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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om renhållning (3/81) ändras. Förslaget 

innebär en modernisering av lagstiftningen om avfall och avfallshantering. Förslaget går 

ut på att prioritera förebyggande åtgärder framom avfallets eftervård, avfallshantering. Den 

förebyggande verksamheten omfattar begränsning av dels avfallsvolymen, dels avfallets 

skadliga innehåll. Tyngdpunkten i själva avfallshanteringen är på återvinning, vilket 

kommer framom slutligt omhändertagande genom deponering eller förbränning av avfall. 

Särskild vikt läggs vid de tekniska metoder och processer som tillämpas. Förslaget inför 

också tillståndsprövning. 

Förslaget motsvarar EG~direktiven om avfall (75/442/EG, ändrad 91/156/EEG) och 

farligt avfall (91/689/EEG). 

Avsikten är att den föreslagna lagändringen skall träda i kraft så fort som möjligt. 
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Allmän motivering 1 

ALLMÄN MOTIVERING 

1. Bakgrund 

1.1 Renhållnings/agen 

Landskapslagen om renhållning är från 8.1.1981. Enstaka justeringar har under årens 

lopp gjorts i lagen. I övrigt är den oförändrad. 

Den nuvarande renhållJ?.~ngsl~gen reglerar eftervården av avfall, själva avfallshante

ringen. Kraveµ på hanteringens kvalitet är få. I lagen nämns kortfattat att olägenhet inte 

skall uppkomma av renhållningsverksamheten och att verksamheten skall . inriktas på 

återanvändning. Lagens syfte var emellertid främst att åstadkomma en ordnad avfallshan

tering genom kommunernas försorg. Kommun, hushållsavfall och fastighetsinnehavare är 

nyckelbegrepp i den gällande lagen. En viss framf'örhållning är införd genom renhållnings

planeringen. Lagen innehåller materiella bestämmelser om skrotfordon och därtill regler 

om skyldighet att ge uppgifter, inspektioner, tvångsåtgärder och straff. Lagen kompletteras 

·bland annat med bestämmelser om problemavfall vilka getts som Ålands landskapsstyrelses 

beslut (10/83) jämte en blankettlag om åtgärder mot förorening av luften (32/91) samt 

landskapsstyrelsens beslut i stöd av sistnämnda lag om tillämpning av vissa statsrådsbeslut 

rörande åtgärder mot förorening av luften (69/96). Vattenlagen för landskapet Åland 

( 61 /96) jämte ;yattenförordningen (77 /96) och landskapslagen om hälsovården (36/67) 

jämte hälsovårqsförordningen (63/73) berör också frågor om avfall och därav föranledd 

förorening. Lagstiftningen om naturvård tangerar avfallsfrågor. 

1.2 Utvärdering av renhållnings/agen i nuläget 

Renhållningslagen införde ett fungerande system för kommunalt ordnad avfallshante

ring. Det föreliggande förslaget berör inte den kommunalt ordnade avfallshanteringen. 

Emellertid har såväl tänkesätten inom avfallshanteringen och miljövården som utvecklingen 

i hanteringspraxis förskjutits från lagnivån. Renhållningslagen är därför otillräcklig som 

juridiskt underlag för avfallshanteringen och dess utveckling. 

1. 2.1 Moderna tänkesätt. Kretsloppssamhället 

Tankesätten inom avfallshanteringen har ändrats avsevärt. Avfallshanteringen ses som 

en del av miljövården och som mer än reningsteknik. Enligt modern syn är regleringen av 

avfallshanteringen en väsentlig byggsten i skapandet av ett kretsloppssamhälle som inriktar 

sig på att skona naturresurserna och begränsa avfallsvolymen. Detta sker genom 

förebyggande åtgärder, återanvändning och återvinning av material och energi. Dessutom 

bör avfallets kvalitet regleras så att avfallets skadliga egenskaper begränsas effektivt. 

Krav på lämplig och skonsam teknik intar en framträdande plats inte bara i avfallshan-
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teringsprocessema utan även i andra industriella processer som lämnar avfall. Förskjutning

en från reningsteknik till kretsloppstänkande har också medfört en integrerad syn på teknik 

och organisation. Med teknik avses idag inom miljövården även produktionsmetoder, 

inkluderande utbildning och arbetsledning 

1.2.2 Avfallshantering. Nuläge 

Jämsides med ändrade synsätt har renhållningsverksamheten utvecklats. 

I detta nu produceras ca 20.000 ton avfall i landskapet årligen. Det tas hand om genom 

deponering (ca 9.000 ton), återvinning i landskapet och behandling efter transport till andra 

orter. Avfall, som insamlas för återvinning, upptecknas i bilagedelen. 

Ålands Problemavfall Ab grundades 1981. efter renhållningslagens stiftande. Bolaget 

är kommun- och landskapsägt. Aktiebolagets verksamhetsområde var från början att 

mottaga och hantera problemavfall och skrotfordon. Bolaget tar hand om miljöfarligt avfall 

från såväl företagssektorn som hushållen. 1992 utökades verksamheten till att omfatta 

sortering och återvinning. Ålands Problemavfall tar nu hand även om annat hushållsavfall 

än miljöfarligt sådant, dock inte matavfall. Hushållsavfallet beräknas utgöra 45-50% av 

den totala avfallsvolymen. 

Företagsavfallet, med undantag för miljöfarligt avfall, samlas in och transporteras 

huvudsakligen av Ålands Renhållnings Ab. Bolaget är privatägt. Enligt egen uppskattning 

· samlar Ålands Renhållnings Ab in 90% av handelssektorns avfall. Det anlitas även som 

entreprenör av Ålands problemavfall Ab; Ålands Renhållnings Ab har genom sin planering 

av kretsloppsstationer för företagens avfall och sin övriga verksamhet bidragit till en sund 

konkurrens och vidareutveckling på området. 

Inom ramen för Ålands Problemavfall Ab:s verksamhet har landskapet fått cirka 80 

återvinningsstationer, vilka är avsedda för utsorterat hushållsavfall. Innevarande år planeras 

50 stationer till. Försöksverksamhet med återvinning av olika slag av avfall som tidigare 

inte omfattats av återvinning, till exempel plast, är inledd. På sikt är det meningen att varje 

bostadsområde eller by skall ha sin egen återvinningsstation. 

Exakta uppgifter om återvinningsgrader existerar inte. 

Ålands Renhållnings Ab strävar för sin del till att införa bemannade kretsloppsstationer 

för företagsavfall. Miljömedvetenhet och avfallsförebyggande aktivitet finns även inom 

näringslivet. Den är emellertid inte kartlagd. 

Ideellt verksam med tonvikt på kretsloppstänkande och återanvändning är framförallt 

Cirkeln i samband med Ernmaus-Åland. 

Utvecklingen på avfallshanteringsområdet har varit stark. Det finns skäl· att fånga upp 

initiativen och ge dem en fast ram samtidigt som man reglerar och kontrollerar 

verksarnheten så att den sker på ett lämpligt sätt ur avfallshanteringssynpunkt. Lagförslaget 

är utformat så, att den anger inriktningen för verksamheten. Den betonar också framförhåll

ningen med bättre avfallsplanering. Samtidigt införs bättre kontroll av avfallsflödet och 

tillståndsprövning jämte anmälningsskyldighet för vissa slag av verksamheter. 



1.2.3 Avfallshantering. Planering 

Avfallsdeponering sker för närvarande på 15 olika avfallsupplag i landskapet till den 

del landskapet kan ta hand om sitt avfall själv. En del av avfallet förs till grannområden för 

ändamålsenlig hantering. För samordning av resurserna och därmed möjlighet till 

ändamålsenlig behandling av olika slag av avfall är en utredning om ett gemensamt 

avfallsupplag under arbete utgåen.de från kommittebetänkandet Omhändertagande och 

slutbehandling av avfall på Åland (ÅUS 1997: 1 ). Kommitten anser, att det allvarligaste 

missförhållandet i landskapets avfallshantering är att avfallet deponeras på spridda upplag, 

vilka till stora delar är undermåliga. För en bättre hantering borde avfallshanteringen 

koncentreras till en gemensam anläggning. 

Kommittebetänkandet inbegriper även ett förslag om att Ålands Problemavfall Ab 

skulle överta en större del av verkställigheten av avfallshanteringen och ha en aktivare roll 

vid beslutandet om renhållningsavgiftema. 

Kommitten betonar, att sortering av avfallet är en väsentlig förutsättning för en hållbar 

avfallshantering i landskapet. A vfallssorteringen skall helst ske redan vid källan. Åtgärder 

krävs i såväl produktions- som konsumtionsled. 

Kommittens arbete är ännu inte slutfört. Landskapsstyrelsen avser att hösten 1998 då 

kommittens arbete beräknas vara avslutat påbörja beredningen av ett förslag till en förnyad 

landskapslag om renhållning. I detta skede har bland annat sorteringskravet för återvinning 

och återvinning som prioriterad metod för avfallshantering beaktats. 

Att det föreliggande förslaget ges separat beror på att revideringsarbetet brådskar till 

den del det gäller EG-direktiv. 

2. EG ocli grannområden 

A vfallsfrågoma är en del av EG:s miljöpolitik. Utvecklingen av lagstiftningen i 

landskapets grannområden utgår från samma direktiv som landskapet är bundet att 

genomföra. 

2.1 EG:s reglering 

Behovet av en revidering av renhållningslagen har understrukits av EG:s aktivitet på 

avfallssektom. Det finns en ansenlig mängd direktiv som reglerar olika specialfrågor om 

avfall och avfallshantering, med direktiven -0m avfall och farligt avfall som det underlag 

på vilket specialregleringen byggs. Lagförlaget genomför direktiven om avfall (75/442/EG, 

ändrad 911156/EEG) och farligt avfall (91/689/EEG) i lagstiftningen. 

Även EG:s framtida aktivitet på avfallsområdet är ansenlig. 1998-1999 planeras 20 nya 

direktiv, rekommendationer, förordningar och andra åtgärder beträffande avfall. Samtidigt 
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revideras äldre direktiv. Verksamheten är under stark tillväxt och den tekniska och 

vetenskapliga utvecklingen ger anledning till ändringar i äldre direktiv. Det kan således 

förutses att lagstiftningsarbetet på detta område inte kommer att minska utan kommer att 

ge upphov till kontinuerliga ansträngningar. 

A vfallsdirektivet är ett allmänt direktiv innehållande den grundläggande begreppsappa

raten och grundläggande principer, varav förhindrandet att avfall uppkommer, förhindran

det av dess farlighet och skadlighet samt återvinning är de viktigaste. Tillståndsplikt för 

att återvinna eller slutbehandla avfall och registreringsplikt för andra yrkesmässigt 

verksamma aktörer är väsentliga byggstenar i avfallsdirektivet, liksom skyldigheten för 

med.lemsstaten (landskapet) att uppgöra en avfallsplan, vars sakliga innehåll motsvarar dess 

syfte att utgöra ett inte oväsentligt styrmedel för avfallshanteringen. Direktivet innefattar 

även rapporteringsskyldighet till kommissionen utgående från insamlade uppgifter. För 

detta ändamål har rekommendationer om databasers utformning och motsvarande givits 

separat från direktivet. 

A vfallsdirektivet kompletteras av direktivet om farligt avfall, som inte inbegriper 

hushållsavfall. Ett skilt direktiv om farligt hushållsavfall är under arbete. 

De nämnda grunddirektiven åtföljs av bilagor. De kompletteras ytterligare av den så 

kallade europeiska avfallskatalogen (kommissions beslut 94/3/EG) som är en 24-sidig 

precisering av olika avfallskategorier samt en 8-sidig förteckning över farligt avfall (rådets 

beslut 94/904/EG). 

Vidare har en mångfald direktiv gällande särskilda avfallsslag, såsom förpackningsav

fall, och behandlingen av avfall, såsom avstjälpningsplatser och förbud mot förbränning 

av farligt avfall, givits. Dessa bör införas i den egna lagstiftningen. 

Förordningen om avfallstransporter är den EG-förordning som landskapet berörs av 

i detta sammanhang. Förordningens fullständiga titel är Rådets förordning (EEG) nr 259/93 

om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska 

gemenskapen. Förordningen gäller direkt utan lagstiftningsåtgärder. Den f'ar inte ens införas 

i den egna lagstiftningen. 

2.2 Principer och mål i EG:s avfallspolitik 

Eftersom lagförslaget är utformat som en ramlag med utrymme för genomförande av 

specialdirektiv genom landskapsförordningar och landskapsstyrelsebeslut finns det skäl att 

kort redogöra för de principer och mål som styr direktivens utformning och samtidigt lämna 

en redogörelse över hur lagförslaget motsvarar dem. 

Grunden finns i EG-fördraget som det lyder enligt Maastrichtfördraget. A vfallshante

ringen har sedan utvecklats i EG:s fem miljöskyddsprogram. Av betydelse är även 

gemenskapens strategi för avfallshantering (rådets resolution 97/C 76/01). 

Fördraget tar upp miljömålen i artikel 130.r. Artikelns 2p. är av betydelse för 

avfallshanteringen. Grundläggande principer för miljörätt och miljöpolitik är: 
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- hög skyddsnivå 

- förebyggande åtgärder bör vidtas 

- försiktighetsprincipen 

- miljöförstöring bör företrädesvis hejdas vid källan (närhetsprincipen) 

- förorenaren skall betala 

- miljöskyddskraven skall integreras i gemenskapens övriga politik. 

Med principen om förebyggande åtgärder prioriteras prevention framom reaktion på 

redan inträffad skada. Tillståndsplikt (lagförslaget Sa kap.) och kraven på bästa möjliga 

teknik (4, 8b §§ i lagförslaget) hör hit. Med lagförslagets ordval "skada och fara" i 

stadgandet om syfte (3a §) har principen genomförts. Fara innefattar risker för kommande 

skador. 

Försiktighetsprincipen kan ses som en del av förebyggandet. Åtgärder skall vidtas för 

att skydda miljön även om det inte finns slutgiltiga vetenskapliga bevis på att det föreligger 

något hot mot miljön. Principen introducerades internationellt i medlet av 1980-talet och 

har införts i flera konventioner. 

"Förorenaren betalar" innebär att kostnaden för avfallet skall bäras av den som orsakar 

den, inte av allmänheten. Lagförslaget förtydligar i 16 a § att avfallsinnehavaren bär 

ansvaret för den kostnad som avfallet föranleder. Bemyndigandet i § 38 tangerar denna 

princip. 

En gren av närhetsprincipen är självförsörjning vad avser avfallshantering. Varje 

medlemsstat (landskapet) skall sträva till detta individuellt för att undvika längre 

avfallstransporter. Huvudkriteriet är emellertid att avfallet skall föras till en anläggning 

som kan ta hand om avfallet på ett tillräckligt bra sätt. Detta genomförs i lagförslaget 8e 

§. Kraven på bästa möjliga teknik motsvarar närhetsprincipen. 

Prioriteringen i lagförslaget motsvarar EG:s rättsregler. I första hand skall avfall 

förebyggas, dels redan i planeringsskedet då varans utformning kan påverkas ( 4 §), dels 

genom kravet på bästa möjliga teknik (4, 8b §§). Avfall förebyggs även genom att det 

återanvänds (som sådant; 4 §).I andra hand kommer materialåtervinning och i tredje hand 

energiutvinning, som är ett slag av återvinning (8c §).I sista hand kommer deponering. 

EG:s avfallspolitik betonar ytterligare det delade ansvaret. Alla led - myndigheter och 

förvaltning, näringslivet och allmänheten - bär ansvaret för miljöskyddet. I avfallsfrågorna 

har det tagit sig uttryck främst som ett strängt producentansvar. Ett effektivt förhindrande 

av avfalls uppkomst förntsätter att avfallsfrågoma beaktas redan vid planeringsskedet av 

produktionen och att produktionen anpassas så, att så lite avfall som möjligt uppkommer. 

Skyldigheten att ordna avfallshanteringen utsträcks i vissa fall till den som tillverkar, 

importerar, säljer och distribuerar en produkt. Även kostnadsansvaret för avfallshanteringen 

kan åläggas producenten, i praktiken så, att kostnaden inkluderas i varans pris (jfr. 

skrotbilar och returflaskor). I lagförslaget har den först nämnda skyldigheten (förebyggan

de) införts i 4 §, medan vägen lämnats öppen för de två senare (fysiskt ansvar och 

kostnadsansvar för avfallshantering) genom ett bemyndigande (38 §). 
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2.3 Grannområden. Förjattningsnivån 

På miljösidan har medlemsskapet i EU medfört ändringar i både innehållet i och 

tillvägagångssättet för lagstiftningen även i våra grannområden. 

2. 3.1 Tillvägagångssättet 

Inom EG utges en sådan mängd detaljföreskrifter att praxis av ändamålsenlighets- och 

tidsskäl har blivit att formen för själva lagen är öppnare (ramlag) och den innehåller fler 

bemyndiganden till utfärdande av författningar på lägre nivå än fömt. I såväl riket som i 

Sverige har detta tillvägagångssätt anlitats i fråga om avfall och avfallshantering, men på 

något olika sätt. Den svenska lagstiftningen är idag nästan helt uppbyggd på förordningsba

sis till den del det gäller införande av EG-direktiv. Rikslagstiftningen innehåller med 

nödvändighet många författningar på lägre nivå, medan de väsentliga sakfrågorna är 

samlade i lagstiftningen om avfall och lagstiftningen om miljötillstånd. En översikt över 

rikslagstiftningen finns i bilagedelen. I Sverige har en proposition om ny, samlad miljöbalk 

givits hösten 1997. Den ger naturligtvis en bättre struktur överlag men innebär inte på 

avfallssidan någon minskning av bemyndiganden. I väntan på att miljöbalken skall 

behandlas har den svenska renhållningslagen ändrats med en rad nya bemyndiganden från 

detta års början. 

2. 3. 2 Innehållet 

Lagstiftningen i både riket och Sverige innehåller stadganden om 

- förhindrande av uppkomsten av avfall samt minskning av dess mängd och skadliga 

innehåll; 

- uppgörande av avfallsplaner; 

- omfattande befogenheter för regering, miljöministerium och andra myndigheter att 

utfärda närmare föreskrifter om produkter, avfall och avfallshantering. 

Den svenska lagstiftningen har beträffande hanteringen av avfall delvis gått en annan 

väg än rikslagstiftningen. Ett utvidgat producentansvar för avfallshanteringen har införts. 

Producenterna (industri, handel) har sålunda delvis fått ansvaret för verkställandet av 

avfallshanteringen (återvinning). Åsikterna om hur det utfallit varierar. En bedömning är, 

att ekonomiska hänsyn allför långt styrt utvecklingen på bekostnad av miljöhänsynen. 

Andra länder där motsvarande system har införts eller planeras är Tyskland, Storbritannien, 

Italien, Irland, Luxemburg och Belgien. 

I riket har man valt att fortsättningsvis ha ett fast grepp om styrningen, varför något 

motsvarande systemskifte inte har införts. Myndigheterna har istället ett långtgående 

samarbete med näringslivet via dess organisationer. Kommunal avfallshantering gäller även 

i Danmark, Spanien och belgiska Flandern. Delat mellan producenter och kommun är 

ansvaret i Nederländerna, Österrike och Frankrike. 
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3. Lagförslaget i huvuddrag 

3.1 Lagförslagets uppbyggnad 

Förslaget följer den nuvarande lagens systematik. Därmed har lagen inte rubriker för 

vruje enskild paragraf, utan mellanrubriker. Nya förtydligande mellanrubriker har infogats, 

medan de nya helheterna om tillstånd och anmälan samt om allmänna krav för avfallshante

ringen har paragrafrubriker. I lagförslagets 1 kap. finns bestämmelser om förebyggande 

åtgärder. I förslagets 3 kap. finns bestämmelser om hanteringen av uppkommet avfall. I 

förslagets 5a kap. finns bestämmelser om tillstånd och anmälan. 

3.2 Vad är avfall? 

Avfall är vruje föremål, funne och substans som innehavaren gör sig av med, avser att 

göra sig av med, eller är skyldig att göra s~g av med. Omfattar det substanser som är 

integrerade i industriella tillverkningsprocesser? 

Denna fråga har besvarats av EG-domstolen (mål C-129/96). A vfallsbegreppets 

omfattning bedöms enligt bestämningen "göra sig av med". Med "göra sig av med" avses 

även återvinning av ett funne eller en substans. Substanser som används i en tillverknings

process kan därför utgöra avfall. 

Alla restprodukter, industriella biprodukter och substanser som är resultatet av en 

tillverkningsprocess faller inom begreppet avfall. 

3.3 Syftet 

Syftet med lagförslaget är att främja ett kretsloppssamhälle. Lagförslaget inriktas på 

att stödja en hållbar utveckling med hushållning med naturresurserna å ena sidan och 

begränsning av hälso- och miljörisker å andra sidan. Lagen skyddar miljö och människors 

hälsa. 

3. 4 Centrala nyheter 

Nästan helt ny är begreppsapparaten (definitionerna). Nytt är även tillämpningsområ

det, som preciseras. Avsikten har varit att så långt som möjligt följa EG:s direktiv. 

Centrala nyheter är: 

- kravet att förebygga avfall, 

- kraven på avfallshanteringen och 

- tillståndsprövning. 
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Förebyggande åtgärder kan vidtas före avfall har uppkommit. Genom sådana åtgärder 

åsyftas en minskning av avfallsvolymen och en begränsning av avfallets skadlighet.Ansvar 

åläggs alla och envar med särskilt omnämnande av yrkesmässigt verksamma. Avfall 

förebyggs genom sparsamhet med naturresurser, hållbara produkter, återanvändning av dem 

och goda tekniska lösningar (bästa möjliga teknik). För att kunna genomföra detta behöver 

yrkesmässigt verksamma aktörer tillräckliga kunskaper om de varor och processer de 

hanterar. Det åligger myndigheterna att föregå med gott exempel och stödja den åsyftade 

utvecklingen. 

Kraven på avfallshanteringen handlar om fullgoda tekniska lösningar, planering av 

behandlingsanläggningar så att en adekvat behandling av olika sorters avfall blir möjlig och 

koncentration till sortering och återvinning. I sorteringen och återvinning deltar alla, var 

och en efter sina förutsättningar. 

Tillståndsprövningen och skyldigheten att anmäla verksamhet är en del av införandet 

av större kontroll av denna i grunden miljöfarliga verksamhet. Den kompletteras av 

skyldighet för yrkesmässigt verksamma att föra egna register och lämna ut upplysningar, 

vilka används för tillsyn och för statistiska ändamål och rapportering till EG-kommissio

nen. Avsikten är att ha en bättre överblick av läget lokalt, kunna fånga upp olika initiativ 

och följa avfallsflödet för bättre medvetenhet och styrning. Aktörer som är yrkesmässigt 

verksamma inom avfallssektom bör antingen söka tillstånd eller anmäla sin verksamhet till 

avfallsregistret. Detta gäller även företag som behandlar sitt avfall själva och kommunala 

anläggningar. Förpliktelserna gäller inte privata personer och hushåll.Undantag från 

tillståndsplikten kan göras, om landskapsstyrelsen utfärdar anvisningar särskilt för varje 

behandlingstyp. 

3. 5 Avfallsplanering och framförhållning 

Landskapsstyrelsen åläggs skyldighet att upprätta avfallsplan enligt avfallsdirektivet. 

Planen skall utformas så att den blir ett effektivt styrmedel. Det förutsätter en god överblick 

över läget, inklusive kartläggning av avfallets mängd och slag och behandlingstyp. 

Eftersom direktivet om förpackningar och förpackningsavfall (94/62/EG) förutsätter 

lagstiftning om återvinningsgrader för förpackningsavfall i allmänhet och för enskilda slag 

av förpackningsmaterial, är behovet av god kontroll över avfallssituationen nödvändig av 

flera tvingande skäl. Den på detta sätt ökade byråkratiseringen betyder å andra sidan en 

effektivare fran1förhållning och styrning mot minskning av avfallsvolymen. 

Detta innebär att även om kommunernas uppgifter inte minskas, så förskjuts 

tyngdpunkten mot landskapsstyrelsen på grund av större vikt vid övervakning och ledning. 

Även tillståndsprövningen, förandet av avfallsregister och skyldigheten att rapportera till 

EG-kommissionen medför en större förskjutning av administrativa uppgifter till 

landskapsstyrelsen. 
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DETALJMOTJVERINGAR 

1 kapitlet. Inledande bestämmelser 

Kapitlet: 1, 2 och 3 §§revideras, en ny 3a §tilläggs, 4 §ändras och 4a samt 4b 
§§tilläggs. 5 §upphävs. 

Kapitlet innebär en nyorientering i avfalls- och avfallshanteringsfrågor. 

1 §. Från att enbart handla om efterarbetet, själva avfallshanteringen, utvidgas lagen att 

gälla förebyggande åtgärder. Det gäller att begränsa såväl avfallsvolymen som avfallets 

skadliga och farliga egenskaper. Begränsandet av avfallsvolymen innebär en attitydmässig 

övergång (eller återgång) från "slösa" till "spara". Genom återanvändning och återvinning 

·minskar avfallsmängderna och naturresurserna skonas. På så vis skapas förutsättningar för 

ett kretsloppssamhälle. 

Genom regleringen av avfallets kvalitet underlättar man renhållningsarbetet och 

skyddar inte endast miljön utan även människors hälsa. Miljön och människors hälsa är, 

som framgår av§ 3a, de två rättsgoda som lagen skyddar. 

Undantagna från tillämpningsområdet är sedan tidigare sprängämnesavfall och 

radioaktivt avfall. Dessa undantogs 1981 med hänsyn till den rikslagstiftning som var 

aktuell. Sprängämnen regleras av blankettslagstiftning. Strålskyddsfrågor (radioaktivitet) 

är huvudsakligen en fråga om arbetarskydd. Frågan berörs närmare i samband med det 

kommande förslaget till förnyad landskapslagstiftning om renhållning. 

Ett nytt uttryckligt undantag införs beträffande avfall från stentäkter och motsvarande 

i den utsträckning det regleras av bestämmelserna i lagstiftningen om naturvård. 

Undantagna är även alla utsläpp som förorenar luft, vatten och avlopp i den utsträckning 

som detta regleras av speciallagstiftning om luftvård, vatten och hälsovård. Undantagen 

från tillämpningsområdet är en anpassning av avfallsdirektivets artikel 2.1. 

Tillämpningsområdet preciseras av klassificeringen av avfall och farligt avfall (2 §). 

Människors hälsa och säkerhet skyddas även i hälsovårdslagstiftningen och 

arbetslagstiftningen. Genom att införa människors hälsa som skyddsobjekt har man inte 

avsett att ändra på detta förhållande. Skyddet för människors hälsa gäller såsom tidigare, 

men med komplettering av denna lag. 

Om utsläpp av avfall i luften stadgas i LL om tillämpningen av vissa riksförfattningar rörande åtgärder 

mot iliroreningar av luften (32/91) samt Ålands landskapsstyrelses beslut om tillämpning i landskapet Åland 

av vissa statsrådsbeslut rörande åtgärder mot förorening av lufte~ (69/96) och Ålands landskapsstyrelses 

beslut om tillämpning i landskapet Åland av statsrådets beslut om förbränning av problemavfall (ÅFS 22/98). 

Om utsläpp av avfall i vatten stadgas i Vattenlag för landskapet Åland (61/96). Landskapslagen om 

hälsovården (36/67) jämte landskapsförordning om hälsovården (63/73) innehåller stadganden om avlopp och 

utsläpp i luft och vatten. 
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4. Förslagets konsekve11ser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Genomförandet av lagförslaget kommer inte i detta skede att medföra några betydande 

merkostnader för dem som deltar i verkställandet jämfö11 med det som är budgeterat för 

detta år. Merkostnader kommer däremot att uppstå i det skede som EG:s specialdirektiv för 

bättre avfallshantering skall införas, bland annat med specificerade tekniska krav på 

avstjälpningsplatser. 

4. 2 Organisatoriska konsekvenser 

Förslagets administrativa praktiska konsekvenser har berörts ovan. Förslaget är 

utarbetat enligt nuvarande myndighetsorganisation och genomförandet medför därför inga 

direkta organisatoriska förändringar. Däremot förskjuts tyngdpunkten mellan olika nivåer 

av förvaltningen med ökade arbetsuppgifter och fördelningen av dem. Landskapet åtar sig 

de nya resurskrävande förvaltningsuppgifterna så långt det är möjligt. Lagstiftningen kan 

medföra behov av större personalresurser hos kommunerna som renhållningsmyndighet och 

landskapsstyrelsen som tillsynsmyndighet. 

4. 3 Miljökonsekvenser 

Den föreslagna lagen skall vara en central miljövårdslag vars syfte att förebygga avfalls 

uppkomst och begränsa dess skadlighet har framgått ovan. Den skall också vara ett led i 
uppbyggnaden av en integrerad miljötillståndprövning. Lagen kommer att ha betydande 

positiva konsekvenser för miljön. 

4. 4 Konsekvenser för jämställdheten mellan könen 

Förslaget har inga följdverkningar för jämställdheten mellan könen. 

5. Remissinstanser 

Lagförslagets remissinstanser är: kommunerna, Ålands Problemavfall Ab, Svinryggen 

Deponi Ab, Ålands Natur och Miljö rf, Agenda 21 kontoret, Ålands Köpmannaförening rf, 

Ålands handelskammare, Ålands företagareförening och Ålands redarförening rf samt 

hälsonämnden vid ÅHS. 
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Landskapslagen om tillämpningen av riksförfattningar om explosionsfarliga ämnen (12/71 i sin lydelse 

61/95) jämte landskapsförordningen om tillämpning om riksförfattningar om explosionsfarliga ämnen och 

kemikalier (5/96) innehåller stadganden om sprängämnesavfall. LL om naturvård, godkänd av lagtinget 

11.3 .1998, innehåller bestämmelser om miljöskydd vid täktverksamhet. 

2 §. De två följande paragraferna, 2 och 3 §§, är enligt tidigare systematik vigda åt 

definitioner. 2 § definierar avfallet och dess hantering. Definitionerna och benämningarna 

följer huvudsakligen EG-direktiven. 

Avfall är varje föremål, substans eller funne som innehavaren gör sig av med, tänker 

göra sig av med eller bör göra sig av med. Begreppet preciseras i två slags kataloger: dels 

en bilaga till avfallsdirektivet, dels en mångsidig katalog ( europeiska avfallskatalogen, 

94/3/EG). Katalogerna revideras regelbundet. Lagförslaget är uppgjort så, att katalogerna 

kan antas genom landskapsstyrelsebeslut.Växtdelar som kvarblivit vid skörd eller 

avverkning av skog är inte längre undantagna. Dessa ingår i nämnda kataloger och 

behandlas som avfall. Katalogerna kan i oklara fall ge vägledning om lagens tillälnpnings

område. 

Hushållsavfall har varit definierat i 10 §. Det flyttas till definitionsparagrafen. Med 

hushållsavfall avses avfall från hushåll. Begreppet används som bestämning för den 

kommunalt ordnade avfallshanteringen. 

Farligt avfall är avfall som är särskilt miljöfarligt eller hälsovådligt på grund av sin 

sammansättning. Benämningen problemavfall används inte längre. Allt avfall är 

problematiskt. Benälnningen farligt avfall används i EG-direktiv och i Sverige. Även här 

åtföljs stadgandet av ett bemyndigande. Ålands landskapsstyrelses beslut om problemavfall 

( 10/93) preciserar för närvarande detta slag av avfall. Rådets beslut 94/904/EG preciserar 

ytterligare farligt avfall i en förteckning, som omfattar 8 sidor. Farligt avfall inbegriper 

farligt hushållsavfall. Ett skilt direktiv om farligt hushållsavfall är under arbete inom EG 

eftersom sådant avfall är uteslutet i direktivet om farligt avfall. 

Hantering av avfall innefattar de olika delmomenten sedan en vara blivit avfall: 

insamling, förvaring, transport, återvinning och slutligt omhändertagande, men inkluderar 

också kontroll av denna verksamhet och efterbehandlig av avfallsbehandlingsplats. 

Insamling preciseras som uppsamling, sortering och blandning av avfall för vidare 

transport, egen återvinning eller behandling (tex kompostering). 

Atervinning omfattar i avfallsdirektivet såväl återanvändning som materialutnyttjande 

och energiutvinning. Själva definitionsstycket i avfallsdirektivet anger endast tillvaratagan

de av material och energi och hänvisar till en bilaga, medan texten annanstans i direktivet 

inbegriper återanvändning. Återanvändning är ett begrepp vars språkliga innebörd är rätt 

precis. Någon skild definition av återanvändning ges därför inte. Återvinning definieras i 

lagförslaget som tillvaratagande av material och/eller energi, vilket är dess gängse 

betydelse. 

Slutligt omhändertagande definieras som oskadliggörande av avfallet (tex förbrän

ning) eller slutdeponering av det. 

Paragrafen avslutas med ett bemyndigande att precisera de allmänna definitionerna av 
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avfall, farligt avfall, återvinning och slutligt omhändertagande genom landskapsstyrelse

beslut. 

3 §.Till denna paragraf fogas en definition av avfallsinnehavare. Avfallsinnehavare är den 

som besitter avfallet, vilket kan vara avfallsproducenten, fastighetsinnehavaren eller annan 

enskild, företag eller myndighet. Lagens nyckelbegrepp om ansvaret för avfallet i såväl 

fysisk som ekonomisk bemärkelse kretsar kring avfallsinnehavaren och mer specifikt kring 

fastighetsim1ehavaren då det gäller kommunalt ordnad insamling och transport samt 

kommunal renhållningsavgift. 

3a §.Denna paragraf formulerar lagens inriktning och de rättsgoda den skyddar. 

I nya lagar brukar syftespara:grafen läggas in först. I denna lag är syftet placerat i 

samband 4 - 4b §§,vilka sakligt sett bör läsas mot syftet och förtydligar den nyorientering 

som 3a §innebär. 

Syftet med lagen är att främja en hållbar utveckling på två sätt, dels genom hushållning 

med naturresurserna bland annat genom återanvändning och återvinning, dels genom god 

renhållning med goda tekniska tillämpningar. De rättsgoda som skyddas är, som tidigare 

nämnts, människors hälsa och miljön. Miljön är ett allmänt begrepp och det som avses är 

inte endast naturmiljön och den ekologiska miljön, utan även den sociala miljön och 

kulturmiljön för att följa definitionen i LL om miljökonsekvensbedömningar (ÅFS 28/95). 

Beaktandet av eventuella framtida skador (det som uttrycks med "fara") räknas numera som 

en allmänt gällande försiktighetprincip inom miljörätten. Slutgiltiga vetenskapliga bevis 

på miljöhotet behövs inte. Miljön och människors hälsa skyddas mot skador och fara för 

framtida skador. 

4 §. Paragrafens skyldigheter är ett steg mot ett kretsloppssaniliälle. De motsvarar 

tankesätten inom EG:s avfallspolitik, där tyngdpunkten skall ligga på förebyggande 

åtgärder. En sådan avfallspolitisk princip skall följas överallt i saniliället. Den förutsätter 

en kritisk hållning av såväl enskilda som företag och myndigheter. 

Kraven handlar om att begränsa avfallskvantiteten och avfallets skadlighet. All 

verksaniliet skall utövas så att avfallets mängd blir så liten som möjligt. Avfailet tär inte 

vara skadligt eller farligt och inte heller får det förorsaka avfallshanteringen betydande 

olägenhet eller svårighet. Förpliktelsen gäller såväl enskilda som företag och myndigheter. 

Förpliktelserna innebär bland annat att produktionsmetoder skall väljas med hänsyn 

till deras miljöpåverkan. Metoder där användningen av ämnen och andra råvaror som är 

skadliga då de blir avfall bör minskas. Härefter urskiljs särskilda grupper av aktörer som 

träffas av specifika förebyggande krav i förtydligande syfte: 

- Producenter skall inte slösa med råvaror, utan använda dem sparsamt. Framom 

användningen av nya naturresurser skall de gynna återanvändning och användningen 



Detaljmotivering 13 

av återvunnet material. 

Det har visat sig att avfallmängdernas begränsning förutsätter inte endast att 

konsumenterna och användarna är ansvarsmedvetna, utan att producenterna dras in i 

ansvarskedjan. Att lägga hela ansvaret på konsumenterna och påverkan via dem och 

deras köpbeteende är en skev ansvarsfördelning som numera, med den miljömedveten

het vi har, saknar trovärdiga argument. Av denna anledning åläggs producenterna att 

hejda avfallets uppkomst redan vid källan (i planeringskedet). 

- Varutillverkare skall se till att deras produkter kan återanvändas eller återvinnas på 

annat sätt . Vad som eftersträvas är varor och material som håller och som inte behöver 

ersättas med nya så fort enskilda delar gått sönder. Produkternas livslängd behöver bli 

längre för att minska avfallsvolymen. 

- Importörer skall försäkra sig om att de varor de inför till landskapet är hållbara. 

- Myndigheter skall se till att de föregår med gott exempel och för egen del använder 

återvinningsbara produkter eller produkter som tillverkats av returråvaror, såsom 

kuvert av returpapper. Myndigheterna skall också främja producenternas och 

importörernas fullgörande av de tidigare nämnda förpliktelserna. Det kan ske genom 

information och genom de styrmedel som annars står till buds. 

Paragrafens 2 mom. specificerar kravet på val av produktionsmetoder. För att begränsa 

avfallets mängd och skadliga eller farliga innehåll skall i yrkesmässig verksamhet bästa 

möjliga teknik användas. Vid bedömningen utgår man från bästa tillgängliga teknik som 

i praktiken kan tillämpas i branschen. Vad som de facto kan tillämpas i branschen beror på 

hur långt tekniken är utvecklad (och vad den därför kostar). Det som avgör är branschkrite

rier för vad som är möjligt. Det gäller inte vad som är möjligt för att alla redan tillämpar 

denna teknik, utan vilken innovation eller förbättring av befintlig teknik som ett gott 

typföretag i branschen uppfattar som den bästa praktiskt tillämpliga tekniska lösningen för 

uppnående av en hög allmän skyddsnivå för miljön som helhet. 

Bedömningen av teknikens tillgänglighet är inte geografiskt begränsad till landskapet. 

Såvida verksamhetsutövaren på rimliga villkor (objektivt bedömning) kan få tillgång till 

tekniken är den tillgänglig oberoende av var den produceras. 

Uttrycket bästa möjliga teknik inrymmer förutom den använda teknologin även det sätt 

på vilket en anläggning utformas och uppförs, underhålls och drivs, samt avvecklas och tas 

ur bruk. 

Bedömningen av vad som är ekonomiskt möjligt sker oberoende av subjektiva 

ekonomiska förutsättningar. Avsikten är inte att ge en verksamhetsutövare konkurrensför

delar eller - nackdelar jämfört med andra. Utgångspunkten är vad ett typiskt företag i 

branschen kan klara av i form av miljöinvesteringar och bör klara av på grund av 
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miljöriskernas omfattning. 

Bedömningen blir något olika för nya anläggningar och befintliga anläggningar. 

Strängare krav kan ställas på nya anläggningar. Befintliga anläggningar bör ges en rimlig 

övergångstid för anpassning till nya krav (se vid 39 §). 

IPPC-direktivet (rådets direktiv om samordnade åtgärder för att förebygga och 

begränsa föroreningar, 96/61/EG) använder "bästa tillgängliga teknik" som ett nyckelbeg

repp. Begreppet avser (artikel 2.11 ): "Det effektivaste och mest avancerade stadium vad 

gäller utvecklingen av verksamheten och tillverkningsmetoderna som anger en given 

tekniks praktiska lämplighet för att i princip utgöra grunden för utsläppsgränsvärden och 

som har till syfte att hindra, och, när det inte är möjligt, generellt minska utsläpp och 

påverkan på miljön som helhet." 

- Med teknik avses använd teknik och det sätt på vilket anläggningen utformas, 

uppförs, underhålls, drivs och avvecklas. Hit hör således även metoder för produktion 

såsom utbildning och arbetsledning (integrerat synsätt på organisation och teknik). 

- Med tillgänglig avses att tekniken är utvecklad i sådan utsträckning att den kan 

tillämpas inom den berörda branschen på ett ekonomiskt och tekniskt genomförbart 

sätt, varvid nyttan skall avvägas mot kostnaden. Tillgänglig är tekniken oavsett om den 

tillän1pas eller produceras inom den berörda medlemsstaten, förutsatt att den berörda 

verksamhetsutövaren på rimliga villkor kan få tillgång till den. 

- Med bästa avses den teknik som är mest effektiv för att uppnå en hög allmän 

skyddsnivå för miljön som helhet. 

I Sverige har diskuterats huruvida "bästa möjliga teknik" eller "bästa tillgängliga teknik" 

ålägger strängare krav. En kontenta av diskussionen är att "bästa möjliga teknik" är 

åtminstone på samma nivå som "bästa tillgängliga teknik". Miljöområdet är ett internatio

nellt område och det innebär att bedömningskriterierna växer fram i en internationell miljö. 

IPPC-direktivets definition är den hittills mest fullständigt uttryckta förklaringen på vilka 

krav som ställs på tekniken och vad som avses med den. 
' - ;: 

Förpliktelserna i 4§ kan preciseras genom landskapsförordning (38a §). 

4a §. Förpliktelserna i 4 § tillämpas i den utsträckning det inte kan anses oskäligt att 

uppfylla dem. Nyttan av en åtgärd i förhållande till kostnaden är den huvudsakliga 

bedömningsgrunden. Åtgärder som medför mariginell nytta, men stora kostnader är inte 

rimliga i normala fall. Vad nytta är beror emellertid på utgångspunkten, hälso- och 

miljöriskernas art och omfattning. Om det handlar om miljö som är särskilt utsatt, är 

nyttoaspekten annorlunda än om det är fråga om mindre utsatt miljö.Risken innefattar skada 
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och fara, som ovan nämnts. 

Bedömningsregeln skall tillämpas på varierande verksamheter och tillämpningen sker 

i vart enskilt fall för sig. 

Kvalitetsnormer, gränsvärden och andra specifika no1mer får emellertid aldrig 

åsidosättas. 

4b §. Ett försiktighetskrav är kravet på tillräcklig kunskap. Det återkommer som ett 

tillståndsvillkor i 5a kapitlet tillsammans med tillräckliga ekonomiska resurser. Här avses 

ett allmänt krav, som inte är begränsat till tillståndspliktiga företag. Envar som idkar 

produktion eller som tillverkar eller importerar en vara skall ha tillräcklig kunskap för att 

veta vad för slag av avfall varan eller verksamheten ger upphov till, dess konsekvenser, hur 

det kan begränsas och hur avfallshanteringen ordnas. Med tillräcklig kunskap finns även 

förutsättningar att utveckla verksamheten för att minska avfallets mängd och skadlighet. 

5 §. Pargarfen upphävs eftersom definitionen av avfall är vidare än förut. Det föreslås i § 

38a att landskapsstyrelsen kan utfärda skilda bestämmelser om byggnads- och rivningsav

fall. Sådana finns i rikslagstiftningen. 

2 kapitel. Förvaltningsuppgifter 

Kapitlet: En lätt modernisering har skett i 6 § och en teknisk ändring i 7 §. 
Ändringen i 8 § om avfallsplaner motsvarar EG-direktiv. 

6 §. Fastighetsim1ehavare har kompletterats med avfallsim1ehavare. Begreppet avfallsinne

havare, ~nnefattar fastighetsinnehavare, men eftersom den kommunala renhållnings skyldig

heten kretsar kring hushållsavfall och besittning av fastighet har valet blivit att bibehålla 

fastighetsinnehavare jämsides med avfallsinnehavare. 

7 §. Paragrafen har ändrats med hänvisning till den nya kommunallagen. 

8 §. EG-direktivet om avfall, liksom direktiven om farligt avfall och förpackningar och 

förpackningsavfall, förvtsätter att avfallsplaner upprättas. Landskapsstyrelsen har att göra 

en landskapsomfatfunde avfallsplan med utvecklingsmål och åtgärder som skall vidtas för 

att dessa mål skall uppnås. A vfallsplanen skall enligt avfallsdirektivet omfatta åtminstone: 

- typ, kvantitet och ursprung beträffande det avfall som skall antingen återvinnas eller 

slutligt omhändertas; 
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- allmänna tekniska krav; 

- särskilda åtgärder i fråga om vissa typer av avfall; 

- lämpliga områden eller anläggningar för bortskaffande. 

Innehållet har intagits i lagtexten i informativt syfte. A vfallsplanen är ett väsentligt 

styrmedel. Planen skall notifieras till EG-kornrnissionen. 

Stadgandet förutsätter en god kontroll över avfallsläget. De uppgifter som behövs 

erhålls genom avfallsregistret (28k§) och verksarnhetsutövarnas egna register (281§) samt 

genom de gällande stadgandenajärnte kompletteringar i 33-35 §§. 

Bestämmelsen om de kommunala renhållningsplanema ändras inte. Den kvarstår i 

oförändrad form. 

3 kapitel. Hantering av avfall 

Kapitlet 

Allmänna krav 

Kapitlet inleds med nya stadganden 8a - 8f §§.En ny 15a §möjliggör 
källsortering och återvinning genom att återvinningsstationer införs i 
varje kommun. 9 - 16 §§revideras språkligt att motsvara den nya 
terminologin. 
Ansvaret för avfallshanteringen preciseras. 

Kapitlet innebär krav på fullgod teknik och återvinning. 

8a - Se§§ definierar allmänna principer och skyldigheter vid avfallshanteringen. De kan 

preciseras genom författningar på lägre nivå (38a §). 

8a §.Avfall får inte överges och inte hanteras okontrollerat. Det skall tas om hand på ett 

adekvat sätt. Avfallet och avfallshanteringen får inte orsaka människors hälsa eller miljön 

fara eller skada. Man f'ar sålunda inte lämna skrotfordon i skogen, eller låta avfallet rinna 

ut eller avdunsta i miljön och man får inte bränna annat än ofarligt avfall som ris, löv och 

grenar över öppen eld. 

8b §. I hanteringen av avfall. skall bästa tillgängliga teknik som inte medför oskäliga 

merkostnader användas.För yrkesmässig hantering gäller samma bedömningsregel som i 

4 § 2 mom.Vid bekämpning av hälso- och miljöskador skall de bästa möjliga metoderna 

alltid användas. 
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8c §. Paragrafen handlar om återvinning och sortering och gäller alla, kommuner, 

näringsliv och även enskilda hushåll. Avfallet skall återvinnas om det, för det första, är 

tekniskt möjligt och, för det andra, detta inte medför oskäliga merkostnader jämfört med 

avfallshantering som· ordnas på annat sätt. Prioritetsordningen mellan återvinning av 

material respektive utvinning av energi har uttryckts explicit. 

Olika typer av avfall skall insamlas och särskiljas från varandra i alla skeden av 

hanteringen (sortering) i den utsträckning det behövs för att skydda lagens rättsgoda eller 

för att ordna avfallshanteringen ändamålsenligt. Detta gäller om det är tekniskt och 

ekonomiskt möjligt. 

Sorteringsförpliktelsens stränghet bedöms med hänsyn till vem som skall fullgöra 

skyldigheten. För andra än myndigheter och yrkesmässigt verksamma, d.v.s. privatperso

ner, gäller sorteringsförpliktelsen i den mån det är skäligt med hänsyn till personliga och 

geografiska fömtsättningar. Bestämmelsen skall läsas mot 15a §.Ju bättre utbyggt nätet av 

återvinningsstationer är, desto lättare är det att utföra källsortering utan att det blir oskäligt 

betungande för enskilda medborgare. Avsikten är inte att påbörda allmänheten större krav 

än sådana som utan stöne ansträngningar går att uppfylla. Med personliga förutsättning~ 
avses till exempel det förhållandet att rörelsehämmade personer, äldre personer och 

ensamstående lönearbetande · småbarnsföräldrar inte har fysiska eller tidsmässiga 

förutsättningar att uppfylla kravet på samma sätt som andra. 

8d §.Paragrafen gäller farligt avfall. Sådant avfall skall hållas avskilt från annat avfall och 

farligt avfall får inte heller blandas med annat farligt avfall eller med andra ämnen 

överhuvudtaget. Dock kan det blandas med annat om det behövs för återvinningen eller 

det slutliga omhändertagandet av avfallet så länge det kan ske utan att människors hälsa 

eller ~il]ön förorsakas skada eller fara. Om sammanblandning am1ars skett skall separering 

ske om det krävs för att förebygga skador eller fara och om det är tekniskt och ekonomiskt 

möjligt. 

Ansvarskretsen är densamma som i föregående paragraf. 

8e §. Avfall skall behandlas på en adekvat avfallsbehandlingsplats. I landskapet skall finnas 

ett lämpligt antal behandlingsplatser för behandling av olika slags avfall såvida de kräver 

olika behandling. Bestämmelsen följer av avfallsdirektivets 5 artikel. 

Syftet är att ordna en fullgod behandling av avfallet enligt de kriterier som framgår av 

lagen. 

En väsentlig princip inom EG:s avfallspolitik är självförsörjningsprincipen. Den är 

inskriven i direktivets 5 artikel. Varje land (i det här fallet landskapet) skall kunna ta hand 

om sitt avfall själv så långt det bara är möjligt. Behandlingsplatsen skall emellertid vara 

adekvat. Den skall motsvara alla tekniska och andra krav man kan ställa på en fullgod 

avfallsbehandling enligt de kriterier och den prioritetsordning som framgått av de tidigare 

paragraferna. Vid planeringen av avfallshanteringen bör beaktas, i nämnd ordning: adekvat 

behandlingsplats, så mycket som möjligt inom landskapet, i övrigt så nära som möjligt. 
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Ett direktiv om deponier finns som förslag inom EG (KOM (97) 105). 

8f §.Den som svarar för att avfallet tas om hand är avfallsinnehavaren. Den som producerar 

avfall eller den som har avfallet i sin besittning bör också se till att det hanteras. 

Avfallsinnehavaren skall kunna ordna avfallshanteringen själv eller leverera det till annat 

ställe för behandling. 

A vfallsinnehavarens rätt att ordna avfallshanteringen efter eget gottfinnande är 

begränsad. Om avfallet omfattas av kommunalt ordnad transport, måste denna anlitas (11 

§;kommunens ensamrätt). På motsvarande sätt har avfallsinnehavaren inte ansvaret för 

avfallshanteringen efter att avfallet lämnats över enligt kommunala renhållningsföreskrifter, 

om kommunen har denna ensamrätt. 

Andra begränsningar är lagens bestämmelser om rätten att återvinna eller slutligt 

omhänderta avfall, vilkas bakgrund är trygghetsöverväganden (13b §, 28b §,se även 16 

§ 2 mom.). 

Avfallet rar inte överlämnas till annan än kommunalt ordnad avfallshantering eller en 

verksamhetsutövare som finns i avfallsregistret eller annan som har tillräckliga förutsätt

ningar att ta hand om avfallet på ett adekvat sätt. Det sistnämnda avser sådana fall som till 

exempel att en ideell organisation ordnar en kampanj för återvinning. Om avfallet 

överlämnas till en sådan tillräckligt säker mottagare övergår ansvaret på denna. 

Ansvaret övergår emellertid inte beträffande farligt avfall, utom då det överlämnas till 

kommunalt anordnad transport.Ansvaret för farligt avfall stannar kvar hos avfallsinnehava

ren. Enligt 14 § 2 mom. skall det farliga avfallet återlämnas till den som lämnat 

transportuppdraget om det inte mottas på destinationen. 

Ansvaret för avfallshanteringen i fysisk bemärkelse kan överföras på producent, 

importör, försäljare m.fl. och avfallsinnehavaren anmodas att använda sig av en på detta sätt 

ordnad avfallshantering (se 38§). 

10 §. Paragrafen har inte ändrats förutom att definitionen av hushållsavfall är flyttad till 2 

§. Som förut specificerar paragrafen kommuns skyldighet att ordna transport. 

15a §.I syfte att stimulera källsortering och återvinning och möjliggöra förverkligandet av 

förpliktelsen i 8c § skall i vruje kommun finnas återvinningsstationer för avfall från 

hushåll. Insamlingen av farligt avfall från hushåll skall av säkerhetsskäl koncentreras till 

särskilda återvinningsstationer inom kommunen. 

Slutligt omhändertagande 

16 §.Terminologin har ändrats. Till paragrafen har lagts en hänvisning till tillstånds- och 

anmälningsskyldigheten för behandling av avfall. 
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4 kap. Finansiering 

Kapitlet 16a §förtydligar kostnadsansvaret. 17 §är ändrat terminologiskt. 

l 6a §. A vfallsinnehavaren bär det ekonomiska ansvaret för avfallshanteringen om inte 

kostnadsansvaret har överförts på producenten (och bakats in i priset för en vara). 

Stadgandet motsvarar EG-direktivet om avfall. Lagen berör inte ett eventuellt skadestånds

ansvar. 

17 §. I paragrafens sista moment sker en terminologisk ändring. Problemavfall byts ut mot 

farligt avfall. Paragrafen ändras inte i sak. 

5 kapitel. Slaotfordon 

Kapitlet Det finns inte skäl att ändra kapitlet. En teknisk ändring har skett i § 26. 
Inom EG finns i detta nu ett förslag till direktiv om uttjänta fordon. 
Direktivet kan, om det antas och i den form det antas, ge anledning till 
ändringar i ett senare skede. 

26 §. Hänvisningen är till en upphävd lag, vilket således ändras. 

5a kapitel. Tillstånd och anmälan 

Kapitlet Kapitlet inför tillstånds- och anmälningsskyldighet. Detta gäller inte 
enskilda hushåll. Kapitlet bygger på EG:s avfallsdirektiv och direktiv 
om farligt avfall. En hänvisning till EG:s förordning om 
avfallstransporter har skett för att i lagen kunna utnämna 
landskapsstyrelsen till den myndighet som omhänderhar de frågor som 
förordningen stipulerar om. 

28a §. Paragrafen utser behöriga myndigheter. Tillstånd.myndighet och tillsynsmyndighet, 

till vilken anmälningar sker, är Ålands landskapsstyrelse. Landskapsstyrelsen är också den 
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behöriga myndighet som avses i rådets förordning om avfallstransporter. 

I detta nu handhas likartade tillståndsärenden av hälsonämnden vid ÅHS (10 § LL om 

hälso- och sjukvården ÅFS 60/93). A vfallstillstånden hör sakligt sett till denna nämnd och 

hälsonämnden har i lagtexten utsetts till tillståndsmyndighet om inte annat anges. En 

samordning av tillståndsärendena på miljösidan är emellertid aktuell. Syftet är att bygga 

upp en samlad miljötillståndsprövning för att undvika tillståndsbyråkrati och möjliggöra 

en helhetsbedömning av miljötillståndsärenden. 

Anmälningar riktas till landskapsstyrelsen. I praktiken kommer miljöbyrån att föra 

avfallsregistret. 

28b §. Tillståndsplikt föreligger för återvinning och slutligt omhändertagande av avfall. 

V erksamhetema anses kräva såväl ekonomiska resurser som tillräcklig sakkunskap och 

kontrollen av att verksamheten är ordnad enligt lagens föreskrifter bör ske genom prövning 

av ett sakkunnigt organ. 

Tillståndsplikten gäller företag och kommuner oberoende av om det handlar om eget 

avfall, vilket ju kan behandlas på plats, eller avfall som tas om hand för annans räkning. 

I paragrafen används uttrycket "den som i yrkesmässig verksamhet" för att ange att det 
t 

gäller envar som återvinner eller slutligt omhändertar avfallet som ett led av sin näring, vare 

sig näringen beskattas som företag eller annat, drivs i bolagsform, som yrkesutövning.eller 

i annan form. Tillståndsplikten gäller inte återanvändning, utan återvinning som ju 

förutsätter mekaniska eller kemiska processer och metoder. 

Tillståndsplikten gäller även komnmner som driver en offentlig anläggning för 

återvinning och/eller slutligt omhändertagande av avfall. A vfallstillståndet ersätter inte 

tillståndsprövning enligt andra lagar, som framgår av 28m §. 

Enskilda hushåll har inte tillståndsplikt. Tillstånd behövs inte för till exempel 

kompostering av hushållsavfall eller för annan liknande behandling i liten skala. 

Tillståndsplikt gäller förutom för återvinning och slutligt omhändertagande även för 

transport av farligt avfall. Sådana transporter bör vara noggrannt kontrollerade. 

Det är bmkligt att i tillståndsärenden införa en förteckning över verksamheter som på 

grund av sin storlek eller verksamhetens art anses medföra en sådan risk, att också de 

omfattas av tillståndsplikt. I paragrafen har tillagts en möjlighet att utfärqa en sådan 

landskapsförordning. Som tidigare nämnts är emellertid syftet att samordna tillståndspröv

ningen för att undvika onödig tillstånds byråkrati. Avsikten är att införa en enda förteckning 

av omtalat slag och i övrigt samordna detaljerna för att förenkla förfarandet för tillståndssö~ 

kandena och möjliggöra en helhetsprövning i miljötillståndsärenden. 

28c §. Landskapsstyrelsen kan utfärda föreskrifter om återvinning eller slutligt omhänderta

gande för varje typ av verksamhet och göra ett allmänt undantag från tillståndsplikten. Un

dantaget kan gälla all återvinningsverksamhet men beträffande slutligt omhändertagande 

gäller det behandling av eget avfall på den plats där det uppstått. Undantag kan inte göras 

för slutligt omhändertagande av farligt avfall. 
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28d §. Avfallstillståndet förutsätter tillräckliga resurser, ekonomiskt och kunskapsmässigt. 

Övriga krav i lagen skall uppfyllas. 

Resurserna bör stå i förhållande till verksamhetens art och omfattning.Bland annat 

skall efterbehandling av onu·ådet eller behandlingsplatsen kunna ordnas. Vid en eventuell 

konkurs skall kostnaderna för behandling av lagrat avfall kunna täckas. Detta möjliggörs 

genom ansvarsförsäkring. Prövningen av vad som krävs bör ske för varje enskilt fall för sig. 

28e §.Paragrafen tar upp tillståndets innehåll. Tillståndet kan beviljas tills vidare eller för 

viss tid. Det sistnämnda är lämpligt om till exempel försöksverksamhet inleds. Tillståndet 

kan även förenas med villkor för verksamheten, t.ex. åtgärder för begränsning av hälso- och 

miljöriskerna, och särskilda föreskrifter om egen kontroll och annan tillsyn. 

28f §. Verksamhetsutövaren rar tillstånd för ett visst slag av verksamhet med angiven 

omfattning. Om verksamheten ändras eller utvidgas väsentligt skall ett nytt tillstånd sökas. 

Om verksamheten inskränks eller upphör skall det meddelas till landskapsstyrelsen utan 

dröjsmål. Sådan ändring antecknas i avfallsregistret. 

28g §.Om det framgår vid tillsynen att de vid tillståndsprövningen förutsatta omständighe

terna inte är hållbara kan tillståndet ändras av myndigheten på eget initiativ. Med hänsyn 

till tillståndshavarens rättsskydd är en sådan ändring är begränsad till 

- väsentligt större hälso- och miljörisker än vad som kunde förutses, 

- väsentligt ändrade förhållanden , eller 

- nya internationella fördrag, som är förpliktande. 

I sistnämnda fall är det inte önskvärt med en skild lagändring före åtgärd. Åtgärd kan 

behövas omedelbart. 

De övriga grunderna för ändring av givet tillstånd på myndighetens initiativ kan vara 

att bruket av ny teknologi som är väsentligt bättre (renare) än den nyttjade har blivit allmän, 

att de ekonomiska omständigheterna ändrats, eller att en ny utredning om verksamhetens 

hälso- och miljörisker har givits. Orsaken skall alltid medföra att den bedömning som 

gjordes då tillståndet beviljades på ett väsentligt sätt blivit skev. Ändring av tillstånd 

behandlas i tillämpliga delar på samma sätt som sökande av avfallstillstånd. I praktiken 

uppmanar myndigheten tillståndshavaren att söka ändring. 

28h §. Om det inte räcker med att ändra tillståndet och det beror på att en viktig 

förutsättning för tillståndet inte uppfylls kan tillståndet återkallas. Återkallande kan ske helt 

eller för en viss tid. 

Återkallande kan också ske om tillståndshavaren åsidosatt bestämmelser och 

föreskrifter och detta betyder att väsentliga hälso- och miljörisker orsakas. I detta fall ser 

man såväl till vållandet som effekten. 
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28i §.I paragrafen uppräknas de verksamheter som skall anmälas till avfallsregistret. Det 

är verksamheter som är undantagna från tillståndsplikten på grund av att landskapsstyrelsen 

utfärdat föreskrifter om återvinningen eller slutbehandlingen. Dessa verksamheter skall 

dock vara underkastade tillsyn och anmälda till registret. Det gäller även yrkesmässig 

insamling och transport av avfall samt försäljning och förmedling av avfall för återvinning 

eller slutbehandling utanför landskapet. 

Anmälan skall göras senast en månad före verksamheten inleds. Likaså skall en 

väsentlig ändring eller verksamhetens upphörande anmälas. 

28j §. Landskapsstyrelsen skall granska anmälan utan dröjsmål, begära komplettering om 

det behövs och införa verksamheten i avfallsregistret. Verksamheten f'ar inte antecknas och 

kan även avföras ur registret om det finns grundad anledning tro att den inte uppfyller 

lagens krav. Anmäld verksamhetsutövare skall få ett utdrag ur registret. 

28k §. Avfallsregistret skall innehålla alla verksamhetsutövare som är underkastade 

tillstånds- eller anmälningsplikt. Det förs av landskapsstyrelsen. 

281 §. Verksamhetsutövaren själv skall föra bok över det avfall som denna utövare 

hanterar. Det gäller även producent av farligt avfall. Mängd, art, ursprung och behandlings

metod skall antecknas. Om avfallet transporteras antecknas destination, eventuell lagring, 

transportmetod och leveransdatum. Insamlingsfrekvensen skall i förekommande fall 

registreras. Syftet är att envar verksamhetsutövare som är antecknad i registret, samt 

producent av farligt avfall, skall föra bok var för sig. De egna registren kan i tillsynssyfte 

korsläsas mot varandra. De är även nödvändiga vid tillståndsprövningen. 

Skyldighet att bevara registren omfattar tre år. 

28m §. Avfallstillståndet undantar inte från skyldighet att söka annat tillstånd som krävs 

av annan lag, till exempel vattenlagen eller naturvårdslagen. 

28n §. Stadgandet gäller internationella avfallstransporter på vilka EG-förordningen om 

avfallstransporter tillämpas. Förordningen baserar sig på den så kallade Baselkonventionen 

(FN) och på OECD-beslut. Den gäller utan att den införs i den egna lagstiftningen. Den 

nämns i denna lag för fullständighetens skull. Transporter inom landskapet regleras av 

landskapslagstiftning . 

. 280 §.Kapitlet kan preciseras genom landskapsförordning. Det kan gälla till exempel 

ansökningens och anmälans innehåll, om vilket emellertid samma sak som ovan vid 28b 

§ sagts om förenkling av tillståndsbyråkratin gäller. Landskapsförordning kan behövas för 

närmare stadganden om avfallstransporter. 
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6 kap. Särskilda föreskrifter 

Kapitlet Förutom en terminologisk revidering har bestämmelserna kompletterats 
med rätt för tillsynsmyndigheten att ålägga vite , utföra inspektioner 
och få del av handlingar och uppgifter. Rätten att utföra inspektioner 
har preciserats. Stadgandet om besvär har ändrats att motsvara dagens 
förhållanden. Landskapsstyrelsens rätt att utfärda författningar på lägre 
nivå preciseras. 
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31 §. Enligt nuvarande lag kan kommun vid vite ålägga en försumlig att fullgöra sin 

skyldighet. Stadgandet revideras så att landskapsstyrelsen i sin egenskap av tillsynsmyndig .. 

het på motsvarande sätt kan ålägga vite. 

34 §.Paragrafen kompletteras med bestämmelser som tillsynen kräver. Landskapsstyrelsen 

kan i sin egenskap av tillsynsmyndighet göra kontroller, få uppgifter, göra mätningar och 

ta prover som är nödvändiga. Preciseringar för kontrollrätten införs. Före kontroll skall 

verksamhetsutövaren beredas tillfälle att bli hörd, om det inte är så att ändamålet med 

kontrollen äventyra..;; av det. Kontrollen far inte onödigt störa verksamheten. Protokoll skall 

genast upprättas och en kopia delges innehavaren av det kontrollerade stället. 

35 §. Bestämmelsen om tystnadsplikt kompletteras med förbud att utnyttja uppgifter till 

egen eller annans nytta, och skyldighet att hemlighålla affärs- och yrkesmhemlighet. 

36 §. Besvärsbestämmelsema ändras att motsvara gällande lag. Moment 1 anger att besvär 

över renhållningsmyndighetens (kommunens) beslut överklagas hos Ålands förvaltnings

domstol. Moment 3 anpassas till att hälsonämnden vid ÅHS avgör tillståndsfrågoma i 

kapitel Sa. Enligt de ändringsförslag avseende överklagande av beslut fattade av 

hälsonämnden som vid framställningstidpunkten behandlas av lagtinget skall först ett 

rättelseyrkande framställas till nämnden. Rättelseyrkandet skall behandlas utan dröjsmål. 

Därefter kan beslutet överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol. Hälsonämndens beslut 

skall dock kunna verkställas genast under de förutsättningar som framgår av 85 § LL om 

hälsovården.Moment 4 preciserar hur rättskyddet förverkligas. Till ett beslut som får 

överklag~ fogas en besvärsanvisning. Till ett beslut i vilket rättelseyrkande f'ar framställas 

fogas anvisningar om rättelseyrkande. En sakägare skall per brev fä protokollsutdrag jämte 

besvärsanvisning eller anvisning om rättelseyrkande. Sakägaren anses ha fått del av 

beslµtet sju dagar efter den dag då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. 

38 §.Från tidigare innefattar lagen ett öppet bemyndigande. Sådana bemyndiganden gäller 

vanligtvis de preciseringar som lagen behöver.Emellertid har ett behov av mer specifika 



och annorlunda utformade bemyndiganden följt med EG:s rättsordning. Dessa behandlas 

i denna och följande paragraf. 

I EG-direktiven och förslagen till direktiv har med tiden ansvaret i allt större 

utsträckning överförts till producenterna genom ett utvidgat ansvar som omfattar 

avfallshanteringen helt eller delvis.Producenterna har således att se till att avfallshantering

en ordnas genom att ordna kanaler för insamlingen öch behandlingen av det avfall som 

deras produkter blir (fysiskt ansvar, 8f §) och baka in priset för avfallshanteringen i 

produktens pris (kostnadsansvar, 16a §). 

Det utvidgade producentansvaret medför att ansvaret för avfallshanteringen flyttas från 

kommunen /avfallsinnehavaren. Kostnaden bakas in i priset så att förorenaren betalar, inte 

samhället. Sålunda fungerar kostnaden för avfallshanteringen på samma sätt som moms

beskattningen (enligt egen förbrukning), i stället för att drabba alla (som kommtmalskatt). 

En likartad avfallshantering är redan i funktion med hanteringen av skrotfordon. 

Paragrafen bemyndigar landskapsstyrelsen att genom landskapsförordning införa EG

direktiv av detta slag. 

38a §.Paragrafen bemyndigar landskapsstyrelsen att genomföra EG-direktiv om 

- särskilda slag av produkter som blir avfall och särskilda slag av avfall 

- särskilda faser av avfallshanteringen. 

Det första hänför sig närmast till kraven på förebyggande i 4 §,och det andra till 3 kapitlet 

om avfallshantering. 

Gällande kraven i 4 § om förebyggande av avfalls uppkomst och av dess skadlighet 

kommer enligt EG:s strategi för avfallshantering en skärpning av producentansvaret att 

integreras i framtida direktiv om avfall om det är ändamålsenligt för ifrågavarande slag av 

avfall. Genom direktiven ingriper man med att ställa krav på förebyggande åtgärder redan 

i det skede en vara planeras genom bestämmelser om råvarors kvalitet och kvantitet. 

Utgångspunkten har varit att en effektiv begränsning av avfallsvolymen förutsätter att 

tillverkaren redan i planeringsskedet anpassar materialet till hänsynen på minskad 

avfallsmängd. Onödigt material får inte användas. Detta tas upp i renhållningslagens 4 §. 

Förslaget till direktiv om uttjänta fordon innefattar krav på fordonstillverkaren att utforma 

fordonen så, att avfallsvolymen blir så liten som möjligt 

Direktiven ålägger ofta producenten informationsskyldighet gentemot konsumenten. 

Särskilda slag av varor och avfall som regleras av EG-direktiv eller är på förslag för 

direktivreglering är spilloljor, PCB och PCT, batterier och ackumulatorer, avloppsslam, 

förpackningar, returpapper, uttjänta fordon och elektroniska och elektriska varor, 

sjukhusavfall och farligt hushållsavfall. Hit hör även kraven på märkning av varor och 

avfall. Beträffande farligt avfall ·finns direktiv om uppgifter som skall lämnas och om 

förpackning och märkning av sådant avfall. 

Därtill föreslås att landskapsstyrelsen på samma sätt får utilirda författning på lägre 

nivå om bygg- och rivningsavfall. EG-direktiv om det finns inte, däremot ett statsrådsbeslut 

(FFS 295/97). 
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Särskilda faser av hanteringen regleras av direktiv och direktivförslag om deponier, 

förbränning av farligt avfall och kompostering m.fl. Hit kan även förpackningsdirektivets 

målsättning för återvinningsgrader räknas. 

Dessa och motsvarande direktiv jämte preciseringar beträffande byggnadsavfall kunde 

genomföras genom landskapsförordning. 

7 kapitlet. Ikraftträdelsebestärnmelser 

Kapitlet 40-42 §§upphävs. 39 §ändras och kompletteras med en övergångstid 
för fullgörandet av skyldigheten att söka tillstånd och göra anmälan (1 
år) och en övergångstid motsvarande IPPC-direktivets övergångstid, 
som beaktar de svårigheter befintliga anläggningar och nu tillämpad 
teknik annars skulle få på grund av de införda nya kraven på teknik. 



LANDSKAPSl,AG 
om ändring av landskapslagen om renhållning 

I enlighet med lagtingets beslut 

upphävs 5, 40, 41 och 42 §§ landskapslagen den 8 januari 1981 om renhållning (3/81), 

ändras 1, 2, 4 §§, 6 § 2 mom., 7 § 2 mom., 8, 9, 10, 14, 16 §§, 17 § 5 mom., 26, 29, 

34 §§, 35 § 1 mom., 36 och 39 §§, av dessa lagrum 2 § 1 mom. sådant det lyder i 

landskapslagen den 19 mars 1991 (29/91 ), 8 § sådant det lyder i landskapslagen den 2 april 

1993 (19/93) och 10 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 20 december 1994 

(84/94), 

fogas till lagen nya mellanrubriker före 1 och 2 §§, till 3 §ett nytt 3 mom. varvid det 

nuvarande 3 mom. blir 4 mom., en ny mellanrubrik före 3a §,en ny 3a §,en ny mellanrub

rik före 4 §,nya 4a och 4b §§,en ny mellanrubrik före 8a §,nya 8a, 8b, 8c, 8d, 8e §§, en 

ny mellanrubrik före 8f §,en ny 8f §,nya mellanrubriker före 10, 13 och l 5a §§,nya 15a 

och 16a§§ samt ett nytt 5a kap., till 31 §ett nytt 3 mom., till 35 §ett nytt 3 mom., till 38 

§ ett nytt 2 mom. och en ny 38a §§,av dessa lagrum 31 § sådant det lyder i landskapslagen 

den 25 september 1997 (79/97) som följer: 

Tillämpningsområde 

1 § 

Vid förebyggande av uppkomsten av avfall, vid begränsande av avfallets farliga och 

skadliga egenskaper samt vid hantering av avfall skall bestämmelserna i denna lag 

iakttagas. 

Denna lag tillämpas inte på radioaktivt avfall eller sprängämnesavfall. 

Denna lag gäller inte utsläpp av avfall i luften, vatten eller avlopp till de delar som 

omfattas av landskapslagstiftningen om luftvård, vatten och hälsovård. Lagen tillämpas inte 

heller på avfall från täktverksamhet till den del som omfattas av landskapslagstiftningen om 

naturvård 

I fråga om renhållningen på gator samt på allmänna och enskilda vägar finns härutöver 

särskilda bestämmelser. 

Definitioner 

2 § 

I denna lag avses med 

1) av f a 11: varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller 

avser eller är skyldig att göra sig av med, 

2) h u s h å 11 s a v f a 1 I: avfall som kommer från hushåll, 

3) far 1 i g t av f a 11: avfall, som på grund av en kemisk eller annan egenskap är 
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särskilt skadligt eller farligt för människors hälsa eller miljön, 

5) hantering av av f a 11: insamling, förvaring, transport, återvim1ing och 

slutligt omhändertagande av avfall, inklusive kontroll av sådan verksamhet och efterbe

handling av avfallsupplag, 

6) i n s a m 1 i n g: uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport 

eller för egen återvinning eller eget omhändertagande, 

7) återvinning: verksamhet i syfte att ta tillvara material eller energi som ingår 

i avfallet, 

8) s 1ut1 i g t om händer taga n d e: verksamhet i syfte att oskadliggöra 

avfallet eller slutdeponera det. 

Avfall och farligt avfall samt förfaranden för återvinning och slutligt omhändertagande 

klassificeras på de sätt som närmare föreskrivs av landskapsstyrelsen i enlighet med 

Europeiska gemenskapens rättsregler. 

3 § 

Med i n n e h av a r e av av f a 11 förstås i denna lag den som producerar avfallet 

och varje juridisk eller fysisk person som innehar avfallet 

Syfte 

3a § 

Bestämmelsema i denna lag syftar till att främja en hållbar utveckling genom 

återanvändning, återvinning och annan hushållning med naturresurserna å ena sidan, och 

en god renhållning med god renhållningsteknik å andra sidan. Lagen skall tillämpas så att 

människors hälsa och miljön skyddas mot skada och fara. 

Förebyggande av avfall 

4§ 
All verksamhet skall utövas så att avfallets mängd blir så liten som möjligt. Avfall 

som uppstår :far inte vara skadligt eller farligt för människors hälsa eller miljön, och får inte 

heller förorsaka hanteringen av avfallet betydande olägenhet eller svårighet. Särskilt skall 

I) alla som idkar produktion tillse att råvaror används sparsamt och gynna återanvänd

ning och användning av återvunnet material framom användning av nya naturresurser; 

2) envar varutillverkare tillse att produkten kan återanvändas eller på annat sätt 

återvinnas och att dess sammansättning och egenskaper inte orsakar ovan avsedd skada, 

fara, olägenhet eller svårighet då produkten blir avfall; 
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3) den som importerar en produkt till landskapet försäkra sig om att varan fyller 

villkoren i punkt 2; 

4) myndigheter tillse att de i sin egen verksamhet främjar fullgörandet av ovan nämnda 

skyldigheter och för egen del använder återvinningsbara produkter eller produkter som 

tillverkats av returråvaror. 

I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet bästa möjliga teknik användas. Med 

bästa möjliga teknik avses den bästa tekniska lösning som enligt gängse branschkriterier 

kan tillämpas i ifrågavarande bransch. 

4a § 

Kraven på försiktighet gäller i den utsträckning det inte kan anses oskäligt att uppfylla 

dem. Vid denna bedömning beaktas nyttan av förebyggande åtgärder och andra försiktig

hetsmåttjämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. 

Kvalitetsnormer, gränsvärden och andra specifika normer får dock aldrig åsidosättas. 

4b § 

Den som idkar produktion, tillverkar eller importerar en vara skall skaffa sig tillräcklig 

kunskap om det avfall produkten eller produktionen ger upphov till, avfallets hälso- och 

miljökonsekvenser och sätten att minska avfallets mängd och skadlighet. Detsamma gäller 

kunskap om avfallshanteringen och möjligheterna att utveckla produktionen eller produkten 

så att avfallets mängd och skadlighet begränsas. 

6§ 

Envar kommun skall inom sitt område ansvara för verkställigheten av renhållningsupp

gifterna såvitt detta inte ankommer på fastighetsinnehavaren eller annan innehavare av 

avfall. 

7§ 

De uppgifter som enligt denna lag ankommer på kommun får handhas samfällt av två 

eller flera kommuner. De i kommunallagen för landskapet Åland (73/97) för samarbete 

mellan kommuner föreskrivna reglerna skall härvid följas. 

8 § 

För att utveckla de uppgifter som framgår av denna lag skall landskaps styrelsen 

uppgöra en plan för avfall och hantering av avfall (landskapsomfattande avfallsplan). 

A vfallsplanen tar upp utvecklingsrnålen och de åtgärder som krävs för att uppnå dessa mål, 

särskilt 

1) typ, kvantitet och ursprung beträffande det avfall som skall antingen återvinnas eller 
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slutligt omhändertas; 

2) allmänna tekniska krav; 

3) särskilda åtgärder i fråga om vissa typer av avfall, såsom farligt avfall och 

förpackningsavfall, 

4) lämpliga områden eller anläggningar för slutligt omhändertagande. 

Kommunema skall göra upp renhållningsplaner för organiserandet och utvecklandet 

av renhållningsverksarnheten i kommunen. Planerna skall fastställas av landskapsstyrelsen. 

Landskapsstyrelsen utfärdar närmare föreskrifter om renhållningsplanernas innehåll. 

Landskapet och kommunerna skall genom ett särskilt avtal överenskomma om 

samarbete vid omhändertagande, lagring, bearbetning eller andra åtgärder som gäller farligt 

avfall och skrotfordon. Om ett avtal inte kan åstadkommas kan landskapsstyrelsen, efter att 

ha hört kommunerna, fastställa villkoren för samarbetet. 

Allmänna krav 

8a § 

Förbud 

Avfall får inte överges, inte heller hanteras okontrollerat. Avfallshanteringen får inte 

orsaka människors hälsa eller miljön någon fara eller skada. 

8b§ 

Teknik 

I hanteringen av avfall skall bästa möjliga teknik som inte medför oskäliga merkostna

der användas. För yrkesmässig hantering gäller bedömningskriteriema i i 4 § 2 mom. 

Vid bekämpning av hälso- och miljöskador skall alltid de bästa möjliga metoderna 

användas. 

8c § 

Atervinning och sortering. 

Avfallet skall återvinnas om det är tekniskt möjligt och om återvinningen inte medför 

oskäliga merkostnader jämfört med avfallshantering som ordnas på annat sätt. Härvid skall 

i första hand de material och i andra hand den energi som ingår i avfallet tas tillvara. 

Olika typer av avfall skall insamlas och hållas avskilda från varandra i alla skeden av 

avfallshanteringen i den mån det är nödvändigt för att förebygga hälso~ och miljörisker eller 

för att ordna avfallshanteringen på ett ändamålsenligt sätt. Förpliktelsen skall fullgöras i 
den utsträckning det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, och för andra än yrkesmässigt 

verksamma och myndigheter, i den mån det är skäligt med hänsyn till personliga och 

geografiska förutsättningar. 
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8d § 

Separering av farligt avfall 

Olika typer av farligt avfall f'ar inte blandas sinsemellan eller med annat avfall eller 

andra funnen, utom i det fall att det är nödvändigt för återvinning eller slutligt omhänderta-
-

· gande av avfallet och det kan göras utan att orsaka människors hälsa eller miljön skada eller 

fara. 

Om sammanblandning har skett i strid med det allmänna förbudet i moment 1 skall 

separering ske, såvida det krävs för att förebygga att människors hälsa eller miljön orsakas 

skada eller fara och det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. 

8e § 

Avfallsbehandlingsplats 

Avfallet skall behandlas på en adekvat avfallsbehandlingsplats. 

I landskapet skall finnas ett lämpligt antal adekvata behandlingsplatser för avfall, som 

kräver olika behandling. 

Ansvar 

8f § 
A vfallsinnehavaren svarar för att avfallshanteringen ordnas på det sätt som bestäms i 

denna lag i den utsträckning avfallet inte omfattas av kommunalt ordnad avfallshantering. 

Ansvaret upphör och övergår på mottagaren då avfallet överlfunnas på det sätt som stadgas 

nedan. 

Avfall, som inte omfattas av kommunalt ordnad transport, får överlfunnas endast till 

en sådan mottagare som har tillstånd, har anmälts eller godkänts enligt Sa kapitlet. Om 

tillstånd, anmälan eller godkännande inte förutsätts f'ar avfallet överlämnas till en mottagare 

som har tillräckliga förutsättningar att se till att avfallshanteringen ordnas på behörigt sätt~ 

Ansvaret för att avfallshanteringen ordnas övergår dock inte till transportör av farligt 

avfall, utom då sådan transport sker inom ramen för kommunalt ordnad transport. 

Ansvaret för att avfallshanteringen ordnas kan med stöd av 3 8 § överföras på 

produktens tillverkare, importör eller annan. 

9 §. 

Med beaktande av de föreskrifter som utfärdats i stöd av 29 § skall envar fastighets'in

nehavare ordna insamling av avfall som härrör från hushåll eller uppkommer vid utövandet 

av näring eller dä1med jämförbar verksamhet på fastigheten. . 

Insamlat avfall, som inte återvinns eller slutligt omhändertas på fastigheten skall i· 

väntan på bortforsling förvaras i behållare, i utrymme eller på plats som är lämpad för 

avfallsförvaring. 
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Kommunalt ordnad transport 

10 § 

Varje kommun skall se till att hushållsavfall från fastigheter inom tätort transporteras 

till behandlingsanläggning. En kommun kan besluta att hushållsavfall som härrör från 

fastigheter utanför tätort, och som inte i enlighet med 9 § 2 mom. återanvänds eller behand

las på varje fastighet, genom kommunens försorg skall transporteras till behandlingsanlägg

ning. Annat avfall skall kommunen åta sig att transportera till behandlingsanläggning om 

en fastighetsinnehavare begär det och åtagandet inte är oskäligt med hänsyn till omständig

heterna. 

Övrig transport 

14 § 

Farligt avfall skall på åtgärd av fastighetsinnehavare eller den som producerar sådant 

avfall och med iakttagande av härför utfärdade närmare föreskrifter transporteras till 

anvisad insamlings- eller behandlingsplats, såvida inte särskilt avtal om sådana transporter 

träffats mellan fastighetsinnehavaren eller producenten och renhållningsmyndigheten. 

Den som utför transport av farligt avfall skall ombesörja att avfallet transporteras till 

insamlings- eller behandlingsplats som angivits av uppdragsgivaren. Mottages inte avfallet 

på insamlings- eller behandlingsplatsen, skall den som utför transporten återställa det 

farliga avfallet till den som lämnat transportuppdraget. 

Återvinning 

15a § 

I varje kommun skall finnas återvinningsstationer där utsorterat hushållsavfall från 

hushåll kan inlämnas. För farligt avfall från hushåll skall i varje kommun finnas ett 

tillräckligt antal återvinningsstationer som uppfyller de säkerhetskrav som avfallets art och 

mängd förutsätter. 

16 § 
Kommun skall ombesörja att avfall kan mottagas, lagras och oskadliggöras eller på 

annat ändamålsenligt sätt behandlas.För sådan verksamhet skall kommun ombesörja att 

erforderligt antal för ändamålet anpassade anläggningar finns att tillgå. Motsvarande 

åtgärder beträffande farligt avfall och skrotfordon regleras genom avtal mellan landskapet 

och kommunerna. 

Om avfall från fastighet ej transporteras till allmänna avfallsbehandlingsplatser för 
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behandling, skall fastighetsinnehavaren anordna .vederbörlig behandling av avfallet. På 

samma sätt skall avfallsbehandlingen anordnas, om inom fastigheten behandlas avfall som 

uppkommit annorstädes. Om tillstånd för egen återvinning och slutligt omhändertagande 

av avfall respektive anmälan om sådan verksamhet finns bestämmelser i Sa kapitel. 

16a § 

Avfallsinnehavaren svarar för de kostnader som avfallet föranleder, om inte 

kostnadsansvaret med stöd av 38§ överförts på produktens tillverkare, importör eller annan. 

Om den kommunala renhållningsavgiften stadgas nedan. 

17 § 

För omhändertagandet av farligt avfall skall erläggas särskilda avgifter som 

landskapsstyrelsen fastställer. 

26 § 

För täckande av de kostnader som förorsakas samhället till följd av omhändertagande 

och skrotning av motorfordon som inte längre används, uppbärs avgift varom stadgas i 

landskapslagen om besiktning och registrering av fordon (19/93). 

Sa kap. 

Tillstånd och anmälan 

28a § 

~Myndigheter 

Tillståndsmyndighet och tillsynsmyndighet enligt detta kapitel är Ålands landskapssty

relse. Tillståndsmyndighetens funktioner handhas av hälsonämnden, om inte annat anges. 

Vid internationella avfallstransporter är Ålands landskapsstyrelse den behöriga 

myndighet som avses i rådets förordning (EEG) nr 259/93 om övervakning och kontroll 

av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen (EG-förordningen om 

avfallstransport). 

A vfallstillstånd skall sökas av 

28b § 

Tillståndsplikt 

1) den som i yrkesmässig verksamhet återvinner eller slutligt omhändertar avfall, 

2) den som driver offentlig anläggning för återvinning eller slutligt omhändertagande 

av avfall, och 

3) den som transporterar farligt avfall. 
Tillståndsplikt gäller även för annan verksamhet av väsentlig betydelse för avfallshan-
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teringen om vilken stadgas närmare i förordning. 

28c§ 

Undantag från tillståndsplikt 

A vfallstillstånd behövs inte för 

1) återviru1ing av avfall, och 
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2) slutligt omhändertagande av annat avfall än farligt avfall som uppstått i den egna 

verksamheten om det slutliga omhändertagandet sker på den plats där avfallet uppkommit, 

om Ålands landskapsstyrelse har meddelat allmänna föreskrifter om återvinningen eller det 

slutliga omhändertagandet ifråga och samtidigt har beslutat att tillstånd inte behövs. 

28d § 

Beviljande av avfallstillstånd 

A vfallstillstånd kan beviljas om det är utrett att 

1) den som utövar verksanlhet för återvinning eller slutligt omhändertagande av 

avfall har tillgång till tillräcklig sakkunskap, 

2) denna utövare är tillräckligt solvent med beaktande av verksamhetens omfattning 

och karaktär samt med beaktande av de föreskrifter som meddelas för verksamheten. 

Kravet på solvens kan tillgodoses med en tillräcklig ansvarsförsäkring eller annan 

tillräcklig säkerhet för slutligt omhändertagande av farligt avfall och, vid behov, för 

återvinning av avfall, och att 

3) verksamheten uppfyller de krav som bestäms i denna lag och med stöd av den. 

28e § 

Avfallstillståndets innehåll 

A vfallstillstånd beviljas för viss tid eller tills vidare. 

A vfallstillståndet omfattar 

1) mängd och slag av avfall, 

2) tekniska krav, 

3) de säkerhetsåtgärder som skall vidtas, 

4) platsen för det slutliga omhändertagandet eller återvinningen och 

5) behandlingsmetoden. 

A vfällstillståndet kan förenas med villkor och inbegripa föreskrifter om kontroll och 

tillsyn. 

28f § 

Andring av verksamheten 

För en väsentlig utvidgning eller ändring av den verksanlhet för vilken avfallstillstånd 

har beviljats krävs nytt tillstånd. Om ansökan och behandling av sådant tillstånd gäller i 

tillänipliga delar det som stadgas om avfallstillstånd. 

Om verksamheten väsentligt inskränks eller upphör eller om verksarnhetsutövaren byts 
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skall detta utan dröjsmål anmälas till landskapsstyrelsen. 

28g § 

Andring av avfallstillstånd på myndighetens initiativ 

A vfallstillstånd kan ändras på initiativ av tillståndsmyndigheten om 

1) de hälso- och miljörisker som utnyttjandet av tillståndet medför är väsentligt större 

än vad som klU1de förutses vid tillståndsprövningen eller 

2) de omständigheter som rådde då tillståndet beviljades på ett väsentligt sätt har 

ändrats. 

A vfallstillståndet kan ändras även då det är nödvändigt för verkställigheten av 

internationella fördrag som är förpliktande för landskapet. 

Ändring av tillstånd behandlas i tillämpliga delar på samma sätt som avfallstillstånd. 

28h § 

Aterkallande av tillstånd 

Om en ändring av avfallstillståndet på myndighetens initiativ inte är tillräcklig för att 

korrigera ett missförhållande och det beror på att en väsentlig förutsättning för tillståndet 

inte längre uppfylls kan ett avfallstillstånd helt eller för viss tid återkallas av tillståndsmyn

digheten. 

Såvida tillståndshavaren eller någon för vilken denna svarar åsidosatt bestämmelser 

och föreskrifter så att verksamheten orsakar väsentliga hälso- och miljörisker kan 

tillståndet återkallas. 

28i § 

Anmälan av verksamhet 

Följande verksamheter skall anmälas : 

1) återvinning och slutligt omhändertagande som är lU1dantagna från tillståndsplikten 

enligt 28 b §, 

2) yrkesmässig insamling av avfall, 

3) yrkesmässig transport av avfall, och 

4) försäljning eller förmedling av avfall för återvinning eller slutligt omhändertagande 

utanför landskapet. 

Anmälan skall göras till Ålands landskapsstyrelse minst en månad före verksamheten 

inleds. 

En väsentlig ändring av verksamheten och verksamhetens upphörande skall anmälas 

särskilt. 

28j § 

Landskapsstyrelsen åtgärder på grund av anmälan 

Landskapsstyrelsen skall utan dröjsmål granska anmälan och vid behov begära 

tilläggsuppgifter av verksamhetsutövaren samt införa uppgifterna om verksamheten och 

verksamhetsutövaren i avfallsregistret . Om det finns grundad anledning att misstänka att 

verksamheten inte uppfyller vad som stadgas i denna lag eller med stöd av den får 
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verksamheten inte antecknas i avfallsregistret. Amnäld verksamhet kan på samma grunder 

avföras ur registret efter att verksamhetsutövaren beretts tillfälle att bli hörd. 

Utövare av anmäld verksamhet skall erhålla ett utdrag ur avfallsregistret av vilket 

framgår de uppgifter som är väsentliga med tanke på verksamheten. 

28k § 

A 1fallsregister 

Landskapsstyrelsen för ett avfallsregister över anmälningar och tillståndsansökningar 

san1t över de beslut som fattats på grundval av anmälningarna och ansökningarna. 

281 § 

Verksamhetsutövarens skyldighet att föra eget register 

Sådan verksamhetsutövar,e som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt och 

därutöver yrkesmässigt verksam producent av farligt avfall skall föra egna register över 

avfallet och dess återvinning, slutliga omhändertagande eller transport. Registret skall 

omfatta avfallets mängd, art och ursprung samt behandlingsmetod. Om avfallet 

transporteras skall dess destination, insamlingsfrekvens, lagring och transportmetod jämte 

leveransdatum antecknas av envar berörd. 

Registret skall bevaras i minst tre år. 

Uppgifterna i registret skall på anmodan ges till tillsyns- och tillståndsmyndigheten. 

28m§ 

Andra förpliktelser 

Tillstånd som beviljats och anmälan som gjorts enligt denna lag undantar inte från 

skyldigheten att följa bestänlmelser i annan lag. 

28n§ 

Avfalls transporter 

A vfallstransporter och godkännande av transport regleras av rådets förordning (EEG) 

m 259/93 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska 

gemenskapen (avfallstransportförordningen). För avfallstransporter som sker inom 

landskapet gäller dock landskapslagstiftning. 

280 § 

Bemyndigande 

Landskapsstyrelsen kan genom landskapsförordning utfärda bestänlmelser om 

tillämpningen och verkställigheten av stadgandena i detta kapitel. 

29 § 

Renhållningsmyndighet kan utfärda närmare föreskrifter rörande avfallskärl, -säckar 

och utrymmen, dessas placering, tömning, rengöring och underhåll samt rörande sortering; 
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återvinning och återanvändning av avfall ävensom rörande andra frågor i anslutning till 

insamling, förvaring, bortforsling och slutligt omhändertagande av avfall. Föreskrifterna 

skall bringas till allmän kännedom i den ordning som gäller för tillkännagivande av 

kommunala meddelanden i kommun samt särskilt meddelas landskapsstyrelsen. 

31 § 

Landskapsstyrelsen kan i sin egenskap av tillsynsmyndighet enligt Sa kapitel ålägga 

en försumlig att vid vite fullgöra sin skyldighet då denna trots anmaning inte fullgjort 

förpliktelsen. 

34 § 
Renhållningsmyndighet eller person som av denna myndighet förordnats att utföra 

inspektioner, skall beredas tillträde till alla sådana platser där avfall hanteras. 

Landskapsstyrelsen i sin egenskap av tillsynsmyndighet eller person som myndigheten 

förordnat därtill har rätt att för tillsynen enligt Sa kapitlet eller med stöd av Sa kapitlet 

utfärdade bestämmelser företa kontroller samt erhålla för kontrollen nödvändiga uppgifter, 

se nödvändiga handlingar, göra nödvändiga mätningar och undersökningar samt ta 

nödvändiga prover av skälig storlek. 

Innan åtgärderna vidtas skall ställets innehavare beredas tillfälle att bli hörd, om inte 

ändamålet med kontrollen förutsätter något annat. Kontrollen skall utföras så att 

verksamheten inte störs onödigt. Över kontrollen skall protokoll genast upprättas och de 

missförhållanden som iakttagits skall antecknas i protokollet. En kopia av protokollet skall 

delges innehavaren av det kontrollerade stället. 

V ad i 1 och 2 mom. är stadgat gäller dock inte bostadslägenhet såframt inte 

lägenhetsinnehavaren givit sitt samtycke till inspektionen. 

Polismyndighet är skyldig att lämna det biträde som behövs för att de åtgärder som 

avses i 1 och 2 mom. skall kunna genomföras. 

3S § 

Den som vid utförandet av i denna lag fömtsatta åtgärder erhållit uppgifter om annans 

ekonomiska eller personliga förhållanden eller om annans affärs- eller yrkeshemlighet skall 

hemlighålla dessa uppgifter, om inte vederbörande samtyckt till uppgifternas offentliggö

rande. Sådan uppgift f'ar inte utnyttjas till egen eller annas fördel. 

Tillsynsmyndighet har rätt att av annan myndighet få de handlingar och upplysningar 

som den behöver för sin verksamhet. Vad som stadgas i 1 mom. utgör inte hinder för sådan 

information. 

36 § 

Renhållningsmyndighets beslut enligt denna lag kan överklagas hos Ålands 

förvaltningsdomstol genom besvär. Besvärstiden är 30 dagar, räknat från dagen för 
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delfående av beslutet. I fråga om beslut som avses i 20 § och 23 § 2 mom. räknas 

besvärstiden från utgången av den för framställande av anmärkning föreskrivna fristen. Har 

anmärkning frarnställts, räknas besvärstiden från dagen för delfåendet av det i anledning 

av anmärkningen fattade beslutet. 

I hälsonämndens beslut i tillståndsärende kan ändring sökas på det sätt som framgår 

av 85 § landskapslagen om hälsovården. 

Till hälsonämndens beslut i vilket ett rättelseyrkande tar framställas fogas anvisningar 

om rättelseyrkande. Till hälsonämndens beslut som får överklagas fogas en besvärsanvis

ning. En sakägare skall per brev få protokollsutdrag jämte besvärsanvisning eller anvisning 

om rättelseyrkande. Sakägaren anses ha :fatt del av beslutet sju dagar efter den dag då brevet 

avsändes, om inte något annat påvisas. 

Om sökande av ändring gäller i övrigt vad i självstyrelselagen för Åland (71/91) 25-

26 § är stadgat. 

38 § 

För genomförandet av EG-direktiv kan i landskapsförordning föreskrivas om 

skyldighet för den som tillverkar, importerar, introducerar på marknaden, förmedlar, säljer, 

överlåter, förpackar eller använder en produkt att antingen helt eller delvis sörja för 

anordnandet av hanteringen av avfallet eller svara för de kostnader som hanteringen 

medför. Samtidigt kan föreskrivas om rättighet eller skyldighet för avfallsinnehavaren att 

föra avfallet till avfallshantering som anordnas på detta sätt eller på annat sätt delta i 

hanteringen. 

38 a § 
Om det är nödvändigt för genomförandet av EG-direktiv kan landskapsstyrelsen i 

landskapsförordning utfärda bestämmelser om 

1) särskilda slag av produkter som blir avfall och särskilda slag av avfall, inklusive 

klassificering, förpackning, märkning och annan information som skall fogas till produkten 

eller avfallet, pant och premier, förbud, begränsningar och villkor gällande handeln med 

produkten, och 

2) särskilda moment av avfallshanteringen, inklusive tekniska krav, åtgärder som 

behövs för att förhindra hälso- och miljörisker, kontroll och tillsyn samt återvinningsgrader. 

Samtidigt kan föreskrivas om skyldighet att lämna nödvändiga upplysningar om 

produkten eller avfallet och hanteringen av avfallet. 

I landskapsförordning kan även ges nfumare föreskrifter om byggnads- och 

rivningsavfall. 

39 § 

Denna lag träder i kraft 

Skyldigheterna enligt 28b och 28i §§skall fullgöras senast inom ett år efter att denna 
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lag trätt i kraft. Hänsyn till tekniska och ekonomiska svårigheter att uppnå bästa möjliga 

resultat som beror på att anläggning uppförts eller annan teknik införts före denna lags 

ikraftträdande tas under en övergångsperiod fram till den 24 september 2007. 

Mariehamn den 18 mars 1998 

Vicelantråd Roger Nordlund 

Föredragande ledamot Gun Carlson 
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l.1ANDSKAPSLAG 

om ändring av landskapslagen om renhållning 

GÅLLANDE LYDELSE 

1 kap. Inledande bestämmelser 

(Ny mellanrubrik) 

1 §. Vid hantering av avfall skall bestämmelser

na i denna lag iakttagas, om inte i annan lag 

annat föreskrivs. I fråga om renhållningen på 

gator samt på allmänna och enskilda vägar finns 

härutöver särskilda bestämmelser. 

Denna lag tillämpas inte på hantering av 

radioaktivt avfall eller sprängänmesavfall. 

(Ny mellanrubrik) 

2 §. Med a v f a 11 avses i denna lag föremål 

eller änme som är värdelöst, föremål eller ämne 

av mindre värde om det inte längre används, 

föremål eller ärnne oberoende av dess värde om 

det samlats i för avfall avsedd behållare eller på 

för avfall avsedd plats och toalettavfall från 

sluten tank eller slamavskiljningsbrunn. Växt-

FÖRESLAGEN LYDELSE 

Tillämpningsområde 

1 §. Vid förebyggande av uppkomsten av 

avfall, vid begränsande av avfallets farliga 

och skadliga egenskaper samt vid hantering 

av avfall skall bestämmelserna i denna lag 

iakttagas. 

Denna lag tillämpas inte på radioaktivt 

avfall eller sprängämnesavfall. 

Denna lag gäller inte utsläpp av avfall i 

luften, vatten eller avlopp till de delar som 

omfattas av landskapslagstiftningen om 

luftvård, vatten och hälsovård. Lagen tilläm

pas inte heller på avfall från täktverksamhet 

till den del som omfattas av landskapslag

stiftningen om naturvård. 

I fråga om renhållningen på gator samt på 

allmänna och enskilda vägar finns härutöver 

särskilda bestämmelser. 

Definitioner 

2 §. I denna lag avses med 

1) av f a 11: varje föremål, ämne eller 

substans som innehavaren gör sig av med 

eller avser eller är skyldig att göra sig av 

med, 

2) h u s h å I I s a v f a I l: avfall som 

kommer från hushåll, 
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delar som kvarblivit vid skörd eller avverkning 

av skog är inte avfall enligt denna lag. (29/91) 

Med p r o b l e m a v f a 11 avses avfall, 

som enligt av landskapsstyrelsen närmare 

utfärdade föreskrifter är att anse som särskilt 

miljöfarligt eller som på grund av sin giftighet 

eller annan särskild orsak är svårt att omhänder

taga. 

Med r e n h å 11 n i n g avses uppsamling, 

förvaring, transport och slutligt omhändertagan

de av avfall. 

3 §. 

(Nytt 3 moment infogas) 

(Ny mellanrubrik) 

Bilaga 

3) f a r I i g t a v f a l l: avfall, som på 

grund av en, kemisk eller annan egenskap är 

särskilt skadligt eller farligt för :människors 

bälsa eller miljön, 

( 4) skrotfordon) 

------~---~------~------
5) h a n t e r i n g a v a v f a l l: 

insamling, förvaring, transport, återvinning 

och slutligt omhändertagande av avfall, 

inklusive kontroll av sådan verksamhet och 

efterbehandling av avfallsupplag, 

6) i n s a m I i n g: uppsamling, sortering 

eller blandning av avfall för vidare transport 

eller för egen återvinning eller eget omhän~ 

dertagande, 

7) å t e r v i n n i n g: verksamhet i syfte 

att ta tillvara material eller energi som ingår 

i avfallet, 

8) s l u t I i g t o m h ä n d e r t a -

g a n d e: verksamhet i syfte att oskadliggö

ra avfallet eller slutdeponera det. 

Avfall och farligt avfall samt förfaran

den för återvinning och slutligt omhänderta

gande klassificeras på de sätt som närmare 

föreskrivs av landskapsstyrelsen i enlighet 

med Europeiska gemenskapens rättsregler. 

3 §. 

Med i n n e h a v a r e a v a v f a l l 

förstås i denna lag den som producerar 

avfallet och varje juridisk eller fysisk person 

som innehar avfallet 

Syfte 
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3a §. (Ny paragraf) 3a §. Bestämmelserna i denna lag 

syftar till att främja en hållbar utveckling 

genom återanvändning, återvinning och 

annan hushållning med naturresurserna å 

ena sidan, och en god renhållning med god 

renhållningsteknik å andra sidan. Lagen 

skall tillämpas så att människors hälsa och 

miljön skyddas mot skada och fara. 
(Ny mellanrubrik) 

4 §. Renhållningen skall utföras så, att 

olägenhet från hälso- eller miljövårdssynpunkt 

inte uppkommer. Verksamheten skall inriktas 

på att avfallet kan återanvändas eller nyttjas på 

annat lämpligt sätt. 

Utrymmen, behållare och andra anordning

ar för renhållningen skall vara så beskaffade 

och skall skötas på sådant sätt att olägenhet inte 

uppstår. 

Förebyggande av avfall 

4 §. All verksamhet skall utövas så att 

avfallets mängd blir så liten som möjligt. 

A vfaU som uppstår får inte vara skadligt 

eller farligt för människors hälsa eller mil

j ön. Avfallet får inte heller förorsaka av

fallshanteringen betydande olägenhet eller 

svårighet. Särskilt skall 

1) alla som idkar produktion tillse att 

råvaror används sparsamt och gynna återan

vändning och användning av återvunnet 

material framom användning av nya natur

resurser; 

2) envar varutillverkare tillse att 

produkten kan återanvändas eller på annat 

sätt återvinnas och att dess sammansättning 

och egenskaper inte orsakar ovan avsedd 

skada, fara, olägenhet eller svårighet då 

produkten blir avfall; ; 

3) den som importerar en produkt till 

landskapet försäkra sig om att varan fyller 

villkoren i punkt 2; 

4) myndigheter tillse att de i sin egen 

verksamhet främjar fullgörandet av ovan 

nämnda skyldigheter och för, *'.gen d~l använ

der återvinningsbftta i', p~~dukte,r , eller 
'' ' s ~ . • 

produkter so,in tillverkats av retµirråv.ar~.r. 
I samma syfte skall vid yrkesmässig 

verksamhet bästa möjliga teknik användas. 

Med bästa möjliga teknik avses den bästa 

tekniska lösning som enligt gängse 



(Ny paragraf) 

(Ny paragraf) 

5 §. Vad i denna lag stadgas om avfall gäller 

i tilllämpliga delar material, som uppkommit 

i samband med byggnads-, rivnings- eller 

därmed jämförbar verksamhet och som inte 

är avsett att tagas till vara, ävensom snö som 

· genom plogning eller på annat sätt hopsam

lats för transport. 

Vad om problemavfall stadgas gäller i 

tillämpliga delar även skrotfordon. 

branschkriterier kan tillämpas i ifrågava

rande bransch. 

4a §. Kraven på försiktighet gäller i 

den utsträckning det inte kan anses oskäligt 

att uppfylla dem. Vid denna bedömning 

beaktas nyttan av förebyggande åtgärder 

och andra försiktighetsmått jämfört med 

kostnaderna för sådana åtgärder. 

Kvalitetsnormer, gränsvärden och andra 

specifika normer får dock aldrig åsidosättas. 

4b §. Den som idkar produktion, tillverkar 

eller importerar en vara skall skaffa sig . 

tillräcklig kunskap om det avfall produkten 

eller produktionen ger upphov till, avfallets 

hälso- och miljökonsekvenser och sätten att 

minska avfallets mängd och skadlighet. 

Detsamma gäller kunskap om avfallsbante- _ 

ringen och möjligheterna att utveckla 

produktionen eller produkten så att avfallets 

mängd och skadlighet begränsas. 

Upphävs 

,;; 



2 kap. Förvaltningsuppgifter 

6 §. 

Envar kommun skall inom sitt område 

ansvara för verkställigheten av renhållnings

uppgifterna, såvitt detta inte ankommer på 

fastighetsinnehavare. 

7 §. 

De uppgifter som enligt denna lag ankom

mer på kommun får handhas samfällt av två 

eller flera kommtmer. De i kommunallagen för 

landskapet Åland (5/80) för samarbete mellan 

kommuner föreskrivna reglerna skall härvid 

följas. Landskapsstyrelsens tillstånd som 

avses i 77 § 2 mom. nämnda lag behöver 

dock inte inhämtas då två eller flera 

kommuner avtalat om nämnd för handha
vandet av de uppgifter som enligt denna lag 

ankommer på kommunerna. 

8 §. Kommunerna skall göra upp renhåll-

ningsplaner för organiserandet och utvecklandet 

av renhållningsverksariih~teii ( kommunen. 

Plan~rna skall fastställas av landskapsstyrelsen. 

Landskapsstyrelsen skall utgående från 

de kommunala 1 plan'erna göta'hpp en ren

hållningsplan för' utvecklandet ~v'renhåll
ningsverksamheten i landskapet. 

Landskapet och kommunerna skall genom 

ett särskilt ,avtal överenskomma om samarbete 
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6 §. 

Envar kommun skall inom sitt område ansvara 

för verkställigheten av renhållningsuppgifterna 

såvitt detta inte ankommer på fastighetsinneha

varen eller annan innehavare av avfall. 

7 §. 

De uppgifter som enligt denna lag ankom

mer på kommun f'ar handhas samfällt av två 

eller flera kommuner. De i kommunallagen för 

landskapet Åland (73/97) för samarbete mellan 

kommuner föreskrivna reglerna skall härvid 

följas. 

8 §. }~ör att utveckla de uppgifter som 

framgår av denna lag skall landskapsstyrel~ 

sen uppgöra en plan för avfall och hantering 
av avfall (landskapsomfattande avfallsplan ). 

Avfallsplanen tar upp utvecklingsmålen och 

de åtgärder som krävs för att uppnå dessa 

mål, särskilt 
1) typ, kvantitet och ursprung beträffande 

det avfall som skall antingen återvinnas eller 

slutligt omhändertas; 
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vid omhändertagande, lagring, bearbetning eller 2) allmänna tekniska krav; 

andra åtgärder som gäller problemavfall och 3) särskilda åtgärder i fråga om vissa typer 

skrotfordon. Om ett avtal inte kan åstadkommas av avfall, såsom farligt avfall och förpack-

kan landskapsstyrelsen, efter att ha hört kom- ningsavfall, 

munerna, fastställa villkoren för samarbetet. 4) lämpliga områden eller anläggningar för 

slutligt omhändertagande. 

3 kap. Hantering av avfall 

(Ny mellanrubrik) 

(Ny paragraf) 

(Ny paragraf) 

Kommunerna skall göra upp renhållnings

planer för organiserandet och utvecklandet av 

renhållningsverksamheten i kommunen. Pla

nerna skall fastställas av landskapsstyrelsen. 

Landskapet och kommunerna skall genom 

ett särskilt avtal överenskomma om samarbete 

vid omhändertagande, lagring, bearbetning eller 

andra åtgärder som gäller farligt avfall och 

skrotfordon. Om ett avtal inte kan åstadkommas 

kan landskapsstyrelsen, efter att ha hört kom

munerna, fastställa villkoren för samarbetet. 

Allmänna krav 

Sa§. Förbud. Avfall får inte överges, inte 

heller hanteras okont..ollerat. Avfallshante

ringen får inte orsaka människors hälsa eller 

miljön någon fara eller skada. 

.~: 

8b§. Teknik. I hanteringen av avfall skall 

bästa möjliga tekniksom inte medför oskäli

ga merkostnader användas. För yrkesmässig 

hantering gäller bedömningskriterierna i 4 
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(Ny paragraf) 

(Ny paragraf) 

(Ny paragraf) 
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§2 mom. 

Vid bekämpning av hälso- och miljöska

dor skall alltid de bästa möjliga metoderna 

användas. 

8c §. Atervinning och sortering. Avfallet 

skall återvinnas om det är tekniskt möjligt 

och om återvinningen inte medför oskäliga 

merkostnader jämfört med avfallshantering 

som ordnas på annat sätt. Härvid skall i 

första hand de material och i andra hand 

den energi som ingår i avfallet tas tillvara. 

Olika typer av avfall skall insamlas och 

hållas avskilda från varandra i alla skeden 

av avfallshanteringen i den mån det är nöd

vändigt för att förebygga hälso~ och miljöris

ker eller för att ordna avfallshanteringen på 

ett ändamålsenligt sätt. Förpliktelsen skall 

fullgöras i den utsträckning det är tekniskt 

och ekonomiskt möjligt, och för andra än 

yrkesmässigt verksamma och myndigheter, 

i den mån det är skäligt med hänsyn till 

personliga och geografiska förutsättningar. 

8d §. Separering av farligt avfall. Olika typer 

av farligt avfäJI får inte blandas sinsemellan 

eller med annat avfall eller andra ämnen, 

utom i det fall att det är nödvändigt för 

återvinning eller slutligt omhändertagande 

av avfallet och det kan göras utan att orsaka 

människors hälsa eller miljön skada eller 

fara. 

Om sammanblandning har skett i strid 

med det allmänna förbudet i moment 1 skall 

separering ske, såvida det krävs för att 

förebygga att människors hälsa eller miljön 

orsakas skada eller fara och det är tekniskt 

och ekonomiskt möjligt. 

Se§. Avfallsbehandlingsplats. Avfallet 

skall behandlas på en adekvat avfallsbe· 



(Ny mellanrubrik) 

(Ny paragraf) 

handlingsplats. 

I landskapet skall finnas ett lämp

ligt antal adekvata belumdlingsplat·ser för 

avfall, som kräver olika behandling. 

Ansvar 

8f §. AvfäHsbmehavaren svarar för att 

avfallshanteringen ordnas på det sätt som 

bestäms i denna lag i den utsträckning avfäl~ 

let inte omfattas av kommunalt ordnad 

avfallshantering. Ansvaret upphör och över

går på mottagaren då avfallet överlämnas på 

det sätt som stadgas nedan. 

Avfall, som inte omfattas av kommunalt 

ordnad transport, får överlämnas endast tm 
en sådan mottagare som har tillstånd, har 

anmälts eUe:r godkänts enligt 5a kapitlet. 

Om tillstånd, anmälan eller godkännande 

inte förutsätts får avfallet överlämnas till en 

mottagare som ha:r tillräckliga förutsättning

ar att se till att avfallshanteringen ordnas på 

behörigt sätt. 

Ansvaret för att avfallshanteringen 

ordnas övergår dock inte till transportör av 

farligt avfall, utom då sådan ti·ansport sker 

inom ramen för komn:umalt ordnad tran~ 

sport. 

Ansvaret för att avfallshanteringen 

ordnas kan med stöd av 38 § överföras på 

produktens tillverkare, importör eHe:r an

mm. 



Insamling och förvaring 

9 §. Med beaktande av de föreskrifter som 

utfärdats i stöd av 29 § skall envar fastighetsin

nehavare ordna uppsamling av avfall som 

härrör från hushåll eller uppkommer vid utö

vandet av näring eller dänned jämförbar verk

samhet på fastigheten. 

Uppsamlat avfall, som inte återanvänds 

eller på annat sätt slutligt behandlas på 

fastigheten skall i väntan på bortforsling förva

ras i behållare, i utrymme eller på plats som är 

lämpad för avfallsförvaring. 

(Ny mellanrubrik) 

10 §. Hushållsavfall är avfall som härrör 

från hushåll. Varje kommun skall se till att 

hushållsavfall från fastigheter inom tätort 

transporteras till behandlingsanläggning. En 

kommun kan besluta att hushållsavfall som 

härrör från fastigheter utanför tätort, och som 

inte i enlighet med 9 § 2 mom. återanvänds 

eller behandlas på varje fastighet, genom kom

munens försorg skall transporteras till behand

lingsanläggning. Annat avfall skall kommunen 

åta sig att transportera till behandlingsanlägg

ning om en fastighetsinnehavare begär det och 

åtagandet inte är oskäligt med hänsyn till 

omständigheterna. (84/94) 
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9 §. Med beaktande av de föreskrifter som 

utfärdats i stöd av 29 §skall envar fastighetsin

nehavare ordna insamling av avfall som hän-ör 

från hushåll eller uppkommer vid utövandet av 

näring eller därmed jämförbar verksamhet på 

fastigheten. 

Insamlat avfall, som inte återvinns eller 

slutligt omhändertas på fastigheten skall i 

väntan på bortforsling förvaras i behållare, i 

utrymme eller på plats som är lämpad för av

fallsförvaring. 

Kommunalt ordnad 

transport. 

10 §. Första meningenjlyttas till 2 §. 



12 § .. 

(Ny mellanrubrik) 

13 §. 

14 §. Problemavfall skall på åtgärd av fastig

hetsinnehavare eller den som producerar sådant 

avfall och med iakttagande av härför utfärdade 

närmare föreskrifter transporteras till anvisad 

uppsamlings- . eller behandlingsplats, såvida 

inte särskilt avtal om sådana transporter träffats 

mellan fastighetsinnehavaren eller producenten 

och renhållningsmyndigheten. 

Den som utför transport av problemavfall 

skall ombesörja att avfallet transp01teras till 

uppsamlings- eller behandlingsplats som angi

vits av uppdragsgivaren. Mottages inte avfallet 

på uppsamlings- eller behandlingsplatsen, skall 

den som utför transporten återställa problemav

fallet till den som lämnat transportuppdraget. 

Skrotfordon skall på ägares försorg och 

ansvar transporteras till härför avsedd uppsam

lingsplats. Kan ägaren av skrotfordon inte 

uppdagas eller har ägaren trots anmaning inte 

fullgjort sin skyldighet ansvarar kommunen för 

fordonets omhändertagande. 

(Ny mellanrubrik) 

15 a §. (Ny paragraf) 

bl/aga 

Övrig transport 

14 §.Farligt avfall skall på åtgärd av fastighet

sinnehavare eller den som producerar sådant 

avfall och med iakttagande av härför utfärdade 

närmare föreskrifter transpmteras till anvisad 

insamlings- eller behandlingsplats, såvida inte 

särskilt avtal om sådana transporter träffats 

mellan fastighetsinnehavaren eller producenten 

och renhållningsmyndigheten. 

Den som utför transport av farligt avfall 

skall ombesörja att avfallet transporteras till 
insamlings- eller behandlingsplats som angivits 

av uppdragsgivaren. Mottages inte avfallet på 

insamlings- eller behandlingsplatsen, skall den 

som utför transporten återställa det farliga 

avfallet till den som lämnat transportuppdraget 

Återvinning 

15a §. I varje kommun skall finnas åter

vinningsstationer där utsorterat hushållsav·· 

fall kan inlämnas. För farligt avfall från 

hushåll skall i varje kommun finnas ett 



Slutligt omhändertagande 

16 §. Kommun skall ombesörja att avfall 

kan mottagas, lagras och oskadliggöras eller på 

annat ändamålsenligt sätt behandlas eller åte

ranvändas. För sådan verksan1het skall kom

mun ombesörja att erforderligt antal för 

ändamålet anpassade anläggningar finns att 

tillgå. Motsvarande åtgärder beträffande 

problemavfall och skrotfordon regleras genom 

avtal mellan landskapet och kommunerna. 

Om avfall från fastighet ej transporteras till 
allmänna avfallsbehandlingsplatser för behand

ling, skall fastighetsim1ehavaren anordna veder

börlig behandling av avfallet. På samma sätt 

skall avfallsbehandlingen anordnas, om inom 

fastigheten behandlas avfall som uppkommit 

annorstädes. 

4 kap. Finansiering 

(Ny paragraf) 
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tillräckligt antal återvinningsstationer som 

uppfyller de säkerhetskrav som avfallets art 

och mängd förutsätter. 

16 §. Kommun skall ombesörja att avfall 

kan mottagas, lagras och oskadliggöras eller på 

annat ändamålsenligt sätt behandlas.För sådan 

verksamhet skall kommun ombesörja att erfor

derligt antal för ändamålet anpassade anlägg

ningar finns att tillgå. Motsvarande åtgärder 

beträffande farligt avfall och skrotfordon 

regleras genom avtal mellan landskapet och 

kommunerna. 

Om avfall från fastighet ej transporteras till 

allmänna avfallsbehandlingsplatser för behand

ling, skall fastighetsinnehavaren anordna veder

börlig behand,ling av avfallet. På samma sätt 

skall avfallsbehandlingen anordnas, om inom 

fastigheten behandlas avfall som uppkommit 

annorstädes. Om tillstånd för egen återvin

ning och slutligt omhändertagande av avfall 

respektive anmälan om sådan verksamhet 

finns bestämmelser i Sa kapitel. 

16a §. Avfällsinnehavaren svarar för de 

kostnader som avfallet föranleder, om inte 

kostnadsansvaret med stöd av 38§ överförts 

på produktens tillverkare, importör eller 

annan. 
Om den kommunala renhållningsavgifm 
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Ren hå 11 ni n g sav gifter 

17 §. 

För omhändertagandet av problemavfall 

skall erläggas särskilda avgifter som landskaps

styrel sen fastställer. 

5 kap. Bestämmelser beträffande skrotfor

don 

Skrotnings avgift 

Bilaga 

26 §. För täckande av de kostnader som 

förorsakas samhället till följd av omhänderta

gande och skrotning av motorfordon som inte · 

längre används, uppbärs avgift varom stadgas i 

landskapslagen om motorfordon (25/58). 

(Nytt kapitel) 

ten stadgas nedan. 

17 §. 

För omhändertagandet av farligt avfall 

skall erläggas särskilda avgifter som landskaps.;. 

styrelsen fastställer. 

26 §. För täckande av de kostnader som · 

förorsakas samhället till följd av omhänderta

gande och skrotning av motorfordon som inte 

längre används, uppbärs avgift varom stadgas i 

landskapslagen om besiktning och registre

ring av fordon (19/93). 

Sa kap. Tillstånd och anmälan 

28a §. Myndigheter. Tillståndsmyndighet 

och tillsynsmyndighet enligt detta kapitel är 

Ålands landskapsstyrelse. Tillståndsmyndig

hetens funktioner handhas av hälsonämn

den, om annat inte anges. 

Vid internationella avfallstransporte:r är 

Ålands landskapsstyrelsc den behöriga 

myndighet som avses i rådets förordning 

(EEG) nr 259/93 om övervakning och kon

troll av avfällstransporter inom, till och från 

Europeiska gemenskapen. 



Bilaga 51 

28b §. Tillståndsplikt. Avfallstillstånd 

skall sökas av 

1) den som i yrkesmässig verksamhet 

återvinner eller slutligt omhändertar avfall, 

2) den som driver offentlig anläggning 

för återvinning eller slutligt omhändertagan

de av avfall, och 

3) den som transporterar farligt avfall. 

Tillståndsplikt gäller även för annan 

verksamhet av väsentlig betydelse för av

fallshanteringen om vilken stadgas närmare 

i förordning. 

28c§. Undantag från tillstånd:i.plikt. Av

fallstillstånd behövs inte för 

1) återvinning av avfall, och 

2) slutligt omhändertagande av annat 

avfall än farligt avfall som uppstått i den 

egna verksamheten om det slutliga omhän

dertagandet sker på den plats där avfallet 

uppkommit, 

om Ålands landskapsstyrelse har meddelat 

allmänna föreskrifter om återvinningen eller 

det slutliga omhändertagandet ifråga och 

samtidigt har beslutat att tillstånd inte be

hövs. 

28d §. Beviljande av avfallstillstånd. Avfalls

tillstånd kan beviljas om det är utrett att 

1) den som utövar verksamhet för 

återvinning eller slutligt omhändertagande 

av avfall har tillgång till tillräcklig sakkun

skap, 

2) denna utövare är tillräckligt solvent 

med beaktande av verksamhetens omfatt

ning och karaktär samt med beaktande av 

de föreskrifter som meddelas för 

verksamheten. Kravet på solvens kan tillgo~ 

doses med en tillräcldig ansvarsförsäkring 

eller annan tillräcklig säkerhet för 

verksamheten, och att 
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3) verksamheten uppfyller de krav som 

bestäms i denna lag och med stöd av den. 

28e §. A vfallstillståndets innehåll. A vfällstills

tånd beviljas för viss tid eller tills vidare. 

A vfallstillståndet omfattar 

1) mängd och slag av avfall, 

2) tekniska krav, 

3) de säkerhetsåtgärder som skall vidtas, 

4) platsen för det slutliga omhänderta

gandet eller återvinningen och 

5) behandlingsmetoden. 

A vfallstillståndet kan förenas med 

villkor och inbegripa föreskrifter om kon

troll och tillsyn. 

28f §. Ändring av verksamheten. För en 

väsentlig utvidgning eller ändring av den 

verksamhet för vilken avfallstillstånd har 

beviljats krävs nytt tillstånd. Om ansökan 

och behandling av sådant tillstånd gäller i 

tillämpliga delar det som stadgas om avfalls

tillstånd. 

Om verksamheten väsentligt inskränks 

eller upphör eller om verksamhetsutövaren 

byts skall detta utan dröjsmål anmälas till 

landskapsstyrelsen. 

28g §. Ändring av avfallstillstånd på myn

dighetens initiativ. A vfallstillstånd kan änd~ 

ras på initiativ av tillståndsmyndigheten om 

1) de hälso- och miljörisker som utnytt

jandet av tillståndet medför är väsentligt 

större än vad som kunde förutses vid tills

tåndsprövningen eller 

2) de omständigheter som rådde då 

tillståndet beviljades på ett väsentligt sätt 

har ändrats. 

A vfallstillståndet kan ändras även då 

det är nödvändigt för verkställigheten av 

internationella fördrag som är förpliktande 
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för landskapet. 

Ändring av tillstånd behandlas i tilläm

pliga delar på samma sätt som avfallstills

tånd. 

28h §. Aterkallande av tillstånd. Om en 

ändring av avfallstillståndet på myndigheM 

tens initiativ inte är tillräcklig för att korri

gera ett missförhållande och det beror på att 

en väsentlig förutsättning för tillståndet inte 

längre uppfylls kan ett avfallstillstånd helt 

eller för viss tid återkallas av tillståndsmyn

digheten. Såvida tillståndshavaren eller 

någon för vilken denna svarar åsidosatt 

bestämmelser och föreskrifter så att 

verksamheten orsakar väsentliga hälso- och 

miljörisker kan tillståndet återkallas. 

28i §. Anmälan av verksamhet. Följande 

verksamheter skall anmälas : 

1) återvinning och slutligt omhänderta

gamle som är undantagna från tillstånd

splikten enligt 28c §, 

2) yrkesmässig insamling av avfall, 

3) yrkesmässig transport av avfall, och 

4) försäljning eller förmedling av avfall 

för återvinning eller slutligt omhändertagan

de utanför landskapet. 

Anmälan skall göras till Ålands landskaps

styrelse minst en månad före verksamheten 

inleds. 

En väsentlig ändring av verksamheten 

och verksamhetens upphörande skall anmä

las särskilt. 

28j §. Landskapsstyrelsen åtgärder på 

grmid av anmälan. Landskapsstyrelsen skall 

utan dröjsmål granska anmälan och vid 

behov begära tilläggsuppgifter av verksam

hetsutövaren samt införa uppgifterna om 

verksamheten och verksamhetsutövaren i 
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avfällsregistret. Om det finns grundad an!ed~ 

ning att misstänka att verksamheten inte 

uppfyller vad som stadgas i denna lag eller 

med stöd av den får verksamheten inte 

antecknas i avfallsregistret. Anmäld verk

samhet kan på samma grunder avföras ur 

registret efter att verksamhetsutövaren 

beretts tillfälle att bli hörd. 

Utövare av anmäld verksamhet skall 

erhålla ett utdrag ur avfallsregistret av vilket 

framgår de uppgifter som är väsentliga med 

tanke på verksamheten. 

28k §. Avfallsregister. Landskapsstyrelsen 

för ett avfallsregister över anmälningar och 

tillståndsansökningar samt över de beslut 

som fattats på grundval av anmälningarna 

och ansökningarna. 

281 §. Verksamhetsutövarens skyldighet att 

föra eget register. Sådan verksamhetsutöva

re som omfattas av tillstånds- eller anmäl

ningsplikt och därutöver yrkesmässigt verk

sam producent av farligt avfall skall föra 

egna register över avfallet och dess återvin

ning respektive slutliga omhändertagande. 

Registret skall omfatta avfallets mängd, art 

och ursprung samt behandlingsmetod. Om 

avfallet transporteras skall dess destination, 

insamlingsfrekvens, lagring och transport

metod jämte leveransdatum antecknas av 

envar berörd. 

Registret skall bevaras i minst tre år. 

Uppgifterna i registret skall på anmo

dan ges till tillsyns- och tillståndsmyndighe

ten. 

28m §. Andra förpliktelser. Tillstånd som 

beviljats och anmälan som gjorts enligt 

denna lag undantar inte från skyldigheten 

att följa bestämmelser i annan lag. 



6 kap. Särskilda bestämmelser 

F ö r es k r i f t e r f ö r r e 11 h å l l 11 i 11 g e n 

29 §. Renhållningsmyndighet kan utfärda 

närmare föreskrifter rörande avfallskärl, -säckar 

och utrymmen, dessas placering, tömning, 

rengöring och underhåll samt rörande sortering 

och återanvändning av avfall ävensom rörande 

andra frågor i anslutning till uppsamling, förva

ring, bortforsling och slutligt omhändertagande 

av avfall. Föreskrifterna skall bringas till allmän 

kännedom i den ordning som gäller för 

tillkännagivande av kommunala meddelanden 

kommun samt särskilt meddelas 

landskapsstyrelsen. 

Tvångs åtgärder 
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28n§. Avfallstransporter. A vfällstranspor

ter och godkännande av transport regleras 

av rådets förordning (EEG) nr 259/93 om 

övervakning och kontroll av avfallstranspor

ter inom, till och från Europeiska gemenska

pen (avfallstransportförordningen). För 

avfällstransporter som sker inom landskapet 

gäller dock landskapslagstiftning. 

280 §. ~emyndigande. Landskapsstyrelsen 

kan genom landskapsförordni,ng utfärda 

bestämmelser om tillämpningen och verk

ställigheten av stadgandena i detta kapitel. 

29 §. Renhållningsmyndighet kan utfärda 

närmare föreskrifter rörande avfallskärl, -säckar 

och utrymmen, dessas placering, tömning, 

rengöring och underhåll samt rörande sortering, 

återvinning och återanvändning av avfall 

ävensom rörande andra frågor i anslutning till 

insamling, förvaring, bortforsling och slutligt 

omhändertagande av avfall. Föreskrifterna skall 

bringas till allmän kännedom i den ordning som 

gäller för tillkännagivande av kommunala 

meddelanden i kommun samt särskilt meddelas 

landskapsstyrelsen. 



56 

31 §. 

(Nytt 3 moment) 

Rätt att utföra inspektioner 

34 §. Renhållningsmyndighet eller person 

som av denna myndighet förordnats att utföra 

inspektioner, skall beredas tillträde till alla 

sådana platser där avfall uppsamlas, transpor

teras, lagras eller behandlas. 

(Nytt 2 och 3 moment infogas) 

Vad i 1 mom. är stadgat gäller dock inte 

bostadslägenhet såframt inte lägenhetsinneha

varen givit sitt samtycke till inspektionen. 

Polismyndighet är skyldig att lämna det 

biträde som behövs för att de åtgärder som 

avses i 1 mom. skall kunna genomföras. 

Bilaga 

31 §. 

Landskapsstyrelsen kan i sin egenskap 

av tillsynsmyndighet enligt 5a kapitlet ålägga 

en försumlig att vid vite fullgöra sin skyldig

het då denna trots anmaning inte fullgjort 

förpliktelsen. 

34 §. Renhållningsmyndighet eller person 

som av denna myndighet förordnats att utföra 

inspektioner, skall beredas tillträde till alla 

sådana platser där avfall hanteras. 

Landskapsstyrelsen i sin egenskap av 

tillsynsmyndighet eller person som myndig

heten förordnat därtill har rätt att för tillsy

nen enligt 5a kapitlet eller med stöd av 5a 

kapitlet utfärdade bestämmelser företa 

kontroller samt erhålla för kontrollen nöd

vändiga uppgifter, se nödvändiga handling

u, göra nödvändiga mätningar och under

sökningar samt ta nödvändiga prover av 

skälig storlek. 

Innan åtgärderna vidtas skall ställets 

innehavare beredas tillfälle att bli hörd, om 

inte ändamålet med kontrollen förutsätter 

något annat. Kontrollen skall utföras så att 

verksamheten inte störs onödigt. Över 

kontrollen skall protokoll genast upprättas 

och de missförhållanden som iakttagits skall 

antecknas i protokollet. En kopia av proto~ 

kollet skall delges innehavaren av det kon

trollerade stället. 

Vad i 1 och 2 mom. är stadgat gäller dock 

inte bostadslägenhet såframt inte lägenhetsinne

havaren givit sitt samtycke till inspektionen. 

Polismyndighet är skyldig att lämna det 



Tystnadsplikt 

35 §. Den som vid utförandet av i denna lag 

förutsatta åtgärder erhållit uppgifter om annans 

ekonomiska eller personliga förhållanden skall 

hemlighålla dessa uppgifter, om inte vederbö

rande samtyckt till uppgifternas offentliggöran

de. 

(Nytt 3 moment) 

Besvär 

36 §. Renhållningsmyndighets beslut enligt 

denna lag kan överklagas hos (länsrätten] 

genom besvär. Besvärstiden är 30 dagar, .räknat 

från dagen för delfående av beslutet. I fråga om 

beslut som avses i 20 § och 23 § 2 mom. räknas 

besvärstiden från utgången av den för framstäl

lande av anmärkning föreskrivna fristen. Har 

anmärkning framställts, räknas besvärstiden 

från dagen för delfåendet iiv'det i anledning av 

anmärkningen fattade beslutet. 

(Nytt 3 och 4 moment infogas) 
'. 

Om sökande av ändring gäller i övrigt 
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biträde som behövs för att de åtgärder som 

avses i 1 och 2 mom. skall kunna genomföras. 

35 §. Den som vid utförandet av i denna lag 

förutsatta åtgärder erhållit uppgifter om aimans 

ekonomiska eller personliga förhållanden eller 

om annans affärs- eller yrkeshemlighet skall 

hemlighålla dessa uppgifter, om inte vederbö

rande samtyckt till uppgifternas offentliggörai1-

de. Sådan uppgift får inte utnyttjas till egen 

eller annas fördel. 

Tillsynsmyndighet har rätt att av annan 

myndighet få de handlingar och upplysning

ar som den behöver för sin verksamhet. Vad 

som stadgas i 1 mom. utgör inte hinder för 

sådan information. 

36 §. Renhållningsmyndighets beslut enligt 

denna lag kan överklagas hos Ålands förvalt

ningsdomstol genom besvär. Besvärstiden är 

30 dagar, räknat från dagen för delfående av 

beslutet. I fråga om beslut som avses i 20 § och 

23 § 2 mom. räknas besvärstiden från utgången 

av den för framställande av anmärkning före

skrivna fristen. Har anmärkning framställts, 

räknas besvärstiden från dagen för delfåendet 

av det i anledning av anmärkningen fattade 

beslutet 

I hälsonämndens beslut i tillståndsären

de kan ändring sökas på det sätt som fram-
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vad i lagen om ändringssökande i förvalt

ningsärenden (FFS 154/50) och i [lagen om 

tillämpningen i landskapet Åland av lagen 

om ändringssökande i förvaltningsärenden 

(FFS 182179)) är stadgat. 
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går av 85 § landskapslagen om hälsovården. 
Till hälsonämndens beslut i vilket ett 

rättelseyrkande får framställas fogas anvis

ningar om rättelseyrkande. Till hälsonämn

dens beslut som får överklagas fogas en 

besvärsanvisning. En sakägare skall per 

brev få protokollsutdrag jämte besvärsanvis

ning eller anvisning om rättelseyrkande. 

Sakägaren anses ha fått del av beslutet sju 

dagar efter den dag då brevet avsändes, om 

inte något annat påvisas. 

Om sökande av ändring gäller i övrigt 

vad i självstyrelselagen för Åland (71/91) 25 

§ är stadgat. 

38 §. Nät.mare bestämmelser om verkställig~ 38 §. 

heten och tillämpningen av denna lag utfärdas 

genom landskapsförordning. För genomförandet av EG-direktiv kan 

i landskapsförordning föreskrivas om skyl

dighet för den som tillverkar, importerar, 

introducerar på marknaden, förmedlar, 

säljer, överlåter, förpackar eller använder en 

produkt att antingen helt eller delvis sörja 

för anordnandet av hanteringen av avfallet 

eller svara för de kostnader som hanteringen 

medför. Samtidigt kan föreskrivas om rättig

het eller skyldighet för avfallsinnehavaren 

att föra avfallet till avfallshantering som 

anordnas på detta sätt eller på annat sätt 

delta i hanteringen. 

38 a §. Om det är nödvändigt för genomfö

randet av EG-direktiv kan landskapsstyrel-



7 kap. Ikraftträdelsebestämmelser 

39 §. 

Förberedande åtgärder för verkställigheten 

av lagen kan vidtagas därförinnan. 

sen i landskapsförordning utfärda bestäm

melser om 

1) särskilda slag av produkter som blir 

avfall och särskilda slag av avfall, inklusive 

klassificering, förpackning, märkning och 

annan information som skall fogas till 

produkten eller avfallet, pant och premier, 

förbud, begränsningar och villkor gällande 

handeln med produkten, och 

2) särskilda moment av avfallshante

ringen, inklusive tekniska krav, åtgärder 

som behövs för att förhindra hälso- och 

miljörisker, kontroll och tillsyn samt återvin·· 

ningsgrader. 

Samtidigt kan föreskrivas om skyldighet 

att lämna nödvändiga upplysningar om 

produkten eller avfallet och hanteringen av 

avfallet. 
I landskapsförordning kan även ges 

närmare föreskrifter om byggnads- och 

rivnings avfall. 

39 §. Denna lag träder i kraft 

Skyldigheterna enligt 28b och 28 i §§ skall 

fullgöras senast inom ett år efter att denna 

lag trätt i kraft. Hänsyn till tekniska och 

ekonomiska svårigheter att uppnå bästa 

möjliga resultat som beror på att anläggning 

uppförts eller annan teknik införts före 

denna lags ikraftträdande tas under en 

övergångsperiod fram till den 24 september 
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40 § .. 

41 §. 

42 §. 
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40 §. Upphävs 

41 §. Upphävs 

42 §. Upphävs 


