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Lag
om ändring av avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i avfallslagen (646/2011) 32 § 1 mom. och 42 § 1 mom., av dem 42 § 1 mom.

sådant det lyder i lag 195/2012, samt
fogas till lagen en ny 145 a § som följer:

32 §

Kommunens skyldighet att ordna avfallshantering

Kommunen ska ordna hanteringen av följande slag av avfall som inte är farligt avfall:
1) avfall från stadigvarande bostäder, fritidsbostäder, internat och annat boende, inbe-

gripet slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar,
2) kommunalt avfall från kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet,
3) sådant kommunalt avfall från affärslokaler som samlas in på fastigheten tillsam-

mans med avfall enligt 1 och 2 punkten,
4) annat kommunalt avfall som samlas in tillsammans med avfall enligt 1–3 punkten

inom ramen för ett områdesvist sopsugsystem eller något motsvarande insamlingssystem.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

42 §

Undantag från skyldigheten att överlämna avfall till kommunalt anordnad 
avfallshantering

Kommunen kan på ansökan av avfallsinnehavaren besluta att hanteringen av avfall som
avses i 32 § 1 mom. 2 punkten med avvikelse från vad som föreskrivs i 41 § 1mom. får
ordnas i enlighet med 4 kap., om detta som helhet betraktat är befogat för ordnande av fast-
ighetens avfallshantering och leder till ett minst lika gott slutresultat med tanke på priori-
teringsordningen och detta inte medför någon fara eller skada för miljön eller hälsan. Be-
slutet fattas för viss tid, högst fem år.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

145 a §

Särskilda bestämmelser om anknutna enheter och upphandlande enheter

Med avvikelse från vad som i 15 § 1 mom. och 16 § 1 mom. i lagen om offentlig upp-
handling och koncession (1397/2016) föreskrivs om procentandelar och begränsningar i
euro som tillämpas på anknutna enheter och upphandlande enheter, ska till och med den
31 december 2029 den procentandel som tillämpas på sådana anknutna enheter och upp-
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handlande enheter som är verksamma inom kommunal avfallshantering uppgå till tio, och
gränsen på 500 000 euro tillämpas inte på dessa enheter.

Den procentandel enligt 1 mom. som tillämpas på sådana anknutna enheter och upp-
handlande enheter som är verksamma inom kommunal avfallshantering ska från och med
den 1 januari 2030 uppgå till fem, och gränsen på 500 000 euro tillämpas inte på dessa en-
heter.

I övrigt iakttas lagen om offentlig upphandling och koncession.
————

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
En kommun som i enlighet med 36 § har anordnat transport av ett annat än i 32 §

1 mom. i denna lag avsett avfall som enligt de bestämmelser som gällde före ikraftträdan-
det av denna lag omfattades av kommunens ansvar, kan fortsätta med arrangemanget un-
der den tid avtalet med sammanslutningen eller företaget i fråga gäller, dock högst tre år
från ikraftträdandet av denna lag. När kommunen förfar på detta sätt gäller skyldigheterna
enligt 28 § att ordna avfallshantering inte under denna tid den berörda avfallsinnehavaren.

Helsingfors den 13 juni 2018
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