
Rättelser till Finlands författningssamling

Till Finlands författningssamling nr 888/2006
(Statsrådets förordning om avloppsvatten från tätbebyggelse)

På sidan 2515, 4§ 2 mom. står:
Behovet av kvävereduktion skall utredas i ansökan om miljötillstånd och avgöras i miljötillståndet. Kväve skall avlägsnas
då det är möjligt att förbättra vattendragens tillstånd genom att minska kvävebelastningen. Kraven i fråga om kväve-
reduktion som krävs skall genomföras inom sju år efter att tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft.

Bör vara:
Behovet av kvävereduktion skall utredas i ansökan om miljötillstånd och avgöras i miljötillståndet. Kväve skall avlägsnas
då det är möjligt att förbättra vattendragens tillstånd  genom att minska kvävebelastningen. Kraven på kvävereduktion
skall uppfylla villkoren i tabell 2 i bilagan. Kraven i fråga om kvävereduktion som krävs skall genomföras inom sju år efter
att tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft.

På sidan 2515, 7§, första moment, raden 2 står:
genom ett verkställinghetsprogram som är ett

Bör vara
genom ett verkställighetsprogram som är ett

På sidan 2516, i mitten av tabellens högra kant står:
Kaliumkromat

Bör vara:
Kaliumdikromat

På sidan 2516, i tabellens vänstra underdel står:
Suspenderare partiklar

Bör vara:
Suspenderade partiklar

På sidan 2516, på sista raden står:
...suspenderare partiklar...

Bör vara:
...suspenderade partiklar...

På sidan 2518, i punkten 3b) står:
...suspenderare partiklar...

Bör vara:
...suspenderade partiklar...

På sidan 2649, 20 § 2 mom. står:
Ett ärende som gäller godkännande av erkännande avgörs av magistraten inom barnatillsyningsmannens verksamhets-
område. Om det är nödvändigt i syfte att effektivisera magistraternas verksamhet eller att främja en balanserad regional
utveckling, kan genom förordning av inrikesministeriet dock föreskrivas att en magistrats behörighet att avgöra ärenden
som gäller godkännande av erkännande av faderskap överförs på en annan magistrat. Genom förordning av inrikesmi-
nisteriet utfärdas närmare bestämmelser om de magistrater från vilka behörigheten överförs och de magistrater till vilka
behörigheten överförs samt om grunderna för kompetensfördelningen mellan de magistrater som tar emot dessa uppgifter

bör vara:
Ett ärende som gäller godkännande av erkännande avgörs av magistraten inom barnatillsyningsmannens verksamhets-
område. Om det i syfte att effektivisera magistraternas verksamhet eller att främja en balanserad regional utveckling är
nödvändigt att överföra behandlingen av ärenden som gäller godkännande av erkännande av faderskap på en annan
magistrat, kan inrikesministeriet genom förordning utfärda närmare bestämmelser om de magistrater från vilka behörig-
heten överförs och de magistrater till vilka behörigheten överförs samt om grunderna för kompetensfördelningen mellan
de magistrater som tar emot dessa uppgifter.


