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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 38/1989-90 med an

ledning av ltl Christina Hedman-Jaak

kolas hemställningsmotion till land

skapsstyrelsen om revidering av ren

hållningslagstif tningen enligt ekologis

ka principer. 

Landstinget har den 19 mars 1990 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande 

över nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört vatteningenjören Bror Johans

son och verkställande direktören för Ålands Problemavfall Ab Christian Nordas, får 

i anledning härav anföra följande. 

I motionen sägs att avfallshanteringen på Åland vore betjänt av att landskapssty

relsen vidtog sådana åtgärder att såväl hushåll som kommuner uppmuntrades till 

att sortera avfall genom att en högre avgift respektive en miljöavgift skulle utgå 

för osorterade sopor. Motionären föreslår därför att renhållningslagen och övriga 

mijölagar revideras så att möjlighet ges att belöna källsortering och kompostering 

samt att avgiftsbelägga avfall från hushåll, byggen och industrin. 

Utskottet delar motionärens åsikt att den växande mängden avfall utgör ett 

problem som på sikt måste lösas. Enligt utskottets mening är en premiering av 

sortering den bästa framkomliga vägen. Den som ätar sig att själv sortera sitt 

avfall skall belönas t.ex. med sänkt renhållningsavgift medan den som fortsätter 

slänga allt avfall i ett kärl får betala för sig. 

Enligt landskapslagen om renhållning utgör avfallshanteringen en kommunal angelä

genhet. I lagen sägs att kommunerna får föreskriva att renhållningsvavgift skall 

erläggas för bortforsling och omhändertagande av avfa11. Utskottet anser således 

att renhållningslagen redan nu medger en differentierad renhållningsavgift och kan 

samtidigt konstatera att en sådan redan har införts i Mariehamns stad. 

Utskottet konstaterar slutligen att en arbetsgrupp, med såväl landskaps- som 

kommunala representanter, har till uppgift att utarbeta ett förslag till förbättring 

av avfallshanteringen i landskapet. Arbetsgruppen förväntas inom kort framlägga 

ett förslag till konkreta åtgärder, något som utskottet anser vara av nöden till 

skillnad från en revidering av renhållningslagen. 
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Ledamoten Hedman-Jaakkola har till betänkandet fogat skriftlig reservation. 

Med anledning härav får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget förkastar hemställ

ningsmotion nr 46/ 1989-90. 

Mariehamn den 19 september 1990 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Anders Eriksson 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders Eriksson, 

viceordföranden Hedman-Jaakkola samt ledamöterna Söderlund, Harry Eriksson och 

Holmberg. 



RESERVATION 

Undertecknad avser att min motion nr 46/1989-90 borde godkännas på grund av 

följande: 

Jag tror inte att man uppnår effektiva resultat genom frivilliga åtgärder av 

kommunerna. 

Nordiska ministerrådets social och miljöutskott (B 105/s 1990) anser bl.a. att en 

genomgång av den lagstiftning som gäller avfallshantering och dess avgifter bör 

utföras. 

Därför var det min avsikt att en utredning skulle företas av landskapsstyrelsen om 

det är nödvändigt med ändringar av lagstiftningen för att uppnå en minskad 

avfallsmängd genom kompostering av hushållsavfall tillika med källsortering. 

Mariehamn den 19 september 1990 


