
STORA UfSKOTIETS BETÄNKANDE nr 30/1979-80 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till 

landskapslag om hantering av avfall och där~ 
till anslutna lagar. 

Stnra utskottet har fått mottaga lagutskottets betänkande nr 23/1979-80 

och får efter behandling av ärendet vQt,dsamt framhålla följande. 

Utskottet har konstaterat att den omfattande och utdragna beredning som 

föregått utskottsbehandlingen har visat ärendets komplicerade och svår

lösta karaktär. Till detta har icke m1nst bidragit den omständigheten, 

att man i en.enda lag infört icke blott stadganden rörande behandlingen 
av vanligt avfall, utan även bestärrrnelSer om så svåra områden som hante

ringen av problemavfall och nedskrotning av skrotfordon. I riket har man 
som känt en skild lagstiftning beträffande sistnämnda område och även 

uttalat önskemålet orn en skild lagstiftning för hanter:ingen av problem

avfall. 

Sett mot denna bakgxund bör det i sista hand av landstingets lagutskott 

utarbetade förslaget anses som väl genomtänkt, icke minst då man däri 

kan skönja en strävan att i görligaste mån undvika införandet av en allt

för långt gående byråkrati, som lätt kunde ha blivit följden, och i stäl
let giva icke blott den enskilda medborgaren och de verksanma företagen 

utan också kommunerna möjlighet att, såsom hittills varit fallet, för~ 

söka sköta vissa renhållningsuppgifter i egen omgivning. Utskottet har, 

vid övervägande av olika alternativ, därför enhälligt stannat för att 
lägga lagutskottets förslag till grund för sin behandling. 

Att utskottet det oaktat föreslår en hel del ändringar i lagtexten har 

:inte så mycket med sakliga omvärderingar att göra, utan beror i betydan

de grad på att regeringen så sent som i maj innevarande år avlåtit en 
propositiö1J11~Jd förslag till ett flertal ändringar och nya stadganden i 

riksla~en. Dessa stadganden emotser regeringen att skall kunna träda i 

kraft ännu detta år. Utskottet har vid.utvärderingen av de nya förslagen 

ftmnit det vara till fördel för den egna renhållningslagen att redan i 

detta skede observera desanJna. och taga med stadganden som faller under 

vår lågstiftningsbehörighet och som förr eller senare ändå korrnner att 

ingå i lagen. 
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Vad i övrigt gäller de av utskottet föreslagna ändringarna är dessa, 

på något undantag när, av fonnellt eller redaktionellt slag. För åskåd

ligheten och för att underlätta den fortsatta behandlingen av de olika 
lagförslagen har utskottet låtit utskriva hela lagtexterna. 

Av sakliga ändringar av mera principiell betydelse bör stadgandet i 8 § 

1 mom. frrunhållas. I likhet med lagutskottet har åsikterna här gått i 

sär. En majoritet i utskottet (v.ordf.Jansson, Andersson, Dahlen, Eriks~ 

son, Helling, Nils Jansson och Sven-Olof Lindfors) har, med bl.a. hän

visning till kommunernas redan visade vilja och förmåga att kunna taga 

hand om den vanliga avfallshanteringen och till de olika betingelser som 

föreligger för bl.a. skärgårdskomrnunerna, bestämt motsatt sig ett obliga-· 

torium i fonn av en av landskapsstyrelsen fastställd gemensam plan för 

utvecklandet och organiserandet av renhållningsverksamheten i landskapet" 

Härvid har även hävdats att en sådan bestämmelse.skulle innebära ett för 

långt gående intrång i den kommunala självbestämmanderätten. En minoriter 

(ordf. Häggblom, Sundlöf och Öberg) har åter vidhållit lagutskottsmajod 

tetens förslag och påpekat att i en dylik renhållningsplan väl kan beak

tas såväl att varje kommun sköter renhållningen inom den egna korrnnunens 

gränser, som också särbestämmelser för glesbygden och tätorterna. Ett 

åläggande om samarbete från landskapsstyrelsens sida kan, såsom i para

grafens 3 morn. i lagutskottets förslag föreskrivs, förekorrnna endast om 

det prövas vara 'nödvändigt för ett ändamålsenligt handhavande av renh(t 1 l -

ningsuppgifterna och ett viktigt allmänt intresse det påkallar. Utskottet 
har till slut stannat för en lösning, som möjliggör en frivillig medver·"

kan till utarbetande av den åsyftade planen. 

Detalj~ötiveripg. 

-1..J.· Förutom en stilistisk ändring av 1 mom. har utskottet på grund av 

den lagproposition som onmämnes i allmänna motiveringen infört ett nytt 

andra moment, innebärande bestärrnnelse om att lagen icke skall tillämpas 

på hanteringen av radioaktivt avfall eller sprängänmesavfall, om vilken 

hantering särskilda stadganden finns bl.a. i lagen och förordningen om 

strålningsskyd.d och i lagstiftningen om explosiva äinnen. 

2. §. Bland definitionerna i denna paragraf har utskottet även infört -
den tidigare i 5 § intagna definitionen på skrotfordon, vilken defini-
tion överensstärmner med innehållet i rikslagen.om skrotfordon . 

.U· En omgruppering av momenten har gjorts för att tydligare understry

ka att definitionerna för bl.a. "tätort" gäller enbart vid tillämp

ningen av denna lag. 
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!_!. För att poängtera önskemålet om att återanvända avfallet har 

1 mom. utfonnats så att renhållningsverksamheten skall inriktas på 

ett sådant förfaringssätt • 

...i.i· Av orsak som ovan nämns beträffande 2 § har 2 mom. i 5 § omsti
liserats. 

6 §. I paragrafens 2 mom. har införts en kompletterande bestännnelse 

som klargör att renhållningsuppgifter även kan handhas av fastighets

innehavare. 

U ~- Den principiella inställningen till innehållet i detta lagrwn 

har redovisats i den allmänna motiveringen. Utskottets utformning 

kan delvis uppfattas som en kompromiss genom att möjligheten föreligger 

för de kommuner som så önskar att i samråd med landskapsstyrelsen ut
arbeta en gemensam plan för utvecklandet och organiserandet av renhåll
ningsverksamheten, om icke i hela landskapet så åtminstone inom vissa 

block, t.ex. fasta Ålands konmuner.1. Genom den nya utforming som 1 mom. 

erhållit och tillägget i följande moment har 3 mom. bortfallit. 

9 §. Paragrafens 2 mom. har förtydligats såvitt gäller möjligheten att - ' 

på själva fastigheten återanvända eller på annat sätt slutligt behandla 

avfall. 

10 §. De i 2 mom. angivna skälen för en icke ändamålsenlig bortforsling 
har ansetts vara angivna alltför begränsat, varför utskottet tillagt 

"annat sådant skäl". 

11 §. Stadgandet har omstiliserats för att understryka att dem fastig
heti;iägaren enlig~ !'St4ldgandet .iifnillkomffiämle; ir.ätten:; a:tt.tn$j.äiv.1 b.ortfotsJ;a 

h~~hå1ili:tavfåLb·11gfi'ii~1f eH.bå:rt ·i.n~irci t13 ~§fil :mom. angi~en tätort. 

12 §. Utformningen har föranletts av den ändring som 8 § genomgått. 

~· (14 §i Lu:s förslag). Stadgandet har i redaktionellt avseende 

omstiliserats. 

14 §. (13 §).Utskottet har ansett det påkallat, inte minst med tanke 

på eventuella fall i . .framtiden, att i överensstämmelse med regeringens 

lagändringsförslag ålägga producent av problemavfall att se till att 

avfallet blir hanterat enligt sin beskaffenhet. Därför skulle en sådan 

producent vara skyldig att märka avfallet och att lämna de uppgifter 

som behövs för transport och behandling. 
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I överensstämmelse med det förenämnda och regeringens förslag har 

ett nytt 2 mom. införts, där bl.a. föreskrivs att den som producerar 

problemavfall skall ,i likhet med vad som är fallet beträffande fastighets

ägare som står utanför avfallstransport, vara skyldig att själv ombe-

sörja bortforslingen och se till att den sköts på vederbörligt sätt. Dt•tta 

skulle vara av betydelse då den som producerar problemavfall inte sam

tidigt är fastighetsinnehavare. Den som utför transport av problemav

fall borde också själv vara ansvarig för problemavfall och återställa det 

till producenten om det inte tagits emot på den av producenten angivna 

behandlingsanläggningen eller uppsarnlingsplatsen. 

15 §. (13 §) Är ny och utgör 3 mom. i den tidigare 13 §.Innehållet har 

dessutom kompletterats med ett förtydligande. Sista mom. i den tidigare 

13 § har bortfallit såsom överflödigt. 

16 §. (15 §) Har omstiliserats dels genom att 1 och 2 morn. sanunansla

gits och dels genom införandetav ett nytt 2 mom. enligt regeringens för

slag. Enligt detta stadgande framställs krav på att avfallet skall be

handlas på vederbörligt sätt även i det fall att på fastigheten behandlas 

avfall som uppkommit annorstädes. 

l?_j_. (16 §) En komplettering av grunderna för bestämmande av renhåll·

ningsavgiften har gjorts i överensstämmelse med regeringens lagändrings

förslag. Som motivering härför anföres, att trots att man genom kommu

nala bestämmelser rörande avfallshanteringen gradvis kan utjämna de skill

nader i förhållanden som råder mellan olika fastigheter vid insamling och 

lastning av avfall, kan dessa skillnader icke helt avlägsnas. Därför 

borde såsom grund vid bestämmandet av renhållningsavgiften även kunna 

beaktas sådana omständigheter ifråga om enskild fastighet som i insam

lings- och lastningsskedet avsevärt påverkar transporten i ekonomiskt 

avseende. Hit hör den insamlingsmateriel som kommunen tillhandahåller 

då den har ordnat avfallstransporten. 

18 §. (17 §) Paragrafens 2 mom. har omstiliserats varjämte erläggande 
av där nämnda avgifter gjorts obligatoriskt för producenten. Sista satsen 

har strukits såsom överflödig. 

20 §. (19 §) I sak har paragrafen ändrats såtillvida att tiden för 

framställande av anmärkning har,efter omröstning i utskottet, förlängts 

från sju till fjorton dagar för att ge den betalningsskyldige tillräck

lig tid för granskning av debiteringen och för avfattande av skriftlig 

anmärkning. Utskottet har också funnit det sakenligt att flytta första 

meningen i följande paragraf till slutet av denna, varjän1te en omsti
lisering av stadgandet gjorts. 
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23 §.(22 §)Paragrafen har i sak sannna innehåll som tidigare, men har 

till vissa delar omstiliserats, varjämte hänvisningen korrigerats med 

hänsyn till den omparagraf ering som ägt rum. 

24_1. (23 §)Stadgandet har kompletterats med en bestämmelse som gör 

det möjligt för senast antecknad ägare eller innehavare av avregistre
rat motorfordon att styrka överlåtelse av fordonet till någon aru1an. 

Denne ikläder sig då ägarens skyldighet visavi skrotfordonet. Andra 

momentet i paragrafen har fått utgå med hänvisning till definitionen 

i 2 § 3 mom. Utskottet har ej, såsom lagutskottet i sitt förslag till 

25 §, ansett det påkallat att införa ett stadgande om övergången av 

äganderätten till skrotfordon som förts till.uppsamlingsplats, enär 

ett sådant fordon genom åtgärden bör anses såsom övergivet och behand
las såsom sådant. 

26 §. Landskapet har enligt självstyrelselagen möjlighet att bestännna 

vissa avgifter som härflyter från förvaltningen. Sådana avgifter kan 

emellertid komma i fråga under vissa betingelser. Då sk~otningsavgif

ten i detta avseende är svårbedömbar har utskottet, i likhet med vad 

som är fallet i landskapsstyrelsens framställning, ansett det lämpli

gast att intaga bestämmelse om denna avgift i motorfordonslagen och i 

renhållningslagen endast hänvisa till detta sakförhållande. Av denna 

orsak har också en omstilisering gjorts i följande paragraf. 

~· Stadgandets första mening i lagutskottets förslag är i sak lika

lydande med innehållet i 19 § i rikets lag om flyttning av fordon och 

nedskrotning av skrotfordon, likväl med den skillnaden att rikslagen 

avser fordon i allmänhet, främst med tanke på flyttning av sådant for

don. Den andra meningen gäller enbart skrotfordon, varför utskottet har 

ansett det tillfyllest att taga med endast detta stadgande. Som känt 

tillhör lagstiftningen om hittegods rikets behörighet. 

7 kap. En omdisponering av paragraferna i detta kapitel har verkställts, 
varjämte 40 § i lagutskottets förslag utgått på grund av den lydelse 

8 § 1 morn. erhållit. Med tanke på skrotfordon med okänd ägare som före 

lagens ikraftträdande finns övergivna i naturen, har utskottet föresla

git införandet av en ny 42 §. Stöd för en sådan åtgärd har utskottet 

funnit i 22 § 2 mom. i lagen om flyttning av fordon och nedskrotning 

av skrotfordon, som föreskriver att sagda lag "i tillämpliga delar 

skall lända till efterrättelse" även i fråga om sådana fordon vilka 

flyttats och upplagrats före lagens ikraftträdande. 
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~torfordonslagen: 

86 §. Av skäl som tidigare angivits beträffande 26 § renhållningslagen 

har lagutskottets förslag till stadganden för uppbärande av skrotnings

avgift och för bildarldet av en s.k. skrotbilsfond införts imabrfordons

lagen. Då avgiften kan variera med tanke på olika slag av fordon och 

även då fråga är om omregistrering av sådana)har landskapsstyrelsen 
tillagts rätt att icke blott fastställa avgiftens storlek utan också ce 
grunder som skall gälla för dess uppbärande. 

Utskottet önskar slutligen uppmärksamgöra landstingets justeringsutskott 

på att, med hänsyn till att lagtexten utskrivits flera gånger, lägga 

märke till språkbruket bland annat då det gäller användandet av 

numera brukligare korta verbformer. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 
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L a n d s k a p s 1 a g 

om renhållning. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

l kap. 

Inledande bestämmelser. 
1 §, 

Vid hantering av avfall skall bestämmelserna i denna lag iakttagas, 

an inte i annan lag annat föreskriv~. I fråga om renhållningen på gator 

samt p~ allmärma och enskilda vägar finns härutöver särskilda bestäm

melser. 

Denna lag tillämpas icke på hantering av radioaktivt avfall eller 

sprängämp.es~vf all . 

2 §. 
!vfed a v f a 1 1 avses i denna lag föremål eller ämne som är värde

löst eller av mindre värde och som inte längre används, dock inte växt

delar som k-varblivit vid skörd av gröda eller avverkning av skog. Obe

roende av värdet betraktas alltid såsom avfall föremål eller ämne som 

s31lllats i för avfall avsedd behållare eller på för avfall reserverad 

plats. 

Med p r o b 1 e m a v f a 1 1 avses avfall, som enligt av landskaps

styrelsen nännare utfärdade föreskrifter är att anse som särskilt miljö

farligt eller som på grund av sin giftighet eller annan särskild orsak 

är svårt att omhändertaga. 

Med s k r o t f o r d o n avses motorfordon, som är värdelöst eller 

av ringa värde och med beaktande av fordonets skick, den tid det stått 

på samma plats eller andra därmed jämförbara·omständigheter bör anses 

vara övergive~. 

Med r e n h å 1 1 n i n g avses uppsamling, förvaring, transport 

och slutligt omhändertagande av avfall. 

3 §. 
Med t ä t o r t förstås i denna lag område med fastställd stads

eller byggnadsplan och område där byggnadsförbud är i kraft för uppgö

rande av stads- eller byggnadsplan. 

Med f a s t i g h e t s i n n e h a v a r e förstås fastighetens 

ägare eller person som besitter fastigheten med nyttjanderätt. 

Med r e n h ~l 1 1 n i n g s m y n d i g h e t . : avses det organ som 

på k.onununs vägnar handhar de uppgifter som enligt denna lag ankommer 

på kommunen. 
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4 §. 
Renhållningen skall utföras så, att olägenhet från hälso- eller 

miljövårdssynpunkt inte uppkommer. (Uteslutn.) Verksamheten skall 

inriktas på att avfallet kan återanvändas eller nyttjas på annat lämp
ligt sätt. 

Utrymmen, behållare och andra anordningar för renhållningen skall 

vara så beskaffade och skall skötas på sådant sätt att olägenhet inte 
uppstår. 

5 §, 

Vad i denna lag stadgas om avfall gäller i tillämpliga delar mate

rial, som uppkommit i samband med byggnads-, rivnings- eller därmed 

jämförbar verksamhet och som inte är avsett att tagas till vara, även

som snö som genom plogning eller på annat sätt hopsamlats för transport. 
Vad om problemavfall stadgas gäller i tillämpliga delar även _:;kr~_!_

fordon. (Uteslu!.12·) 

2 kap. 

Förvaltrtirtgsuppgifter. 

6 §. 
Den högsta ledningen och övervalalingen av renhållningsverksamheten 

ankommer på landskapsstyrelsen. 

Envar konnnun skall inom sitt område ansvara för verkställigheten av 
renhållningsuppgifterna, såvitt detta inte ankommet på fastighetsinne-
havare. 

Renhållningsmyndigheten utövar den närmaste tillsynen över fullgö-· 

randet av de uppgifter som enligt denna lag ankonuner på enskilda. 

7 §. 
För handhavandet av de uppgifter som enligt denna lag ankommer på kom

mun kan tillsättas en särskild nänmd. Har ingen nämnd tillsatts, eller 

har sagda uppgifter inte anförtrotts någon annan nämnd, omhänderhas 

dessa av kommunstyrelsen. 
De uppgifter som enligt denna lag ankommer på konnnun får handhas 

samfällt av två eller flera kommuner. De i kommunallagen för landskapet 

Aland (5/80) för samarbete mellan konmu.1ller föreskrivna reglerna skall 
härvid följas. Landskapsstyrelsens tillstånd som avses i 77 § 2 mom. 

nämnda lag behöver dock inte inhämtas då två eller flera kommuner avta

.lat om nämnd för handhavandet av de uppgifter som enligt denna lag an

korrnner på konnnunerna. 
Vad i denna lag stadgas om kommun och konununala organ gäller vid 

samfällt handhavande av de i lagen förutsatta kommunala uppgifterna i 
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tillämpliga delar de organ som på de i samarbetet deltagande kommu

nernas vägnar handhar uppgifterna i fråga. 

8 §. 
För utvecklandet och organiserandet av renhållningsverksarnheten i 

landskapet kan konnnuner i samråd med landskapsstyrelsen utarbeta en 
gemensam plan .. Denna plan fastställes av landskapsstyrelsen, som J2! 
vil_l~or som anges A p~anen kan bevilja kommun lättnader i åtaganden 
enligt densamma. 

Om samverkan mellan landskapet och konnnunerna såvitt gäller omhänder

tagande, lagring, bearbetning eller andra åtgärder med avseende på pro-

åemavfall och skrotfordon skall överenskommelse träffas i särskilt avtal. 

Om sådan överens}\onnnelse i;nte kan åst.a~~orilmas, kan · landskapsstyrelsen 

efter konnnunernas hörande fastställa villkoren för detta samarbete. 

(Uteslutn.). 

3 kap. 

Hanter:,ing av avfall. 

U p p s a m 1 i n g o c h f ö r v a r i n g 

9 §. 
Med beaktande av de föreskrifter som utfärdats i stöd av 29 § skall 

envar fastighetsinnehavare ordna uppsrunling av avfall som härrör från 

hushåll eller uppkommer vid utövandet av näring eller därmed jämförbar 

verksamhet på fastigheten. 
Uppsamlat avfall, som inte återanvänds ell~ på annat sät.!._slut_lig!_ 

b.eh8;~dlas J2å .fas,t,i,gheten skall i väntan på bortforsling (uteslutn.) för
varas i behållare, i utrynune eller på plats som är lämpad för avfalls

förvaring. 

T r a n s p o r t 

10 §. 
Varje kommun är sRyklig se till att avfall som härrör från hushåll 

(hushållsavfall) på fastigheter inom tätort forslas till behandlings

anläggning. Annat avfall skall konnnun åtaga sig att forsla bort om fas
tighetsinnehavare begär det och åtagandet inte är oskäligt med hänsyn 

till omständigheterna. 
Qn bortforsling av hushållsavfall genom kommuns försorg inte kan 

anses ändamålsenligt på grund av besvärliga konnnunikationer, ringa an-

tal berörda fastigheter, (utesl.) obetydlig avfallsmängd eller av annat så
dant skäl, får kommunstyrelsen fatta beslut om att inte ombesörja trans-

porten av sådant avfall. 
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11 §. 

Inom tätort är fastighetsinnehavaren berättigad att själv ombe-

sörja borttransporten av hushållsavfall endast i det fall att kommunen 

~nligt 10 § 2 mom. undantagit fastigheten från den av renhållningsmyndig
heten erbjudna bortforslingen. 

12 §. 
För att främja en ändamålsenlig bortforsling av avfall från fastighe

ter utom tätort bör kommun med beaktande av behov, framförda önskemål 
från fastighetsinnehavare och möjligen ingånget avtal med annan kommun 

anordna nödigt antal avfallsuppsamlingslinj er. 

13 §. 

Är inte konnnun skyldig att ombesörja bortforslingen av avfall eller 

är fråga om sådan utom tätort belägen fastighet som inte har anslutits 

till av kommunen anordnad transportlinje, skall fastighetsinnehavaren se 

till att avfallet på lämpligt sätt forslas till avfallsbehandlingsan

läggning eller ti11 annan av renhållningsmyndigheten godkänd avlämnings
plats, såframt han inte enligt av renhållningsmynJigheten utfärdade 

generella föreskrifter får själv omhändertaga och oskadliggöra avfallet. 

14 §. 
Problemavfall skall på åtgärd av fastighetsinnehavare eller den 

som producerar sådant avfall och med iakttagande av härför utfärdade 

nännare föreskrifter transporteras till anvisad uppsamlings- eller be

hand1 ingsplats, såvida inte särskilt avtal om sådana transporter träf-· 

fats mellan f astighetsinnehavaren eller nroducente11 och renhållnings
myndigheten. 

Den som utför transport av Rroblemavfall skall ombesörja att ~vfallet 

transporteras till up12samlings- eller behandlingsplats som angivits 

av uppdragsgivar.en. Mottages inte avfallet på uppsamlings- eller be

handlingsplatsen, skall den som utför transporten återställa problemav

fallet till den som lämnat transpor._~uJ>Edrag_et. 

Skrotfordon skall på ägar.es försorg och ansvar transporteras till här·

för avsedd uppsamlingsplats. Kan ägaren av skrotfordon inte uppdagas 

eller har ägaren trots anmaning inte fullgjort sin skyldighet ansvarar 

kommunen för fordonets omhändertagande. 

15 §. 
Snö som hopsamlats för transport skall på väghållarens försorg omhän

dertas i enlighet med renhållningsmyndighetens anvisningar. 

Byggnadsavfall och rivningsmaterial ~är avsett att bortforslas 

skall på åtgärd av materialets ägare transporteras till av renhållnings

myndigheten anvisad plats. 
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S 1 u t 1 i g t o m h ä n d e r t a g a n d e 

16 §. 
Kommun skall ombesörja att avfall kan mottagas, lagras och oskad

liggöras eller på
4

annat ändamålsenligt sätt behandlas eller återanvändas. 

För sådan verksamhet skall kommun ombesörja att erforderligt antal för 

ändamålet anpassade anläggningar filli1s att tillgå. Motsvarande åtgärder 

beträffande .Problemavfall och ski~otfördon regleras genom avtal mellan 
lan~skapet och kommunerna. 

Om avfall från fastighet ej transporter.as ·till allmänna avfallsbe

handlingsplatser för behandling, skall fastighetsinnehavaren anordna 

vederbörlig behandl~n_g av avfallet. På sarilnla·sätt skall avfallsbehan~

lil}_gen anordna~, ~m inom fastigheten behandlas avfall som uppkonunit 

annorstädes. 

4 kap. 

Finansiering. 
R e n h å 1 1 n i n g s a v g i f t e r 

17 §. 

Konnnun får föreskriva att avgift (renhåll~ingsavgift) skall erläggas 

för sådan bortforsling od1 sådant slutligt omhändertagande av avfall som 

sker genom kommunens försorg enligt denna lag. Avgiften skall enligt 

korrnnunens bestämmande erläggas till kommunen eller till den som utför 

renhållningen. 

Renhållningsavgiften, som består av avgift för transport och 
for slutligt omhändertagande, kan sammanslås till en enda avgift. 

Allmänna grunder för bestämmande av renhållningsavgiften är av-

fallets art, beskaffenhet och 1nängd samt antalet avhämtningar. Såsom 

grunde;r får därj~te·beaktas de.omständigheter under vilka avfallet 

skall insamlas och lastas inom fastigheten samt användninge~ av kom

munens insamlingsmateriel. 

Såsom grund föt be.stämm~de av renhållningsavgiften får även beakta,:;_ 

transportsträcka;n,, om avfall~t ~nspörteras ~ avfallsbehållare som an
vänds för insamling eller eljest såsom enskild transport. 
Pör omhändertagandet av problemavfall skall erläggas särskilda avgifter 

som landskapsstyrelsen fastställer. 

B e t a 1 n i n g s s k y 1 d i g a 

l:!.J.· 
Fastighetsinnehavare från vars fastighet avfall forslas bort genom 

kommunens försorg är skyldig att erlägga avgift för såväl bortforsling 
som omhändertagande. Fastighetsinnehavare som själv ombesörjer bort

forslingen är skyldig att erlägga endast sistnämnda avgift. 
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Avgift för bortforsling och omhändertagande som uppbär$ för avfall 
som uppkonuner v:id annan än av fastighetsinnehavaren utövad näring eller 

jämförbar Vlllrksamhet skall- utan hinder. ay bes'tämmelser:na i 1 1ilöm. uppbäras 

~v veJ:ksalilhetsufövarert' (ut~slutn.) 

F a s t s t ä 1 1 e 1 s e o c h u p p b ö r d a v 

a v g i f t e r n a 

19 §. 

Det ankonuner på kommuns fullmäktige att antaga taxa som i detalj 

utvisar grtmderna för de avgifter som uppbärs för renhållning. 

20 §. 

För erläggande av renhållningsavgift, söm inte uppbärs enligt 21 §, 

skall till betalningsskyldig sändas (uteslutn.) betalningsföreläggande. 
med . uppgift om grunderna för avgifteA~r~lng mot föreläggandet ka~1 
göras hos renhållningsmyndigheten inom 14 dagar från dagen då föreläg

gandet mottogs. Anmärkningen skall behandlas utan dröjsmål. Om anled

ning till rättelse befinns föreligga, skall nytt föreläggande (uteslutn.) 

tillställas den betalningsskyldige, varvid avgiften skall erläggas inom 

däri angiven tid. 

~· 
, (Uteslutn.). Betalas inte avgift inom fastställd tid, skall på det 
obetalda beloppet erläggas årlig ränta med tolv procent, räknat från 
förfallodagen. 

Av1yfts eller nedsätts renhållningsavgift till följd av överklagande, 

skall konununen återbetala den del av avgiften som överstiger det belopp 

som rätteligen borde ha erlagts jämte årlig ränta om tolv procent för 

tiden mellan avgiftsbeloppets förfallodag och återbetalningsdagen. 

22 §. 
Uppbärs (uteslutn.)renhållningsavgift utan att betalningsföreläggande 

därförillilan tillställts den betalningsskyldige, skall hos den som av ren
hållningsmyndigheten erhållit rätt att uppbära avgift finnas tillgänglig 
redogörelse över grunderna för hur renhållningsavgiften (uteslutn.) be

räknas, så att envar genast kan inhämta kännedom om den avgift som skall 

erläggas. 

A v v i k e 1 s e f r å n t a x a 

Q_J_. 
Är renhållningsavgift för viss fastighet enligt fastställd taxa uppen

bart för hög eller för låg med hänsyn till avfallets beskaffenhet, mängd 
eller av annat skäl, skall för fastigheten fastställas särskild avgift. 
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Härvid skall förutom de allmänna grtmderna för avgiftsbeläggning 

beaktas de avvikande förhållandena samt den nytta fastighetsinneha

varen har av renhållningen. 

Avgift som avses i 1 mom. fastställs av renhållningsmyndigheten på 

grundvalen av ett motiverat förslag, vari grtmderna för avgiften uppta

gits och vilket bevisligen tillställts den betalningsskyldige. Denne 
är berättigad att inom 14 dagar från delfåendet framställa anmärkning 

mot förslaget. Avgiften får inte fastställas förrän sagda frist gått 

till ända. I fråga om betalningsföreläggande som utfärdas i anledning 

av här avsedd avgiftsfastställelse skall bestämmelserna i 20 § rörande 

anmärkning inte tillämpas. 

5 kap. 

Bestännnelser beträffande skrotfordon. 

I n 1 e d a n d e b e s t ä m m e 1 s e r 

24 §. 
På den sorn i register över motorfordon antecknats såsom innehavare 

av visst fordon skall i fråga om skrotfordon tillämpas samma bestämmel

ser som gäller för ägare av sådant fordon. Är fordon avregistrerat an

ses såsom skrotfordonets ägare den som senast varit antecknad såsom 

fordonets innehavare, såvitt han ej kan styrka att fordonet överlåtit~. 

till någon arman. Såsom ägare anses också den som ägt eller på nämnt 

sätt innehaft skrotfordonet, men övergivit det. 

(Uteslu tn.) . 

0 m h ä n d e r t a g a n d e a v s k r o t f o r d o n 

25 §. 
Ägare till skrotfordon är skyldig att forsla sådant fordon till av 

renhållningsmyndigheten anvisad plats. 

Fullgör inte känd ägare till skrotfordon denna skyldighet skall 

renhållningsmyndigheten på ägarens bekostnad ombesörja transporten. 

Skrotfordon vars ägare är okänd forslas bort på renhållningsmyndig

hetens försorg. 

(Följande § uteslut_s.). 

S k r o t n i n g s a v g i f t 

26 §. 

För täckande av de kostnader som förorsakas samhället till följd 

av omhär1:dertagande och skrotning av motorfordon· som· inte längre an

vänds, ~~-~ygift varom stadgas i landskapslagen om motorfordon 

(25/58). 

(Uteslut!!_J 
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27 §. 
För omhändertagande av skrotfordon på uppsamlingsplats skall ingen 

avgift uppbäras. 

Landskapsstyrelsen kan föreskriva att till den ägare som själv om

besörjer forsling av skrotfordon till (uteslutn.) uppsamlingsplatsen 

skall av härför anvisade medel erläggas skrotningspremie. 

F ö r e m å 1 i s k r o t f o r d o n 

28 §. 
I skrotfordon påträffat föremål behandlas som hittegods om det 

ej är avsett för fortgående bruk i fordonet. 

6 kap. 

Särskilda bestärrnnelser. 

F ö r e s k r i f t e r f ö r r e n h å 1 1 n i n g e n 

29 §. 

Renhållnignsmyndighet kan utfärda närmare föreskrifter rörande av

fallskärl, -säckar och utryrronen, dessas placering, tömning, rengöring 

och underhåll samt rörande sortering och återanvändning av avfall även

som rörande andra frågor i anslutning till uppsamling, förvaring, bort

forsling och slutligt omhändertagande av avfall. Föreskrifterna skall 

bringas till allmän kännedom i den ordning som gäller för tillkänna

givande av kommunala meddelanden i kommun samt särskilt meddelas land

skapsstyrelsen. 

U p p s n y g g n i n g a v n e d s k r ä p a t o m r å d e 

30 §. 

Den som förorsakat eller eljest är ansvarig för nedskräpning med 

avfall är skyldig att snygga upp området samt att vidtaga erforderliga 

förebyggande åtgärder för fraintiden. 

Kan det inte utrönas vem som förorsakat eller eljest är ansvarig för 

nedskräpningen och ankommer inte renhållningen jämlikt 9 § på fastig

hetsinnehavaren,skall renhållnignsmyndigheten vidtaga åtgärder som av

ses i 1 mom. 

T v å n g s å t g ä r d e r 

31 §. 

Försummar någon att utföra åtgärd som det på grw1d av bestärrnnelserna 

i denna lag eller på grtn1d av föreskrifter som utfärdats med stöd av 

lagen åligger honom att utföra, kan åtgärden utföras genom renhållnings

myndighetens försorg på den förswnliges bekostnad. 

Är åtgärd som avses i 1 mom. sådan att den kan utföras endast av 

den som iir skyldig att utföra densanuna eller prövas tillräcklig anled

ning till utförande av åtgärden genom renhållningsmyndighetens försorg 
inte föreligga, kan landskapsstyrelsen på framställning av myndigheten 
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vid vite ålägga den försl.Ulllige att fullgöra sin skyldighet. 

32 §. 
Renhållningsavgifter och kostnader för åtgärder som avses i 31 § 

1 mom. får indrivas utan dom eller utslag i den ordning som är före

skriven för indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg. 

S k y 1 d i g h e t a t t 1 ä m n a u p p g i f t e r 

33 §. 
Fastighetsinnehavare är skyldig att på begäran länma renhållnings

myndigheten uppgifter om kvantiteten och sarrnnansättningen av avfall 

som uppkorrnner på fastigheten, omegens:t<-~~r hOIJ avfallet som kan vara av 
betydelse med hänsyn till behandlingen och.om övriga 'omständigheter som 
kan ha betydelse vid hanteringen av avfallet. 

Föreligger det skäl antaga att avfall av visst slag kan ha skade-

bringande eller i annat avseende mer menliga egenskaper än avfall i 

allmänhet, skall fastighetsinnehavaren självmant och ofördröjligen 
meddela renhållningsmyndigheten härom. 

Rätt att begära och skyldighet att mottaga upplysningar som avses 

i 1 och 2 mom. har på renhållningsmyndighetens vägnar den som handhar 

bortforsling av avfall, om ombesörjandet av bortforslingen ankorrnner på 

kommunen, samt den som förestår allmän avfallsbehandlingsanläggning. 

R ä t t a t t u t f ö r a i n s p e k t i o n e r 

34 §. 

Renhållningsmyndighet eller person som av denna myndighet förordnats 
att utföra inspektioner, skall beredas tillträde till alla sådana 
platser där avfall uppsamlas, transporteras, lagras eller behandlas. 

Vad i 1 mom. är stadgat gäller dock inte bostadslägenhEt såframt inte 

lägenhetsinnehavaren givit sitt samtycke till inspektionen. 

Polismyndighet är skyldig att lämna det biträde som behövs för att 

de åtgärder som avses i 1 mom. skall kunna genomföras. 

T y s t n a d s p 1 i k t 

35 §. 
Den som vid utförandet av i denna lag förutsatta åtgärder erhållit 

uppgifter om annans ekonomiska eller personliga förhållanden skall 

hemlighålla dessa uppgifter, om inte vederbörande samtyckt till upp

gifternas offentliggörande. 
Vad i 1 mom. är föreskrivet utgör inte hinder för meddelande av 

upplysningar till åklagar- eller polismyndighet för utredning av 

brott eller till annan myndighet som behöver upplysningar vid ut

övandet av offentligt uppdrag. 
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Besvär 

36 §. 

Renhållningsmyndighets beslut enligt denna lag kan överklagas hos 

länsrätten genom besvär. Besvärstiden är 30 dagar, räknat från dagen 

för delf ående av beslutet. I fråga om beslut som avses i 20 § och ~ § 

2 mom. räknas besvärstiden från utgången av den för framställande av 

anmärkning föreskrivna fristen. Har anmärkning framställts, räknas be

svärstiden från dagen för delfåendet av det i anledning av anmärkningen 

fattade beslutet. 

Oberoende av ändringssökande skall renhållningsavgift erläggas inom 

angiven betalningstid. 

Om sökande av ändring gäller i övrigt vad i lagen om ändringssökande 

i förvaltningsärenden (FFS 154/50) och i lagen om tillämpningen i land~ 

skapet Åland av lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (FFS 

182/79) är stadgat. 

S t r a f f b e s t ä m rn e 1 s e r 

37 §, 

Den som underlåter att fullgöra förpliktelse som åvilar honom på 

grund av bestämmelserna i dem1a lag eller på gnmd av föreskrifter som 
utfärdats med stöd av lagen eller som på annat sätt bryter mot lagen 

eller med stöd därav utfärdade föreskrifter skall för r e n h å 1 I -

n i n g s f ö r s e e 1 s e dömas till böter. 
Den som lmilllat skrotfordon så att renhållningsmyndigheten med stöd 

av 25 § 2 mom. nödgats ombesörja flyttningen, skall för 1 ä m n a n d e 
a v f o r d o n i o m g :i v n i n g e n dömas till böter eller 

fängelse i h9gst tre månader. 

Den som eljest så skräpat ned eller osnyggat i miljön eller fört 

avfall till annan än för avfall i varje särskilt fall avsedd plats 

eller eljest försummat av denna lag härflytande skyldighet att anordna 

renhållning, att härav vållats fara för människors hälsa, avsevärt 

men för processerna i naturen, anmärkningsvärd minskning av trivseln, 

påtaglig förfulning av landskapsbilden eller betydande skada för an
n;ms egendom, skall för r e n h å 1 1 n i n g s b r o t t dömas till 

fängelse i högst två år eller till böter. 

38 §. 
Närn1are bestärnmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna 

lag utfärdas genom landskapsförordning. 
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7 kap. 

Ikraftträdelsebestännnelser. 

39 §. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981. 

Förberedande åtgärder för verkställigheten av lagen kan vidtagas 

därförinnan. 

(Följande§ utesluts.). 

40 §. 

Blir transportJnateriel, som används vid avfallstransport, utförd 

med stöd av trafiktillstånd, obehövlig därför att transporten anord

nas utan medverkan av materielens ägare, skall vederbörande korrnnun 

till gängse pris inlösa materielen, om dess ägare det yrkar. 

41 §. 
(Uteslutn.) Åtgärder, som krnmnun enligt denna lag är skyldig att 

vidtaga, skall vara förverkligade senast den 1 januari 1984. 

42 §. 
Vad i denna lag är föreskrivet om omhändertagande, lagring,bearbet

ning eller andra åtgärder med avseende på skrotfordon skall i tillämp

liga delar gälla även sådana fSJrdon som övergivits före denna lags 

ikraftträdande. 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om hälsovården. 

I enlighet med landstingets beslut 

upphäves 60, 63 och 64 §§ landskapslagen den 25 juli 1967 om hälso

vården (36/67) samt 

fogas till lagens 61 § ett nytt 2 mom. som följer: 

61 §. 

Om renhållning stadgas i landskapslagen om renhållning ( /80). 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981. 
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L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av 11 § landskapslagen om allmänna vägar i landskapet 
Aland. 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 11 § 2 mom. 1 punkten landskapslagen den 17 juli 1957 om all·

männa vägar (23/57), sådant lagrummet lyder i landskapslagen den 25 mars 
1965 (16/65), och 

fogas till 11 § ett nytt 5 mom. som följer: 

11 §. 

Till underhål1 av väg r~iknas: 

1) påförande av väghållnings ämnen, vägbanans j ärnnande, vägdammets 

bindande, vägens renhållning, inbegripet även uppsamling och bortfors-· 

ling av avfall från vägen, åtgärder för vägens dränering, reparation 

och ombyggnad av tnuruna samt hållande av bro, brygga och färja i bruk .. 

bart skick; 

Bestännnelserna i 2 mom. 1 punkten rörande renhållning skall, om inte 

annat följer av bestännnelserna i 4 mom., tillämpas även i fråga om 

biområde och sidoområde till väg. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981. 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av 7 och 16 §§ landskapslagen om korrnnunalvägar. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 7 § 3 mom. och 16 § 2 mom. l 

punkten landskapslagen den 16 april 1964 om konnl!lmalvägar (16/64) som 

följer: 

7 §. 

Såsom underhåll av väg anses åtgärder som är erforderliga för bibe

hållande av vägen i ändamålsenligt skick, däri inberäknat renhå11ning 

med uppsamling och bortforsling av avfa11 från vägen samt öppethållande 

av väg vintertid. 

16 §. 

Till underhåll av väg räknas: 
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1) påförande av väghållningsämnen, vägbanans jämnande, vägdannnets 

bindande, vägens renhållning, inbegripet även uppsamling och bort

forsling av avfall från vägen, åtgärder för vägens dränering, repara

tion och ombyggnad av trumma samt hållande av bro, brygga och färja 

i brukbart skick; 

Derma lag träder i kraft den 1 januari 1981. 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om motorfordon i landskapet Åland. 

I enlighet med landstingets beslut fogas till landskapslagen den 

4 december 1958 om motorfordon i landskapet Åland (25/58) en ny 86 § 

i stället för den 86 § som upphävdes genom landskapslagen den 11 juni 
1973 (40/73) som följer: 

86 §. 
För täckande av de kostnader som förorsakas samhället till följd av 

omhändertagande och skrotning av motorfordon son1 inte längre används, 

l1EJ?.bärs vid registrering en särskild avgift_ (skrotningsavgift). Land

skapsstyrelsen fastställer grunderna för avgiftens uppbärande och dess 

storlek. 

AV:~burna skrotningsavgifter bildas en till landskapets enskilda_ 
årsstat ansluten fond (skrotbilsfonden). Utgifter i anslutning til~_ 
omhändertagandet av skrotfordon bestrides med fondens medel. Det an

kommer på landskapsstyrelsen_c~tt fastställa närmare_ regler för utbe

_!;:llning av bidrag ur fon~en samt att pröva ansökan om bidrag. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981. 

Mariehamn den 28 augusti 1980. 

På stora utskottets vägnar: 

Alarik Häggblom 
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sekreterare. 
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Nils Jansson (delvis), S.-0. Lindfors (delvis), Sw1dlöf (delvis) och 

Uberg samt ersättarna Boman (delvis), Söderholm (delvis) och Sundback 
(delvis). 




