LANDSKAPSSTYRELSENS FR..\MSTÄLLNING
Ändring av lamlskapslagen om renhållning

ISF nr 5
FÖRSLAG
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om renhållning ändras så att
kommunerna påförs en skyldighet att utarbeta avfallsplaner.
Ändringen föranleds av BES-avtalet.
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MOTIVERING

.l. EES--avtalet

I rådets direktiv av den 18 mars 1991 om ändring i direktiv 75/442/EEG om avfall
(91/ 156/EEG) bestäms att medlemsstaterna skall påföra sina renhållningsmyndigheter
en skyldighet att göra upp planer för avfallshanteringen. Planerna skall i första hand
omfatta typ, kvantitet och ursprung beträffande det avfall som skall återvinnas eller
bortskaffas; allmänna tekniska krav; speciella åtgärder i fråga om vissa typer av avfall
samt lämpliga områden eller anläggningar för bortskaffande av avfall.

2. Gällande bestämmelser i landskapet
Hanteringen av avfall i landskapet regleras genom landskapslagen om renhållning
(3/81), nedan renhållningslagen.
I 8 § renhållnings1agen bestäms i dag att kommunerna och landskapsstyrelsen kan
utarbeta en gemensam plan för utvecklandet och organiserandet av
renhållningsverksamheten i landskapet, Planen skall fastställas av landskapsstyrelsen.
Fastighetsinnehavama är enligt 33 § renhållningslagen skyldiga att lämna kommunen,
i egenskap av renhållningsrnyndighet, de uppgifter om avfall som är av betydelse för
kommunens planering av avfallshanteringen.

3. Landskapsstyrelsen förslag
För att landskapets avfallshantering skall uppfylla de krav som ställs i BES-avtalet
föreslår landskapsstyrelsen att möjligheten till frivilliga planer ersätts med en skyldighet
för kommunerna att uppgöra planer för avfallshanteringen. De kommunala planerna
skall fastställas av landskapsstyrelsen. Utgående från de kommunala planerna skall
landskapsstyrelsen göra upp en renhållningsplan som omfattar målsättningar för
utvecklandet av avfallshanteringen i hela landskapet.
Landskapsstyrelsen konstaterar att den verksamhet som regleras i avfallshanteringslagen i övrigt uppfyller de krav som ställs i BES-avtalet.
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4. Beredningsarbetet
Den uppgift som genom lagförslaget påförs kommunerna måste vidtas för att
landskapets lagstiftning skall uppfylla kraven i BES-avtalet, vilket vilkor ställs på
medlemmarna i avtalet. Med anledning av detta och med anledning av ärendets
brådskande natur har landskapsstyrelsen inte inbegärt kommunernas yttranden över
förslaget.

Landskapsstyrelsen föreslår att landstinget antar följande lag.
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Lagtext

LANDSKAPS LAG
om ändring av landskapslagen om renhållning
I enlighet med landstingets beslut ändras 8 § landskapslagen den 8 januari 1981
om renhållning (3/81) som följer:

8§
Kommunerna skall göra upp renhållningsplaner för organiserandet och utvecklandet
av renhållningsverksamheten i kommunen. Planerna skall fastställas av landskapsstyrelsen.
Landskapsstyrelsen skall utgående från de kommunala planerna göra upp en
renhållningsplan för utvecklandet av renhållningsverksamheten i landskapet.
Landskapet och kommunerna skall genom ett särskilt avtal överenskomma om
samarbete vid omhändertagande, lagring, bearbetning eller andra åtgärder som gäller
problemavfall och skrotfordon. Om ett avtal inte kan åstadkommas kan
landskapsstyrelsen, efter att ha hört kommunerna, fastställa villkoren för samarbetet.
Denna lag träder i kraft den

1993.

Mariehamn den 5 november 1992
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LANDSKAPSLAG
om ändring av landskapslagen om renhållning
I enlighet med landstingets beslut ändras 8 § landskapslagen den 8 januari 1981
om renhållning (3/81) som följer:

8§

8§

För utvecklandet och organiserandet av renhållningsverksamheten i
landskapet kan kommuner i samråd
med landskapsstyrelsen utarbeta en
gemensam plan. Denna plan fastställs
av landskapsstyrelsen, som på villkor
som anges i planen kan bevilja
kommun lättnader i åtaganden enligt
densamma.
Om samverkan mellan landskapet
och kommunerna såvitt gäller
omhändertagande, lagring, bearbetning eller andra åtgärder med
avseende på problemavfall och
skrotfordon skall överenskommelse
träffas i särskilt avtal. Om sådan
överenskommelse inte kan åstadkommas, kan landskapsstyrelsen efter
kommunernas
hörande
fastställa
villkoren för detta samarbete.

Kommunerna skall göra upp
renhållningsplaner fö:r organiserandet och utvecklandet av renhållningsverksamheten i kommunen.
Planerna skall fastställas av
landskapsstyrelsen.
Landskapsstyrelsen skall ut~
gående från de kommunala planerna göra upp en 1·enhållnings~
plan för utvecklandet av renhåll~
ningsverksamheten i landskapet.
Landskapet och kommunerna
skall genom ett särskilt avtal
överenskomma om samarbete vid
omhändertagande, lagring, bearbetning eller andra åtgärder som gäller
problemavfall och skrotfordon. Om
ett avtal inte kan åstadkommas kan
landskapsstyrelsen, efter att ha hört
kommunerna, fastställa villkoren för
samarbetet.
Denna lag träder i kraft den
1993.

