
1973-74 Lt. - IIot.11:c 7 - Lu 
329 

LAGUTSKOTTETS BETÄNK.ANDE nr 15/1973-74 

med anledning av ltm Nils Dahlmans m.fl. 

heri1stti llningsmotion om lagsti f tningsåt

gärd för en effektivare renhållning med 

sikte på obligatoriskt arrangemang för 

hämtning av visst avfall. 

Med anledning av ovannämnda hemställningsmotion, varöver Lands

nget inbeg1:.1rt utskottets utlåt2:nde~ får utskottet vördsamt anföra 

Det är allmänt känt att avfallshanteringen i landskapet inte är 

ött på ett tillfredsställande sätt. Mångenstädes i naturen finner 

n avf81lssa:mli11gar 9 som med eller utan jordägarens medgivande blivit 

plagda på platser 9 som ur naturvårdssynpunkt och måhända också ur 

ittir synpunkt är olämpliga. De av kommunerna anordnade avstjälp

gsplatserna fyller visserligen ofta rimliga krav 9 men skötseln 

dem är svår att ordna på ett sådant sätt att omgivningen inte blir 

ande. Avhö,,mtningen av avfall är inte ordnad i flera landskoorrnner, 

varje fall inte på ett effektivt sätt. 

De viktigaste bestämmelserna pil detta område ingår i landskapslagen 

hälsovården ( 36/67 ~ Hv 3) 9 60, 63 och 64 §§. Enligt dessa stadgan

åligger det envar att ombesörja 9 att av hono:o producerat avfall 

smulas och behandlas på sådant sätt, att sanitär olägenhet undvikes. 

tighets ägare och innel1c,..,,,vare åligger att ombesörja borttransport 

avfall. Kommun är i vissa fall skyldig att anordna allmän avstjälp

ingspla ts. Endast Marie hamns stad har befogenhet att mot avgift över

'taga skyldigheten att borttransportera. avfall medan sådan borttransport 

'i andra komr.mner endast kan grunda sig på avtalmed fastighetsägare 

,4?:ller -innehavarE. 

Landskapslagen orn naturskydd inom landskapet Åland (33/24) saknar 

er 9 sohl skulle möjliggöra effektiva åtgärder mot den , 

som gen om nedskräpning i naturen bi:yter mot naturvårdsprinci perna. 

Däreuot innehåller vattenlagen (FFS 264/61 Ek 9) bl .a. ett stadgande 

om skydd för grundvattnet (I~22) enligt vilket smuts, avfall, vätska, 

gasi bark eller annat sådant ämne icke får nuppläggas eller ledas till 

Sådant ställe 9 att grundvattnet på annans fastighet i anledning härav 

blir vådligt eller obrukbart för ändamål i vartill det eljest kunde 

begagnas 9 eller e:-:tt åtgärden genom försi.:w.ring av grundvattnets be

skaffenhet eljest kränker o.llmfu1 t eller annans enskilda intresse. 11 
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I Sverige har genom år 1970 införda lagändringar och nya lagar 

estämmelserna on renhållning bl:hri t avsevärt skärpta fastän bestäm

eiserna redan tidigare innehöll betydligt effektivare möjligheter 

tt reglera renhållningen än hos oss. Den svenska naturvårdslagen 

nehåller sålunda ett allmö:n t nedskräpnings förbud~. såväl inom be

ggda oraråden soril i naturen, konpletterat med en nöjlighet till städ-

ingsföreläggru.1de för att iordn ingsställa en nedskrär;ad plats. Den 

o]]Jjlunala renhållningslagen ålägger kommunen vissa skyldigheter att 

täda platser där alluänheten färdas och berättigar kommunen att in ow 

tadsplanelagt område ålägga fastighetsägare att städa för gångtrafik 

rforderliga utryL.IL1en. Från den 1.1 1972 gäller också i princip kornmu

alt renhållningsIY10nopol innebö.rande järuvf:Ll skyldighet för kommunen 

t forsla hushållsavfall och dö.rE1ed jäuförligt avfall till c.llmän 

stjälpningsplats eller allwän destrul-ctionsanläggning. 

Utskottet finner att gällande stadganden inte ger de möjligheter, 

m måste anses nödvändiga för ordnande av en effektiv avfallsbante

ng i landskapet. Sålunda bör j ärnväl landslrnIJmunerna medges rnö jlighe t 

.t besluta om. avhämtning av avfsll mot avgift ti 11 allmän avstjälp

Detta bör också möjliggöra en ändamålsenlig skötsel av 

allmänna avstjälpningsplatserna. Dessa borde åtminstone på fasta 

nd inte vara för nånga till antalet och placerade så, att sanitära 

omgivningen och försämring av grund vattnet undvikes. 

begränsning av antalet avst jälpningspla tser för hela fasta Åland 

re si:i.kert ändamålsenligt med tanke på utnyttjande av maskiner. Så-

una.a överväger man för n~~rvarande koncentration till en avstjälp

ingsplats i Norrtälje kommun, sorn numera omfattar så vidsträckt om

de, att inom detsamma faller såväl Rimbo i söder som Hallstavik i 

orr, av skärgården Blidö till Singö. 

Renhållningen i skärgårdskonn:aunerna torde wedföra speciella probler:1, 

om påkallar särskilda möjligh12ter att anpassa verksamheten till den 

uvarande och kolilllieJ'.1de bebyggelsen. ])är en större fri tidsbosättning 

innes kan do ek å tmins ton e under sommarsäsongen en utveckling av av

allshanteringe:n vara behövlig. 

En översyn 2v gällande bestämmelser synes därför behövlig i syfte 

att komplettera dem med bestLi.ruraelser om avfallshanteringen enligt 

ovan angivna riktlinjer. Svårare ställer det sig med de naturvårds

bestäEJ.rnelser, som utskottet finner högst behövliga redan nu. Rikets 

lagstiftning innehåller tillsvidare inte möjlighet att vidtaga sådana 

tvångsåtgB.rder? sow torde vara nödvändiga för att effektivt bekämpa 

nedskräpning av natwen, Då möjligheterna att införa sådana befogen

het~r i land~kll'J!~lag~tif'tning~n 111eväl är fl;\~~riJ~l ;tii;~ ~~il@~~ft~ i ~n. 
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för ända.målet tills a tt k ommi tte 9 finne r utskottet a tt denna sida clV 

f r ågail int~ ~åltallår he1us tä llan från I 1m1ds tingets sida . 

M~d h~nVi fijnlli g t ill ä.e't. o:nfi:irdo. f å J? utsk ottet vörds din t :föresl å 

Mari @ hatrn 9 den 1 j 

På 

att Lands tinget måtte hos i an d§kaps sty ~ 
relsen he mstä lla om en översy n av gällande 

lag tif tn ing f ör att å stadkomma en effek

tiv ,re renhå llning. 

tets vägnnr: 

~ 
Närvarande i utskottet : ordföranden Dohlm3Il, viceordföranden Olof 

Jansson (delvis), ledaril ötern a Beng t z , Salm en och Sundblom samt ersä t 

ta.ren Rask (del vis). 


