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SAMMANFAITNING 

Landskapsstyrelsens förslag 
Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget skall anta en lands.kapslag enligt vilken det i 
landskapet skall utföras miljökonsekvensbedömningar (MKB) för stora projekt med 
stora miljöeffekter. MKB skall motsvara vad som internationellt avses med MKB. 

I en landskapsförordning skall anges för vilka .kategorier av projekt och åtgärder MKB 

skall krävas. Landskapsstyrelsen Skall dessutom i enskilda fall kunna besluta att MKB 

skall utföras. 

Utskottets förslag · 
Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag med vissa ändringar. Bland annat föreslår 
utskottet en ändring av den inledande paragraf som anger när en 
miljökonsekvensbedömning skall utföras. Vidare föreslår utskottet ett antal ändringar 
av lagens definitioner, en ändring i fråga om utredares rätt att ta del av handlingar, ett 
tillägg så att den slutliga miljökonsekvensbedömningen blir offentlig trots att den utgör 
ett beslutsunderlag, att en ny paragraf om besvär fogas till lagen samt att det s.k. 
avgränsningssammanträdet skall föregås av ett informationsmöte. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 

Allmän motivering 

Utskottet ställer sig positivt till att landskapsstyrelsen överlämnat ett förslag till 
miljökonsekvenslagstiftning för landskapet. 

Medvetenheten om att det mesta av den verksamhet som pågår i dagens 
industrialiserade samhälle i större eller mindre utsträckning påverkar miljön har 
märkbart ökat under det senaste årtiondet. Såsom landskapsstyrelsen beskriver i sin 
framställning har den ökade medvetenheten lett till ett allt större internationellt intresse . 
för utvecklande av olika system för miljökonsekvensbedömningar. 

Utskottet noterar med tillfredsställelse att landskapsstyrelsens förslag utgör en 
anpassning till åländska förhållanden av de internationella åtaganden som Finland 
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påtagit sig bl.a. genom den s.k. ECE-konventionen om MKB. I den föreslagna 

landskapslagen med åtföljande förordning föreslås att även sådana projekt som enligt 

de internationella reglerna har en så begränsad omfattning att någon skyldighet att 
,· 

upprätta en MKB inte kan anses föreligga, skall föregås av en 

miljökonsekvensbedömning om de med åländska mått mätt kan anses ha en betydande 

påverkan på miljön. Med tanke på miljöns betydelse inte bara för den åländska 

befolkningens hälsa och trivsel utan även för dess utkomstmöjligheter nu och i 

framtiden delar utskottet landskapsstyrelsens uppfattning att en sådan anpassning är 

nödvändig. 

Utskottet har tagit del av den miljökonsekvensbedömning som landskapsstyrelsen 

uppgjort med anledning av den planerade kraftledningen mellan Svinö och Finby. 
Miljökonsek:vensbedömningen uppgjordes i enlighet med lagförslaget och utskottet kan, 

konstatera att försöket utföll väl och att det på det hela taget förefaller som om 

lagförslaget är tillämpbart. En viss justering i förfarandet föreslår utskottet dock genom 
~ . . ·. . ' 

en ändring av framförallt 11 §. Utskottet konstaterar att ,;beslutet om att 

miljökonsekvensbooömningen skulle upprättas gällande kraftlooningen, fattades i slutet 

av mars 1994 och att den slutliga miljökonsekvensbedömningen presenterades i augusti 

samma år. Trots ärendets omfattning tog hela proceduren således inte mer än ett halvt 

år i anspråk. 

. . .. .'.' .. 

Utskottet har även tagit del av ett utkast till förordning om miljökonsekvensberätt~lser 

och miljökonsekvensbedömningar. Utskottet omfattar de principiella tankegångar som 

ligger till grund för förslaget men konstaterar att vissa, ändringar av framförallt 

förordningens 4 § kan bli aktuella med anledning av utskottets. ändringsförslag. 

Eftersom syftet med att införa miljökonsekvensbedömningar och -beskrivningar är att 
miljötänkandet i högre grad skall genomsyra alla former av beslutsfattande har utskottet 

noterat att den av Nordiska ministerrådet tillsatta arbetsgruppen för MKB i sin rapport 

fäst uppmärksamheten vid vik.ten av att införande av MKB kombineras med 
utbildnings- och fortbildningsinsatser. 

Utskottet har även diskuterat huruvida det vore ändamålsenligt att i lagen ålägga 

landskapsstyrelsen en övervakande uppgift i förhållande till kommunerna men. har inte 

i detta skede funnit några skäl till ett sådant ändringsförslag. Eftersom, 

miljökonsek:vensbedömningar relativt sällan torde bli aktuella inför kommunala beslut 

förutsätter utskottet att landskapsstyrelsen dock vid behov bistår kommunerna när 

miljökonsek:vensbedörhningar skall upprättas. 
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Detalfmotivering 

1 § I framställningen föreslås att miljökonsekvensbedömning skall ligga till grund för 
beslut. som fattas av landskapsstyrelsen eller av kommun. Utskottet föreslår ett tillägg 
till paJagrafen så att bedömning även skall ligga till grund för plåhering inom 
landskapet och kommunerna. Härigenom önskar utskottet betona vikten av att 
miljökonsekvensbedömningen kommer in i ett så tidigt skede av beslutsprocessen som 
möjligt. 

Eftersom listan över-de beslut som skall föregås av en miljökonsekvensbedömning skall 
framgå ur förordningen och inte ur lagen föreslår utskottet en språkligc älldring i förtyd

ligande syfte så att miljökonsekvensbedömning skall göras i den omfattning som 
föreskrivs i enlighet med denna lag. 

Vidare föreslår utskottet en ändring av paragrafen så att miljökonsekvensbedömning 
skall göras avseende projekt som kan ha betydande påverkan på miljön i stället för, 
såsom landskapsstyrelsen föreslår i sin framställning, på projekt som har uppenbart 
skadlig effekt för miljön. Enligt utskottets uppfattning bör nämligen en 
miljökonsekvensbedömning syfta till att utreda om ett projekt har skadlig effekt för 
miljön. 

I framställningen föreslås att miljökonsekvensbedömning skall utföras avseende projekt 
som har uppenbart skadlig effekt för den ekologiska miljön. Begreppet "den ekologiska 
miljön" är inte definierat i lagen men vid behandlingen av ärendet har det i utskottet 
framkqmmit att landskapsstyrelsens avsikt är att i begreppet innefatta även t.ex. 
kulturmiljön, något som också framgår av den miljökonsekvensbedömning som 
landskapsstyrelsen låtit utföra med anledning av den planerade kraftledningen från 
Svinö. till Finby. Utskottet föreslår därför att begreppet "den ekologiska miljön" skall 
ersättas med begreppet "miljön" vilket i sin tur föreslås definierat i 2 §. 

2 § Utskottet föreslår att till paragrafen fogas en ny definition över vad som i lagen 
avses med begreppet "miljön". Utskottet önskar ge begreppet möjligast vida innebörd 
och föreslår därför att det skall omfatta såväl den ekologiska miljön, naturmi~jön, 
kulturmiljön och den sociala miljön. På så sätt innefattas marken, vattnet, luften, 
klimatet, växtligheten och organismerna samt växelverkan mellan dessa. Likaså 
omfat~s naturens mångfald, landskapet, stadsbilden, byggnader, samhällsstrukturen, 
kulturarvet, människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel samt utnyttjandet av 
naturresurserna. 

Ändringen av definitionen av begreppet miljökonsekvensbedörnning föranleds av 
ändringen av 1 §. 
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Eftersom man med begreppet "projekt" i normalt språ.lcbruk i regel avser någonting 

som är avgränsat i tiden föreslår utskottet i förtydligande syfte att även "verksamhet", 

som till sin natur är fortgående, enligt definitionen skall innefattas i begreppet 

"pI'Ojekt". Att så är lartdskapsstyrelsens avsikt framgår av 4 § i det förslag till 
förordning vilket bifogats landskapsstyrelsens framställning. Därtill föreslår utskottet 

i enlighet med ändringen av 1 § att även planer skall innefattas i begreppet projekt. 

Utskottet föreslår att uttrycket "projektör" ersätts av uttrycket "projektansvarig" för att 

undvika förväxling med vad man i normalt språkbmk avser med en projektör. 

Uteslutningen av "som kräver miljökonsekvensbedömning" är en följd av ändringen av 

definitionen på "projekt". 

Vidare föreslår utskottet att definitionerna av begreppen utredare, avgränsningssamman

träde, utredning och granskningsutställning skall utgå eftersom definitionerna inte tillför 
något nytt då de enbart innehåller en paragratbänvisning. Enligt utskottets åsikt vinner 

definitionsparagrafen i överskådlighet genom den föreslagna uteslutningen. 

Utskottet föreslår med anledning av ändringen i .1 § att "den ekologiska rniljön" skall 

ersättas med "miljön'.'. 

I framställningen definieras uttrycket "miljöeffekt" som en skadlig effekt i den 

ekologiska miljön på grund av ett myndighetsbeslut Utskottet föreslår att . med 

miljöeffekt skall avses .en sådan skadlig effekt som är ett resultat av ett projekt. Enligt 
• • • i • 

utskottets åsikt medför nämligen ett my1~dighetsbeslut i sig inte någon miljöeffekt utan 

effekten uppstår först då det projekt som möjliggjorts genom myndighetsbeslutet 

faktiskt genomförs. 

5 § I paragrafen an$eS de s. k. gmndkr~ven, alltså innehållet i de.n redogörelse vilken 

alltid skall ingå i en miljökonsekvensbedömning. Eftersom miljökonsekvens

bedömningens syfte enligt utskottets mening är att beskriva konsekvenserna av det 

proje.kt som är föremål för bedömningen föreslår utskottet att begreppet "det övervägda 

beslutet" ersätts med "projektet". 

Beträffande punkten i (punkt c i framställningen) föreslår utskottet att begreppet "det 

övervägda beslutet" skall ersättas med "det beslut för vilket 

miljökonsekvensbedömningen ligger till grund". Utskottet avser inte någon ändring i 

sak utan föreslår ändringen i förtydligande syfte. Enligt utskottets uppfattning bör 

nämligen miljökonsekvensbedömningen även innehålla en redogörelse av qen inverkan 

som det övervägda myndighetsbeslutet kan få på handlingsfriheten vid framtida beslut. 

Utskottet har här t1ex. en eventue11 prejudicerande verkan av ett tillståndsbeslut i 

åtanke. 
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6 § Ändringen är av språklig natur. 

8 § I framst:ällningen föreslås att myndighet skall ge en utredare all information denne 

begär om detta inte strider mot annan lagstiftning eller är praktiskt omöjligt. 

Utskottet konstaterar att regler om när handlingar är offentliga finns i landskapslagen 

om allmänna handlingars offentlighet. Enligt landskapslagen om allmänna handlinga.rs 

offentlighet ;har utredaren rätt att ta del av alla handlfogar som är offentliga men någon 

rätt tilf'1t.ex. ~untlig information ges inte i lagen. Utskottet anser det positivt att 

utredaren, såsom föreslås i framställningen, därutöver skall ha rätt till annan form av 

information. 

I utskottet har förts en omfattande diskussion om offentligheten i samband med 

miljökonsekvensbedömningar. Utskottet delar landskapsstyrelsens uppfattning att största 

möjliga öppenhet skall råda i fråga om en miljökonsekvensbedömning. Öppenheten och 

tillgången ·till information utgör enligt utskottet en förutsättning för en heltäckande 

bedömning. Det torde ligga i alla parters intresse att bedömningen blir så uttömmande 

som möjligt eftersom risken för en fördröjning av ärendet genom t.ex. överklagande, 

blir mindre om alla kända faktorer beaktas redan i miljökonsekvensbedömningen. 

Utskottet har även övervägt möjligheten att ge utredaren rätt att ta del även av sådana 

handlingar och uppgifter som enligt landskapslagen om allmänna handlingars 

offentlighet eller speciallagstiftning skall hållas hemliga eftersom de innehåller 

uppgifter som kan betecknas som affärshemligheter. Trots att utredaxen arbetar under 

tjänstemannaansvar och således inte i sin tur har rätt att yppa sådana uppgifter, har 

utskottet valt att inte ge utredaren rätt att ta del av sådana handUngar eftersom 

bestämmelserna om hemlighållande är så strikta att handlingar endast bör hemlighållas 

om ett tillhandahållande kan lända det företag eller den person den berör till men. 

Utskottet har dock velat begränsa myndigheternas rätt att vägra delge utredaren 

information och föreslår en mer positiv skrivning i paragrafens 1 mom. Dessutom 

föreslås, till skillnad från i framställningen, att utredaren skall ha rätt att ta del av alla 

sådana handlingar och uppgifter som ännu inte är offentliga. 

Vad gäller sådana handlingar som inte är offentliga och som inkommit till den 

myndighet som förordnat utredaren konstaterar utskottet att det ,ankommer på 

ifrågavarande myndighet att ge utredaren tillgång till information. Utskottet konstaterar 

även här att det enligt landskapsstyrelsens uppfattning bör råda största möjiga öppenhet, 

under behandlingen av· ett· miljökons'ekvensärende. 

Ändringen av begreppet "projektören" till "den projektansvarige" föranleds av 

ändringen i 2 §. 
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Utskottet föreslår vidare att utredaren inte skall vara förhindrad att under utredningens 

gäng lämna ut uppgifter eller handlingar utan att inhämta landskapsstyrelsens eller 

kommm~s uttryckliga tillstånd i enlighet med 6 § 2 mom. i landskapslagen om allmänna 

handlingars offentlighet. Det kan vara skäl att betona att tillägget endast reglerar 

tidpunkten för offentligheten. Utredaren ges alltså inte möjlighet att utlämna handlingar 

eller uppgifter som enligt landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet bör 

hemlighållas utan endast en möjlighet a.tt lämna ut handlingar eller uppgifter om sådant 

som i. vilket fall som helst skulle bli offentligt då.ärendet slutförts. Rätten att utlämna 

dessa handlingar inskränks därtill till dem som ärendet berör, alltså den 

projektansvarige, berörda markägare och dem som på annat sätt berörs av projektet 

eller de alternativa projekt som är förmäl för bedömning. 

9 § Äpdringen av begreppet "projektören" till "den projektansvarige" föranleds av 

ändringen i 2 §. 

3 mom. Utskottet föreslår ett tillägg till momentet så att utredaren skall kunna utföra . 

ytterligare undersökningar på den projektansvariges bekostnad även då den 

projektansvariges egna undersökningar är undermåliga. 

10 § 1 mom. Ändringarna är av språklig natur. 

2 och J mom. Ändringen föranleds av den föreslagna ändringen av 11 §. 

11 § Utskottet föreslår att ett nytt 1 mom. fogas till paragrafen enligt vilket 

avgränsningssammanträde skall föregås av ett informationsmöte. Vid mötet skall 

utredaren presentera ärendet och ge förslag till vilka alternativ och konsekvenser som 

skall utredas. Enligt utskottets åsikt bör sakägarna beredas tillfälle att på förhasid . 

bekanta sig med förslaget till avgränsning eftersom de synpunkter som framförs efter 

avgränsningssammanträdet inte automatiskt beaktas (se 12 §).Erfarenheterna från den 

miljökonsekvens bedömning . beträffande en kraftledning från Svinö till Finby vilken 

nyligen utförts, visar att det för många sakägare, speciellt privatpersoner som t.ex. 

markägare, kan vara svårt att omgående under avgränsningssammanträdet ta ställning 

till ett omfattande informationsmaterial. Genom att bereda sakägama bättre möjlighet 

att påverka miljökonsekvensbedömningen, kan man undvika sådana förseningar i 
slutskedet som beror på att sakägares åsikter inte beaktats. 

2 mom. Utskottet föreslår att begränsningen "om möjligt" skall införas vad gäller 

skyldigheten att hålla avgränsningssammanträde i närheten av det område där projektet 

skall genomföras. Av praktiska orsaker i synnerhet då det är fråga om stora utredningar 

kan en annan plats vara att föredra. 
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14-15 §§ Ändringen är av språklig natur. 

17 § Utskottet föreslår att det till paragrafen fogas ett nytt 2 mom. enligt vilket den 

slutliga miljökonse~epsbedömningen skall vara en offentlig handling för undvikande 

av att 5 § landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet leder till att 

miljökonsekvensbedömningen skulle bli offentlig först då det beslut för vilket 

bedömningen ligger till grund blir offentligt. 

21 § (ny) I framställningens lagförslag finns inte några bestämmelser om besvär. 

Utskottet konstaterar att besvär varken kan ·eller bör la.:mna anföras över en 

miljök;onsekvensbedömning eftersom den endast utgör ett beslutsunderlag. Däremot 

kan, ·enligt allmänna besvärsbestämmelser, besvär anföras över beslut som fattats av 

landskapsstyrelsen eller av kommunalt organ om beslutet enligt denna lag borde ha 

föregåtts av en miljökonsekvensbedömning men bedömningen;inte har utförts. Utskottet 

föreslår i förtydligande syfte att en ny paragraf med upplysning om att avsalrnaden av 

miljökonsekvensbedömning kan utgöra besvärsgrund, fogas till lagen. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 16 mars 1994 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över 

framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Anders Eriksson, t.f. 
lagberedningschefen Lars Karlsson, representanten för Ålands Natur och Miljö r.f. 

Gunda Åbonde-Wickström, miljövårdssekreteraren i Mariehamns stad Maria Granlid, 

elinspektören Jan Kahlroth och lagberedningssekreteraren Olle Ekström. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Karl··Göran Eriksson, vice 

ordföranden Gunnevi Nordman samt ledamöterna Beijar, Englund och Holmberg. 

UTSKOITETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget antar det i 

framställningen ingående 

lagförslaget med följ ande 

ändringar: 

LANDSKAPSLAG 
om milj ökonsekvensbedömningar 

(Ingressen lika som i framställningen). 
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1 § 
Inledande bestämmelser 

Miljökonsekvensbedömning skall till grund för landskapsstyrelsens eller en 

kommuns planering och beslut utföras i den omfattning som föreskrivs i enlighet med 
denna lag, avseende projekt som kan ha betydande påverkan på (uteslutning) miljön. 

2 § 

Definitioner 
I denna lag använda begrepp skall ha den betydelse som anges i denna paragraf. 

·.·Miljon är den ekologiska miljön, natunniljön, kultunniljön och den sociala miljon. 
Miljökonsekvensbedömning är en .utförlig utredning och bedömµing av direkta 

och indirekta konsekvenser för (uteslutning) miljön (uteslutning) till följd av projekt. 
Preliminär miljökonisekvensbedömning är ett dokument med utkast till slutlig 

milj ökonsekvensbedömning. 

Slutlig miljökonsekvensbedömning är ett dokument byggt på en prelitninär 

miljökonsekvensbedömning som har reviderats med beaktande av den k.'Titik, de syn

punkter och annat som har kommit fram vid granskningen av denna. 

Projekt är åtgärd, verksamhet, plan eller företag som är förem4z för miljökon
sekvensbedömning. 

Projektansvarig är den eller de personer, företag eller myndigheter som avser. att 

genomföra ett projekt (uteslutning). 
(Uteslutning) 
Bedömning är den del av utredningen i en preliminär eller en slutlig miljökonsek

vensbedörnning där projektets och olika alternativs konsekvenser analyseras. 

Nollalternativ är en analys av konsekvenserna från miljösynpunkt av alternativet 

att beslut om ett tilltänkt projekt inte fattas. 

(Uteslutning) 
Miljöeffekt är en skadlig effekt i (uteslutning) miljön på grund av genomförandet 

av ett proje.kt. 

3-4 §§ 

(Lika som i framställningen). 

5 § 

Grwulkraven 
I miljökonsekvensbedömning skall ingå en 

a) beskrivning av projektet, 
b) beskrivning av det eller de ändamål som eftersträvas med projektet, 
c) beskrivning och analys av den ·miljöeffekt av betydelse som (uteslutning) 

projektets genomförande kan medföra med en översiktlig redovisning och analys av hur 

säkert underlaget är för bedömningen av varje miljöeffekt, 
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d) analys av rimliga alternativa tillvägagångssätt för att uppnå i huvudsak samma 
syfte som eftersträvas med (uteslutning) projek.iet, 

e) beskrivning och analys av de huvudsakliga miljöeffekter som kan följa av olika 
al temativa tillvägagångssätt, 

f) beskrivning och analys av nollalternativet, 
g) beskrivning av synpunkter som givits avseende den preliminära miljökonsek

vensbedömningen och kommentarer till dessa' synpunkter, (uteslutning) 
h) an:alys av vilket handlingssätt som totalt sett är minst skadligt för miljön med 

beaktande av principen om en uthållig utveckling samt en 
l) beslaivning och analys av den inverkan som det beslut för vilket 

miljökonsekve'nsbedömningen kommer att ligga till grund kan få på handlingsfriheten 
vid framtida beslut. 

6 § 

Andra konsekvenser 
I en miljökonsekvensbedömning skall (uteslutning) så långt möjligt beskrivas och 

analyseras kostnader och andra tin i 5 § angivna konsekvenser av projektet i jämförelse 
med olika alternativ. 

7 § 

(Lika som i framställningen). 

8 § 

Utförandet av mrtjökonsekvensbedömningen 
Utredaren skall se till att de utredningar utförs och att de uppgifter samlas in som 

behövs för miljökonsekvensbedömningen. Myndighet skall i. mån av möjlighet ge en 
utredare all illformatiön denne begär om ttrendet inte enligt lag skall hållas hemligt. 

Utredaren kan anförtro den projektansvarige eller annan att under utredarens 
uppsikt, eller efter dennes anvisningar, upprätta förslag till miljökonsekvensbedöm
ningens utrednit1gsdel eller delar av denna. Ett sådant förfarande befriar dock inte 
utredaren från att ställa de krav på förslaget som krävs för att denna lags bestämmelser 
skall uppfyllas. 

(3 mom. lika som i framställningen) 
Utredarens utförande av miljökonsekvensbedömning skall likställas med 

handläggning av förvaltningsärende. Med avvikelse från vad som stadgas i 5 och 6 §§ 

landskaps lagen om allmänna handlingars offentlighet (72177) skall utredaren ha rätt att 
under i denna lag avsedd utredning utlamna handlingar och uppgifter till den som 
ärendet berör. 
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9 § 

Den projektansvariges funktion 
Den projektansvarige skall till utredaren lämna alla uppgifter och handlingar som 

kan behövas för miljökonsekvensbedömningen. Om den projektansvarige eller annan 

på dennes uppdrag med stöd av 8 § 2 mom. utför del av arbetet med miljökonsekvens

bedömningen har utredaren rätt att bli fortlöpande underrättad om detta arbete. 

Om inventeringar, utvärderingar eller andra· undersökningar måste göras vid 

fullgörandet av miljökonsekvensbedömningen skall utredaren låta utföra sådana på den 
projektansvariges bekostnad. Den projektansvarige skall ges tillfälle att själv ombesörja 
sådana .. · 

Om den projektansvarige och utredaren inte enas om sättet och inriktningen för 

undersölming, skall den projektansvarige ges tillfälle att låta utföra dessa. Om ut

redaren därefter konstaterar att (uteslutning) undersökningarna är otillrtikliga eller 
undennåliga, skall utredaren utföra ytterligare undersökningar på den projektansvariges 
bekostnad. Om den projektansvarige motsätter sig detta och inte rättar till bristen, kan 
utredaren avsluta ärendet och förklara miljökonsekvensbedömningen avbruten. 

10 § 

Kungörande 
Om beslut fattats att utföra miljökonsekvensbedömning skall utredaren minst 

fjorton dagar före sådant avgränsningssammanträde som avses i 11 §, kungöra detta 

genom annons i en på orten allmänt utkommande tidning och genom delgivning under 

känd postadress till sakägarna. Delgivning kan aven ske till andra vars rätt eller fördel 

kan beröras av ärendet. Om antalet berörda är mycket stort, kan delgivning ske genom 

kllngörelse på landskapsstyrelsens och vederbörande kommuns anslagstavla. 

I kungörelsen skall anges ärendets art, vem som ansvarar för miljökonsek

vensbedömningens utförande, tid och plats för avgränsningssammanträdet samt tid och 
plats för i 11 § 1 mom. avsett infonnationsmöte. 

Senast samtidigt med kungörelsen skall myndigheter, som kan vara berörda eller 

som kan antas ha kännedom om fakta av' någon betydelse för bedömningen, informeras 

om att miljökonsekvensbedömning skall inledas och om tid och plats för 

avgränsningssammanträdet samt tid och plats för i 11 § 1 mom. avsett 
informatiommöte. 

11 § 

AvgrCinsningssammanträde 
Avgränsningssammanträde skall föregås av ett informationsmöte vid vilket 

utredaren presenterar arendet och ger förslag till vilka alternativ och konsekvenser som 
skall ingå i bedömningen. Detta möte skall hållas tidigast åtta dagar och senast tre 
dagar fljre avgränsningssammanträdet. 

Vid avgränsningssammanträde skall ordet föras av utredaren, om inte 
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landskapsstyrelsen eller kommunen för visst fall bestämt annat Vid sammanträdet skall 
utredaren ge en kort presentation av ärendet och ge förslag till alternativ och 
konsekvenser som skall ingå i bedömningen. Därefter får de vilkas rätt eller fördel kan 
beröras av ärendet still.la frågor och ge förslag till vilka alternativ och konsekvenser 
som bör ingå i bedömningen. 

A vgränsningssammanträde och sådant iriformationsmöte som avses i 1 mom. skall 
om möjligt hållas i närheten av det område där projektet skall gehomjOras. Vid av
gränsningssammanträde skall föras protokoll, som därefter skall fogas till ärendets 
handlingar. Protokollet skall utan dröjsmål justeras av sammanträdets ordförande. 
Protokollet blir offentligt omedelbart efter att det justerats. 

12-13 §§ 

(Lika som i framställningen.) 

14 § 

Iriformation om preliminär miljökonsekvensbedömning 
När preliminär miljökonsekvensbedömning har upprättats skall utredaren kungöra 

detta genom annons i en på orten allmänt utkommande tidning och genom delgivning 
under känd postadress till sakägarna. Delgivning kan även ske till andra vars rätt eller 
fördel kan beröras av ärendet. Om antalet berörda är mycket stort, kan delgivning ske 
genom kungörelse på landskapsstyrelsens och vederbörande kommuns anslagstavlor. 

(2-3 mom. lika som i framställningen) 

15 § 

Granskningsutställning 
När preliminär miljökonsekvensbedömning är upprättad skall den finnas tillgänglig 

under minst tre veckor hos landskapsstyrelsen samt på en granskningsutställning. Sådan 
granskningsutställning skall anordnas i en lokal i den eller de kommuner som kan 

beröras av beslutets effekter. Under denna tid har envar rätt att studera och skriftligen 
yttra sig över miljökonsekvensbedömningen. Inkomna yttranden skall redovisas och 
kommenteras av utredaren i den slutliga miljökonsekvensbedömningen. 

16 § 

(Lika som i framställningen.) 

17 § 

Slutlig miljökonsekvensbedömning 
(1 mom. lika som i framställningen.) 
Miljökonsekvensbedömningen är en offentlig handling sedan den överlämnats till 

landskapsstyrelsen eller berörd kommun. 



(Lika som i framställningen). 
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18 - 20 §§ 

21 § 

Den som i enlighet med annan landskapslagstiftning har rätt att söka ändring i ett 
beslut genom besvär kan i dessa åberopa att bedömningsföifarande i enlighet med 
denna lag inte har genomjöns. ,, 

22 § 

(Lika som i framställningens 21 §). 

Mariehamn den 22 september 1994 

Ordförande Karl-Göran Eriksson 

Sekreterare Susanne Eriksson 


