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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 3/1988-89 med an

ledning av ltm Bert Häggbloms m.f I. 

hemställningsmotion till landskapssty

relsen om inventering och riskanalys 

av miljöskadliga anläggningar och 

transporter. 

Landstinget har den 18 mars 1988 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande 

över motionen. Utskottet, som i ärendet hört polismästaren Björn Andersson, 

verkställande direktören för Transmar Ab Kjell Clemes, byråingenjören Göran 

Holmberg, vatteningenjören Bror Johansson, arbetarskyddsinspektören Henning 

Karlsson, landskapsveterinären Rauli Lehtinen samt verksamhetsledaren för 

Ålands problemavfall Ab Christian Nordas får i anledning härav anföra följande. 

I motionen sägs att landskapsstyrelsen, för att erhålla kunskap om miljöfarliga 

utsläpp, förekomsten av kemikalier i kommunerna och konsekvenser av eventuella 

olyckor samt kunna göra upp förslag till förebyggande åtgärder, skall låta göra en 

inventering och riskanalys av miljöskadliga fabriker, lager och transporter. 

Lag- och ekonomiutskottet konstaterar att bestämmelserna om transport av 

miljöfarligt gods är såväl omfattande som betryggande. Problemen med dylika 

transporter är på Åland likartade med problemen i riket varför riksbestämmelserna 

på området genom landskapslag om tillämpning av vissa i riket gällande författnin

gar rörande transport av farliga ämnen (34/76) bringats i kraft i landskapet. 

Speciella för Åland är dock antalet sjötransporter som enligt särskilda av land

skapsstyrelsen fastställda regler företas på landskapsfärjorna. Någon inventering 

och riskanalys avseende transporter är således enligt utskottets mening inte av 

har låtit sig informeras om omhändertagandet av s.k. probJemav-

inventering vilken utskottet tagit del av gällande förekomsten av sådant 

avfaH företogs å.r 1981 och ledde till grundandet av Ålands problemavfall Ab. 

Bolaget har idag genom kontakter med olika producenter av avfall en relativt god 

överblick av förekomsten därav och utvecklar kontinuerligt möjligheterna till 

omhändertagande. 
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RESERVATION 

Undertecknade meddelar följande~ Angående Bert Häggbloms hemställningsmotkm 

1987-88 om en inventering av miljöfarliga utsläpp tlH våra vattendrag, 

vi vår uppfattning om att detta är en nödvändighet. 

i\foti vering: 

a.tt kunna vidta miljöbesparande åtgärder, måste landskapsstyrelsen fakta 

förfogande. TiUgäng1iga uppgifter skall användas, men en problemavfaHs~· 

cering som är gjord 1980-81 räcker Inte, i synnerhet som den alls omfattar 

:Edtbelastningen. Man kan inte förkasta motionen med motivering att: 

kommunal angelägenhet. Kommunerna måste I faU få av en 

sakkunnig konsult. I landskapsstyrelsens har man 

1 våras aviserat att nödvändiga lagändringar måste 

däför att motionens kläm godkfö1nes med 

åtgärderna behövs som en grund för ett av 

miljöhandlirigsprogram. 
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