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I framställningen föreslås att landskapslagen om renhållning ändras så att kommun med 

bindande verkan även mot fastighetsägare i glesbygd skall kunna besluta att hämtning och 

transport av hushållsavfall till behandlingsanläggning som regel skall ske genom kommu

nens försorg vilket möjliggör för kommunerna att besluta om en allmän renhållningsavgift 

för alla hushållsfastigheter i kommunen. 

Utskottets förslag 
Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag med vissa kommentarer. 

UTSKOTTETS SYNPUNl~TER 

Allmän motivering 
Enligt utskottets åsikt bör alla beslut rörande avfallshanterh1g syfta till att minska 

avfallsmängden. Genom sortering med åtföljande återvinning eller kompostering reduceras 

den del av avfallet som måste omhändertas på våra soptippar. 

Utskottet noterar att förslaget i framställningen enbart tar sikte på transporten av avfall 

från hushåll i glesbygd. För att den obligatoriska renhållningsavgift som möjliggörs genom 

förslaget inte skall motverka syftet att nedbringa avfallsmängden, bör kommunerna vid 

fastställande av avgiften, i enlighet med renhållningslagens 19 §,fastställa sådana grunder 

för avgiften att en minskning av avfallsmängden stimuleras. Avgifterna bör enligt 

utskottets mening differentieras så att t.ex. fastigheter med kompostering av hushållsavfall 

får en lägre avgift eller så att avgiften relateras till avfallets vikt eller volym. 

Utskottet betraktar möjligheten till obligatorisk renhållningsavgift som ett steg i riktning 

mot en samordnad avfallshantering i landskapet. Erfarenheter från andra håll visar 

nämligen att obligatorisk renhållningsavgift i praktiken utgör en förutsättning för större 

satsningar på miljöanpassat avfallsomhändertagande. 

Med tanke på att synen på avfallshanteringen avsevärt förändrats under de senaste åren 

kommer det enligt utskottets mening inom en relativt snar framtid att bli nödvändigt med 
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en omfattande översyn av lagstiftningen rörande renhållning. 

Detaljmotivering 

10 § Utskottet föreslår endast en mindre språklig ändring. 

Vidare noterar utskottet att paragrafen inte skiljer mellan sådant hushållsavfall som är 

problemavfall och annat hushållsavfall. I renhållningslagens 14 § finns det dock särskilda 

bestämmelser gällande problemavfall vilka tar över de allmänna reglerna i 10 §. 

12 § Ändringen sker i förtydligande syfte. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 23 mars 1994 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över 

framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Anders Eriksson, lagberednings

sekreteraren Olle Ekström och vatteningenjören Bror Johansson. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Karl-Göran Eriksson, viceordföranden 

Nordman, ledamöterna Beijar, Englund och Holmberg. 

UTSKOITETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget antar det i framställ

ningen ingående lagförslaget i följan

de lydelse 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen om renhållning 

I enlighet med lagtingets beslut 

ändras 10 § 1 mom. 11och12 §§ landskapslagen den 8januari1981 om renhållning 

(3/81) som följer: 

10 § 

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

hushållsavfall från fastigheter inom tätort transporteras till behandlingsanläggning. En 

kommun kan besluta att hushållsavfall som härrör från fastigheter utanför tätort, och som 
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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 transportera till behandlingsanläggning om en fastighetsinnehavare 

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

11 § 

(Lika som i framställningen). 

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 erforderligt antal avfallsinsamllngslinjer för omhändertagande av avfall med 

beaktande av behov och framförda önskemål från fastighetsinnehavare samt med beaktande 

av avtal med annan kommun där sådant finns. 

Mariehamn den 25 augusti 1994 

Ordförande Karl-Göran Eriksson 

Sekreterare Susanne Eriksson 


