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'1978-79 Lt - Hemst.mot.nr 59 - Lu.
LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 30/1978-79 med
anledning av'landstingsman Lasse Wiklöfs hernställningsmotion angående framställning till
landstinget med förslag till avfallshanteringslag för Åland.
I

över ovannämnda hemställn.ingsmotion har landstinget inbegärt lagutskottets yttrande och får utskottet, som i ärendet hört lagberedningssekreteraren Börje
Wikström, i anledning därav vördsamt anföra följande.

i

Den 26 januari 1976 tillsatte landskapsstyrelsen en kommitte med uppdrag att
utarbeta förslag till landskapslag om avfallshantering. Denna kommitte färdigställde sitt betänkande i ärendet den 8 juni 1977 (Åländsk utredningsserie
1977:8). Därefter har betänkandet varit utsänt på rernissrunda till samtliga
kommuner ävensom till andra intresserade eller berörda parter. Under januari
månad 1978 inkom de sista utlåtandena till landskapsstyrelsen.
I riket gavs lagen om avfallshantering den 31augusti1978 (FFS 673/78). I
landskapet hade på i huvudsak grundvalen av kommittens betänkande utarbetats
ett förslag till framställning i ärendet, ett förslag som emellertid inte
såsom sådant omfattades av landskapsstyrelsen eftersom landskapsstyrelsen
inte hade ansett det möjligt att på Åland påföra landskapet uppgifter i vidare
omfattning än staten åtagit sig uppgifter i riket. På grund härav, men möjligen även för att vissa utlåtanden i ärendet varit kritiska på några punkter,
hade landskapsstyrelsen i december 1978 fattat beslut om att lagförslaget av
lagberedningen tillsammans med företrädare för beredningskommitten skulle överses och ånyo bearbetas. Enligt inhämtade upplysningar skulle förslaget till
avfallshanteringslag för Åland numera ha tilldelats en hög prioritet på lagberedningsbyråns arbetsschema.
Under hänvisning till ovanstående och för att understryka behovet av att snarast möjligt få fram till landstinget ett förslag till avfallshanteringslag,
har lagutskottet med omfattande av motionens syftemål, beslutat föreslå
att Landstinget skulle hemställa hos landskapsstyrelsen att arbetet med beredningen av förslaget till avfallshanteringslag för Åland
skulle påskyndas så att lagförslaget snarast
möj :igt {ft~ yr;t~gas land,s,tinget.
Mariehamn den 16 mars 1979.
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Jan-Erik Liliidfors c
ordförande.

Närvarande i utskottet:ordföranden Lindfors,viceordi'Öranden Andersson samt ledamöterna Karlsson och Sundberg.
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