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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 18/ 1990-91 med anledning a V land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskaps

lag om tillämpning i landskapet Aland 

av vissa riksförfattningar rörande åt

gärder mot förorening av luften. 

Stora utskottet har i ärendet mottagit lagutskottets betänkande nr 9I1990-..91. 

Utskottet har behandlat ärendet och får härmed anföra följande. 

Utskottet har omfattat lagutskottets· förslag att rikets luftvårdslag och luftvårds

förordning bringas i kraft i landskapet. Lagstiftningen kompletterar bestämmelser i 

hälsovårds-, byggnads-, trafik- och övrig lagstiftning som avser att förebygga 

föroreningar av luften. 

Såsom av lagutskottets betänkande framgår torde den föreslagna lagstiftningen i 

landskapJt endast vara tillämplig i fråga om kraftverket, vissa fjärrvärmeanlägg

ningar, stenkrossar och asfaltstationer. Av de viktigaste lokala !uftföroreningskäl

lorna skulle inte biltrafiken eller fartygstrafiken beröras av lagstiftningen, inte 

heller uppvärmningen av bostäder i övrigt än beräffande fjärrvärmeanläggningarna. 

Anmälningsskyldigheten enligt luftvårdslagstiftningen gäller industriell och därmed 

jämförbar verksamhet som har särskild betydelse för 1uftvården i riket. Lagstift

ningen är inte särskilt väl anpassad till förhållandena i landskapet med från riket 

avvikande verksamhetsformer. 

Utskottet anser det vara angeläget att de lokala luftföroreningarna förebyggs 

genom en till de åländska förhållandena bättre anpassad luftvårdslagstiftning. I 

betänkandet ingår ett förslag till hemställan härom. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 
'.;!. 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

i enlighet med lagutskottets förslag. 



Utskottet föreslår. vidare 

.. ·I 
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Mari,eh~mn den 10 januari 199~ ·' 

att Landstinget mätte hemställa om 

att landskapsstyrelsen inkommer med 

förslag till luf tvårdslagstif tning som 

anpassats till de i landskapet rådande 

förhållandena. 
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På stora }ltskottets yägn'ilr: 
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Lasse Wiklöf 

ordförande 

..... -\ 

Pehr Karlström 

sekreter.are 
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Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Wiklöf, ledamöterna 

Björling, Holmqvist, Hägg.q!om, Mattsson, Nordberg, Salmen, Sundberg och Wil

he~p(l$.Sal)lt ersättaren Liqpemc;m. 
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