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FÖRSLAG 

J...,andskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om renhållning (3/81) ändras så att 
en kommun med bindande verkan även mot fastighetsägare i glesbygd kan besluta att 
hämtning och transport av hushållsavfall till behandlingsanläggning som regel skall ske 
genom kommunens försorg. Detta möjliggör för en kommun besluta om en allmän 
renhållningsavgift för hushållsavfall från alla fastigheter i kommunen. 

Förslaget omfattar inte sådant hushållsavfall som är problemavfall. 



Allmän motivering 1 

ALLMÄN MOTIVERING 

1. Bakgrnnd 

1.1 Hushållsavf all som inte är problemavfall 

Varje fastighetsinnehavare har enligt landskapslagen om renhållning (3/81), nedan 

kallad renhållningslagen, ett ansvar för omhändertagandet av sitt avfall. Varje kommun 

skall se till att en anläggning finns dit avfallet kan föras. Till en kommuns ansvar hör 

även att hämta hushållsavfall från fastigheter belägna inom tätort men inte från fastig

heter belägna i glesbygd. 

En kommun kan i vissa fall befria sig från skyldigheten att hämta hushållsavfall 

från tätortsfastigheter och bör i vissa fall ordna avfallsuppsamlingslinjer för att tjäna 

fastigheter i glesbygd. 

Renhållningsavgiften eller ··avgifterna skall i detalj fastställas av varje kommuns 

fullmäktige med beaktande av grunderna för avgiftens bestämmande. 

En kommun kan inte med bindande verkan mot fastighetsägare i glesbygd besluta 

att den skall få hämta och transportera deras hushållsavfall till behandlingsanläggning. 

En fastighetsinnehavare kan alltså i dessa fall avvisa en begäran från kommunen om att 

få hämta hushållsavfall. Härav följer också att en allmän renhållningsavgift inte kan 

uppbäras. 

1. 2 Hushållsavfall som är problemavfall 

Varje fastighetsinnehavare och tillverkare har ett ansvar att föra problemavfall till 

en avfallsanläggning eller en uppsamlingsplats. 

Det finns anläggningar i kommunerna dit problemavfall och återvinningsbart avfall 

kan föras. Omhändertagande administreras och sköts av det av kommunerna och 

landskapet samägda bolaget Ålands Problemavfall Ab (ÅPAB). 

A vgiftema för problemavfall skall fastställas av landskapsstyrelsen. I praktiken tas 

avfallet om hand genom kommunens och ÅPAB: s försorg till en kostnad av ca 125 mk, 

utslagen per hushåll och år. ÅPAB debiterar endast kommuner och företag, inte 

enskilda. Ca i.350.000 mk betalas årligen av kommunerna till ÅPAB varav ca 800.000 

avser hantering av problemavfall som härrör från enskilda hushåll. Återstående belopp 

avser i huvudsak återvinning och sortering av hushållsavfall. 

ÅP AB är ett av landskapet och kommunerna helägt aktiebolag som har tre 

ändamål. ÅP AB skall således: 

1. motta, förvara, hantera och oskadliggöra problemavfall och skrotfordon 

i enlighet med bestämmelserna i renhållningslagen, 

2. organisera och handha sorteringen och återvinningen av återvinningsbart 

avfall i landskapet, med undantag av matavfall och annat organisl<t 
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avfall som kan återvinnas eller komposteras, samt kan 

3. informera och bistå med råd och anvisningar i frågor som :rör pro

blemavfall och andra med bofagets verksamhet förknippade frågor. 

Initiativ från Föglö kommun 

Föglö kommun har i e11 skrivelse av den 20 september 1993 föreslagit att ren

hållningslagen skall ändras så att kommunerna kan uppbära en allmän renhållnings

avgift "för omhändertagande och skötsel av avfallshanteringen" från samtliga fastig

heter även i glesbygder. Avgiften skulle avse såväl hushållsavfalls- som problem

avfallshantering. 
Med anledning av skrivelsen har frågan om en allmän renhållningsavgift varit på 

remiss till bl.a. samtliga kommuner. Remissen har besvarats av tolv kommuner samt 

av ÅPAB: 

1. Fem kommuner har inte ansett att det finns någon orsak att ändra 

lagstiftningen så att kommunerna måste sköta transporten av hushålls

avfäll från glesbygden, i vart fall inte för närvarande. Bl.a. framhålls 

att en allmän renhålJningsavgift inte främjar avfällssortering; 

2. Fyra kommuner är odelat för att en allmän renhål1ningsavgift införs 

som omfattar såväl tätort som glesbygd. Bl.a. framhålls att uppgärandet 

av avgifter förenklas samt att det medger en mer samordnad och 

rationell avfallshantering vilket kan sänka de totala kostnaderna för 

avfallshanteringen. 

3. Tre kommuner är för en lösning där en kommun inom sitt område kan 

införa en oh1igat01isk avfällsavgift att omfatta såväl tätort som gles

bygd. Bl.a. framhålls att kommunernas situation och möjligheter att 

inom jämförbara ekonomiska ramar lösa hanteringen är olika. I vissa 

kommuner kan en sådan avgift dessutom vara negativ och bidra till en 

försämrad sortering. När frågan om en i landskapet samordnad av

fallshantering lösts bör denna fråga ha större aktuallitet. 

4. APAB anser att lagstiftllngen bör ändras i enlighet med Föglö komm

uns förslag. En allmän renhållningsavgift ger bättre möjligheter att styra 

avfallsströmmama och ordna avfallshanteringen på ett sätt som gör att 

alla som producerar avfall är med om finansieringen. Med en allmän 

renhållningsavgift kan dessutom återvinningen påskyndas och de av

fallsmängder som förs till deponi ytterligare minskas. 

3. överväganden 

En fortsatt ansvarsfull avfallshantering ställer allt större krav på kommunernas 

resurser. Av rationella och ekonomiska skäl måste kraven mötas med en mer sarnord-
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nad avfallshantering. Härigenom kan kostnaderna för avfallshanteringen ges en rättvis 

fördelning samtidigt som kostnaderna för enskilda hushåll blir rimligare. Härigenom 

undviks också sådana avgiftshöjningar som kan medföra att hushåll behandlar sitt avfall 

på ett mindre miljövänligt sätt. 

Med den föreslagna ändringen av renhållningslagen kan en kommun, till skillnad 
mot nu, med bindande verkan också mot fastighetsägare i glesbygd besluta att hus

hållsavfäll i regel skall hämtas och transporteras i kommunens regi. Att en kommun i 
sådant fäll dessutom kan besluta om allmän renhållningsavgift bereder vägen för en 

fortsatt utveckling av kommunernas avfallshantering och avgiftssystem samtidigt som 

hänsyn tas till kommunernas olika, förutsättningar att organisera hämtning och transport 

av allt hushållsavfall. Flera kommuner kan dessutom med stöd av lagens 7 § 3 mom. 

(jfr 19 §) besluta att fas:tställandet av en avfallsta.xa skall göras tillsammans i ett 

kommunalförbund. 

Även i ett system me:d allmän renhållningsavgift skall den som inte vill omfattas 

av sin kommuns hushållsavfallshantering på vissa grunder kunna befrias från 

anslutnings- och avgiftsskyldighet. Som skäl för en sådan befrielse kan godtas att en 

fastighet inte har avfall eller att avfallshanteringen lösts på något annat godtagbart sätt. 

Förslaget är utformat med beaktande av landskapsstyrelsens allegat av den 4 

februari 1993 med "riktlinjer för utökad återvinning vid avfallsupplagen i landskapet". 

I enlighet med dessa rikilinjer skulle kostnaderna för avfallshanteringen täckas av 

skattemedel eller genom uppbärandet av en renhållningsavgift. 

4. F'örsklgets ekonomiska och organisatoriska verkningar 

Ekonomisk verkan 

Förslaget har inte någon omedelbar ekonomisk verkan för landskapet. 

Förslaget kan i sig medföra omedelbara ökade kostnader för en kommun som 

beslutar att hushållsavfall även i glesbygd som regel skall hämtas och transporteras i 
kommunens regi. Flertalet kommuner måste sannolik1 till följd av ett sådant beslut 

komplettera sin avfallshanteringsorganisation med ytterligare transportlinjer och 

miljöstationer. Kostnadsökningar kan mötas med en utveckling av avgiftssystemet för 

renhållningen och med ett ökat kommunalt adminstrativt och praktisk samarbete. Ett 

främjande av kompostering av organiskt avfall som exempelvis matavfall, kan medföra 

en kostnadsbesparing genom att den totala avfällsmängden minskas. 

Om en kommuns fortsatta ansvarsfulla avfallshantering måste mötas med ökade 

renhållningsavgifter finns en risk att avgifterna i övermått belastar fastighetsinnehavare 

i tätort. Detta för att inte skapa en situation där fastighetsinnehavare i glesbygd till följd 
av höga deponeringskostnader behandlar sitt avfall på ett mindre miljövänligt sätt. Om 
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en kommun i sådant fall kan besluta om en allmän renhållningsavgift kan fastig

hetsinnehavama såväl praktiskt som ekonomiskt bli mer rättvist bemötta. 

Sådana ökade kostnader som följer av en fortsatt ansvarsfull kommunal avfallshan

tering kan på sikt och genom ett ökat kommunalt samarbete balanseras mot ·mindre 

kostnader för att återställa förorenad natur samt värdet av att ha en ren miljö. 

Organisatorisk verkan 
Förslaget har inte någon organisatorisk verkan för landskapet. 

Förslaget innebär sannolikt ett ökat arbete för en kommun som beslutar att även · 

hushållsavfall som inte härör från tätort skall transporteras till. behandlingsanläggning 

till den del inte de enskilda fastighetsinnehavama ges rätt att själv sköta transporten. 

Såväl det administrativa som det praktiska avfallshanteringsarbetet bör emellertid kunna 

rationaliseras genom ett ökat kommunalt samarbete. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 
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LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen om renhållning 

I enlighet med lagtingets beslut 

ändras 10 § 1 mom. 11 och 12 §§ landskapslagen den 8 januari 1983 om ren-

hållning (3/81) som följer: 

10 § 

Hushållsavfall är avfall som härrör frän hushåll. Varje kommun skall se till att 

hushållsavfall på fastigheter inom tätort transporteras till behandlingsanläggning. En 

kommun kan besluta att hushållsavfall som härrör från fastigheter utanför tätort~ och 

som inte i enlighet med 9 § 2 mom. återanvänds eller behandlas på varje fastighet} 

genom kommunens försorg skall transporteras till behandlingsanläggning. Annat avfall 

skall kommunen åta sig att trai1sportera till behandlingsanläggning om en fastighetsinne

havare begär det och åtagandet inte är oskäligt med hänsyn till omständigheterna. 

11 § 

När transporten av hushållsavfall till en behandlingsanfäggning i enlighet med 10 

§ 1 mom. skall skötas av kommunen har en fästighetsinnehavare rätt att själv sköta 

transporten endast om kommunen i enlighet med 10 § 2 mom. undantagit fastigheten 

från sådan transport. 

12 § 

För att främja en ändamålsenlig transport av avfall från fastigheter utom tätort till 

behandlingsanläggning bör en kommun, när transporten inte skall ske genom dess 

försorg, ordna erfordeHgt ai-ital avfällsinsamlingslinjer för omhändertagande av avfall 

med beaktande av behov och framförda önskemål från fastighetsinnehavare samt med 

beaktande av avtal med annan kommun. 

Mariehamn den 17 mars 1994 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

Lagberedningssekreterare Olle Ekström 
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LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslage:n om renhållning 

I enlighet med lagtingets beslut 

ändras 10 § 1 mom. 11 och 12 §§ landskapslagen den 8 januari 1983 om ren

hållning (3/81) som följer: 

GlUlamle lydelse 

10 § 

Varje kommun är skyldig se till att 
avfall som härrör från hushåll (hushållsav

fall) på fastigheter inom tätort forslas till 

behandlingsanläggning. Annat avfall skall 

kommun åtaga sig att forsla bort om fastig

hetsinnehavare begär det och åtagandet inte 

är oskäligt med hänsyn till omständigheter

na. 

11 § 
Inom tätort är fastighetsinnehavaren 

berättigad att själv ombesörja borttrans

porten av hushåUsavfall endast i det fall att 

kommunen i enlighet med 10 § 2 mom. un

dantagit fastigheten från den av renhåll

ningsrnyndigheten erbjudna bortforslingen. 

Föreslagen lydelse 

10 § 

Hushållsavfall är avfall som härrör 
från hushåll.. Varje kommun skall se till 
att hushållsavfäll på fästigbete:r inorn 

tätort transporteras till behandlingsan
fäggning. En kommun kan besluta att 
hushållsavfäll som härrör från fästig~ 

heter utanför tätort, och som ]inte i enlig

het med 9 § 2 mom. återanvänds eller 

behandlas på varje fastighet, genom 

kommunens försorg skall transporteras 

till behandlin.gsanfäggning. Annat avfall 

skall kommunen åta sig att transportera 
till behandlingsanläggning om en fastig

hetsinnehavare begär det och åtagandet inte 

är oskäligt med hänsyn till omständigheter

na. 

11 § 

När transporten av hushållsavfäll till 

en behandlingsanläggning i enlighet med 

10 § 1 mom. skall skötas av kommunen 
bar en fästighetsinuehavare rätt att själv 
sköta transporten endast om kommunen 
i enlighet med 10 § 2 mom. undantagit 

fastigheten från sådan transport. 
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Gällande lydelse 

12 § 
För att främja en ändamålsenlig bort

forsling av avfall från fastigheter utom 

tätort bör kommun med beaktande av be

hov, framförda önskemål från fastighets

inneha vare och möjligen ingånget avtal med 

annan kommun ordna nödigt antal avfallsin

samlingslinjer. 

Föreslagen lydelse 

12 § 

För att främja en ändamålsenlig 

transport av avfall från fastigheter utom 
tätort till behandlingsanläggning bör en 
kommun, när transporten inte skall ske 
genom dess försorg, ordna Eirfö:rdeligt 

antal avfallsinsamlingslinjer för omhän
dertagande av avfall med beaktande av 

behov och framförda önskemål från 
fastighetsinnehavare samt med beaktande 
av avtal med annan kommun. 




