FRAMSTÄLLNING

till Landstinget med försla.8 till landskapslag
angående

ändring

av

landskapslagen

om

tillärnpriing av vattenlagen i landskapet Aland.

Genom landskapslagen om tillämpning av vattenlagen i landskapet Åland (36/63),
kaHad landskaps1agen, har bl.a. vattenlagen (FFS 2()11./61) och vattenförordningen

282/62) bringats i kraft i landskapet. Ändringar av nämnda riksförfattningar träder
med stöd av landskapslagen i kraft även i landskapet, om inte annat följer av
vattenlagen och vattenförordningen finns bestämmelser bl.a. om vattennämnder.
1 § vattenlagen skall i kommun finnas vattennämnd, orn inte kommunstyannat kommunalt organ förordnats att handha vattennämndens uppgifter. I
l §

bestämmelser om vattennämndens sammansättning.
Genom en lagändring (FFS 67 /86), som träder i kraft den 1 oktober 1986, har 20

kap, l § vattenlagen ändrats så att vattennän1nderna slopas. I stället kommer de
sorn enligt
rniljövårdsnämnder~

m

vattenlagen ankommer på vattennämnderna att handhas av

vilka inrättas

riket till följd av en ny rikslag om kommunernas

(FFS 64/86).

skede inte aktuellt att i landskapet lagstifta om någon särskild
mll.iövårdsförvaltning i kommunerna. Landskapsstyrelsen har dock för avsikt att följa
och, om behov befinnes föreligga, vidta erforderliga åtgärder. För att de

som enligt vattenlagen ankommer p<'l. vattennämnderna tillsvidare skall kunna
på samma sätt som tidigare, bör 1andskaps1agen ändras så att däri intas
melser som motsvarar de nu gä!lande bestämmelserna i 20 kap. l § vattenlagen,
vilka bestämrnelser kommer att utgå på grund av ändringen av vattenlagen. På så sätt
kommer ändringar i vattenlagen och vattenförordningen som gäller vattennämnderna
a.tt träda i kraft 1 landskapet. Sam tidigt föreslås en ändring av lagteknisk natur i

1 § 2 mom.
Ändringen av landskapslagen föreslås träda i kraft den l september 1986, dvs. innan
a

av vattenlagen träder i kraft. Ändringen skulle inte innebära något avbrott i

vattennämndernas arbete, utan de valda nämnderna skulle verka under den återstående
ioden, tills nya nämnder i vanlig ordning utses.
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Detaljmotivering

U

För tydlighetens skull bör i l § 2 mom., på samma sätt som i l rnorn., särskilt

nämnas att ändringar i de i momentet avsedda författningarna skall träda i kraft i
landskapet endast om inte annat följer av bestämmelserna i landskapslagen.
la §. Bestämmelserna i la § motsvarar i stort sett bestämmelserna i 20 kap. 1 §
vattenlagen, sådan den lyder i lagen den 19 maj 1961 (FFS 264/61). Det skulle inte
heller i fortscittningen vara nödvändigt att inrätta vattennämnder i kommunerna, utan
landskapsstyrelsen skulle såsom tidigare på framställning av kommun kunna förordna att
kommunstyrelsen eller annat kommunalt organ ska11 handha de uppgifter som enligt
vattenlagen ankommer på vattennämnd. Eftersom det enligt landskapsstyrelsens uppfattning inte finns behov av bestämmelsen i 20 kap. 1 § 1 mom. vattenlagen om
möjligheten att indela kommun i distrikt och tillsätta särskild vattennämnd för varje
distrikt, föreslår landskapsstyrelsen att bestämmelsen skall utgå.
Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande
Landskapslag
angående ändring av landskapslagen om tillämpning av vattenlagen
Å'Jand.

landskapet

I enlighet med landstingets beslut
ändras 1 § 2 mom. landskapslagen den 4 juli 1963 om tillämpning av vattenlagen i
landskapet Åland (36/63), sådant det lyder i landskapslagen den 23 maj 1974 (53/74),
samt
fogas till lagen en ny la §, som följer:
1 §.

Likaså skall bestämmelserna i vattenförordningen av den 6 april 1962 (FFS 282/62)
och förordningen den 6 april 1962 om förhandsåtgärder för skydd av vatten (FFS 283/62)
och i dem senare gjorda ändringar, med de undantag som följer av denna lag, tillämpas i
landskapet.
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I kommun skaJ1 finnas vattennämnd om inte landskapsstyrelsen på framställning av
kommunen förordnar att kommunstyrelsen eller annat kommunalt organ skall handha på
vattennämnden ankommande uppgifter.
Vattennämnd består av ordförande, viceordförande och tre ledamöter samt tillräckligt antal ersättare, som av kommunfullmäktige utses för fyra år i sänder.
Om vattennämnd gäller, utöver vad i denna lag stadgas, vad om kommunala
nämnder och kommunala förtroendemän är föreskrivet i kommunallagen för landskapet
Åland (5/80).

Denna lag träder i kraft den l september 1986.
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