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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 9 

Föredragande ministers förslag till landskapslag om 

ändring av landskapslagenom tillämpning av rikets 

avfallslag. 

ÅLR 2019/7837 

37 L1 

 

Landskapsregeringen beslöt godkänna förslaget och överlämna det till 

lagtinget. 

 

Nr 10 

Föredragande ministers förslag till landskapsförordning 

om ändring av landskapsförordningen om miljöskydd. 

ÅLR 2019/7838 

 

 

Landskapsregeringen beslöt att förordningen ska träda i kraft den 1 

december 2019 samt att den ska utfärdas och publiceras i ÅFS. 

 

Nr 11 

Föredragande ministers förslag till landskapslag om 

ändring av landskapslagen om stöd för produktion av el 

från vindkraft. 

ÅLR 2019/7839 

38 L1 

 

Landskapsregeringen beslöt godkänna förslaget och överlämna det till 

lagtinget. 

 

_______________________________________________ 
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ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 
2019                                                                                                                                                   Nr 96 

__________________________________________________________________________________ 

 

Nr 96 

 

LANDSKAPSFÖRORDNING 
om ändring av landskapsförordningen om miljöskydd 

 

 

Utfärdad i Mariehamn den 17 oktober 2019 

 

 

 Med stöd av 42 § landskapslagen (2008:124) om miljöskydd fogas till landskapsförordningen (2008:130) 

om miljöskydd en ny 5 §, istället för den 5 § som upphävdes genom landskapslagen 2015/15, som följer: 

 

5 § 

Eldning av avfall 

 Eldning av avfall utan miljötillstånd eller miljögranskning som avses i 10 § miljöskyddslagen är förbjudet 

med undantag för eldning 

 1) utomhus av torrt gräs, ris och annat hyggesavfall, obehandlat virke eller halm samt 

 2) i en värmepanna med en sådan mindre mängd tidningspapper, wellpapp, papp och liknande material som 

är ändamålsenlig för att tända elden. 

 Särskilda bestämmelser om aktsamhet vid eldning finns i 6 kap. räddningslagen (2006:106) för landskapet 

Åland, samt i med stöd av lagen gällande bestämmelser. 

 

__________________ 

 

 Denna landskapsförordning träder i kraft den 1 december 2019. 

 

__________________ 

 

 

 Mariehamn den 17 oktober 2019 

 

 

KATRIN SJÖGREN 

lantråd 

 

 

                   C a m i l l a   G u n e l l 

                    föredragande minister 

 


