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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 14-/ 1987-88 med an

ledning av ltl Karin Anderssons m.fl. 

hcrnställningsrnotion till landsh.aps

styrelsen om en utredning av möjlighe

terna att införa ett pantsystem för 

batterier. 

Landstinget har den 18 mars 1988 inbcgärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande 

över nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört verksamhetslcdaren för Ålands 

Problemavfall Ab Christian Nordas får i anledning härav anföra följande. 

I motionen sägs att olika affärer i landskapet idag tar emot gamla batterier men 

att den fortsatta hanteringen är ganska vag varför en som vill bli av med sitt 

problemavfall tvekar och känner sig villrådig. Eftersom batterier finns i många 

vanliga apparater och eftersom de inte bör kastas i soporna föreslår motionärerna 

att landstinget hemställer hos landskapsstyrelsen om en utredning av möjligheterna 

att införa ett pantsystem för batterier. 

Lag- och ekonomiutskottet anser liksom motionärerna det angeläget av miljöskäl 

att insamlingen av förbrukade batterier effcktiveras i landskapet. Det har emeller

tid glädjande nog kommit till utskottets kännedom att Ålands Problemavfall Ab 

under året köpt in 30 insamlingskärl för småbatterier. Kärlen kommer troligtvis 

redan inom april månad att utplaceras i de faståländska kommunerna och Maric

hamn. Eftersom erfarenheterna från glasinsamlingen i s.k. "Glas-Klaror" är mycket 

goda hyser utskottet förhoppningar om att också insamlingen av batterier i för 

ändamålet utplacerade kärl skall visa sig fungera på ett tillfredsställande sätt. 

Utskottet konstaterar att ett s.k. pantsystem av det i motionen efterlysta slaget, 

fordrar en omfattande organisation samt medverkan från såväl importörer som 

minuthandel. Försök gällande pantsystem pågår dock i Sverige. Lag- och ekonomi

utskottet anser att Åland därför i detta skede inte i första hand bör utveckla ett 

pantsystem utan i stället invänta erfarenheter både från Ålands Problemavfall Ab:s 

projekt med insamlingskärl och från pantförsöken i Sverige. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet härmed vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte förkasta hcm

ställningsmotion nr 85/ 1987-88. 
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Mariehamn den 12 april 1988 

På lag- och eh.onomiutsh.ottets vägnar: 

Ragnar Erlandsson 

ordförande 

Susanne Eriksson 

seh.rcterarc 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Erlandsson, viceordfö

randen Hedman-Jaakkola, ledamöterna Harry Eriksson, Göte Sundberg samt ersät

taren Anders Eriksson. 


