
1990--91-Lt·..;. Ls·framst~nrt+0/1989•90 jämtehemst~mot;nr 67·och·68/198§-89 samt 

30/1990'-'91··-Lu 

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

9/ 1990-91 med anledning av 

1) landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till land

skapslag om tillämpning i landskapet 

Aland av vissa riksförfattningar röran

de åtgärder mot förorening av luften, 

2) ltl Christina Hedman-Jaakkolas 

hemställningsmotion till landskaps

styrelsen angående beredning av luft

vårdslagstiftning för Åland, 

3) ltm Lasse Wiklöfs m.f 1. hemställ

ningsmotion till landskapsstyrelsen 

om lagstiftningsåtgärder för att ersät

ta tjockolja med miljövänligare bräns

len inom industri och färjtrafik samt 

4) ltm Sigvard Nordbergs m.fl. hem

ställningsmotion till landskapsstyrel

sen om upprättande av luftmätnings

stationer på Åland. 

Landstinget har den 21 september 1990 inbegärt lagutskottets yttrande över 

framställningen. Utskottet har i sammanhanget handlagt hemställningsmotionerna 

nr 67 och 68/ 1988-89, vilka remitterades till utskottet den 22 mars 1989 samt 

hemställningsmotionen nr 30/ 1990-91, som remitterades till utskottet den 23 

november 1990. Utskottet, som hört t.f. lagberedningschefen Lars Karlsson, 

landskapsveterinären Mikael Karring, fiskeriintendenten Carl Storå, miljövårds

sekreteraren Maria Granlid från Mariehamns stad, ledande veterinären Rauli 

Lehtinen från Alands folkhälsoförbund samt verkställande direktören för Alands 

kraftverksaktiebolag Henning Lindströrr1, får härmed anföra följande. 

Framställningen nr 40/1989-90 

Landskapsstyrelsen föreslår att rikets 1uftvårdslag och luftvårdsförordning, vardera 

givna 1982, genom en blankettlag skulle antas att gälla även i landskapet. 

Luftvårdslagen avser att förebygga luftföroreningar. Den ålägger vissa verksam

hetsidkare skyldighet att anmäla verksamhet som medför risk för förorening av 

luften. På basen av dessa anmälningar har de övervakande myndigheterna rätt att 
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utfärda föreskrifter om exempelvis begränsning av utsläpp och olika skyddsåtgär

der. I luftvårdsförordningen finns närmare föreskrifter om vilka typer av verksam

heter som föranleder skyldighet att lämna anmälan. Lagen medger även möjlighet 

att meddela allmänna anvisningar och föreskrifter för förebyggande av förorening 

av luften. Genom den föreslagna blankettlagen skulle dels landskapsstyrelsen, dels 

kommunerna åläggas uppgifter i fråga om luftskyddet. 

Huvuddelen av de luftföroreningar som berör Åland är av gränsöverskridande natur. 

De härrör således från källor som ofta befinner sig på långt avstånd från Åland och 

som inte påverkas genom lagstiftning eller andra åtgärder här. Ett intensifierat 

internationellt samarbete pågår dock i avsikt att kontinuerligt minska de gräns

överskridande luftföroreningarna och deras skadeverkningar. 

Utsläpp av olika luftförorenande ämnen förekommer likväl i viss omfattning också 

på Åland. De viktigaste lokala luftföroreningskällorna är biltraf iken, fartygs

trafiken, uppvärmningen av bostäder samt kraftverks- och fjärrvärmeanläggningar. 

Däremot förekommer inte luftföroreningar från industrier i nämnvärd omfattning i 

landskapet. Utskottet har haft tillgång till en utredning (H.Beckman 1989) som 

försökt kartlägga de viktigaste utsläppen av luftföroreningar på Åland år 1988. 

Utredningen har beräknat att utsläppsrnängderna från fartygstrafiken, biltrafiken 

och energiproduktionen (hushållsuppvärmning och fjärrvärme) uppgår till följande 

värden räknat i ton/år: 

Fartyg Fordon Energi Summa --
Koloxid 574 1344 242 2160 

Kolväten 233 206 24 463 

Kväveoxider 1418 389 97 1904 

Svaveloxider 1456 I.~ 1 362 1859 

Partiklar 80 14 94 

Som ovan framgått skall vissa verksamhetsidkare göra en i luftvårdslagen föreskri

ven anmälan om verksamhet som medför risk för förorening av luften. Sådan 

anmälan skulle på Åland riktas till landskapsstyrelsen som har möjlighet att 

meddela närmare föreskrifter om begränsning av utsläpp, om skyddsåtgärder och 

dylikt. Luftvårdsförordningen anger 20 sådana verksamheter där anmälan skall 

göras. Endast i två fall torde anmälningsskyldigheten för närvarande vara tillämplig 

i landskapet, nämligen i fråga om kra:J:tverk eller pannanläggningar vars bränsle

effekt överstiger 5 megawatt samt stenkrossar och asfaltstationer. Av de ovanan-
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givna största luftföroreningskällorna på A.land skulle således endast utsläppen från 

kraftverket och vissa fjärrvärmeanläggningar kunna regleras via det i luftvårdslag

stif tningen föreskrivna anmälningsförfarandet. 

Inom A.lands kraftverksaktiebolag bedrivs kontinuerligt åtgärder i avsikt att 

nedbringa luftföroreningarna från kraftverket och till det knutna värmeverksan

läggningar. Bolaget har övergått till en olja med en svavelhalt om 1,7 procent mot 

tidigare 2,6 procent och bedriver förhandlingar och tekniska utredningar i avsikt 

att övergå till en olja med en svavelhalt om 0,2 procent. Kraftverkets anläggningar 

kan som ovan framgått komma att underlyda den nu föreslagna luftvårdslagstift

ningen, vilket ger landskapsstyrelsen möjlighet att kontrollera utsläppen och ställa 

olika krav i avsikt att förbättra lutt'skyddet. I riket träder den 1 januari 1991 ett 

nytt statsrådsbeslut i kraft (FFS 890/87) som skärper kraven i fråga om tillåtna 

utsläpp från kraftverk och pannanläggningar som använder tung brännolja. Beslutet 

är utfärdat i stöd av 9 § luftvårdslagen som alltså ger landskapsstyrelsen motsva

rande möjligheter. 

I fråga om fartyg och bilar strävar man för närvarande till att via andra medel 

minska de miljöskadliga effekterna av utsläpp som härrör från dem. För biltrafi

kens del krävs obligatorisk katalytisk avgasrening på nya bilmodeller som 

importeras till landet eller ti11verkas här fr .o.m. år 1990 och på samtliga nya bilar 

fr .o. m. år 1992. 

Landstinget har den 19 september 1990 hemställt om initiativ till Finlands regering 

och i Nordiska ministerrådet om inskränkningar av och förbud mot distribution och 

försäljning av högsvavliga tjockoljor i de nordiska länderna. Finansutskottet har i 

sitt betänkande nr 12/ 1989-90 i detta ärende redogjort för vilka olika initiativ som 

tagits på det nordiska och internationella planet för att reducera luftföroreningar

na från fartyg. I betänkandet hänvisas även till de beslut om övergång till bränslen 

med lägre svavelhalt som olika rederier fattat samt till Mariehamns stads 

hamnordning som anger att passagerarfartyg i reguljär trafik fr.o.m. 1991 inom 

stadens hamnområde endast får använda bunkerolja med maximalt 0,5 procent 

svavelhalt. 

Utskottet finner det angeläget att man inom fartygstrafiken allmänt övergår till 

lågsvavligt bränsle men konstaterar samtidigt att frågan är beroende av tillgången 

till lämpliga miljövänligare bränslen och av prisutvecklingen för dessa produkter. 

Detta är en fråga som bäst kan lösas genom förhandlingar och andra övergripande 

åtgärder bl.a. på sätt som anges i finansutskottets betänkande. 
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Även om den omedelbara effekten av den föreslagna lagstiftningen för Ålands del 

torde bli relativt begränsad, kompletterar den enligt utskottets uppfattning be

stämmelser i hälsovårds-, byggnads- och trafiklagstiftningen som avser att 

motverka föroreningar av luften. Luftvårdslagstiftningen ger också landskapsstyr

elsen de formella möjligheterna att i särskilda fall utfärda anvisningar och 

föreskrifter. Vidare ges både landskapsstyrelsen och de kommunala myndigheterna 

ökade möjligheter att utöva tillsyn och övervakning över sådana verksamheter som 

kan medföra skada för luftmiljön. 

Utskottet konstaterar att den föreslagna lagstiftningen ställer ökade krav på 

landskapsförvaltningens möjligheter att handlägga luftvårdsärenden, vilka ofta är 

av den karaktären att särskild sakkunskap krävs. Det är därför nödvändigt att 

landskapsstyrelsen ser över dels den interna organisationen inom denna sektor, dels 

resursbehovet. Ett utökat samarbete med berörda riksmyndigheter kan även bli 

nödvändigt. Utskottet utgår från att dessa frågor behandlas i samband med den 

pågående utredningen om miljöfrågornas skötsel inom landskapsförvaltningen. 

Med beaktande av luftvårdsfrågornas speciella karaktär är det enligt utskottets 

åsikt knappast ändamålsenligt att varje kommun inrättar en särskild nämnd för 

uppgiften. I stället borde man sköta frågorna via interkommunalt samarbete. Vissa 

frågor av luftvårdskaraktär handläggs redan nu av de under Ålands folkhälsoförbund 

lydande hälsonämnderna. Kommunerna borde därför i första hand inrikta sig på att 

samarbeta inom folkhälsoförbundets ram, vilket dock förutsätter närmare övervä

ganden och eventuellt även ändringar i den lagstiftning som reglerar folkhälsoför

bundets verksamhet och i förbundets grundstadga. 

Utskottet tillstyrker sålunda det i framställningen ingående lagförslaget. De 

mindre ändringar utskottet föreslår är av justerande karaktär. Ledamoten Anders

son har anfört att lagförslaget borde förkastas och har till betänkandet fogat 

reservation. 

Hemställningsmotionerna 

Motion nr 67I1988-89 

I motionen föreslås att landstinget skulle hemställa om att ett förslag till 

luftvårdslagstiftning bereds och överlämnas till landstinget. Med hänvisning till den 

av landskapsstyrelsen överlämnade framställningen, som utskottet tillstyrker, före

slås att motionen förkastas. 
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Motion·nr 68/1988•89 

I motionen föreslås att landstinget skulle hemställa om skärpt lagstiftning för att 

svavelbemängd tjockolja skall ersättas av miljövänligare bränslen inom landbaserad 

industri och färjtrafiken. 

Utskottet hänvisar till att motionens syften delvis förverkligas genom det förelig

gande förslaget till luftvårdslagstiftning. Landstingets hemställan den 19 septem

ber 1990 verkar i samma riktning. Också andra åtgärder som främjar övergång till 

miljövänligare bränslen har, som ovan redovisats, förverkligats eller påbörjats. På 

dessa grunder föreslår utskottet att motionen förkastas. 

Motion nr 30/ 1990-91 

I motionen föreslås att landstinget skulle hemställa om att minst tre luftmätnings

stationer upprättas på Åland och att resultaten från mätningarna publiceras på ett 

lättillgängligt sätt. 

Sedan några år tillbaka upprätthåller Meteorologiska institutet i samarbete med 

landskapsstyrelsen en luftmätningsstation som är placerad i anslutning till Guttorps 

fiskodlingsanstalt och som sköts av personalen där. Stationen mäter bl.a. nedfall av 

svavel och olika partiklar och fungerar som en länk i en större kedja av stationer i 

Norden. Utskottet finner det viktigt att man även på Åland insamlar uppgifter om 

luftföroreningar som grund för olika åtgärder, bl.a. sådana som den föreslagna 

luftvårdslagstiftningen föreskriver. Utskottet har dock erfarit att inrättande av 

flera mätstationer i landskapet inte är påkallat med tanke på behovet av att få ett 

mera tillförlitligt utgångsmaterial för luftanalyser. Signifikanta skiljaktigheter 

mellan olika delar av landskapet torde i detta avseende inte förekomma. Motio

närernas förslag skulle dessutom medföra tilläggskostnader medan mätningar vid 

Guttorp kan bedrivas i anslutning till övrig verksamhet där. 

De mätningsresultat som publiceras föreligger i huvudsak i form av olika sifferta

beller. De utgör framför allt arbetsmaterial för myndigheter och specialister. När 

När landskapsstyrelsen börjar handlägga luftvårdsärenden kommer detta att redovi

sas i landskapsstyrelsens förvaltningsberättelse. I anslutning härtill borde även 

uppgifter från luftmätningarna av större allmänt intresse publiceras. 

På basen av berörda synpunkter föreslår utskottet att motionen förkastas. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 
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att det i landskapsstyrelsens fram

ställning ingående lagförslaget måtte 

antagas med följande ändringar: 

Landskapslag 

om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder 

mot förorening av luften 

(Ingressen lika som i framställningen). 

1 § 

Med de avvikelser som anges i denna lag skall följande riksförfattningar 

tillämpas i landskapet Åland: 

1) luftvårdslagen den 25 januari 19 82 (FFS 67 /82) .2S.h 
2) luftvårdsförordningen den 24 september 1982 (FFS 716/82). 

(2 och 3 mom. lika som i framställningen). 

2 § 

De förvaltningsuppgifter som enligt i 1 § 1 mom. angivna författningar 

ankommer på statens myndigheter skall i landskapet handhas av landskapsstyrelsen 

såvitt fråga är om uppgifter som faller inom landskapets behörighetsomräde. I 

landskapet förs ett register i vilket antecknas de uppgifter som i enlighet med 27 § 

luftvårdslagen behövs för planering, övervakning och forskning avseende luftföro

reningar. Luftvärdsdelegation som avses i 28 § luftvårdslagen ti11sätts inte i 

landskapet. 

(2 mom. lika som i framställningen). 

3 § 

För handhavande av de uppgifter som enligt denna lag åligger kommun kan 

tillsättas en särskild nämnd eller besJ:utas att uppgifterna anförtros annan nämnd. 

Om ingen särskild nämnd tillsatts eller uppgifterna inte anförtrotts annan nämnd 

skall uppgifterna handhas av kommunstyrelsen. 

(2 och 3 mom. lika som i framstäl!ningen). 

f+ - 5 §§ 

(Lika som i framställningen). 
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6 § 

Denna lag träder i kraft den l·juH.1991·~ 

Utskottet föreslår vidare 

samt 

Mariehamn den 4 december 1990 

att Landstinget måtte förkasta hem

ställningsmotion nr 67 /1988-89, 

att Landstinget måtte förkasta hem

ställningsmotion nr 68/ 1988-89, 

att Landstinget måtte förkasta hem

ställningsmotion nr 30/ 1990-91. 

På lagutskottets vägnar: 

Gunnevi Nordman 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Nordman, viceordfö

randen Jan-Erik Lindfors, ledamöterna Andersson och Karlsson samt ersättaren 

Sal men. 



R E S E R V A T I 0 N 

Lagutskottet har beslutat att godkänna LS 
framställning nr 40 , med förslag till LL om 
tillämpning i landskapet Åland av vissa riks
f örf attningar rörande åtgärder mot förorening 
av luften. 
Undertecknad anser dock att en för åländska 
förhållanden särskilt anpassad luftvårdslag för 
Åland skall utarbetas och att framställningen 
därför borde förkastas. 

Mariehamn 12 december 1990 

,,,;~, ·'·/ ,//_..,,./j'r'nf '· !Z12{/i-1,,<., ~ .. ;J1- ., "'{/;.,,:,,;, .. ., ,. -z-,.. 

Karin Andersson 


