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LAG- OCH EKONOMIUTSKOT
TETS BETÄNKANDE nr 14/1991-92 
med anledning av ltm Bengt Hägers 

m. fl. ,hemställningsmot,ion till 
landskapsstyrelsen om en · utredning 

angående förbättringar av avfalls

hanteringen i landskapet. 

Landstinget har den 13 december 1991 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande över 

nämnda motion. Utskottet som i ärendet hört vatteningenjören Bror Johansson och 

verkställande direktören för Ålands problemavfall Ab Christian Nordas får i anledning 

härav anföra följande. 

I motionen f()reslås att landstinget hos landskapsstyrelsen skall hemställa om en utredning 

av hur dagens avfallshantering fullföljs och förslag till förbättringar av avfallshanteringen 

i landskapet. 

Lag- och ekonomiutskottet konstaterar att avfallshanteringen på Åland vid ett flertal 

tillfällen varit föremål för utredning. En speciell utredning av sophanteringen i 

skärgården gjordes år 1986 varefter fasta Ålands soptippar behandlades i en utredning år 
1988. Civilingenjören Lars Bodelius vid det svenska företaget Restproduktteknik Ab 

anlitades år 1989 av landskapsstyrelsen som konsult och hans utredning resulterade i 
rapporten "Avfallshantering på Åland". År 1990 tillsatte landskapsstyrelsen en 

arbetsgrupp med uppgift att som en fortsättning på det påbörjade arbetet utarbeta metoder 

och riktlinjer för att förbättra sortering och återvinning av avfall. Arbetsgruppens rapport 

"Källsortering på gång" har bl.a. resulterat i att Ålands problemavfall Ab utvidgat sitt 

verksamhetsområde till att omfatta allt återvinningsbart avfall. Ytterligare kan konstateras 

att Mariehamns Stad för närvarande företar en kartläggning av företagens problemavfall. 

Enligt utskottets uppfattning ger dessa utredningar svar på de flesta aktuella 

frågeställningar varför någon ny utredning av det slag som efterlyses i motionen inte är 

nödvändig. Avfallshanteringsproblemet på Åland kan inte anses löst i och med dessa 

utredningar men förutsättningarna finns för att åstadkomma förbättringar i den 

utsträckning finansiering kan ordnas. 

Ledamoten Häger anmäler avvikande åsikt och anser att motionen borde gOdkännas 
•& . • • 

eftersom utredningarna inte ger svar på frågan om hur utsläppen av freoner skall stävjas. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet härmed föreslå 
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att Landstinget måtte förkasta 

hemställningsmotion nr 22/1991-92. 

Mariehamn: den 10 mars 1992 
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På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 
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·· TageBoman 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 


