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I enlighet med lagtingets beslut1)
upphävs 28f, 28g och 28h §§ landskapslagen
den 8 januari 1981 om renhållning (3/1981),
sådana de lyder i landskapslagen den 29 september 1998 (91/1998), och
ändras lagens 28a och 28d §§, 28i § 2 mom.
samt 28k och 28m §§, sådana de lyder i landskapslagen den 29 september 1998, som följer2) :
28a §
Myndigheter
Avfallstillstånd söks hos och prövas av
Ålands miljöprövningsnämnd. Tillsynsmyndighet över tillstånds- och anmälningspliktig
verksamhet är landskapsstyrelsen.
28d §
Beviljande av avfallstillstånd
Avfallstillstånd kan beviljas om verksamheten uppfyller de krav som bestäms i denna lag
och landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd (30/2001) samt med stöd av dem meddelade bestämmelser.
28i §
Anmälan om verksamhet till avfallsregistret
------------------------------------Anmälan skall göras till landskapsstyrelsen
minst 60 dagar före verksamheten inleds.

28k §
Avfallsregister
Landskapsstyrelsen för ett avfallsregister
över anmälningar och över de beslut som fattas
på grundval av anmälningarna.
28m §
Tillämpning av annan lagstiftning
Oberoende av att tillstånd beviljats eller anmälan gjorts enligt denna lag skall bestämmelser i annan lag följas.
På tillståndspliktig verksamhet och i tilllämpliga delar på anmälningspliktig verksamhet tillämpas landskapslagen om miljöskydd
och miljötillstånd. Avseende tillsynen av sådan
verksamhet gäller utöver landskapslagen om
miljöskydd och miljötillstånd i tillämpliga delar denna landskapslag.
_________
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
Åtgärder för verkställigheten av denna lag får
vidtas innan lagen träder i kraft.

Mariehamn den 8 juni 2001
ROGER NORDLUND
lantråd
Sune Eriksson
föredragande ledamot
___________
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