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LANDSKAPSFÖRORDNING

om avfallsförbränning
Utfärdad i Mariehamn den 22 maj 2003

Med stöd av 18, 63, 64 och 70 § landskapslagen
den 8 juni 2001 om miljöskydd och miljötillstånd (30/2001) och 38a § landskapslagen den 8
januari 1981 om renhållning (3/1981), sådan
den lyder i landskapslagen den 29 september
1998 (91/1998) föreskrivs:
1§
Med de avvikelser som anges i denna förordning skall i landskapet tillämpas statsrådets
förordning om avfallsförbränning (FFS
362/2003).
2§
Hänvisningar i statsrådsförordningen till
bestämmelser i rikslagstiftningen vilka har
motsvarighet i landskapslagstiftningen skall
avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen. Begreppet problemavfall skall i landskapet
vara farligt avfall.
3§
De förvaltningsuppgifter som enligt statsrådsförordningen ankommer på statliga myndigheter skall i landskapet handhas av landskapsstyrelsen.
4§
Ändringar av statsrådsförordningen skall
tilllämpas i landskapet från det att de träder i
kraft i riket.

5§
En tillståndsansökan som gäller driften av en
avfallsförbränningsanläggning skall förutom
uppgifterna enligt landskapsförordningen om
miljöskydd och miljötillstånd (35/2001) innehålla uppgifter om återvinning av den värme
som alstras vid förbränningen och åtgärder för
att minska mängden och skadligheten gällande
förbränningsrester samt om återvinning eller
behandling av förbränningsresterna.
6§
Ett miljötillstånd för en avfallsförbränningsanläggning skall förutom kraven enligt landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd
(30/2001) innehålla följande
1) det brännbara avfallet, angivet enligt avfallsklass på det sätt som i en bilaga till miljöministeriets förordning om en förteckning över
de vanligaste typerna av avfall och över problemavfall (FFS 1129/2001) bestäms om avfallsklasser, samt de största tillåtna mängder därav
som får brännas,
2) anläggningens största tillåtna förbränningskapacitet,
3) utsläppsgränsvärden för de föroreningar
som definieras i statsrådets förordning om avfallsförbränning,
4) sådant som gäller övervakning av avloppsvattnets surhetsgrad, temperatur och flöde,
5) provtagning och mätmetoder för kontroll av
utsläppsgränsvärden och
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6) registrering och bearbetning av mätresultat samt presentation av dem för tillsynsmyndigheten.
Miljötillstånd för verksamhet där farligt avfall förbränns skall dessutom innehålla föreskrifter om det farliga avfallets minsta och
största massflöde och värmevärde samt om de
högsta tillåtna mängderna för olika föroreningar i farligt avfall såsom polyklorerade bifenyler

(PCB), pentaklorfenol (PCP), klor, fluor, svavel
och tungmetaller.
7§
Denna förordning träder i kraft den 1 juli
2003. Genom denna förordning upphävs landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av ett statsrådsbeslut om förbränning av farligt avfall (94/1998).

Mariehamn den 22 maj 2003
ROGER NORDLUND
lantråd
Sune Eriksson
föredragande ledamot
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