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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 55 

Uppdatering av kommunala avfallsplaner 

ÅLR 2019/4017 

98 S4 

Beslut 

Landskapsregeringen beslöt att begära in uppdaterade kommunala 

avfallsplaner senast den 30 november 2019. 

 

Motivering 

De kommunala renhållningsplanerna är i behov av uppdatering och ska 

innehålla uppgifter som behövs för att utarbeta avfallsplanen för 

landskapet Åland. 

 

Bakgrund 

Enligt 5 § landskapslagen (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag 

ska kommunerna besluta om kommunala avfallsplaner. 

 

Enligt 25§ i landskapsförordning (2018:90) om avfall ska den 

kommunala avfallsplanen innehålla minst följande uppgifter: 

 

1. En beskrivning av de förhållande i kommunen som påverkar 

avfallets mängd och sammansättning.  

2. Uppgifter om vilka insamlingssystem som finns samt en 

redogörelse för vilka typer och mängder av avfall som insamlas.  

3. Vilka anläggningar och verksamheter som ordnar återanvändning 

av produkter.  

4. Beskrivning av nedlagda deponier och åtgärder för 

efterbehandling.  

5. Åtgärder för att förebygga och minska nedskräpning.  

6. Mål för att öka återanvändning, materialåtervinning samt annan 

avfallsbehandling.  

7. Mål för insamling och behandling av avfall.  

8. Mål för hur avfallets mängd och farlighet kan minskas.  

9. Beskrivning av de åtgärder som planeras för att nå målen samt 

hur mål och åtgärder ska följas upp. 

 

Kommunen ska till landskapsregeringen för kännedom lämna den 

kommunala avfallsplanen, med de uppgifter som behövs för att utarbeta 



 2 (2) 

avfallsplanen för Åland. Kommunen ska utvärdera och vid behov 

uppdatera den kommunala avfallsplanen minst vart sjätte år. 

 

Nr 56 

Kompletterande notifiering av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer 

inom vattenpolitikens område 

ÅLR 2018/9245 

Notifieringen antecknades till kännedom. 

 

Nr 57 

Kompletterande notifiering av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande 

av vissa direktiv 

S45/08/1/7 

Notifieringen antecknades till kännedom. 

 

Nr 58 

Notifiering av kommissionens direktiv (EU) 2017/845 om 

ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/56/EG vad gäller de vägledande förteckningar över 

faktorer som ska beaktas vid utarbetandet av marina 

strategier 

ÅLR 2017/4417 

Notifieringen antecknades till kännedom. 
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