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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 31/1989-90 med an

ledning av ltl Karin Anderssons m.fl. 

hemställningsmotion till landskapssty

relsen om utredning av möjligheterna 

att leverera plaster till återvinnings

företag i Sverige. 

Landstinget har den 19 mars 1990 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande 

över motionen. Utskottet, som i ärendet hört vatteningenjören Bror Johansson och 

verkställande direktören för Ålands Problemavfall Ab Christian Nordas, får med 

anledning härav anföra följande. 

I motionen efterlyses en utredning om vilka möjligheter som finns att leverera 

plaster till återvinningsföretag i Sverige. 

Utskottet konstaterar att det i dag praktiskt taget inte alls förekommer någon 

uppsamling av plastavfall i landskapet. Problemet för Ålands del vad gäller 

återvinning av plastavfall är inte så mycket själva leveransen av plaster till 

återvinningsföretag i Sverige eller i riket, utan att det saknas ett uppsamlingsnät 

för detta avfall. Enligt utskottets mening är det inte motiverat att hemställa om 

en utredning angående möjligheterna att leverera plaster till återvinningsföretag i 

Sverige så länge uppsamlingen och sorteringen av plastavfall inte är ordnad på ett 

tillfredsställande sätt. Eftersom avfallshanteringen är en kommunal angelägenhet 

anser utskottet att byggandet av ett uppsamlingsnät för plastavfall i första hand 

bör initieras av kommunerna själva. 

Ett annat problem som aktualiseras vid återvinning av plaster är att endast rena 

råvaror kan användas vid återvinning, vilket betyder att exempelvis fiskfodersäckar 

och kanistrar måste rengöras väldigt noggrant innan de kan återanvändas. Dess

utom bör nämnas att även om det finns uppsamlingsplatser för plastavfall finns det 

fortfarande många plastsorter som överhuvudtaget inte kan återanvändas då de 

innehåller fel sorts kemikalier. Enda lösningen på det problemet är att det redan 

vid tillverkningen endast används plastmaterial som kan återvinnas. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte förkasta hem

ställningsmotion nr 48/ 1989-90. 
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Mariehamn den 10 april 1990 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 
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Christina Hedman-Jaakkola 

viceordförande 
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Carina Strand ,, 

sekreterare 

. ·1, .. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: or1dföranden Anders Eriksson (del

vis), viceordföranden Hedman-Jaakkola samt ledamöterna Harry Eriksson, Holm

berg och Söderlund. 


