Uppdaterad t.o.m. 2019:99 genom ÅLEX.

Laglista för miljölagstiftning i ÅLEX
Miljösamordnaren ansvarar för att uppdatering av miljölagstiftning införs i denna laglista och att berörda förvaltningsenheter och bolag informeras när
ändringar har utförts. Eventuella frågor eller förslag till förändringar kontakta miljösamordnaren.
Stadens miljöledningssystem är nätbaserat. Det innebär att utskrifter av det här dokumentet är kopior som inte är styrande. Om du skriver ut ett dokument,
stäm av utgåvan mot originalet varje gång du använder dokumentet.

Miljö- och vattenskydd samt avfall
Författning

Nummer

Typ av författning, innehåll, syfte

Lagstiftningsgrund/giltighet

Lag om miljöskydd

ÅFS 2008:124

Lagen utgör en primärlag för miljöprövning
och -tillsyn.

ÅFS 2019:76

Landskapsförordning om
miljöskydd

ÅFS 2008:130

Listar bland annat tillstånds- och
11 kap. i miljöskyddslagen
granskningspliktiga verksamheter, innehåller
krav på borrning i berg samt innehåller i 3 §
hänvisningar till EG-rättsakter som ska
tillämpas vid prövning och tillsyn enligt
miljöskyddslagen.

ÅFS 2019:96

Landskapsförordning om
tillämpning i landskapet
Åland av vissa
riksförfattningar rörande
åtgärder mot förorening av
luften

ÅFS 2001:38

Förordningen införlivar 12 riksförfattningar i
den åländska rättsordningen, med de
avvikelser som anges i
landskapsförordningen. Riksförordningarna
listade nedan.

ÅFS 2018:44

11 kap. i miljöskyddslagen

Senast ändrad

Sida 1 av 15

Statsrådets beslut om
riktvärden för luftkvalitet
och målvärde för
svavelnedfall

FFS 480/1996

Regler om luftkvaliteten

Tillämpas genom 1 § 1
punkten i ÅFS 2001:38

FFS 711/2001

Statsrådets förordning om
arsenik, kadmium,
kvicksilver, nickel och
polycykliska aromatiska
kolväten i luften

FFS 113/2017

Regler om luftkvaliteten

Tillämpas genom 1 § 2
punkten i ÅFS 2001:38

Statsrådets förordning om
luftkvaliteten

FFS 79/2017

Regler om luftkvaliteten

Tillämpas genom 1 § 3
punkten i ÅFS 2001:38

Statsrådets beslut om
begränsning av utsläpp av
flyktiga organiska föreningar
vid upplagring och
distribution av bensin

FFS 468/1996

Regler om utsläpp i luften

Tillämpas genom 1 § 4
punkten i ÅFS 2001:38

FFS 829/2010

Statsrådets förordning om
begränsning av utsläpp som
leds ut i luften från vissa
verksamheter och
anläggningar som använder
organiska lösningsmedel

FFS 64/2005

Regler om utsläpp i luften

Tillämpas genom 1 § 5
punkten i ÅFS 2001:38

FFS 167/2018

Sida 2 av 15

Statsrådets förordning om
begränsning av utsläpp av
flyktiga organiska föreningar
förorsakade av användning
av organiska lösningsmedel i
vissa målarfärger och lacker
samt produkter för
fordonsreparationslackering

FFS 837/2005

Regler om utsläpp i luften

Tillämpas genom 1 § 6
punkten i ÅFS 2001:38

FFS 269/2012

Statsrådets förordning om
återvinning av bensinångor
vid distributionsstationer

FFS 1085/2011

Regler om utsläpp i luften

Tillämpas genom 1 § 7
punkten i ÅFS 2001:38

FFS 198/2016

Statsrådets förordning om
begränsning av utsläpp från
stora
förbränningsanläggningar

FFS 936/2014

Tillämpas genom 1 § 8
punkten i ÅFS 2001:38

FFS 132/2018

Regler om utsläpp i luften

Statsrådets förordning om
FFS 1065/2017
miljöskyddskrav för
medelstora
energiproducerande enheter
och energiproducerande
anläggningar

Regler om utsläpp i luften

Tillämpas genom 1 § 8a
punkten i ÅFS 2001:38

Statsrådets beslut om
svavelhalten för stenkol

Regler om produkters sammansättning

Tillämpas genom 1 § 9
punkten i ÅFS 2001:38

FFS 888/1987

(observera,
uppdaterad
version finns ej i
Finlex)

(observera,
uppdaterad
version finns ej i
Finlex)

Sida 3 av 15

Statsrådets förordning om
svavelhalten i tung brännolja
och lätt brännolja

FFS 413/2014

Regler om produkters sammansättning

Tillämpas genom 1 § 10
punkten i ÅFS 2001:38

Statsrådets förordning om
miljöskydd för sjöfarten

FFS 76/2010

Regler om produkters sammansättning

Tillämpas genom 1 § 11
punkten i ÅFS 2001:38

FFS 85/2020

Statsrådets förordning om
kvalitetskraven på
motorbensin, dieselolja och
vissa andra flytande
bränslen

FFS 1206/2010

Regler om produkters sammansättning

Tillämpas genom 1 § 12
punkten i ÅFS 2001:38

FFS 1070/2018

Landskapsförordning om
tillämpning på Åland av vissa
riksbestämmelser om
avfallsförbränning

ÅFS 2015:16

Förordningen införlivar statsrådets
förordning (FFS 2013/151) om
avfallsförbränning (samt 17 § statsrådets
förordning om miljöskydd (FFS 713/2014)) i
den åländska rättsordningen med de
avvikelser som anges i
landskapsförordningen

11 kap. i miljöskyddslagen

Statsrådets förordning om
avfallsförbränning

FFS 2013/151

Förordningen innehåller regler om
avfallsförbränning och tillämpas inom
miljöprövning och miljötillsyn

Tillämpas genom 1 § i
landskapsförordning (ÅFS
2015:16) om tillämpning på
Åland av vissa
riksbestämmelser om
avfallsförbränning

FFS 1303/2015

Landskapsförordning om
deponering av avfall

ÅFS 2007:3

Förordningen innehåller krav på deponering
av avfall och bestämmelser om
tillståndspliktig deponering

11 kap. i miljöskyddslagen

ÅFS 2018:94

OBS! Endast 6 kap. 4-7 samt 10 och 12 §§
tillämpas på Åland

Sida 4 av 15

Landskapsförordning om
återvinning av vissa avfall i
markbyggnad

ÅFS 2010:79

Reglerar förutsättningar för att återvinna
vissa typer av avfall i markbyggnad

11 kap. i miljöskyddslagen

ÅFS 2018:95

Landskapsförordning om
utvinningsavfall

ÅFS 2008:108

Förordningen införlivar statsrådets
förordning (FFS 190/2013) om
utvinningsavfall i den åländska
rättsordningen med de avvikelser som anges
i landskapsförordningen

11 kap. i miljöskyddslagen

ÅFS 2018:97

Statsrådets förordning om
utvinningsavfall

FFS 190/2013

Reglerar uppgörandet och verkställandet av
en plan för hantering av utvinningsavfall, på
anläggande, skötsel, stängning och eftervård
av deponier för utvinningsavfall etc.

Tillämpas genom 1 §
landskapsförordning om
landskapsförordning (ÅFS
2008:108) om
utvinningsavfall

FFS 102/2015

Landskapsförordning om
hantering av jord- och
muddermassor

ÅFS 2006:124

Reglerar användning och deponering av
jord- och muddermassor som innehåller
hälso- eller miljöfarliga ämnen.

11 kap. i miljöskyddslagen

ÅFS 2018:96

Vattenlag för landskapet
Åland

ÅFS 1996:61

Reglerar användning av vattenområde,
utförande av verksamheter som påverkar yteller grundvatten etc.

ÅFS 2020:30

Sida 5 av 15

Vattenförordning för Åland

ÅFS 2010:93

Kompletterar vattenlagen avseende
bestämmelser om skydd av yt- och
grundvatten samt den marina miljön.
Tillämpas inom prövning- och tillsyn enligt
miljöskyddslagen.

Landskapslag om tillämpning
av rikets avfallslag

ÅFS 2018:83

Lagen införlivar rikets avfallslag (FFS
646/2011) i den åländska rättsordningen
med de avviklerser som anges i
landskapslagen.

Avfallslag

FFS 646/2011

Utgör en centrallag för reglering av alla
verksamheter som hanterar avfall.

Landskapsförordning om
avfall

ÅFS 2018:90

Landskapsförordning om
tillämpning på Åland av
riksförordning om
begränsning av
användningen av PCButrustning och om
behandling av PCB-avfall

ÅFS 2018:91

Vattenlagen?

ÅFS 2020:31

ÅFS 2020:28

Tillämpas genom 1 § i
landskapslag om tillämpning
av rikets avfallslag

FFS 1421/2019

8 § i landskapslag om
tillämpning av rikets avfallslag

Förordningen införlivar statsrådets
förordning om begränsning av
användningen av PCB-utrustning och om
behandling av PCB-avfall (FFS 958/2016) i
den åländska rättsordningen med de
avviklerser som anges i
landskapsförordningen.

Sida 6 av 15

Statsrådets förordning om
begränsning av
användningen av PCButrustning och om
behandling av PCB-avfall

FFS 958/2016

Tillämpas genom
landskapsförordning (ÅFS
2018:91) om tillämpning på
Åland av riksförordning om
begränsning av användningen
av PCB-utrustning och om
behandling av PCB-avfall

Landskapslag om
mottagning i hamn av
fartygsgenererat avfall och
lastrester

ÅFS 2003:58

Landskapsförordning om
mottagning av
fartygsgenererat avfall och
lastrester

ÅFS 2003:67

Landskapslag om
miljökonsekvensbedömning
och miljöbedömning

ÅFS 2018:31

Lagen reglerar förfarandet vid
miljökonsekvensbedömningar och
miljöbedömningar

Landskapsförordning om
miljökonsekvensbedömning
och miljöbedömning

ÅFS 2018:33

Förordningen listar bland annat projekt som
är föremål för miljökonsekvensbedömningar

Syftet med lagen är att minska utsläppen till
sjöss genom att öka tillgången till och
användningen av mottagningsanordningar
för fartygsgenererat avfall och lastrester

ÅFS 2017:119

ÅFS 2012:23

ÅFS 2018:79

Sida 7 av 15

Landskapslag om tillämpning
i landskapet Åland av lagen
om avhjälpande av vissa
miljöskador

ÅFS 2009:56

Lag om avhjälpande av vissa
miljöskador

FFS 383/2009

Landskapsförordning om
avhjälpande av vissa
miljöskador

ÅFS 2009:59

Landskapslag om tillämpning
på Åland av lagen om
begränsning av användning
av farliga ämnen i elektrisk
och elektronisk utrustning

ÅFS 2013:84

Lag om begränsning av
användning av farliga ämnen
i elektrisk och elektronisk
utrustning

FFS 387/2013

Lagen införlivar lag om avhjälpande av vissa
miljöskador (FFS 2009:383) i den åländska
rättsordningen med de avviklerser som
anges i landskapslagen.

FFS 1404/2019

Lagen införlivar lag om begränsning av
användning av farliga ämnen i elektrisk och
elektronisk utrustning i den åländska
rättsordningen med de avvikelser som anges
i landskapslagen.

Tillämpas genom
landskapslag om tillämpning
på Åland av lagen om
begränsning av användning
av farliga ämnen i elektrisk
och elektronisk utrustning

FFS 1483/2019

Sida 8 av 15

Landskapsförordning om
tillämpning på Åland av
förordningen om
begränsning av användning
av farliga ämnen i elektrisk
och elektronisk utrustning

FFS 2013/85

Miljöministeriets förordning
om begränsning av
användning av farliga ämnen
i elektrisk och elektronisk
utrustning

FFS 419/2013

Landskapslag om tillämpning
på Åland av lagen om
avskiljning och lagring av
koldioxid

ÅFS 2012:79

Lag om avskiljning och
lagring av koldioxid

FFS 416/2012

Ålands landskapsregerings
beslut om begränsning av
utsläpp i vatten av nitrater
från jordbruket

ÅFS 2016:41

Tillämpas genom
landskapsförordning om
tillämpning på Åland av
förordningen om begränsning
av användning av farliga
ämnen i elektrisk och
elektronisk utrustning

FFS 718/2019

Tillämpas genom
landskapslag om tillämpning
på Åland av lagen om
avskiljning och lagring av
koldioxid

FFS 1426/2019

Vattenlagen?

ÅFS 2018/38

Lagen införlivar lag om avskiljning och
lagring av koldioxid (FFS 416/2012) i den
åländska rättsordningen med de avvikelser
som anges i landskapslagen.

Tillämpas vid tillsyn enligt vattenlagen

Sida 9 av 15

Kemikalier
Författning
Landskapslag om
tillämpning i landskapet
Åland av riksförfattningar
om kemikalier

Nummer
ÅFS 1990:32

Kemikalielag

FFS 599/2013

Landskapsförordning om
tillämpning på Åland av
riksförfattningar om
kemikalier

ÅFS 2012:44

Typ av författning, innehåll, syfte
Lagen införlivar kemikalielagen (FFS
599/2013) i den åländska rättsordningen
med de avvikelser som anges i
landskapslagen.

Lagstiftningsgrund/giltighet

Senast ändrad
ÅFS 2014:24

Tillämpas genom 1 § i
landskapslag om tillämpning i
landskapet Åland av
riksförfattningar om
kemikalier

FFS 756/2018

Förordningen införlivar 12 förordningar i den
åländska rättsordningen, se nedan

ÅFS 2016/22

Det finns i blankettförordningen inga
bestämmelser om skötsel av
förvaltningsuppgifter/tillsyn på Åland
Kemikalieförordning

FFS 675/1993

Tillämpas genom 1 § 1
punkten i
landskapsförordning
(2012:44) om tillämpning på
Åland av riksförfattningar om
kemikalier

FFS 514/2008

Förordningen är
upphävd i riket

Sida 10 av 15

Social- och
hälsovårdsministeriets
förordning om förpackning
och märkning av
biocidpreparat

FFS 422/2000

Tillämpas genom 1 § 2
punkten i
landskapsförordning
(2012:44) om tillämpning på
Åland av riksförfattningar om
kemikalier

Statsrådets förordning om
biocidprodukter

FFS 418/2014

Tillämpas genom 1 § 3
punkten i
landskapsförordning
(2012:44) om tillämpning på
Åland av riksförfattningar om
kemikalier

Miljöministeriets förordning
om ansökningar och
anmälningar gällande
biocidprodukter och deras
verksamma ämnen

FFS 419/2014

Tillämpas genom 1 § 4
punkten i
landskapsförordning
(2012:44) om tillämpning på
Åland av riksförfattningar om
kemikalier

Social- och
hälsovårdsministeriets
förordning om grunderna
för klassificering samt
märkning av kemikalier

FFS 807/2001

Tillämpas genom 1 § 5
punkten i
landskapsförordning
(2012:44) om tillämpning på
Åland av riksförfattningar om
kemikalier

FFS 6/2010

(observera,
uppdaterad
version finns ej i
Finlex)

Sida 11 av 15

Miljöministeriets förordning
om ansökan om
godkännande eller
registrering av
biocidpreparat och om
tillbakadragande av sådana
från marknaden och
särskilda villkor för dem

FFS 20/2008

Tillämpas genom 1 § 6
punkten i
landskapsförordning
(2012:44) om tillämpning på
Åland av riksförfattningar om
kemikalier

FFS 60/2013

Social- och
hälsovårdsministeriets
förordning om lämnande av
uppgifter om kemikalier

FFS 553/2008

Tillämpas genom 1 § 7
punkten i
landskapsförordning
(2012:44) om tillämpning på
Åland av riksförfattningar om
kemikalier

FFS 1156/2011

Social- och
hälsovårdsministeriets
förordning om
förpackning och märkning
av biocidpreparat

FFS 422/2000

Tillämpas genom 1 § 8
punkten i
landskapsförordning
(2012:44) om tillämpning på
Åland av riksförfattningar om
kemikalier

Social- och
hälsovårdsministeriets
förordning
om kemikalier som avses i
bilaga VI till CLPförordningen

FFS 5/2010

Tillämpas genom 1 § 9
punkten i
landskapsförordning
(2012:44) om tillämpning på
Åland av riksförfattningar om
kemikalier

(observera,
uppdaterad
version finns ej i
Finlex)

(observera,
uppdaterad
version finns ej i
Finlex)

FFS 1123/2010
(observera,
uppdaterad
version finns ej i
Finlex)

Sida 12 av 15

Social- och
hälsovårdsministeriets
förordning om
barnskyddande
förslutningar och kännbara
varningsmärkningar på
emballage för farliga
kemikalier

FFS 414/2011

Tillämpas genom 1 § 10
punkten i
landskapsförordning
(2012:44) om tillämpning på
Åland av riksförfattningar om
kemikalier

Statsrådets förordning om
detaljförsäljning av
kemikalier

FFS 644/2013

Tillämpas genom 1 § 11
punkten i
landskapsförordning
(2012:44) om tillämpning på
Åland av riksförfattningar om
kemikalier

Social- och
hälsovårdsministeriets
förordning om lämnande av
uppgifter om mängder i
fråga om kemikalier

FFS 1155/2011

Tillämpas genom 1 § 12
punkten i
landskapsförordning
(2012:44) om tillämpning på
Åland av riksförfattningar om
kemikalier

Sida 13 av 15

Byggnation fastigheter och markanvändning
Författning

Nummer

Typ av författning, innehåll, syfte

Plan- och bygglagen
(2008:102) för landskapet
Åland

ÅFS 2008:32

Reglera markanvändningen och byggandet
så att förutsättningar för en bra livsmiljö
skapas och bevaras, en ekologiskt,
ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar
utveckling främjas och så att kulturhistoriska
värden bevaras.

Obligatorisk
ventilationskontroll (OVK)

ÅFS 2017:82
(ändring av PBL)

Byggnaders ägare ska se till att kontroll av
byggnaders ventilationssystem görs, för de
flesta byggnader ska det göras regelbundet.

Plan- och byggförordningen
(2008:107) för landskapet
Åland

ÅFS 2008:107

Landskapsförordning
(2015:5) om Ålands
byggbestämmelsesamling

ÅFS 2015:5

Landskapslag (2014:31) om
energideklaration för
byggnader

ÅFS 2014:31

Att främja en effektiv energianvändning och
en god inomhusmiljö i byggnader. Lagen ska
tillämpas på byggnader för vilka energi
används i syfte att påverka byggnadernas
inomhusklimat.

Landskapsförordning
(2014:52) om
energideklaration för
byggnader

ÅFS 2014:52

Fastighetsägares ansvar att ge tillgång till
energideklaration

Lagstiftningsgrund/giltighet

Senast ändrad
ÅFS 2018:32

ÅFS 2019:15

Sida 14 av 15

Tomgångskörning
Författning

Nummer

Typ av författning, innehåll, syfte

Vägtrafiklag (1983:27) för
landskapet Åland

ÅFS1983:28

Förbud mot onödig tomgångskörning, finns
stipulerat i 31a §.

Lagstiftningsgrund/giltighet

Senast ändrad
ÅFS 2019:93

(bötesbelopp stipuleras i 20 § Trafikbrottslag
(2004:28) för landskapet Åland)

Sida 15 av 15

