
l990•9J·l;t •Hemst~mot;nr·,3·;;..·-Lea 

LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 9/1990-91 med an

ledning av ltl Christina Hedman-Jaak

kolas hemställningsmotion till land

skapsstyrelsen ·angående förbud mot 

förbränning av avfall -på avstjälpnings

platser. 
I 

Landstinget har den 26 november 1990 inbegärt lag- och ekonomiutskottets 

yttrande över nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört hät~_ov,~rdsinspektören 
~· \ ~-. .'c :, ' • J • I . 

ufr Eklund, t.f. lagberedningschefen Lars Karlsson och landskapsveterinären 

'Mikael Karring får i anledning härav anföra följande. 

I motionen förslås att landstinget hos· landskapsstyrelsen hemställer om att förbud 

utfärdas mot brännande av avfall med öppen eld på avstjälpningsplatserna eftersom 

dylik eldning sker under otillfredsstä11ande förhållanden med av hälso- och miljö

farllga ~tsläpp som följd. 

Lag- och ekonomiu~skottet)~onstaterar att renhållningen och därmed skötseln av 

avstjälpningsplatserna är en kommunal angelägenhet vilken regleras i landskapsla

gen om renhållning (3/81). Enligt lagens 4 § skall renhållning utföras så att 

olägenhet från hälso- och miljövårdssynpunkt inte uppkommer~ I lagen finns även 

straffbestämmelser. Enligt 37 § skall den som bryter mot lagen dömas för 

renhållningsförseelse eller renhållningsbrott. 

Utskottet konstaterar att br~nnande av avfall- med öppen eld varit förbjudet i 
;,_ •., 

Sverige sedan år 1974 och på fastlandet sedan år 1986. 

År 1986 utfärdades genom beslut i landskapsstyrelsen direktiv angående bränning 

av avfall med öppen eld på avstjälpningsplatserna. Enligt dessa direktiv bör 

bränning av avfall med öppen eld om möjligt undvikas. Enligt vad utskottet fått 

erfara förekom såda11 bränning tämligen allmänt innan dessa direktiv utfärdades. 

Situationen har därefter förbättrats men fortfarande förekommer mer eller mindre 

regelmässigt bränning med öppen eld på några av de åländska avstjälpningplatserna. 

Enligt vad utskottet fått erfara vid hörande av på området sakkunniga uppkommer 

vid avfallsförbränning med öppen ,_e!d olägenhet ur såväl hälso- som miljövårds

synpunkt. Temperaturen vid bränning ·med öppen eld är relati~t låg och restproduk-



ter. sor.n,·koJväten med cancerogena effekter och föreningar vilka kan ha effekt på 

arvsmassan kan förekomma. Brännande av plast resulterar därtill i regel i utsläpp 

av c:Uoxlner. ·· 

Samm~nfattningsvis k_onstaterar : lag- och ekonomiutskottet att förbränning av 

: r.:tvfall, med'.' .. qppen eld. leder:- till .J renhållningslagens 4 § avsedd olägenhet varför 

bränningen redan enligt lag är:; fö:rbjuden. Utskottet finner det därför inte nödvän

digt att hos larrdskapsstyrelsen hemställa om utfärdande av ett sådant förbud. 

Enligt . utskottets mening vore,,det dock. till fördel .om·· landskapsstyrelsen i första 

hand informerade om förbudet och i andra hand beivrade brott mot detsamma. 

",)· 

Med hänvisning till det ovan anförda :får utskottet vördsamt föreslå 

· . att Landstinget med förkastande hem

ställningsme>tJon nr · 3/ 1990,..91 brlngar 

betänkandets motivering till . land

skapsstyrelsens kännedom. 

Mariehamn den 20 december 1990 : . ·. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Anders Eriksson 

ordf ä,rande 

~ . · .... 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

'.'( 

. .~' 

Närvarande" vid ärendets avgörande ~ehandling: ordföranden Anders Eriksson, 

viceordföranden Söderlung samt ledamöterna He.d111an-Jaakkola, Harry Eriksson och 

Holmberg. .. , . 


