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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 32/1990-91 med 

anledning , av ltl . Christina ·. Hedm(lll-:

J aakkolas hemställningsmotion till 

landskapsstyrelsen angående obligatorisk 

källsortering av avfall i vissa fall. 

Landstinget har den 27 mars 1991 inbegärt lag- och ,ekonomiutskottes yttrande, över 

nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört vikarierande miljövårdssekreteraren i 

Mariehamns stad Eeva Halonen får i anledning härav anföra följande. 

I motionen föreslås att alla näringsidkare som får stöd ur landskapsmedel för sin 

verksamhet skall åläggas skyldighet att kållsortera sitt avfall. 

Lag- och ekonomiutskottet delar motionärens. bekymrade inställning till det växande 

sopberget och anser också att källsortering är en av de mer framkomliga vägarna för 

lösande av vårt ayfallsproblem. Utskottet konstaterar dock att en förutsättning för att 

syftet med källsorteringen skall uppnås är att omhändertagandet av det sorterade avfallet 

är ordnat vilket inte kan sägas vara fallet idag beträffande stora delar av industri- och 

företagsavfallet. Enligt utskottets åsikt bör samhället i första hand ta ansvar för att 

avfallsmottagningen är anordnad på ett tillfredsställande sätt. Först därefter kan man ta 

ställning till i vilken mån näringsidkare bör åläggas att sortera sitt avfall. Enligt 

utskottets bedömning bör ett sådant k.ällsorteringstvång införas samtidigt för alla 

näringsidkare utan att åtskillnad görs mellan sådana som erhåller stöd ur landskapsmedel 

och sådana som inte erhåller stöd. 

Utskottet noterar vidare att den av landskapsstyrelsen tillsatta arbetsgruppen för 

källsortering i sitt betänkande (ÅUS 1990:8) föreslog att Ålands problemavfall Ab skulle 

vara ett samordnande organ för tillvaratagande av all typ av sorterat avfall varför ett nytt 

bolag för ändamålet inte skulle bildas. Ålands problemavfall Ab beslöt i anledning härav 

vid en bolagsstämma under våren 1991 att företaget övertar källsorteringsverksamheten 

för hela .. landskapet. Utskottet utgår från att möjligq.etema till omhändertagande av 

sorterat<~yfall ~v~~värt kommer att förbättras i och. med att ansvarsfrågan på detta sätt 

klarlagts. 

Slutligen konstaterar utskottet att renhållningen enligt landskapslagen om renhållning är 

en kommunal angelägenhet och att kommunerna i stöd av lagen har möjlighet att utfärda 

närmare föreskrifter t.ex. rörande sortering av avfall. 

Ledamoten Hedman-Jaakkola har inte omfattat utskottsmajoritetens åsikt och har till 
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att Landstinget måtte förkasta 
hemställningsmotion nr 63/1990-91). 
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Närvarande vid ärendets · avgörande.· behandling; ordförariden Anders Eriksson, 
viceordfÖranden SÖäerli.md samt ledamöterna. Harry Enksson,: HMmåtl-Jaakkola. och 
Holmberg. 
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