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LAGUTSKOTTETSBETÄNKANDEnr 

32/1990-91 med anledning av 

republikens presidents framställning till 

Ålands landsting om regeringens 

proposition med förslag till lag om 

godkännande av vissa bestämmelser i 

Baselkonventionen om kontroll av 

gränsöverskridande transporter och 

omhändertagande av riskavfall. 

Landstinget har den 13 september 1991 inbegärt lagutskottets yttrande över 

framställningen. Utskottet får härm_e.d anföra följande. 

Den i framställningen berörda konventionen syftar framför allt till att transporter av 

riskavfall mellan länder skail ställas under myndigheternas kontroll och till att sådant 

avfall inte exporteras till eller tran~porteras genom länder som saknar förutsättningar att 

omhänderta avfallet. Genom konventionen strävar man särskilt till att förhindra att 

uländer utnyttjas som mottagare av riskavfall. 

Bestämmelser om problemavfall finns för landskapets del i landskapslagen om 

renhållning (3/81). För omhändertagande av problemavfall har landskapsstyrelsen och de 

åländska kommunerna bildat ett bolag Ålands problemavfall Ab som omhändertar, 

mellanlagrar och till destruktion borttransporterar problemavfall. De hanterade 

mängderna är relativt små (se bl.a. lagutskottets betänkande nr 12/1989-90). Hanteringen 

av riskavfall berörs i lagstiftningen även i landskapslagen om tillämpning av vissa i riket 

gällande författningar rörande transport av farliga ämnen (34/76). 

Utskottet konstaterar att konventionens praktiska inverkan på förhållandena i landskapet 

torde bli begränsad. Några hinder för att landstinget skulle ge det begärda samtycket 

föreligger inte enligt utskottets bedömning. Utskottet konstaterar i sammanhanget att det 

efter konventionens ikraftträdande kan bli påkallat att komplettera landskapslagstiftningen 

om renhållning vad avser s.k. internationellt övervakat avfall och att definiera 

fartdskapsstyrelsens, µppgifter i fall att i konventionen avsedda transporter ay ,riskavfall 

kan komma,att -ber()ra Åland. 
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Med hänvisning till det ~f6rda får ~;skottet,~Ö;dsamt före~lå, 

i_ ~,i :, 

[ ;_~-l" . -, ·-:i_, 

att Landstinget måtte ge sitt samtycke 

till att lagen träder i kraft i landskapet 

Åland till de delar den nämnda 

konventionen innebär avvikelse från 

självstyrelselagen, under förutsättning att 

riksdagen antar lagen i oförändrad form. 

Mariehamwct~n)7 sep~mber 1991 .. 
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På lag~1t~;kottets vägnar: 
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Gun11evi ~ordman 

ordförande 
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Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 
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·,Närvaranq~ ;v~q ärendets avgörand~ behanqling: ordföranden Nordman, viceordföranden 

Jan-Erik Lindfors, ledamöterna Chrlster J~sson och Karlsso~ simt ersättar~n"H:ågghlom. 
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