
LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

20/ 1987-88 mc>d ankdning av ltl Chris

tina H0dman-Jaakkolas m.fl. hcmställ

ningsmotion till landskapsstyrclscn om 

utr0dning av möjligh0tcrna att av riks

myndighcterna utfärdade avgasbe

stämme>lser för bilar tillämpas på 

Aland. 

Landstinget har den 23 november 1987 inbc>gärt lagutskottets yttrande över 

Utskottet, som hört trafikinspektören Ulf Lillie, får härmed vördsamt 

anföra följande. 

motionen föreslås att landskapsstyrclscn borde utreda möjligheten att de avgas

mcbcr för bilar som riksmyndighctcrna utfärdar snarast möjligt tillämpas 

på Åland. 

vad utskottet inhämtat fattade statsrådet år 1987 ett principbeslut som 

syftar till att radikalt nedbringa utsläppen av miljöskadliga ämnen från bilavgaser

na. skulle bl.a. genomföras genom att s.k. katalytisk avgasrening blir 

på nya bilar. TraflkminlstC"det utarbetar för närvarande tekniska 

vilka innehåller krav på katalytisk avgasrening i nya bilar. Enllgt de 

vilka ministeriet för närvarande arbetar skulle' nya biltyper från och 

1990 obligatoriskt vara försedda med katalysatorrC'nlng. Frän och med år 

samma krav ställas på samtliga nya personbilar. Samtidigt pågår 

mC>d att uppgöra bcstärrimelser som ställer strängare krav på avgasreningen 

för lastbilar och andra tyngre fordon. Dessa bestämmelser skulle likaså träda 

år 1992. De nya bestämmelserna kommer att inarbetas i rikets fordonslag-

stiftning. 

§ om fordon J landskapet Aland (25/58) skall varje i landet 

eller till landet införd blltyp genomgå typbesiktning. Praktiskt taget alla 

som säljs i landskapet importNas via rik<'t och fylkr därm<.'d de' krav som 

i samband med den där verkställda typbcsik tningcn, Så fort kraven på 

katalytisk avgasrening träder i kraft i riket kommer de på Aland sålda nya bilarna 

att följa dessa krav. 

Motorfordonsförordningen för .landskap<:'t Aland (27 /60) innehåller mera dC'taljcra.dc 

bestämmelser om bilars konstruktion och utrustning. I förordningens 4~4b §§ ingår 
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bestämmelser om bilars avgassystem och om föroreningshaltcn i avgas0r. För att 

inte möjliggöra att den särskilda utrustningen för avgasrening som i framtiden 

krävs för nya bilar monteras bort eller lämnas oreparcrad när de>n skadats, blir det 

nödvändigt att genomföra vissa kompletteringar av förordningen. 

Mot bakgrunden av det anförda finner utskott<:>t att d<:> nya strängare krav 

beträffande motorfordons avgasrening som planNas i riket kommer att få praktisk 

tillämpning på Åland samtidigt som i riket. Separata reformer för Åland är svåra 

att genomföra. Utskottet förutsätter att landskapsstyrelscn följer utvecklingen och 

att de erforderliga ändringarna i motorfordonslagstiftningcn hinner genomföras i 

samma takt som i riket. Någon särskild utredning är enligt utskottets uppfattning 

int;:;; av behovet påkallad. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Maric·hamn den 8 september 1988 

att Landstinget mått<.> förkasta hcm

ställningsmotion nr 1/1987-88. 

På lagutskottets vägnar: 

Gunnevi Nordman 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Nordman, viceord

föranden Jan-Erik Lindfors, ledamöterna Karlsson och Wiklöf samt ersättaren 

Olofsson. 


