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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 25/1986-87 med an

ledning av ltl Mirjam Öbergs m.fl. 

hemställningsmotion till [andskapssty

relsen om utredning angående möjlig

heterna att på Aland anlägga småin

dustri som återanvänder eller förädlar 

avfall. 

Landstinget har den 5 december 1986 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande 

över nämnda motion. Utskottet som i ärendet hört verksamhetsledaren för Alands 

Problemavfall Ab Christian Nordas får i anledning härav anföra följande. 

I motionen sägs att landskapsstyrelsen, för att avhjälpa det växande avfallsproble

met borde utreda möjligheterna att i landskapet anlägga sådan småindustri som tar 

tillvara nyttigt avfall. 

Utskottet konstaterar att avfallshanteringen på Aland håller på att utvecklas till 

ett verkligt problem. En av förutsättningarna för att detta problem skall kunna 

lösas på sikt är enligt utskottet att avfallet sorteras. I dagspressen har nyligen 

presenterats positiva resultat från försök med avfallssortering och kompostering i 

riket, erfarenheter som enligt utskottets mening bör kunna tas tillvara. Därtill har 

lag- och ekonomiutskottet blivit informerat om att sortering i stor omfattning 

redan är genomförd i vissa industriländer. 

Utskottet ställer sig dock tveksamt til.L motionärernas förslag till anläggande av 

småindustri som återanvänder eller förädlar avfaJJ eftersom utskottet inte anser 

det realistiskt att på Aland anlägga industri som t.ex. återanvänder glas, papper 

eller metall. Sådan industri bör lämpligtvis förfä.ggas 1 anslutning till redan 

befintlig glas-, pappers<- elJ.er metallproduktion. 

Att inom landskapet ~~ förädla avfall i den bemärkelsen att avfallet sorteras, 

komprimeras eller delas i mindre beståndsdelar bedömer utskottet däremot som 

mer realistiskt och också önskvärt. En sådan förädling skulle avsevärt underlätta 

och förbilliga transporterna från Aland. I enlighet härmed föreslås en omformuler

ing av motionens kläm. 
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Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet härmed vördsamt föreslå 

Mariehamn den 3 september 

att Landstinget hemställer hos land

skapsstyrelsen om en utredning an

gående möjligheterna att förbättra 

återanvändningen och förädlingen av 

avfall på Åland. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Björklund, viceordfö

randen Lönn samt ledamöterna Harry Eriksson, Lund och Mattsson. 


