakning av efterlevnaden 

gällande miljökrav är nödvändig men kan i detta skede inte finna tillräckliga motiv 

för införande av s.k. miljörevision. 

Mariehamn den 8 november 1990 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

i~.~ 
ordförande 

/~~~.!~Yr~~/l1li1v1-· 
sekreterare 


