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Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om renhållning ändras så att kommunerna 

påförs en skyldighet att utarbeta avfallsplaner. Ändringen föranleds av BES-avtalet. 

Utskottets förslag 

Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Utskottet konstaterar liksom landskapsstyrelsen att den europeiska integrationsprocessen medför 

nya krav på avfallshanteringen. De åländska kommunala hälsovårdsnämnderna har redan, 

enligt vad utskottet fått erfara, i stor utsträckning anpassat sina krav gällande nya renhållnings

anläggningar till EG:s direktiv. Enligt utskottets åsikt utgör planering av renhållningsverksam

heten en förutsättning för att kommunerna skall kunna uppfylla dessa nya krav varför utskottet 

omfattar landskapsstyrelsens förslag till ändring av landskapslagen om renhållning så att 

kommunerna påförs skyldighet att utarbeta avfallsplaner. 

Omhändertagandet av den ständigt ökande avfallsmängden är enligt utskottets mening en både 

stor och angelägen fråga. I sin planering bör kommunerna därför eftersträva långsiktiga och 

bra lösningar på avf allshanteringsproblemen vilket i allt större utsträckning kommer att kräva 

samarbete över kommungränserna. Utskottet anser att landskapsstyrelsen i egenskap av ledande 

och övervakande myndighet har ett stort ansvar i fråga om samordningen mellan kommunerna. 

En samordning torde därtill på sikt var det mest ekonomiskt försvarbara om man vill 

åstadkomma planer med bärvidd långt in i framtiden. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Landstinget har den 11 november 1992 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över 

framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört vikarierande lagberedningschefen Lars Karlsson, lagberednings

sekreteraren Lotta Wickström-Johansson, verkställande direktören för Ålands problemavfall 



~·'Ah Christian Nordas och verkställande direktören för Ålands Renhållnings Ah In~mar 
Wikman. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Isaksson, viceordföranden Nordman samt 

ledamöterna Englund, Holm berg och Häger. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda får utskottet föreslå 

Denna lag träder i kraft den 1 april 1993. 

Mariehamn den 24 november 1992 

På social- och miljöutskottets vägnar: 

Ordförande 

Sekreterare 

att landstinget måtte anta lagförslaget 

oförändrat, dock så att ikraftträdelsebes

tämmelsen erhåll~r följande lydelsei. 

Lennart Isaksson 

Susanne Eriksson · 

.·i 


