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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 4/1988-89 med an

ledning av ltm Sigvard Nordbergs m.fl. 

hemställningsmotion till landskapssty

relsen om en utredning för att under

lätta tillgången på hälso- och miljö

vänliga förpackningar. 

1 :rn m.:ws 1988 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande 

tit'k1Jttet, som i ärendet hört verkställande direktören för 

Göran Rosenberg och verkställande direktören för Marie

n .. u,;,honen, får i anledning härav anföra följande. 

irtredning skall företas för underlättande av tillgången 

:] förpackningar efter som ett allt större ansvar bör tas 

förstöras för kommande generationer. Som exempel 

förpackningar som helt eller delvis består av oblekt 

Åland. 

har låtit sig informeras om möjligheterna att i 

t;:irpackningar av oblekt pappersmassa. Ålands Central

idag av såväl förpackningsmaterial sorn förpacknings-

1[\·1retag med marknad i både Finland och Sverige. Vid 

nfr:1gsrnaterialet används klorblekt pappersmassa och 

har erfarit att både smak- och luktämnen tränger 

~J-'"i\:rrsrnassan planerar man att fr.o.m. år 1991 ersätta 

s,.,;, .. , c zygenblekning d.v.s. blekning med hjälp av syre. En 

"rpackningar före 1991 skulle således för ÅCA:s del 

c:r,; ;föq,a.ci,,;,~gsleverantör och därmed också byte av de relativt nya 

ÄCA:s sida framhåller man att inga spår av klor har 

man nu använder varför klorblekningen inte är farlig 

'J!rsta delen av de livsmedel som saluförs i landskapet är 

är förpackade då de anländer tHI de åländska 

· ·· " att från åländsk sida ensam påverka de förpacknin

?lHtså. mycket små. 
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Bland konsumenterna, på Åland såväl som i omvärlden, är en attitydförändring till 

förmän för miljövården i växande och intresset för oblekta förpackningsmaterial 

och pappersartiklar ökar stadigt. Den ökade efterfrågan kommer givetvis också att 

öka utbudet .och inom handeln ställer man sig positiv till denna utveckling. 

Enligt lag- och ekonomiutskottets mening är framsteg på detta område av största 

vikt. Landskapsstyrelsen bör därför noggrannt följa utvecklingen och i mån av 

möjlighet vidta åtgärder för att underlätta tillgången till mer miljövänliga förpack

ningar. En utredning bör enligt utskottets åsikt tillsättas vars uppgift i första hand 

bör vara att skapa opinion, att följa utvecklingen, att föra diskussion med berörd 

parter och att i den utsträckning det är möjligt underlätta tillgången till hälso

och miljövänliga livsmedelsförpackningar. Med tanke på att många faktorer med

verkar till att utbudet av dessa förpackningar i framtiden ökar behöver utredningen 

enligt utskottets mening, inte vara omfattande. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet härmed vördsamt föreslå 

Mariehamn den 24 november 1988 

att Landstinget måtte hemställa om 

att landskapsstyrelsen företar en ut

redning för att underlätta tillgången 

till hälso- och miljövänliga livsmedels

förpackningar. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Anders Eriksson 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders Eriksson, 

viceordföranden Hedman-Jaakkola samt ledamöterna Harry Eriksson, Holmberg och 

Söderiund. 


