Avfallslag 3.12.1993/1072
I enlighet med riksdagens beslut stadgas:
1 kap.
Allmänna stadganden
1§
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att stöda en hållbar utveckling genom att främja en förnuftig
användning av naturtillgångarna samt genom att förebygga och bekämpa den fara och
skada som avfall förorsakar hälsan och miljön.
2§
Tillämpningsområde

Denna lag gäller avfall, förhindrande av uppkomsten av avfall samt minskning av avfallets
farliga eller skadliga egenskaper, främjande av återvinning ur avfall, anordnande av
avfallshantering i övrigt, förhindrande av nedskräpning samt uppsnyggning av
nedskräpade områden. (4.2.2000/91)
Denna lag tillämpas inte på avfall från explosiva varor enligt lagen om explosionsfarliga
ämnen (263/1953), kärnavfall enligt kärnenergilagen (990/1987), radioaktivt avfall enligt
strålskyddslagen (592/1991) eller på avfall som deponeras i havet med stöd av tillstånd
enligt havsskyddslagen (1415/1994). (4.2.2000/91)
Om hindrande av sådan förorening av miljön som orsakas av avfall bestäms dessutom i
miljöskyddslagen (86/2000). (4.2.2000/91)
Närmare stadganden om lagens tillämpningsområde kan utfärdas genom förordning.
3§
Definitioner

I denna lag avses med

1) avfall ett ämne eller föremål som innehavaren har kasserat eller avser eller är skyldig att
kassera,
2) problemavfall avfall som på grund av en kemisk eller någon annan egenskap kan
förorsaka hälsan eller miljön särskild fara eller skada,
3) avfallsproducent en fysisk eller juridisk person som utövar en verksamhet som ger
upphov till avfall,
4) fastighetsinnehavare en ägare eller en med ägaren jämställd innehavare av en fastighet
eller en innehavare av legorätt som besitter en fastighet,
5) verksamhetsarrangör en upprätthållare av en hamn eller en frilufts- eller snöskoterled
eller en väghållare eller en innehavare av en järnväg,
6) avfallsinnehavare avfallsproducenten, fastighetsinnehavaren eller
verksamhetsarrangören eller en annan fysisk eller juridisk person som innehar avfallet,
7) transportör en fysisk eller juridisk person som ansvarar för avfallstransporten för
avfallsinnehavarens eller kommunens räkning,
8) avfallshantering insamling, transport, återvinning och behandling av avfall samt kontroll
av sådan verksamhet och eftervård av behandlingsplatsen,
9) insamling uppsamling, sortering eller sammanblandning av avfall för transport eller egen
återvinning eller behandling,
10) återvinning verksamhet vars syfte är att ta till vara och använda ett ämne eller den
energi som ingår i avfallet,
11) behandling verksamhet vars syfte är att göra avfallet oskadligt eller slutdeponera det,
samt med
12) tillsynsmyndighet den regionala miljöcentralen och den kommunala
miljövårdsmyndigheten samt även andra myndigheter i den mån de har getts
tillsynsuppgifter som stadgas eller bestäms i denna lag eller med stöd av den.
(5.12.1996/1015)
Vad som i denna lag stadgas om kommuner gäller även huvudstadsregionens
samarbetsdelegation eller samkommuner till de delar som de har getts uppgifter som i
denna lag eller med stöd av den stadgas eller bestäms för kommunerna.
2 kap.
Förhindrande av uppkomsten av avfall samt minskning av dess mängd och skadlighet

4§
Allmän omsorgsplikt

I all verksamhet skall det i mån av möjlighet ses till att det uppkommer så lite avfall som
möjligt och att avfallet inte förorsakar avfallshanteringen någon betydande olägenhet eller
svårighet och inte hälsan eller miljön någon fara eller skada. Härvid skall i synnerhet
1) den som idkar produktion se till att råvaror används sparsamt i produktionen och att det
i stället för råvaror används avfall,
2) den som tillverkar en produkt se till och den som importerar en produkt på motsvarande
sätt försäkra sig om att produkten är hållbar, kan repareras och återanvändas eller
återvinnas då den blir avfall och att produkten då den blir avfall inte förorsakar någon ovan
avsedd fara, skada, olägenhet eller svårighet, samt
3) myndigheterna se till att de i sin egen verksamhet främjar fullgörandet av ovan nämnda
skyldigheter och använder återvinningsbara produkter eller produkter som tillverkats av
returråvaror.
5§
Statsrådets allmänna föreskrifter

Statsrådet kan för verkställigheten av stadgandena i detta kapitel meddela allmänna
föreskrifter om
1) märkningen av en produkt eller om information som skall fogas till den,
2) pant för en produkt eller premie som skall ges för återlämnandet av en produkt,
3) förbud, begränsningar eller villkor som gäller tillverkningen, importen, exporten,
introduktionen på marknaden, förmedlingen, försäljningen, överlåtelsen eller
användningen av en produkt, om det när den tillverkas, används eller tas ur bruk
uppkommer avfall som har konstaterats eller som på goda grunder kan förväntas medföra
någon betydande olägenhet eller svårighet för avfallshanteringen eller någon fara eller
skada för hälsan eller miljön, samt
4) om andra med dessa jämförbara omständigheter som är nödvändiga för
verkställigheten av internationella avtal som är bindande för Finland.

Då statsrådet meddelar en allmän föreskrift kan det samtidigt bestämma att upplysningar
som är nödvändiga för föreskriftens verkställighet skall lämnas till myndigheterna om
verksamheten, produkten eller avfallet.
3 kap.
Anordnande av avfallshantering
6§
Allmän omsorgsplikt vid avfallshantering

Avfallshanteringen skall ordnas så att följande iakttas:
1) avfallsinnehavaren skall se till att avfallshanteringen ordnas, om inte något annat
bestäms i detta kapitel eller i 3 a kap., (4.6.2004/452)
1 punkten har ändrats genom L 452/2004, som träder i kraft den 1.9.2004. Den tidigare
formen lyder:
1) avfallsinnehavaren skall se till att avfallshanteringen ordnas, om inte något annat
bestäms med stöd av 18 § 1 mom. 5 punkten, i syfte att förbättra avfallsåtervinningen och
avfallshanteringen i övrigt eller förebygga eller bekämpa fara eller skada som avfallet
förorsakar,
2) avfallet skall återvinnas, om det är tekniskt möjligt och om återvinningen inte föranleder
oskäliga merkostnader jämfört med avfallshantering som ordnas på annat sätt,
3) i mån av möjlighet skall i första hand de ämnen och i andra hand den energi som ingår i
avfallet återvinnas;
4) avfallet eller avfallshanteringen får inte förorsaka hälsan eller miljön någon fara eller
skada,
5) i avfallshanteringen skall användas bästa ekonomiskt användbara teknik samt bästa
möjliga metod för bekämpning av hälso- eller miljöskador,
6) avfall får inte överges eller hanteras okontrollerat,
7) olika typer av avfall skall insamlas och hållas avskilda från varandra i alla skeden av
avfallshanteringen i den mån som det är nödvändigt, samt tekniskt och ekonomiskt möjligt,
för att förhindra att hälsan eller miljön förorsakas fara eller skada eller för att
avfallshanteringen skall kunna ordnas på behörigt sätt,

8) olika typer av problemavfall får inte blandas sinsemellan och inte med annat avfall eller
andra ämnen, utom i det fall att det är nödvändigt med tanke på återvinningen eller
behandlingen av avfallet och det kan göras utan att förorsaka hälsan eller miljön fara eller
skada,
9) då sammanblandning har skett i strid mot det allmänna förbudet i 8 punkten skall
separering ske, om det tekniskt och ekonomiskt är möjligt och om det är nödvändigt för att
förhindra att hälsan eller miljön förorsakas fara eller skada,
10) avfallet skall behandlas på någon av de närmast belägna adekvata
avfallsbehandlingsplatserna, samt
11) i mån av möjlighet skall avfallshanteringen planeras, ordnas och finansieras samt
tillståndsförfarandena för avfallshantering tillämpas så att landet får ett lämpligt antal
adekvata behandlingsplatser för olika typer av avfall som kräver olika behandling.
7§
Ordnande av avfallsinsamling

Avfallsproducenten skall se till att avfallsinsamlingen ordnas.
Fastighetsinnehavaren skall dock sörja för att insamling av avfall som omfattas av ordnad
avfallstransport anordnas. Avfallsproducenten skall föra avfallet till den insamlingsplats
som anordnas av fastighetsinnehavaren.
En verksamhetsarrangör skall å sin sida se till att insamling av avfall som uppkommer på
hans område eller utmed hans led ordnas.
Kommunen kan bestämma till vilken insamlingsplats avfallet skall föras för ordnad
avfallstransport.
8§
Ordnande av avfallstransport

Avfallsinnehavaren skall se till att avfallstransporten ordnas.
9§
Avfallstransport

Den som transporterar avfall skall se till att avfallet transporteras på behörigt sätt och förs
till den plats som avfallsinnehavaren har anvisat eller myndigheterna föreskrivit. Om
avfallet inte tas emot på platsen, skall tranportören återbörda avfallet till innehavaren.
10 §
Ordnad avfallstransport

Kommunen skall antingen som egen verksamhet eller genom att anlita en sammanslutning
eller en privat företagare ordna transport av avfall som uppkommit från bosättning samt av
annat avfall än problemavfall som till beskaffenheten, sammansättningen och mängden
kan jämföras med avfall från bosättning men som uppkommit inom industrin,
servicesektorn eller någon annan verksamhet (kommunalt anordnad avfallstransport).
Genom ett avtal med avfallsinnehavaren kan kommunen låta den ordnade
avfallstransporten omfatta även transport av annat avfall. (19.6.1997/605)
Avfallstransport som nämns i 1 mom. kan ordnas i kommunen eller en del av den genom
kommunens beslut och på villkor som den närmare bestämmer även så att
avfallsinnehavaren avtalar därom med transportören (avfallstransport enligt avtal ).
Kommunens villkor kan gälla arten och beskaffenheten av det avfall som skall
transporteras, det skäliga högsta pris enligt avfallsart som kan uppbäras för transporten
liksom även det område där transportören skall erbjuda transportservice.
Kommunen kan besluta att avfallstransport som avses i 1 eller 2 mom. (ordnad

avfallstransport ) inte ordnas inom ett område med besvärliga kommunikationer eller med
få avfallsinnehavare eller lite avfall att transportera, om transporten inte av hälso- eller
miljövårdsskäl eller andra därmed jämförbara skäl skall anses nödvändig.
Ordnad avfallstransport skall planeras och skötas så att den för sin del fullgör de allmänna
skyldigheterna i 6 § och tryggar en tillräcklig servicenivå för avfallsinnehavarna. Har
avfallstransport inte ordnats fastighetsvis, skall kommunen se till att insamlingsplatserna
skäligen kan nås. (4.6.2004/452)
4 mom. har tillfogats genom L 452/2004, som träder i kraft den 1.9.2004.
11 § (4.6.2004/452)
Anslutning till ordnad avfallstransport

En avfallsinnehavare skall ansluta sig till avfallstransport som ordnas inom området.
Avfallsinnehavaren skall föra avfallet till ett sopkärl eller en insamlingsplats som hör till den
ordnade avfallstransporten, med undantag för avfall som avfallsinnehavaren i enlighet med
denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt de kommunala
avfallshanteringsbestämmelserna återvinner eller behandlar själv.
11 § har ändrats genom L 452/2004, som träder i kraft den 1.9.2004. Den tidigare formen
lyder:
11 §
Anslutning till ordnad avfallstransport

En avfallsinnehavare skall ansluta sig till avfallstransport som ordnas inom området.
Kommunen kan dock besluta att anslutning till ordnad avfallstransport inte krävs, om
avfallsmängden är exceptionellt liten och avfallsinnehavaren själv ordnar
avfallshanteringen.
12 §
Återvinning och behandling av avfall

Avfallsinnehavaren skall se till att återvinning eller behandling av avfallet ordnas.
13 §
Kommunalt anordnad återvinning och behandling av avfall

Kommunen skall ordna återvinning eller behandling av avfall från bosättning samt av annat
avfall än problemavfall som till beskaffenheten, sammansättningen och mängden kan
jämföras med avfall från bosättning men som uppkommit inom industrin, servicesektorn
eller någon annan verksamhet. Kommunen skall också ordna återvinning eller behandling
av problemavfall från bosättning samt från jord- och skogsbruket, om det inte är fråga om
en oskälig mängd. Genom ett avtal med avfallsinnehavaren kan kommunen även ordna
återvinning eller behandling av annat avfall. Kommunen kan också bestämma att avfallet
skall föras till av kommunen anordnad avfallsbehandling. (19.6.1997/605)

Kommuner kan överlåta skötseln av avfallshanteningen enligt 1 mom. delvis eller helt på
en sammanslutning eller en privat företagare. Kommunen ansvarar också då för att de
skyldighet som stadgas för den fullgörs.
14 §
Avfallshantering som fastighetsinnehavaren ordnar i andra hand

Om avfallsinnehavaren försummar sin skyldighet enligt 7, 8 eller 12 §, skall den
fastighetsinnehavare som besitter den fastighet där avfallet har uppkommit eller som har
tillåtit att avfallet förs till fastigheten se till att avfall hanteringen ordnas. Om
fastighetsinnehavare byts ut efter att avfallet har förts bort från fastigheten, skall
fastighetsägaren sörja för att avfallshantering enligt denna paragraf ordnas.
15 §
Överlämnande av avfall och mottagarens skyldighet

Avfall får överlämnas endast
1) till en sådan mottagare som har godkänts vid ett tillståndsförfarande enligt 8 kap.,
2) till den som har rätt att ta emot avfall med stöd av ett miljötillstånd enligt
miljöskyddslagen,
3) till den vars verksamhet med stöd av 30 § 1 mom. miljöskyddslagen inte kräver
miljötillstånd på grundval av vad som bestäms i 28 § 1 mom. 4 punkten i nämnda lag och
verksamheten är inskriven i datasystemet för miljövårdsinformation med stöd av 65 § i
nämnda lag,
4) om sådant godkännande eller tillstånd eller sådan inskrivning som avses i 1–3 punkten
inte krävs i fråga om mottagaren, till en sådan mottagare som har tillräckliga
förutsättningar att se till att avfallshanteringen ordnas på behörigt sätt.
(4.2.2000/91)
När avfall överlämnas så som stadgas i 1 mom., övergår skyldigheten att se till att
avfallshanteringen ordnas på avfallsmottagaren. Skyldigheten övergår emellertid inte på
en transportör som är antecknad i avfallsregistret enligt 49 § vid transport av avfall som
inte omfattas av ordnad avfallstransport.
16 §

Samarbete mellan kommuner

Kommunerna skall enligt behov ordna i samarbete den avfallshantering som ankommer på
dem.
Om samarbete mellan kommunerna behövs för att avfallshanteringen skall kunna ordnas
enligt stadganden eller bestämmelser som ingår i denna lag eller som utfärdas med stöd
av den, men kommunerna inte kommer överens om samarbetet, kan statsrådet ålägga
kommunerna att samarbeta och bestämma villkoren för samarbetet.
17 §
Kommunala avfallshanteringsbestämmelser

Kommunen kan för att precisera verkställigheten av stadgandena i detta kapitel, eller
allmänna föreskrifter som statsrådet meddelat med stöd av dem, meddela lokala allmänna
bestämmelser om
1) insamling, sortering, förvaring, transport, vidareförmedling, återvinning eller behandling
av avfall och om tekniska krav som gäller dessa funktioner,
2) åtgärder som behövs för att förhindra att hälsan eller miljön orsakas fara eller skada,
samt om
3) tillsyn över avfallshanteringen.
Bestämmelserna skall delges offentligen så som kommunala tillkännagivanden
offentliggörs i kommunen. Bestämmelserna skall dessutom sändas till den regionala
miljöcentralen för kännedom. (24.1.1995/63)
18 §
Statsrådets allmänna föreskrifter om verkställigheten av stadgandena om anordnande av avfallshantering

Statsrådet kan för verkställigheten av stadgandena i detta kapitel meddela allmänna
föreskrifter om
1) insamling, märkning, sortering, förvaring, transport, vidareförmedling, återvinning eller
behandling av avfall och om de tekniska krav som gäller dessa funktioner,
2) åtgärder som behövs för att förhindra att hälsan eller miljön orsakas fara eller skada,
3) kontroll och tillsyn,

4) den identifieringsblankett som behövs för identifieringen av problemavfall och för
övervakningen av transporten och om blankettens användning,
5 punkten har upphävts genom L 4.6.2004/452, som träder i kraft den 1.9.2004. Den
tidigare formen lyder: (4.6.2004/452)
5) skyldighet för den som tillverkar, importerar, introducerar på marknaden, förmedlar,
säljer, överlåter, förpackar eller använder en produkt eller för en av dessa bildad
sammanslutning som har rättslig handlingsförmåga (producentsammanslutning) att
antingen helt eller delvis sörja för anordnandet av avfallshanteringen eller svara för de
kostnader som den förorsakar samt rättighet eller skyldighet för avfallsproducenten,
fastighetsinnehavaren eller en annan avfallsinnehavare att föra avfallet till avfallshantering
som anordnas på detta sätt eller på annat sätt delta i hanteringen, samt om
(19.6.1997/605)
6) andra med dessa jämförbara omständigheter som är nödvändiga för verkställigheten av
stadgandena i detta kapitel.
Då statsrådet meddelar en allmän föreskrift kan det samtidigt bestämma att sådana
upplysningar om avfallet eller avfallshanteringen som är nödvändiga för tillsynen över
föreskriftens verkställighet skall lämnas till myndigheterna.
3 a kap (4.6.2004/452)
Producentansvar
3 a kap. har tillfogats genom L 452/2004, som träder i kraft den 1.9.2004.
18 a § (4.6.2004/452)
Syftet med producentansvaret

Med producentansvar avses skyldigheten för en producent som avses i 18 b § att se till att
det ordnas återanvändning eller återvinning av de produkter producenten släpper ut på
marknaden samt återanvändning eller återvinning och annan avfallshantering av avfallet
från dem, samt att sörja för de kostnader som detta orsakar.
Syftet med producentansvaret är att enligt principerna för en hållbar användning av
naturtillgångarna samt för en hållbar produktion och konsumtion

1) effektivare förhindra uppkomsten av avfall samt effektivisera återanvändningen av
produkter,
2) effektivare ordna återanvändning, återvinning och annan avfallshantering av en produkt
som kasseras såsom avfall, eller en del av den,
3) minska mängden avfall som deponeras på avstjälpningsplatser och dess skadlighet
samt den fara eller skada som människors hälsa eller miljön orsakas av avfall.
18 b § (4.6.2004/452)
Produkter och producenter som omfattas av producentansvaret

Följande produkter och producenter omfattas av producentansvar:
1) däck till motordrivna och andra fordon och redskap, beträffande vilka producenten
anses vara den som yrkesmässigt tillverkar eller importerar däck eller däckförsedda fordon
eller redskap eller den som yrkesmässigt regummerar däck,
2) tidningar, tidskrifter, kontorspapper och andra liknande pappersprodukter, beträffande
vilka producenten anses vara den som yrkesmässigt tillverkar och importerar papper som
används för tillverkning av tryckpapper och andra pappersprodukter,
3) förpackningar, beträffande vilka producenten anses vara den som yrkesmässigt
förpackar produkter eller den som yrkesmässigt importerar förpackade produkter,
4) personbilar, paketbilar och andra liknande fordon, beträffande vilka producenten anses
vara den som tillverkar eller yrkesmässigt importerar fordon eller yrkesmässigt förmedlar
fordon som förs in i landet i den inhemska användarens namn,
5) elektriska och elektroniska produkter, beträffande vilka producenten anses vara den
som tillverkar och importerar elektriska och elektroniska produkter och sådana försäljare
som säljer produkter under eget varumärke; producentansvaret gäller likväl inte produkter
som planerats särskilt för militärt bruk eller som i övrigt hör samman med tryggandet av
statens centrala säkerhetsintressen.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om vilka de produkter som avses i 1
mom. är.
18 c § (4.6.2004/452)
Producentens ansvar

Producenten är skyldig att främja återanvändningen av produkter som avses i 18 b § och
att ordna återanvändning, återvinning och annan avfallshantering av sådana produkter och
delar av produkter som kasserats såsom avfall samt att svara för kostnaderna för detta,
om inte något annat bestäms nedan.
Producentens skyldighet kan gälla de produkter som producenten själv släpper ut på
marknaden och en sådan andel av alla motsvarande produkter som släppts ut på
marknaden som är skälig med hänsyn till den mängd produkter som släppts ut på
marknaden eller deras marknadsandel, oberoende av tidpunkten för när produkterna
släpptes ut på marknaden.
Vid återanvändning, återvinning och annan avfallshantering som grundar sig på
producentansvar skall i tillämpliga delar iakttas vad som i 4 § och 6 § 2–11 punkten
bestäms om allmän omsorgsplikt, om avfallstransport i 9 § och om överlämnande av avfall
och mottagarens skyldighet i 15 §.
Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om
1) kvantitativa mål och skyldigheter beträffande förhindrande av uppkomst samt
återanvändning, materialåtervinning och återvinning av i detta kapitel avsedda kasserade
produkter och avfallet från dem samt om tidsfrister för när målen skall uppnås och
skyldigheter fullgöras och så att målen och skyldigheterna kan vara specifika för enskilda
material, produkter eller produktgrupper,
2) förhindrande av betydande olägenhet för avfallshanteringen av i detta kapitel avsedda
kasserade produkter samt om åtgärder för förhindrande av fara eller skada för människors
hälsa eller för miljön på grund av återanvändning, återvinning och annan avfallshantering
av sådana produkter.
18 d § (4.6.2004/452)
Mottagningsplatser för produkter som omfattas av producentansvaret

Producenten skall se till att det finns ett så heltäckande nätverk av mottagningsplatser för
sådana kasserade produkter som avses i 18 b § att den sista innehavaren har en skälig
möjlighet att var som helst i landet lämna en kasserad produkt till återanvändning,
återvinning eller annan avfallshantering.
18 e § (4.6.2004/452)

Produktmärkning och uppgifter om demontering

Den som producerar i 18 b § avsedda fordon skall se till att produkten eller dess delar är
märkta på ett sådant sätt att delar som innehåller farliga ämnen kan identifieras. Elektriska
och elektroniska produkter skall vara försedda med en märkning som anger producenten,
när produkten släppts ut på marknaden och producentens särskilda insamlingsskyldighet.
Den som producerar fordon eller elektriska eller elektroniska produkter skall dessutom se
till att den som säljer produkten och vid behov även andra aktörer får tillräckliga uppgifter
och anvisningar om produkten och om återanvändning och demontering av den, om
möjligheten till materialåtervinning av delarna samt information om var i produkten farliga
ämnen och delar finns.
Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om märkning av
produkter som avses i 1 och 2 mom. samt om uppgifter om demontering av produkterna.
18 f § (4.6.2004/452)
Skyldighet att lämna uppgifter

Producenten skall tillställa Birkalands miljöcentral de uppgifter om produkter som släppts
ut på marknaden, inlämnade kasserade produkter och insamling av sådana samt
återanvändning, återvinning, export eller annan avfallshantering av dem samt andra
jämförbara uppgifter som behövs för att verkställigheten av denna lag och bestämmelser
om producentansvar som utfärdats med stöd av lagen skall kunna övervakas.
Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare produktvisa bestämmelser om den
information som avses i 1 mom.
18 g § (4.6.2004/452)
Producentsammanslutning och annat producentsamarbete

Producenten kan fullgöra sina skyldigheter enligt 18 c § och andra skyldigheter enligt
denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den i samarbete med andra
producenter och aktörer genom att bilda en sammanslutning eller stiftelse som har
rättskapacitet (producentsammanslutning), genom att ansluta sig till en befintlig
producentsammanslutning eller genom att ingå avtal med en befintlig
producentsammanslutning. Om producenten har anslutit sig till en

producentsammanslutning eller ingått avtal med den, övergår producentansvaret från
producenten på producentsammanslutningen, då en anmälan om
producentsammanslutningen, anslutningen eller avtalet i enlighet med 50 c § har godkänts
för anteckning i eller antecknats i producentregistret.
I en producentsammanslutning skall skyldigheterna fördelas rättvist mellan producenterna
och eventuella andra aktörer med avseende på verksamhetens beskaffenhet och
omfattning och på så sätt att det inte uppstår handelshinder och snedvridning av
konkurrensen. Producentsammanslutningen skall på samma villkor som gäller för
producenter som redan hör till sammanslutningen anta en ny producent som delägare,
medlem eller i avtalsförhållande, om det på grund av en obetydlig marknad eller av något
annat särskilt skäl är ekonomiskt orimligt att producenten ensam ordnar en heltäckande
återanvändning, återvinning och annan avfallshantering.
För att nå de mål som föreskrivs i 18 a § 2 mom. skall en producentsammanslutning på ett
icke-diskriminerande sätt beakta alla ekonomiska aktörer och deras adekvata
verksamhetsmöjligheter på marknaden när sammanslutningen ingår avtal om
återanvändning, återvinning och annan avfallshantering.
Statsrådet kan genom sitt beslut ålägga producentsammanslutningar och producenter som
verkar inom ett visst produktområde att samarbeta, om det är nödvändigt för att undanröja
eller förhindra uppkomsten av sådana parallella återanvändnings- och återvinningssystem
som orsakar uppenbar olägenhet för systemens allmänna funktion eller för möjligheten för
den sista innehavaren av en produkt att få lämna en kasserad produkt till återanvändning,
återvinning eller annan avfallshantering.
Vad som i 2–4 mom. föreskrivs om producentsammanslutningar gäller på motsvarande
sätt ett sådant annat samarbetsarrangemang för flera producenter som sörjer för
återanvändning, återvinning och annan avfallshantering som grundar sig på
producentansvar och som när det gäller de aktuella produkterna eller produktgrupperna
har en betydande marknadsandel.
18 h § (4.6.2004/452)
Vissa andra aktörers skyldigheter

Säljare och andra överlåtare av däck som avses i 18 b § 1 mom. 1 punkten är skyldiga att
ta emot kasserade däck av den som köper nya däck. Skyldigheten omfattar en sådan

mängd som kan anses skälig med hänsyn till mängden sålda däck och sådana kasserade
däck som motsvarar den typ av däck som köpts.
Säljare och andra distributörer av elektriska och elektroniska produkter som avses i 18 b §
1 mom. 5 punkten är skyldiga att av köpare ta emot sådana kasserade elektriska och
elektroniska produkter från hushåll som ersätts med en motsvarande ny produkt eller
anvisa köparen en annan mottagningsplats.
Säljare och andra distributörer av drycker som avses i 18 k § är skyldiga att av den som
köper sådana drycker ta emot tomma dryckesförpackningar.
Fastighetsinnehavaren skall på bostadsfastigheter och på fastigheter där det finns kontor
eller produktions- eller servicefunktioner ordna behövliga utrymmen och insamlingskärl för
insamling av sådana kasserade pappersprodukter som avses i 18 b § 1 mom. 2 punkten.
Skyldigheten gäller dock inte fastigheter i småhusområden eller i glesbygden där
producenten har ordnat insamling på lokala mottagningsplatser eller där kostnaderna för
att ordna insamling skulle bli oskäligt höga med hänsyn till den obetydliga mängden
insamlat papper.
Kommunen skall handla så att producentens möjlighet att fullgöra skyldigheterna enligt
detta kapitel eller bestämmelser som utfärdats med stöd av det inte äventyras.
18 i § (4.6.2004/452)
Rättigheter för den sista innehavaren av en produkt

Den sista innehavaren av sådana produkter som avses i 18 b § har rätt att kostnadsfritt
lämna in en kasserad produkt till ett återanvändnings-, återvinnings- och
avfallshanteringssystem som ordnats av producenten. Om produkten saknar för
återvinningsvärdet väsentliga delar såsom motor, viktiga delar av karosseriet eller
katalysator eller om den kompletterats med föremål eller ämnen som väsentligt försvårar
återanvändning, återvinning eller annan avfallshantering, kan hos den som lämnar in ett
skrotfordon dock tas ut en avgift som motsvarar värdet av de borttagna delarnas
råmaterial eller en motsvarande skälig avgift på grund av extrakostnader för
återanvändning, återvinning eller annan avfallshantering.
18 j § (4.6.2004/452)
Särskilda bestämmelser om förpackningar och förpackningsavfall

Producentansvaret för förpackningar är partiellt. Producenten skall för egen del se till att i
genomsnitt sammanlagt 61 viktprocent av de förpackningar som släppts ut på marknaden
återvinns. Till övriga delar ansvarar avfallsinnehavaren samt fastighetsinnehavaren och
kommunen för avfallshanteringen av förpackningsavfall på det sätt som föreskrivs i 3 kap.
Skyldigheterna i fråga om förpackningar och återvinning av förpackningsavfall och
kostnadsansvaret i anslutning därtill, bestämmelserna i 18 f § om skyldighet att lämna
uppgifter samt skyldigheten i fråga om avfallsrådgivning enligt 68 § 2 mom. gäller inte
förpackare och importörer som avses i 18 b § 1 mom. 3 punkten vars omsättning av
verksamheten underskred 1 000 000 euro året innan.
18 k § (4.6.2004/452)
Vissa dryckesförpackningar

Vad som i denna lag föreskrivs om återanvändning, återvinning och annan
avfallshantering som grundar sig på producentansvar samt om producenter gäller på
motsvarande sätt det system för återvinning av detaljhandelsförpackningar som avses i 4
§ lagen om läskedrycksaccis (1474/1994) och i 7 § lagen om accis på alkohol och
alkoholdrycker (1471/1994) samt de som tillverkar, förpackar och importerar produkter
som avses i de nämnda lagarna.
18 l § (4.6.2004/452)
Särskilda bestämmelser om skrotfordon

Den sista innehavaren av ett i 18 b § 1 mom. 4 punkten avsett fordon, som kan anses vara
avfall enligt 3 § 1 mom. 1 punkten (skrotfordon), skall lämna in skrotfordonet till en
insamlare eller förbehandlare som hör till ett system som omfattas av producentansvaret.
Mottagaren skall kontrollera den sista innehavarens rätt att lämna in skrotfordonet. Den
sista innehavaren skall samtidigt ges ett skrotningsintyg för att skrotfordonet skall kunna
avregistreras slutgiltigt i Fordonsförvaltningscentralens fordonstrafikregister. För
avregistreringen kan en skälig avgift tas ut hos producenten.
Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om avregistrering och
skrotningsintyg, och om avgift som tas ut utfärdas närmare bestämmelser genom
förordning av kommunikationsministeriet.

18 m § (4.6.2004/452)
Särskilda bestämmelser om elektriska och elektroniska produkter

Producenten svarar för kostnaderna för återvinning och annan avfallshantering av
elektriska och elektroniska produkter som kasserats av en annan användare än ett
hushåll, om produkten har släppts ut på marknaden efter den 13 augusti 2005. I fråga om
produkter som släppts ut på marknaden före detta datum svarar producenten för
kostnaderna för återvinning och annan avfallshantering endast om den kasserade
produkten ersätts med en motsvarande produkt eller med en produkt med samma
användningsändamål. I annat fall svarar andra användare än hushåll för kostnaderna för
återvinning och annan avfallshantering av kasserade produkter. Producenten och andra
användare än hushåll kan även komma överens om en annan kostnadsfördelning.
Producenter av elektriska och elektroniska produkter skall lämna en garanti, till exempel
en materialåtervinningsförsäkran eller ett spärrat bankkonto, eller höra till ett behörigt
finansieringssystem för att visa att finansieringen av den framtida avfallshanteringen av
hushållsapparater som släpps ut på marknaden efter den 13 augusti 2005 är säkerställd.
18 n § (4.6.2004/452)
Bemyndigande att utfärda förordning för genomförande av Europeiska gemenskapens rättsakter om
producentansvar

Genom förordning av statsrådet kan för genomförande av Europeiska gemenskapens
rättsakter om producentansvar dessutom utfärdas bestämmelser om
1) tekniska krav i fråga om insamling, märkning, sortering, lagring, förvaring, transport,
vidareförmedling, återanvändning, återvinning, behandling och annan avfallshantering av i
detta kapitel avsedda kasserade produkter samt om information i produktpriset om
avfallshanteringskostnaderna,
2) tillämpningen av bestämmelserna om producentansvar, ifall produkterna skaffas från
utlandet eller förs ut ur landet genom elektronisk handel eller någon annan
distansförsäljning.
3 a kap. har tillfogats genom L 452/2004, som träder i kraft den 1.9.2004.
4 kap.

Nedskräpning (4.2.2000/91)
19 §
Nedskräpningsförbud

Skräp, smuts eller en maskin, en anordning, ett fordon, ett fartyg eller något annat
kasserat föremål får inte lämnas i miljön så att det kan förorsaka hälsan någon fara eller
skada, osnygghet, förfulning av landskapet, minskad trivsel eller någon annan liknande
risk eller olägenhet (nedskräpningsförbud).
20 §
Skyldighet att snygga upp ett nedskräpat område

Den som har skräpat ned är skyldig att snygga upp det nedskräpade området. Som
nedskräpare betraktas även en arrangör av en nöjes- eller annan liknande tillställning, ifall
omgivningen blir nedskräpad till följd av tillställningen.
Om det inte kan utredas vem som har skräpat ned eller om han inte anträffas eller om han
försummar sin uppsnyggningsskyldighet och det är fråga om ett allmänt eller privat
vägområde eller vägens sidoområde eller biområde, ett järnvägsområde, ett område med
en allmän frilufts- eller snöskoterled, ett allmänt frilufts- eller rekreationsområde eller ett
därmed jämförbart område som är avsett för allmänt bruk eller ett område för vilket det
finns en gällande detaljplan, är innehavaren av det nedskräpade området och på ett
område med en allmän frilufts- eller snöskoterled upprätthållaren av leden skyldig att
snygga upp området. (5.2.1999/147)
Om skyldigheten att rengöra gator bestäms särskilt. (5.2.1999/147)
21 §
Förordnande om uppsnyggning av ett nedskräpat område

Den kommunala miljövårdsmyndigheten kan bestämma att nedskräparen eller någon
annan som är skyldig att snygga upp skall snygga upp ett nedskräpat område.
(5.12.1996/1015)
Om det inte kan utredas vem som har skräpat ned eller om han inte anträffas eller om han
försummat sin uppsnyggningsskyldighet och det inte är fråga om ett område som nämns i

20 § 2 mom., kan den kommunala miljövårdsmyndigheten bestämma att områdets
innehavare skall snygga upp det nedskräpade området under förutsättning att
uppsnyggningsskyldigheten inte kan anses oskälig. Om det är fråga om ett område i
kommunens besittning, kan den regionala miljöcentralen bestämma att kommunen skall
snygga upp det nedskräpade området. (5.12.1996/1015)
Om någon annan sådan innehavare av ett nedskräpat område som avses i 2 mom. än
kommunen försummar sin uppsnyggningsskyldighet eller om uppsnyggningsskyldigheten
skall anses oskälig, kan den regionala miljöcentralen bestämma att kommunen skall
snygga upp området. (24.1.1995/63)
22 § (4.2.2000/91)

22 § har upphävts genom L 91/2000.
23 § (4.2.2000/91)

23 § har upphävts genom L 91/2000.
24 § (4.2.2000/91)

24 § har upphävts genom L 91/2000.
25 § (4.2.2000/91)

25 § har upphävts genom L 91/2000.
26 § (4.2.2000/91)

26 § har upphävts genom L 91/2000.
5 kap.
Kostnadsansvar och finansiering
27 § (4.6.2004/452)
Avfallsinnehavarens kostnadsansvar

Avfallsinnehavaren eller föregående innehavare svarar för de kostnader som föranleds av
avfallet, om inte något annat följer av 3 a kap. i fråga om producentansvar.
27 § har ändrats genom L 452/2004, som träder i kraft den 1.9.2004. Den tidigare formen
lyder:
27 §
Avfallsinnehavarens kostnadsansvar

Avfallsinnehavaren eller föregående innehavare svarar för de kostnader som föranleds av
avfallet, om inte något annat bestäms med stöd av 18 § 1 mom. 5 punkten.
28 §
Kommunal avfallsavgift

Kommunen har rätt att bära upp en avfallsavgift för täckande av de kostnader som den av
kommunen anordnade avfallshanteringen samt uppgifterna i anslutning därtill åsamkar
kommunen. Avfallsavgiften kan bestå av en eller flera avgifter.
För behandlingen av avfall skall uppbäras en avgift som täcker åtminstone de kostnader
som föranleds av inrättandet, användningen, urbruktagandet och eftervården av
behandlingsplatser.
29 §
Bestämningsgrunderna för kommunal avfallsavgift

De allmänna grunderna för bestämmande av avfallsavgiften är avfallets art, beskaffenhet
och mängd samt antalet avhämtningar. Som grunder får dessutom beaktas insamlingsoch transportförhållandena på fastigheten och uppsamlingsområdet, användningen av
kommunens insamlingsmateriel samt transportsträckan då avfallet transporteras som
enskild transport.
Om avfallets mängd eller beskaffenhet inte utan svårighet kan utredas på ett tillförlitligt sätt
eller om det för miljövården eller anordnandet av avfallshanteringen är nödvändigt, kan
som bestämningsgrund för avfallsavgiften också användas fastighetens våningsyta,
antalet personer eller någon annan motsvarande grund.

30 §
Bestämmande av kommunal avfallsavgift

En taxa som i detalj utvisar grunderna för bestämmande av avfallsavgiften skall antas av
kommunen. Taxan skall vara sådan att avfallsavgiften motsvarar den servicenivå som
tillhandahålls och uppmuntrar till en minskning av avfallets mängd och skadlighet samt till
återvinning av avfall. Avfallsavgiften bestäms och debiteras av en myndighet som utses av
kommunen. (4.6.2004/452)
1 mom. har ändrats genom L 452/2004, som träder i kraft den 1.9.2004. Den tidigare
formen lyder:
En taxa som i detalj utvisar grunderna för bestämmande av avfallsavgiften skall antas av
kommunen. Taxan skall antas så att avfallsavgiften uppmuntrar till en minskning av
avfallets mängd och skadlighet samt till återvinning av avfall.
Om avfallsavgiften enligt taxan måste anses oskäligt stor eller liten, kan avgiften
bestämmas så att den avviker från taxan eller avgiften efterskänkas särskilt med
beaktande av avfallets mängd, servicenivån på den ordnade avfallshanteringen och sådan
egen återvinning och behandling av avfall som avses i 11 §. (4.6.2004/452)
2 mom. har ändrats genom L 452/2004, som träder i kraft den 1.9.2004. Den tidigare
formen lyder:
Om avfallsavgiften enligt taxan måste anses oskäligt stor eller liten, kan avgiften
bestämmas så att den avviker från taxan.
I enskilda fall kan grunderna för avgiften bestämmas oberoende av taxan.
Då avfallsavgiften bestäms på ett avvikande sätt eller då den bestäms oberoende av taxan
skall avgiftsgrunderna vara objektiva och skäliga.
31 §
Skyldighet att betala kommunal avfallsavgift

En avfallsinnehavare eller den föregående innehavaren, vars avfall tas om hand av
kommunen, är skyldig att betala avfallsavgift.
Om kommunen ordnar återvinning eller behandling av avfall, men inte transporten, kan
avfallsavgiften uppbäras hos transportören.
32 §

Anmärkning mot kommunal avfallsavgift

Den betalningsskyldige har rätt att inom 14 dagar från det debetsedeln mottogs framställa
anmärkning hos den kommunala myndighet som beslutar om bestämmandet och
debiteringen av avfallsavgiften. Med anledning av anmärkningen skall ett beslut fattas och
en ny debetsedel sändas till den betalningsskyldige.
33 §
Betalning och återbäring av kommunal avfallsavgift

Avfallsavgiften betalas till kommunen. Kommunen kan också bestämma att avgiften
betalas till en sammanslutning eller en företagare som verkar för kommunens räkning.
Avfallsavgiften skall, oberoende av ändringssökande, betalas inom den tid som anges på
debetsedeln eller på den nya debetsedel som utfärdats med anledning av en anmärkning.
Betalas inte avgiften inom utsatt tid, skall på det förfallna beloppet erläggas en årlig
dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen räknat från
förfallodagen. (3.3.1995/298)
Om avfallsavgiften avlyfts eller nedsätts med anledning av ändringssökande, skall
kommunen återbetala det överbetalda beloppet jämte årlig ränta från betalningsdagen till
återbetalningsdagen enligt en räntefot som vid tidpunkten i fråga svarar mot det
årsmedeltal för marknadsräntan under tre månader som fastställts av finansministeriet
med stöd av lagen om vissa referensräntor (996/1998). (4.2.2000/91)
34 §
När stadgandena om kommunal avfallsavgift inte skall tillämpas

Stadgandena om kommunal avfallsavgift tillämpas inte till de delar som skötseln av
återvinningen eller behandlingen av avfallet har överlåtits på en sammanslutning eller en
företagare enligt 13 § 2 mom.
35 § (4.2.2000/91)
Statens deltagande i avfallshanteringsarbete

Om avfall i miljön eller andra kasserade föremål eller ämnen medför fara, skada eller
någon annan påföljd som nämns i 19 § eller i 7 § miljöskyddslagen och det arbete eller
den åtgärd som behövs för att förebygga eller avlägsna denna har orsakat eller kan orsaka
kommunen sådana kostnader för avfallshantering som skall anses oskäliga, kan den
regionala miljöcentralen, efter att vid behov ha avtalat därom med kommunen, enligt
statsbudgeten utföra eller låta utföra ett arbete eller vidta eller låta vidta en åtgärd i form av
avfallshanteringsarbete eller annars delta i de kostnader som avses ovan.
6 kap.
Myndigheter
36 §
Riksomfattande myndigheter (4.6.2004/452)

Rubriken har ändrats genom L 452/2004, som träder i kraft den 1.9.2004. Den tidigare
formen lyder: Centralförvaltning
Miljöministeriet leder, styr och utvecklar skötseln av de uppgifter som avses i denna lag
och de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den.
Finlands miljöcentral övervakar iakttagandet av de stadganden och bestämmelser om
import, export och transitering av avfall genom finskt territorium (internationell

avfallstransport) som utfärdas i denna lag och med stöd av den. (24.1.1995/63)
Birkalands miljöcentral övervakar i egenskap av riksomfattande myndighet efterlevnaden
av de bestämmelser om producenter, producentsammanslutningar och producentansvar
som ingår i denna lag och som utfärdats med stöd av den. (4.6.2004/452)
3 mom. har tillfogats genom L 452/2004, som träder i kraft den 1.9.2004.
37 § (24.1.1995/63)
Regionala myndigheter

De regionala miljöcentralerna leder och utvecklar skötseln av de uppgifter som avses i
denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den samt
övervakar iakttagandet av stadgandena och bestämmelserna.
38 §

Kommunala myndigheter

Den kommunala miljövårdsmyndighet som avses i lagen om kommunernas
miljövårdsförvaltning (64/86) övervakar att denna lag och de stadganden och
bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas i kommunen. (5.12.1996/1015)
2 mom. har upphävts genom L 91/2000. (4.2.2000/91)
39 §
Andra myndigheter

Iakttagandet av de stadganden och bestämmelser som utfärdas i denna lag och med stöd
av den om internationella avfallstransporter samt om import och export av en produkt
enligt 5 § 1 mom. övervakas även av tullverket.
Då statsrådet utfärdar en författning enligt 5 eller 18 § kan statsrådet bestämma att även
någon annan statlig myndighet skall delta i tillsynen över att författningen iakttas.
(4.2.2000/91)
7 kap.
Avfalls- och avfallshanteringsplanering
40 §
Riksomfattande avfallsplan och regional avfallsplan (24.1.1995/63)

För skötseln och utvecklandet av de uppgifter som stadgas och bestäms i denna lag och
med stöd av den skall miljöministeriet och den regionala miljöcentralen göra upp planer för
avfall och avfallshantering (den riksomfattande avfallsplanen och regional avfallsplan).
(24.1.1995/63)
I avfallsplanen skall presenteras uppgifter om nuläget beträffande avfallet och
avfallshanteringen samt utvecklingsmålen och de åtgärder som behövs för att nå dem.
Miljöministeriet kan bestämma att den del av den riksomfattande avfallsplanen som gäller
avfallstransporter skall vara bindande.
41 § (24.1.1995/63)
Kommunens uppgifter vid uppgörandet av avfallsplaner

Kommunen skall lämna den regionala miljöcentralen och denna i sin tur miljöministeriet de
uppgifter om avfall som uppkommer i kommunen, om anordnandet av och tillsynen över
avfallshanteringen samt om utvecklingsmål beträffande dessa som behövs för
uppgörandet av avfallsplanen.
8 kap.
Tillståndsförfaranden
42 § (4.2.2000/91)

42 § har upphävts genom L 91/2000.
43 § (4.2.2000/91)

43 § har upphävts genom L 91/2000.
44 § (4.2.2000/91)

44 § har upphävts genom L 91/2000.
45 § (24.1.1995/63)
Avfallstransporter

Om avfallstransport och godkännande av transporter gäller rådets förordning (EEG) nr
259/93 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska
gemenskapen, nedan avfallstransportförordningen, samt vad som stadgas eller bestäms
enligt den. Angående avfallstransporter som äger rum enbart på finskt territorium gäller
dock denna lag eller vad som stadgas eller bestäms med stöd av den enligt
avfallstransportförordningen.
Vid internationella avfallstransporter är Finlands miljöcentral den behöriga myndighet i
Finland som avses i avfallstransportförordningen.
Finlands miljöcentral kan meddela allmänna anvisningar om internationella
avfallstransporter.
46 § (4.2.2000/91)

46 § har upphävts genom L 91/2000.
47 § (4.2.2000/91)

47 § har upphävts genom L 91/2000.
48 § (4.2.2000/91)

48 § har upphävts genom L 91/2000.
49 §
Anmälan om verksamhet till avfallsregistret

Till den regionala miljöcentralen skall för godkännande i avfallsregistret enligt 70 § göras
anmälan om
1) yrkesmässig insamling och transport av avfall,
2) verksamhet som säljare eller förmedlare av avfall, om avsikten är återvinning eller
behandling av avfallet utanför Finland.
(4.6.2004/452)
1 mom. har ändrats genom L 452/2004, som träder i kraft den 1.9.2004. Den tidigare
formen lyder:
Anmälan enligt 70 § skall göras till den regionala miljöcentralen för godkännande för
anteckning i avfallsregistret om
1) yrkesmässig insamling och transport av avfall,
2) verksamhet som säljare eller förmedlare av avfall, om avsikten är återvinning eller
behandling av avfallet utanför Finland,
3) producentsammanslutningar.
(4.2.2000/91)
Anmälan skall innehålla tillräckliga uppgifter om verksamheten och utövaren. Anmälan
skall göras minst 60 dagar innan verksamheten inleds. Anmälan skall också göras för
övervakning av verksamheten på det sätt som närmare bestäms genom förordning.
(4.2.2000/91)
Om det sker en väsentlig ändring i den verksamhet som nämns i anmälan eller om
verksamheten upphör, skall den regionala miljöcentralen omedelbart underrättas om detta.
(24.1.1995/63)

49 a § (4.2.2000/91)
Förutsättningar för godkännande för anteckning i avfallsregistret

Verksamheten godkänns för anteckning i avfallsregistret om det på grundval av den
redogörelse som bifogats anmälan eller annars påvisas att
1) verksamheten bedrivs i enlighet med denna lag och bestämmelser som meddelats med
stöd av den och med yrkesskicklighet,
2) den utrustning eller materiel som används i verksamheten är tekniskt högklassig med
beaktande av verksamhetens miljökonsekvenser eller den fara eller skada för hälsan eller
miljön som verksamheten orsakar,
3) verksamhetsidkaren är, med beaktande av verksamhetens omfattning, natur och de
föreskrifter som meddelas för verksamheten, tillräckligt solvent eller kan ställa tillräcklig
säkerhet för att säkerställa behöriga avfallshanteringsåtgärder.
50 § (4.2.2000/91)
Föreskrifter i samband med godkännande för anteckning i avfallsregistret

Den regionala miljöcentralen skall fatta beslut med anledning av en anmälan som gäller
godkännande för anteckning i avfallsregistret. I beslutet kan meddelas behövliga
föreskrifter för uppfyllande av förpliktelserna enligt 49 a § och för övervakning av
verksamheten. Genom föreskrifterna kan verksamheten vid behov begränsas så att den
gäller endast avfall av en viss typ eller så att mängden avfall som får lagras begränsas.
50 a § (4.2.2000/91)
Ändring och återkallande av beslut om internationell avfallstransport eller om godkännande för anteckning i
avfallsregistret

Ett beslut om internationell avfallstransport eller godkännande för anteckning i
avfallsregistret kan ändras på initiativ av den myndighet som meddelat beslutet, om
omständigheterna har förändrats väsentligt eller om det visar sig att den fara eller skada
som verksamheten förorsakar är väsentligt större än vad som bedömts eller om grunderna
för beslutet annars senare konstateras ha varit väsentligt annorlunda än vad som har
förutsatts då beslutet meddelades. Beslutet kan ändras också om det är nödvändigt för
verkställighet av internationella fördrag som är bindande för Finland. Ett ärende som gäller

ändring av ett beslut skall i tillämpliga delar behandlas på samma sätt som när ett beslut
meddelas.
Ett godkännande kan återkallas, om någon väsentlig förutsättning för godkännandet inte
längre föreligger eller om bestämmelser har överträtts så att verksamheten förorsakar
väsentlig fara eller skada för hälsan eller miljön.
50 b § (4.6.2004/452)
Anmälan till producentregistret

Varje producent som avses i 18 b § skall göra en anmälan till Birkalands miljöcentral för
anteckning i producentregistret. Varje producentsammanslutning skall göra en anmälan för
godkännande i producentregistret, varvid en producent som hör till sammanslutningen inte
särskilt behöver göra anmälan. Birkalands miljöcentral skall också underrättas om
väsentliga förändringar i verksamheten och om upphörande av verksamheten samt om
förändringar som gäller producentsammanslutningars medlemmar och avtalsparter.
Anmälan skall innehålla tillräckliga uppgifter och utredningar om producenten och
verksamheten samt om återanvändning, återvinning och annan avfallshantering av
kasserade produkter, på basis av vilka det är möjligt att bedöma om arrangemangen är
behöriga. Producenter av elektriska och elektroniska produkter skall visa att garanti har
ordnats enligt 18 m § 2 mom. I en producentsammanslutnings anmälan skall dessutom
lämnas behövliga uppgifter om avtal och regler på basis av vilka det är möjligt att bedöma
om verksamheten uppfyller kraven i 18 g § 2 och 3 mom. Genom förordning av statsrådet
utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i anmälan.
I producentregistret antecknas också miljöministeriets beslut om godkännande av
återvinningssystem för detaljhandelsförpackningar med stöd av 4 § lagen om
läskedrycksaccis och 7 § lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker.
50 b § har tillfogats genom L 452/2004, som träder i kraft den 1.9.2004.
50 c § (4.6.2004/452)
Anteckning i producentregistret och godkännande för anteckning i producentregistret

Birkalands miljöcentral antecknar producenter i producentregistret. Producenter av
elektriska och elektroniska produkter kan inte antecknas i registret om de inte visar att
garanti har ordnats enligt 18 m § 2 mom.

En producentsammanslutning godkänns i producentregistret, om det på basis av de
utredningar som fogats till anmälan eller på annat sätt visas att
1) verksamheten sköts i enlighet med denna lag och bestämmelser som utfärdats med
stöd av den,
2) det vid återanvändning, återvinning och annan avfallshantering av produkterna och
avfallet från dem beaktas de mål och skyldigheter som i denna lag eller med stöd av den
föreskrivs i fråga om återanvändning och återvinning,
3) producentsammanslutningen med beaktande av verksamhetens omfattning och
karaktär är tillräckligt solid för att garantera behöriga avfallshanteringsåtgärder eller på
anfordran ställer en tillräcklig garanti.
Med anledning av en producentsammanslutnings anmälan för godkännande i
producentregistret skall fattas ett beslut. I samband med anteckning eller godkännande i
registret kan miljöcentralen meddela sådana förpliktelser som behövs för fullgörandet av
skyldigheterna enligt denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den och för
övervakningen av verksamheten.
50 c § har tillfogats genom L 452/2004, som träder i kraft den 1.9.2004.
9 kap.
Inhämtande av information, kontroll och tillsyn
51 §
Skyldighet att inhämta information och bokföringsskyldighet

Den som idkar produktion och den som tillverkar eller importerar en produkt skall tillräckligt
väl känna till det avfall som produktionen eller produkten ger upphov till, dess hälso- och
miljökonsekvenser samt sätten att minska avfallets mängd och skadlighet liksom även
avfallshanteringen och möjligheterna att utveckla produktionen eller produkten så att
avfallets mängd och skadlighet minskar.
Avfallsinnehavaren skall tillräckligt väl känna till mängden och arten av det avfall han
innehar, dess beskaffenhet och ursprung, de egenskaper hos avfallet som är av betydelse
för avfallshanteringen samt hälso- och miljökonsekvenserna av avfallet.
Den som har miljötillstånd, den som producerar problemavfall, med undantag för
hushållen, och den som yrkesmässigt transporterar problemavfall samt en säljare och en

förmedlare som avses i 49 § 1 mom. 2 punkten skall föra bok över mängden och arten av
det avfall som uppkommer, insamlas, lagras eller mellanlagras, transporteras, återvinns
eller behandlas samt säljs eller förmedlas i hans verksamhet, över dess beskaffenhet och
ursprung samt, då han för avfallet någon annanstans, över den plats där det har
uppkommit liksom över leveransplatsen och leveransdatumet samt över transport- och
återvinnings- eller behandlingssättet. Bokföringsskyldigheten gäller även en i 18 b §
avsedd producent i fråga om de uppgifter som avses i 18 f §. (4.6.2004/452)
3 mom. har ändrats genom L 452/2004, som träder i kraft den 1.9.2004. Den tidigare
formen lyder:
Den som har miljötillstånd, den som producerar problemavfall, med undantag för
hushållen, och den som yrkesmässigt transporterar problemavfall samt en säljare och en
förmedlare som avses i 49 § 1 mom. 2 punkten skall föra bok över mängden och arten av
det avfall som uppkommer, insamlas, lagras eller mellanlagras, transporteras, återvinns
eller behandlas samt säljs eller förmedlas i hans verksamhet, över dess beskaffenhet och
ursprung samt, då han för avfallet någon annanstans, över den plats där det har
uppkommit liksom över leveransplatsen och leveransdatumet samt över transportoch
återvinnings- eller behandlingssättet. (4.2.2000/91)
Tillsyns- eller tillståndsmyndigheten kan i enskilda fall och miljöministeriet allmänt meddela
föreskrifter och anvisningar om hur skyldigheten att inhämta information och
bokföringsskyldigheten skall fullgöras.
52 § (19.6.1997/605)
Myndigheternas rätt till information

Tillsynsmyndigheten, miljöministeriet, Finlands miljöcentral och kommunen har på begäran
rätt att av avfallsinnehavaren eller någon annan som ordnar avfallshantering eller den som
är skyldig att snygga upp ett nedskräpat område få de upplysningar som behövs för
tillsynen över att denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas eller
för skötseln av sina uppgifter. Tillsynsmyndigheten, miljöministeriet och Finlands
miljöcentral har på begäran också rätt att av den som idkar produktion och den som
tillverkar eller importerar en produkt få de uppgifter om produktionen som behövs för
verkställigheten av denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt om
de ämnen som används i produktionen och om de produkter som tillverkas eller

importeras liksom även om det avfall som de ger upphov till och om avfallshanteringen.
Birkalands miljöcentral och miljöministeriet har dessutom rätt att av producenter och
producentsammanslutningar på begäran få de för verkställigheten av denna lag och med
stöd av den utfärdade bestämmelser behövliga uppgifterna om tillverkning och import av
produkter och återanvändning av dem samt om återanvändning, återvinning och annan
avfallshantering av produkter som kasserats såsom avfall och delar av dem.
(4.6.2004/452)
1 mom. har ändrats genom L 452/2004, som träder i kraft den 1.9.2004. Den tidigare
formen lyder:
Tillsynsmyndigheten, miljöministeriet, Finlands miljöcentral och kommunen har rätt att av
avfallsinnehavaren eller någon annan som ordnar avfallshantering eller den som är skyldig
att snygga upp ett nedskräpat område på begäran få de upplysningar som behövs för
tillsynen över att denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas eller
för skötseln av sina uppgifter. Tillsynsmyndigheten, miljöministeriet och Finlands
miljöcentral har också rätt att av den som idkar produktion och den som tillverkar eller
importerar en produkt på begäran få de uppgifter om produktionen som behövs för
verkställigheten av denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt om
de ämnen som används i produktionen och om de produkter som tillverkas eller
importeras liksom även om det avfall som de ger upphov till och om avfallshanteringen.
(4.2.2000/91)
Tillsynsmyndigheten, miljöministeriet och Finlands miljöcentral har rätt att av en annan
myndighet få de upplysningar och handlingar som de behöver för sin verksamhet.
53 § (19.6.1997/605)
Internationellt informationsutbyte

Tillsynsmyndigheten, miljöministeriet och Finlands miljöcentral får lämna uppgifter som
förutsätts av internationella fördrag som är förpliktande för Finland till de utländska organ,
internationella organisationer och samarbetsstater som avses i konventionerna.
54 §
Kontrollrätt

Tillsynsmyndigheten eller en person som den utsett har för tillsynen över att denna lag och
de stadganden eller bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas rätt att företa
kontroller på andra ställen än i bostäder samt att för kontrollen få nödvändiga uppgifter, se
nödvändiga handlingar, göra nödvändiga mätningar eller undersökningar samt ta de prov
av skälig storlek som är nödvändiga för undersökningarna. Innan åtgärderna vidtas skall
ställets innehavare beredas tillfälle att bli hörd, om inte ändamålet med kontrollen
förutsätter något annat.
Tillsynsmyndigheten kan bestämma att innehavaren av ett kontrollerat ställe skall betala
de skäliga kostnader som föranletts av mätningarna eller undersökningarna. Innehavaren
av ett kontrollerat ställe skall underrättas om mätnings- eller undersökningsresultaten.
55 § (4.2.2000/91)

55 § har upphävts genom L 91/2000.
56 §
Handräckning

Polisen och tullmyndigheterna skall vid behov ge tillsynsmyndigheten handräckning vid
tillsynen över iakttagandet av denna lag och de stadganden och bestämmelser som
utfärdas med stöd av den.
10 kap.
Tvångsmedel och påföljder
57 §
Förbud, begränsningar och andra bestämmelser

Om denna lag eller bestämmelser som utfärdas med stöd av den överträds vid
avfallshantering eller vid någon annan verksamhet som avses i denna lag, kan
tillsynsmyndigheten eller miljöministeriet förbjuda gärningsmannen att fortsätta eller
upprepa det förfarande som strider mot bestämmelserna och förelägga den som överträtt
bestämmelserna att inom utsatt tid fullgöra sin skyldighet samt bestämma om temporära

åtgärder beträffande avfallet eller produkten. Kostnaderna för dessa åtgärder betalas av
den som har handlat i strid med bestämmelserna. (19.6.1997/605)
Om en produkt inte uppfyller de krav som ställs i denna lag eller med stöd av den, kan
miljöministeriet
1) bestämma att sådana ändringar skall företas i produkten att den uppfyller ovan nämnda
krav samt att det skall visas att ändringarna har företagits,
2) temporärt eller permanent förbjuda tillverkning, import, förmedling, försäljning,
överlåtelse eller användning av produkten eller bestämma att nödvändiga åtgärder skall
vidtas angående en produkt som redan har släppts ut på marknaden på detta sätt, samt
3) bestämma att produkten skall behandlas eller återvinnas som avfall.
Om en producent eller producentsammanslutning inte har ordnat sådan återanvändning,
återvinning och annan avfallshantering som grundar sig på producentansvar på det sätt
som förutsätts i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, kan
Birkalands miljöcentral ålägga denna att göra verksamheten lagenlig eller återkalla sitt
beslut om godkännande av producentsammanslutningen i producentregistret.
(4.6.2004/452)
3 mom. har tillfogats genom L 452/2004, som träder i kraft den 1.9.2004.
58 §
Vite samt hot om tvångsutförande och avbrytande

Miljöministeriet, den regionala miljöcentralen eller den kommunala miljövårdsmyndigheten
kan förstärka ett förbud eller en föreskrift som meddelas på grundval av denna lag eller en
bestämmelse som utfärdats med stöd av den eller Birkalands miljöcentral för iakttagande
av bestämmelserna om producentansvar eller Finlands miljöcentral ett förbud eller en
föreskrift som meddelas på grundval av avfallstransportförordningen med vite eller hot om
att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad eller att verksamheten
avbryts eller förbjuds. (4.6.2004/452)
1 mom. har ändrats genom L 452/2004, som träder i kraft den 1.9.2004. Den tidigare
formen lyder:
Miljöministeriet, den regionala miljöcentralen eller den kommunala miljövårdsmyndigheten
kan förstärka ett förbud eller en föreskrift som meddelas på grundval av denna lag eller en
bestämmelse som utfärdas med stöd av den och Finlands miljöcentral ett förbud eller en

föreskrift som meddelas på grundval av avfallstransportförordningen med vite eller hot om
att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad eller att verksamheten
avbryts eller förbjuds. (19.6.1997/605)
I frågor som gäller vite samt hot om tvångsutförande och avbrytande tillämpas i övrigt
viteslagen (1113/90).
59 § (4.2.2000/91)
Anhängiggörande

Ett ärende som gäller ett förordnande eller en bestämmelse som avses i 21 eller 57 § får
anhängiggöras vid den regionala miljöcentralen eller hos den kommunala
miljövårdsmyndigheten av
1) den vars rätt eller fördel saken kan gälla,
2) en registrerad förening eller stiftelse vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller
naturvård eller trivseln i boendemiljön och inom vars verksamhetsområde
miljökonsekvenserna i fråga uppträder.
60 § (4.6.2004/452)
Avfallsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
1) bryter mot förbud som avses i 5 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten, 6 § 1 mom. 6 eller 8
punkten, 7 § 4 mom., 17 § 1 mom., 18 c § 4 mom. 2 punkten, 18 g § 4 mom., 18 n eller 19
§, 40 § 3 mom., 50, 57 eller 73 a § eller mot förbud, föreskrifter eller bestämmelser som
meddelats med stöd av nämnda lagrum,
2) försummar skyldigheter som avses i 7–9 §, 12 eller 14 §, 15 § 1 mom., 18 c–18 m §, 51
§ 3 eller 4 mom., eller
3) genomför en internationell avfallstransport så som avses i artikel 26.1 i
avfallstransportförordningen,
skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs på något annat ställe i lag, för

avfallsförseelse dömas till böter.
För avfallsförseelse döms likaså den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot
en bestämmelse som meddelats med stöd av 13 § 1 mom. eller försummar de
skyldigheter som avses i 11 §, 20 § 1 eller 2 mom., 21, 49 eller 50 b §.

60 § har ändrats genom L 452/2004, som träder i kraft den 1.9.2004. Den tidigare formen
lyder:
60 § (4.2.2000/91)
Avfallsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
1) bryter mot förbud som avses i 5 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten, 6 § 1 mom. 6 eller 8
punkten, 7 § 4 mom., 17 § 1 mom., 18 eller 19 §, 22 § 1 mom., 40 § 3 mom., 50 §, 55 § 2
eller 3 mom., 57 eller 73 a § eller mot förbud, föreskrifter eller bestämmelser som
meddelats med stöd av nämnda lagrum,
2) försummar skyldigheter som avses i 7–9 §, 12 eller 14 §, 15 § 1 mom., 22 § 2 eller 3
mom., 51 § 3 eller 4 mom., eller
3) genomför en internationell avfallstransport så som avses i artikel 26.1 i
avfallstransportförordningen,
skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs på något annat ställe i lag, för

avfallsförseelse dömas till böter.
För avfallsförseelse döms likaså den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot
en bestämmelse som meddelats med stöd av 13 § 1 mom. eller försummar de
skyldigheter som avses i 11 § 1 mom., 20 § 1 eller 2 mom., 21 eller 49 §.
61 § (21.4.1995/712)
Hänvisningsstadgande

Om straff för miljöförstöring i strid med i 60 § 1 mom. i denna lag stadgas i 48 kap. 1-4 §§
strafflagen.
62 § (30.4.1999/554)
Ordningsbot

Om ordningsbot som påföljd för ringa överträdelse av nedskräpningsförbudet enligt 19 §
bestäms i 2 a kap. 9 § 3 mom. strafflagen och genom förordning som utfärdats med stöd
av nämnda 9 §.

63 § (21.5.1999/661)

63 § har upphävts genom L 661/1999.
64 § (26.10.2001/893)

64 § har upphävts genom L 26.10.2001/893.
65 § (19.6.1997/605)
Försäljning av lös egendom som är föremål för hot om tvångsutförande

Om det har bestämts att ett hot om tvångsutförande som gäller lös egendom skall
verkställas och om egendomen har värde i pengar, har miljöministeriet, den kommunala
miljövårdsmyndigheten och den regionala miljöcentralen rätt att bortföra sådan egendom
för återvinning eller sälja den för att täcka de kostnader som tvångsutförandet vållar.
Eventuellt överskott skall återbäras till ägaren.
11 kap.
Ändringssökande och verkställighet av beslut
66 § (4.2.2000/91)
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som meddelats med stöd av denna lag söks enligt
förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ändring i beslut som gäller de i 17 § avsedda
kommunala avfallshanteringsbestämmelserna och den i 30 § avsedda taxan söks däremot
enligt kommunallagen (365/1995).
Ändring i ett beslut som meddelats med stöd av denna lag får sökas av en part som avses
i 59 § och av en registrerad förening eller stiftelse.
67 § (4.2.2000/91)
Verkställighet

I beslut som fattas med stöd av avfallstransportförordningen och 21, 31, 50, 57 och 58 §
samt av särskilda skäl i beslut som fattas med stöd av 50 a § i denna lag kan bestämmas

att beslutet skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten
bestämmer något annat.
12 kap.
Särskilda stadganden
68 §
Avfallsrådgivning

För verkställigheten av denna lag samt stadganden och föreskrifter som utfärdas med stöd
av den skall kommunen tillhandahålla behövlig rådgivning, information och upplysning.
Om avfallshanteringen har ordnats i enlighet med det producentansvar som avses i 3 a
kap., skall producenter, producentsammanslutningar och andra ekonomiska aktörer vid
behov i samarbete med kommunen sköta behövlig rådgivning, information och upplysning
enligt vad som föreskrivs genom förordning av statsrådet. (4.6.2004/452)
2 mom. har ändrats genom L 452/2004, som träder i kraft den 1.9.2004. Den tidigare
formen lyder:
Om avfallshanteringen med stöd av 18 § 1 mom. 5 punkten åläggs den som tillverkar,
importerar, introducerar på marknaden, förmedlar, säljer, överlåter, förpackar eller
använder en produkt eller en producentsammanslutning, skall också dessa och vid behov
även andra avfallshanteringsskyldiga vid behov i samarbete med kommunen sköta den
rådgivning, information och upplysning som behövs för verkställigheten av statsrådets
beslut på det sätt som statsrådet föreskriver genom sitt beslut. (19.6.1997/605)
69 §
Bestämmande av undersökningslaboratorium

Det kan bestämmas att undersökningar som gäller egenskaper hos samt hälso- och
miljökonsekvenser av produkter eller avfall och som förutsätts i denna lag eller i
stadganden eller bestämmelser som utfärdas med stöd av den skall utföras i ett
laboratorium som godkänts av myndigheterna.
70 § (4.6.2004/452)

Avfalls- och producentregister

Tillsynsmyndigheterna skall föra ett avfallsregister och ett producentregister över de
anmälningar som görs till dem enligt denna lag samt över de beslut som har fattats med
anledning av anmälningarna.
70 § har ändrats genom L 452/2004, som träder i kraft den 1.9.2004. Den tidigare formen
lyder:
70 § (4.2.2000/91)
Avfallsregister

Tillsynsmyndigheterna skall föra ett register (avfallsregister) över de anmälningar som görs
till dem enligt denna lag samt över de beslut som har fattats med anledning av
anmälningarna.
71 § (4.6.2004/452)
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Den som vid utförandet av uppdrag enligt denna lag har tagit del av uppgifter om en
enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning, om en affärs- eller
yrkeshemlighet eller om en enskilds personliga förhållanden får utan hinder av
bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) lämna ut uppgifterna till tillsynsmyndigheten, miljöministeriet, Finlands
miljöcentral eller till Birkalands miljöcentral för fullgörande av uppgifter enligt denna lag
samt till åklagar-, polis- och tullmyndigheterna för utredning av brott. Sekretessbelagda
uppgifter kan dessutom lämnas ut till tullmyndigheterna för verkställigheten av
avfallsskattelagen (495/1996) samt 4 § lagen om läskedrycksaccis och 7 § lagen om accis
på alkohol och alkoholdrycker.
71 § har ändrats genom L 452/2004, som träder i kraft den 1.9.2004. Den tidigare formen
lyder:
71 § (21.5.1999/661)
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Den som vid utförandet av uppdrag enligt denna lag har tagit del av uppgifter om en
enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning, om en affärs- eller
yrkeshemlighet eller om en enskilds personliga förhållanden får utan hinder av
bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) lämna ut uppgifterna till tillsynsmyndigheten, miljöministeriet och Finlands
miljöcentral samt till åklagar-, polis- och tullmyndigheterna för utredning av brott.
72 § (4.2.2000/91)
Avgifter för behandling av anmälningar

För behandling av anmälningar som avses i 8 kap. och för de kontroller som ansluter sig
därtill samt för behandlingen av de anmälningar enligt författningar utfärdade av statsrådet
med stöd av 5 eller 18 § som skall lämnas till statens myndigheter och de kontrolluppgifter
enligt nämnda författningar som vid bestämda tidpunkter skall lämnas till statens
myndigheter och för de kontroller som ansluter sig därtill kan en avgift tas ut. När avgiften
bestäms skall lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) iakttas.
73 § (29.12.1994/1413)
Indrivning av kostnader och avgifter

Kommunal avfallsavgift samt kostnader enligt artikel 33 i avfallstransportförordningen,
kostnader enligt 54 § 2 mom. och avgifter enligt 72 § får indrivas utan dom eller beslut i
den ordning som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg
(367/61).
73 a § (29.12.1994/1419)
Förbud mot avfallsförbränning i Finlands vattenområde

Förbränning av avfall är förbjudet i Finlands vattenområden.
Om förbränning av avfall orsakat av fartygets ordinarie drift stadgas dock i lagen om
förebyggande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (300/79).
74 §
Närmare stadganden

Genom förordning kan stadgas om
1) klassificering av ett ämne eller föremål som avfall och om klassificering av avfall som
problemavfall samt om vilka verksamheter som är återvinning och behandling,
2) förpackning och märkning av avfall samt om lämnande av upplysningar om avfallet för
anordnandet av avfallshanteringen,
3) allmänna kvalitetskrav som skall iakttas vid anordnandet av avfallshanteringen,
4) miljöförvaltningens uppgifter för verkställigheten av denna lag och de stadganden och
bestämmelser som utfärdas med stöd av den, (24.1.1995/63)
5) undantag från tillämpningen av denna lag inom försvarsmakten, om skäl som är viktiga
för försvaret förutsätter detta, samt om tillsynsmyndigheter enligt denna lag inom
försvarsmakten,
6) delegationen för avfallsfrågor,
7) statliga ämbetsverks och inrättningars skyldighet att avge utlåtanden till de myndigheter
som avses i 36-38 §§ samt om sakkunniga ämbetsverks och inrättningars andra uppgifter
enligt denna lag,
8) avfallshanteringsarbeten enligt 35 §,
9) tillämpning av stadgandena om godkännande av internationella avfallstransporter och
om anmälan av verksamhet till avfallsregistret samt om avfallsregistret,
10) tillämpning av stadgandena om bokföring och kontroller enligt 9 kap.,
(29.12.1994/1413)
11) omständigheter som hänför sig till verkställigheten och som
avfallstransportförordningen förutsätter eller berättigar till, samt om (29.12.1994/1413)
12) andra med 1-11 punkten jämförbara omständigheter som behövs för verkställighet
eller tillämpning av denna lag. (29.12.1994/1413)
75 §
Miljöministeriets befogenheter

Miljöministeriet kan
1) fastställa en förteckning över de vanligaste typerna av avfall och över problemavfall,
2) utfärda bestämmelser om innehållet i och uppgörandet av de regionala avfallsplanerna
enligt 7 kap. och om de uppgifter som skall lämnas för planerna samt om de åtgärder som

behövs för förhindrandet av avfallstransporter som strider mot avfallsplanerna,
(24.1.1995/63)
3) fastställa eller godkänna standarder som behövs för tillämpningen av denna lag och de
stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den,
4) utförda närmare bestämmelser om tillämpningen av en förordning eller ett
statsrådsbeslut som ges med stöd av denna lag eller bevilja undantag från dem i de fall
som stadgas genom förordningen eller bestäms i statsrådsbeslutet, samt
5) meddela anvisningar för verkställigheten och tillämpningen av denna lag och de
stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den.
13 kap.
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden
76 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 1072/1993
trädde i kraft enligt F 1389/1993 den 1.1.1994.)
Genom denna lag upphävs lagen den 31 augusti 1978 om avfallshantering (673/78) jämte
senare ändringar.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.
77 §
Tillämpning av tidigare stadganden

De ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft behandlas enligt de stadganden
som gäller vid ikraftträdandet, om inte något annat stadgas eller statsrådet något annat
bestämmer med stöd av denna lag.
På nedskräpning och förorening av marken som har skett innan denna lag har trätt i kraft
samt på sådana avstjälpningsplatser och andra behandlingsplatser för avfall vilkas
verksamhet har upphört innan denna lag trätt i kraft tillämpas de stadganden som gäller
vid ikraftträdandet. Den regionala miljöcentralen bestämmer dock om rengöring av ett
förorenat område. Om de bestämmelser som utfärdas för fullgörandet av skyldigheter som

grundar sig på de ovan avsedda stadgandena gäller dessutom i tillämpliga delar 57, 58
och 66 §§ i denna lag. Om den lag som skall tillämpas på brott stadgas i 3 § förordningen
om införande av strafflagen. (24.1.1995/63)
På nedskräpning och förorening av marken enligt 2 mom. tillämpas dessutom 25 och 26
§§ i denna lag.
78 §
Övergångsstadganden

Skyldigheterna enligt 49 § och 7 kap. skall fullgöras senast två år efter att denna lag har
trätt i kraft.
Statsrådets föreskrifter som meddelats med stöd av 22 § lagen om avfallshantering och
kommunala avfallshanteringsbestämmelser som utfärdats med stöd av 24 § är fortfarande
i kraft till dess något annat stadgas eller bestäms med stöd av denna lag, de kommunala
avfallshanteringsbestämmelserna dock högst till den 31 december 1995.
(29.12.1994/1413)
Avfallshanteringsplaner och behandlingstillstånd för problemavfall som godkänts med stöd
av lagen om avfallshantering skall iakttas i tre års tid efter att denna lag har trätt i kraft,
eller om verksamheten förutsätter avfallstillstånd enligt denna lag, till dess att
avfallstillståndet har beviljats. Om en verksamhet som baserar sig på en
avfallshanteringsplan eller ett behandlingstillstånd för problemavfall eller någon annan
verksamhet som idkats innan denna lag har trätt i kraft förutsätter avfallstillstånd enligt
denna lag, skall ansökan om tillstånd göras senast tre år efter att lagen har trätt i kraft och
verksamheten ordnas så att den stämmer överens med denna lag inom en i
tillståndsbeslutet fastställd tid, om inte något annat stadgas eller statsrådet något annat
bestämmer med stöd av denna lag.
En avfallshanteringsplan eller ett behandlingstillstånd för problemavfall kan på ansökan
eller på myndighetens initiativ ändras med iakttagande i tillämpliga delar av 46 och 47 §§ i
denna lag. Ett ärende som gäller en avfallshanteringsplan hör till den regionala
miljöcentralen, om länsstyrelsen har godkänt planen, och i annat fall till den kommunala
miljötillståndsmyndigheten. Ett ärende som gäller behandlingstillstånd för problemavfall
hör till den regionala miljöcentralen. (24.1.1995/63)

Avfall får utan hinder av 15 § 1 mom. överlåtas även till en plats med en
avfallshanteringsplan eller ett behandlingstillstånd för problemavfall som gäller med stöd
av 3 eller 4 mom. och som godkänts med stöd av lagen om avfallshantering eller till en
allmän avfallsbehandlingsplats enligt lagen om avfallshantering, om inte detta förbjuds
särskilt. På motsvarande sätt övergår omsorgsplikten beträffande anordnande av
avfallshantering härvid till nämnda mottagare.
Har en fastighet med stöd av 14 § lagen om avfallshantering lämnats utanför ordnad
avfallstransport skall avfallsinnehavaren ansluta sig till ordnad avfallstransport enligt denna
lag, om kommunen så beslutar.
Ikraftträdelsestadganden:
29.12.1994/1413 :

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.
Vid internationella avfallstransporter, om vilka anmälan har gjorts och beslut meddelats
innan denna lag har trätt i kraft, iakttas i tillämpliga delar denna lag.
RP 305/94, MiUB 13/94, Rådets förordning (EEG) nr 259/93, EGT nr L 30, 6.2.1993, s. 1
29.12.1994/1419 :

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
RP 323/94, MiUB 16/94
24.1.1995/63 :

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.
RP 241/94, MiUB 14/94
17.2.1995/219 :

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.
RP 358/94, MiUB 19/94
3.3.1995/298 :

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.
På avgifter som har fördröjts när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som
gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den leder till en lindrigare
dröjsmålspåföljd än den tidigare lagen.
RP 292/94 EkUB 58/94
21.4.1995/712 :

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.
RP 94/93, LaUB 22/94, RP 94/93
5.12.1996/1015 :

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.
RP 212/1996, MiUB 7/1996, RSv 169/1996
19.6.1997/605 :

Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.
Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.
RP 75/1997, MiUB 5/1997, RSv 71/1997
5.2.1999/147 :

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
RP 101/1998, MiUB 6/1998, RSv 248/1998
30.4.1999/554 :

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999.
RP 74/1998, LaUB 25/1998, RSv 274/1998
21.5.1999/661 :

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.
RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998
4.2.2000/91 :

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms separat genom lag. (L 91/2000 trädde i kraft
enligt L 113/2000 den 1.3.2000.)
RP 84/1999, MiUB 4/1999, LaUU 15/1999, GrUU 11/1999, JsUU 18/1999, RSv 100/1999
26.10.2001/893 :

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
RP 80/2000, LaUB 14/2001, RSv 94/2001
4.6.2004/452 :

Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
Denna lag tillämpas på sådana elektriska och elektroniska produkter som avses i 18 b § 1
mom. 5 punkten från de tidpunkter som bestäms genom förordning av statsrådet.
Statsrådets med stöd av avfallslagen utfärdade beslut om återvinning och behandling av
kasserade däck (1246/1995), om förpackningar och förpackningsavfall (962/1997) samt
om tillvaratagande och återvinning av returpapper (883/1998) är till de delar de inte strider
mot denna lag i kraft tills de har ersatts genom förordningar av statsrådet som utfärdas
med stöd av denna lag.
Producenter som avses i 18 b § och producentsammanslutningar som avses i 18 g § skall
göra anmälan enligt 50 b § till Birkalands miljöcentral för anteckning eller för godkännande
i producentregistret inom sex månader från det att denna lag trätt i kraft. Bestämmelser om
tidsfristen för producenter och producentsammanslutningar när det gäller elektriska och
elektroniska produkter utfärdas genom förordning av statsrådet.
Befrielser enligt 11 § 2 mom. avfallslagen från anslutning till ordnad avfallstransport och
beslut enligt 14 § i den genom avfallslagen upphävda lagen om avfallshantering
(673/1978) om att lämna fastighet utanför ordnad avfallstransport upphör att gälla den 1
januari 2006.
RP 152/2003, MiUB 4/2004, RSv 39/2004, Europaparlamentets och rådets direktiv
94/62/EG (31994L0062); EGT nr L 365, 31.12.1994, s. 10, Europaparlamentets och rådets
direktiv 2000/53/EG (32000L0053); EGT nr L 269, 21.10.2000, s. 34, Europaparlamentets
och rådets direktiv 2002/96/EG (32002L0096); EGT nr L 37, 13.2.2003, s. 24

