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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 19/1988-89 med an-. ,~. -·-

ledning av ltm Pekka Tuominens hem

ställningsmotion till landskapsstyrel

sen angående möjligheterna att tillva-
, .. • • •. : - '· r 

rata återanvändbart avfall. 

Landstinget har den 2 december 1988 inbegärt lag- och ekonomi~tskottets utlåtan

de över motionen. Utskottet, som i ärendet hört landskapsstyr~iseled~moten Karl-
• ' \"<•"'\·"- :··1. -,. ' - ·. '. 

Göran 'Eriksson, vatteniri'g'enjören Bror Johansson, miljövårdsintendenten Håkan 

Kulves och stadsingenjören Carl-Gustav Flink, får med anledning härav anföra 

följande. 

I motionen föreslås att landskapsstyrelsen skulle låta utreda möjligheterna att ta 

tillvara återanvändbart avfall och i frågan kontakta behöriga myndigheter i riket 

eller, om beredskap saknas där, ans~ariga myndigheter i Sverige. 

Utskottet har beträffande insamlingen av returpapper erfarit att denna fungerar 

tillfredsställande samt att de kapacitetsproblem som fanns i början övervunnits allt 

efter som distributionsnätet utvecklats och allmänhetens intresse att sortera och 

tillvarata avfallet ökat. Beträffande insamlingen av glasflaskor och -burkar konsta

terar utskottet att landskapsstyrelsen kan bevilja bidrag för anskaffning av 

insamlingskärl ("Glas-klara"). 'Denna omständighet, vid sidan av en ökad miljömed

vetenhet, har medfört att beredskapen att tillvarata avfallet i kommunerna ökat 

märkbart under en kort tidsperiod. 

I fråga om burkar för läskdrycker och dylikt har utskottet noterat att något system 

för insamling och återanvändning av avfallet finns varken i landskapet eller i riket. 

I Sverige har däremot ett insamlingsnät för avfall i form av aluminiumburkar 

utvecklats. Eftersom de burkar som är i omlopp i landskapet till största delen 

utgörs av plåt och endast i liten utsträckning av aluminium, finns det dock för 

närvarande inga möjligheter att motta avfallet i Sverige. Utskottet har ytterligare 

erfarit att någon kontinuerlig uppsamling av plast och annat engångsmaterial inte 

förekommer i landskapet samt att beredskap för detta även saknas i riket och i 

Sverige. Eftersom hanteringen av avfall i form av plåtburkar,,och pl~stmaJerial i 

landskapet för närvarande inte är tillfredsställande, förutsätter utskottet att 

landskapsstyrelsen som, överinseende myndighet i avfallshanteringsfrågor följer 

med utvecklingen i de omgivande regionerna, i syfte att på sikt främja att även 

nämnda avfall blir föremål för insamling och återanvändning. 
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Härutöver önskar utskottet framhålla att landstinget under landstingsåret 1986-87 

hemställt hos landskapsstyrelsen om en utredning angående möjligheterna att 

förbättra återanvändningen och förädlingen av avfall på Åland (Leu.bet.nr 25/1986-

87). 

Avslutningsvis konstaterar utskottet i likhet med motionären att avfallshanteringen 

är en kommunal angelägenhet. 

Landstingsledamoten Christina Hedman-Jaakkola har anmält avvikande åsikt och 

anser att motionen borde ha godkänts, eftersom allt inte ännu har gjorts för att 

främja källsortering och återvinning av plåtburkar och plastmaterial. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 18 april 1989 

att Landstinget rne.d .. förkastande av 

hemställningsmotio11en bringar betän

kandets motivering till landskapssty

relsens kännedom. 

På Jag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Anders Eriksson 

ordförande 

Janina Groop 

sekreterare 

Närvarande, vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders Eriksson, 

viceordföranden Hedman-Jaakkola samt ledamöterna Harry Eriksson, Holmberg och 

Södedund. 


