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I enlighet med lagtingets beslut1
upphävs 28c, 28d, 28j, 28k, 28m, 28o och
35 §§ samt 36 § 3 mom. landskapslagen
(1981:3) om renhållning, av dessa lagrum 28c §,
28j § 2 mom. och 28o § samt 35 § 1 och 3 mom.
sådana de lyder i landskapslagen 1998/91, 28d
och 28m §§ sådana de lyder i landskapslagen
2001/33, 36 § 3 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2006/50 samt 28j § 1 mom. och
28k § sådana de lyder i landskapslagen
2007/118 samt
ändras lagens 2 § 1 mom. 1 punkten, 6 §
3 mom., 8f § 2 mom., 25d § 1 mom., kapitelrubriken till 5a kap., 28a, 28b, 28e, 28i, 28l och
34 §§, av dessa lagrum 2 § 1 mom. 1 punkten,
8f § 2 mom., kapitelrubriken till 5a kap., 28b §
1 mom. 28e §, 28i § 1 mom. 1-3 punkten och
3 mom., 28l §, 34 § 1, 3, 5 och 6 mom. sådana de
lyder i landskapslagen 1998/91, 28i § 1 mom.
4 punkten och 34 § 4 mom. sådana de lyder i
landskapslagen 2002/19, 25d § 1 mom. sådant
det lyder i landskapslagen 2005/18, 28b §
2 mom. sådant det lyder i landskapslagen
2006/83 samt 28a §, 28i § 2 mom. och 34 §
2 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2007/
118 som följer:

1)

Lr framst. nr 28/2006-2007
Nu bet. nr 7/2006-2007

2§
I denna lag avses med
-------------------------------------1) avfall, varje föremål, ämne eller substans
som innehavaren kasserar eller är skyldig att
kassera,
-------------------------------------6§
-------------------------------------Renhållningsmyndigheten utövar den närmaste tillsynen över fullgörandet av de uppgifter
som enligt denna lag ankommer på enskilda. För
tillsyn och tillsynsmyndighet för verksamheter
som omfattas av krav på tillstånds- eller miljögranskning enligt 5a kap. gäller vad som stadgas i landskapslagen (2008:124) om miljöskydd.
8f §
-------------------------------------Avfall som inte omfattas av kommunalt ordnad transport får överlämnas endast till en sådan
mottagare som har genomgått tillståndsprövning eller miljögranskning enligt 5a kap. Om
tillstånd eller miljögranskning inte krävs får
avfallet överlämnas till en mottagare som har
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tillräckliga förutsättningar att se till att avfallshanteringen ordnas på ett behörigt sätt.
-------------------------------------25d §
Den som mottar ett uttjänt fordon ska kontrollera den sista innehavarens rätt att överlåta
det uttjänta fordonet. Mottagaren ska till dess
siste innehavare eller ägare avgiftsfritt lämna
ett skrotningsintyg, som visar att det uttjänta
fordonet har omhändertagits för skrotning. Uttjänta fordon får endast tas emot av en för
skrotfordon avsedd behandlingsanläggning vilken uppfyller kraven på tillstånd eller miljögranskning i 5a kap. och i enlighet med 25b §
1 mom. är auktoriserad för uppgiften. Rätt att
på behandlingsanläggningens vägnar utge ett
sådant skrotningsintyg kan av anläggningens
innehavare genom fullmakt ges till försäljare av
fordon och särskilda insamlare av fordon som
utfäst sig att lämna de uttjänta fordonen till
tillståndshavarens anläggning. Landskapsregeringen ska meddelas om sådan fullmakt har
givits.
--------------------------------------

5a kap.
Tillstånd och miljögranskning
28a §
Om prövning och prövningsmyndighet
För hantering av avfall krävs tillstånd och
miljögranskning enligt denna lag i den utsträckning som bestäms i detta kapitel. I fråga om
prövningsmyndighet och förfarande gäller vad
som stadgas i landskapslagen om miljöskydd.
28b §
Krav på tillstånd
Tillstånd krävs för verksamhet som yrkesmässigt eller i offentlig anläggning återvinner
eller slutligt omhändertar avfall, med undantag
av vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall
samt obehandlat träavfall.
Landskapsregeringen kan, under förutsättning att landskapsregeringen genom landskapsförordning har meddelat allmänna instruktioner för verksamheten i fråga, genom
landskapsförordning stadga om undantag från
krav på tillstånd enligt 1 mom. för
1) inrättningar eller företag som själva slutligt omhändertar annat avfall än farligt avfall
som uppkommer i den egna verksamheten på
den plats där det uppkommer och

2) inrättningar eller företag som återvinner
avfall.
28e §
Beslut om tillstånd
Beslut om tillstånd enligt denna lag ska utöver vad som följer av landskapslagen om miljöskydd omfatta uppgifter om
1) mängd och slag av avfall,
2) tekniska krav,
3) säkerhetsåtgärder som ska vidtas,
4) platsen för det slutliga omhändertagandet
eller återvinningen och
5) behandlingsmetod.
28i §
Krav på miljögranskning
Miljögranskning krävs för
1) återvinning och slutligt omhändertagande
som är undantagna från tillståndsplikten enligt
28b § 2 mom.,
2) yrkesmässig insamling av avfall,
3) yrkesmässig transport av avfall,
4) yrkesmässig försäljning eller förmedling av
avfall för återvinning eller slutligt omhändertagande samt
5) verksamhet som är av väsentlig betydelse
för avfallshanteringen och som landskapsregeringen genom landskapsförordning belagt med
krav på miljögranskning.
28l §
Verksamhetsutövarens skyldighet
att föra eget register
Verksamhetsutövare som omfattas av krav
på tillstånd enligt 28b § eller som i yrkesmässig
verksamhet producerar farligt avfall ska föra ett
register över avfallet och dess återvinning eller
slutliga omhändertagande. Registret ska omfatta avfallets mängd, art och ursprung och i
förekommande fall destination, insamlingsfrekvens, transportmetod samt behandlingsmetod.
Registret ska bevaras i minst tio år. Uppgifterna i registret ska på anmodan ges till prövnings- eller tillsynsmyndigheten.

34 §
Renhållningsmyndighet eller person som av
denna myndighet förordnats att utföra inspektioner ska beredas tillträde till alla sådana
ställen där avfall hanteras.
Innan inspektion som avses i 1 mom. vidtas
ska ställets innehavare beredas tillfälle att bli
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hörd, om inte ändamålet med inspektionen förutsätter något annat. Inspektion ska utföras så
att verksamheten inte störs onödigt. Över inspektion ska protokoll genast upprättas och de
missförhållanden som iakttagits ska antecknas i protokollet. En kopia av protokollet ska
delges innehavaren av det kontrollerade stället.
Vad i 1 mom. är stadgat gäller dock inte bostadslägenhet såframt inte lägenhetsinnehavaren givit sitt samtycke till inspektionen.
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Polismyndighet är skyldig att lämna det biträde som behövs för att åtgärd som avses i
1 mom. ska kunna genomföras.
________
Denna lag träder i kraft den 1 december 2008.

Mariehamn den 14 oktober 2008
JAN-ERIK MATTSSON
landskapsregeringsledamot
Katrin Sjögren
föredragande ledamot
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