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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av avfallslagen och av ikraftträdande-
bestämmelsen i en lag om ändring av miljöskyddslagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL     

 
I denna proposition föreslås det att be-

stämmelserna om övergångstiderna för vissa 
skyldigheter i den avfallslag som träder i 
kraft den 1 maj 2012 ändras. Samtidigt före-
slås några ändringar av teknisk natur i lagen. 
Det föreslås även att ikraftträdandebestäm-
melsen i den lag om ändring av miljöskydds-

lagen som stiftades i samband med avfallsla-
gen ändras. Ändringen gäller den lag som ska 
tillämpas vid behandlingen av miljötill-
ståndsansökningar som är anhängiga.  

Lagarna avses träda i kraft samtidigt som 
avfallslagen träder i kraft.  

 
 

————— 
 
 
 
 

MOTIVERING  

1  Nuläge och föres lagna ändringar 

Den nya avfallslagen (646/2011) träder i 
kraft den 1 maj 2012. Bestämmelserna i 6 
kap. om producentansvar tillämpas från och 
med den 1 maj 2013, dock så att mottagning-
en av kasserade förpackningar enligt 49 § ska 
ordnas först från och med den 1 maj 2014. 
Också vissa andra bestämmelser i anslutning 
till producentansvaret och retursystemen för 
dryckesförpackningar ska börja tillämpas 
från och med olika tidpunkter.  

Efter det att avfallslagen stiftades har det 
konstaterats att om lagen ska börja tillämpas 
stegvis, kräver det att lagens övergångsbe-
stämmelser kompletteras och preciseras i 
fråga om vissa skyldigheter. Genom de änd-
ringar som föreslås i övergångsbestämmel-
serna strävar man efter att förenhetliga och 
förtydliga när skyldigheterna för olika aktö-
rer börjar gälla för att på så sätt försäkra sig 
om att lagen tillämpas på ett ändamålsenligt 
sätt. Enligt förslaget ska bestämmelserna om 
retursystem för dryckesförpackningar börja 
tillämpas från och med den 1 maj 2013. Be-
stämmelserna om producentansvar för för-
packningar, inbegripet den bestämmelse om 
fastighetsinnehavarens rätt att ordna transport 

av separat insamlat förpackningsavfall som 
ansluter sig till detta, ska dock börja tilläm-
pas först från och med den 1 maj 2014. För 
att undvika ändringar mitt under räkenskaps-
perioden föreslås det även en övergångsbe-
stämmelse för vissa skyldigheter i anslutning 
till bokföringsskyldigheten och skyldigheten 
att lämna information.     

Förutom ändringarna av övergångsbe-
stämmelserna föreslås det även vissa änd-
ringar av teknisk natur i lagen. 

I ikraftträdandebestämmelsen i lagen om 
ändring av miljöskyddslagen (647/2011) fö-
reskrivs det förutom allmänt om lagens 
ikraftträdande även om när tillstånd enligt la-
gens 30 a § förfaller och om tillämpningen av 
lagens bestämmelser om säkerhet.     

3 §. Begränsningar av tillämpningsområ-
det. Det föreslås att den finska språkdräkten 
ändras så att den hänvisning som gäller den 
EG-förordning som benämns förordningen 
om animaliska biprodukter i 3 § 1 mom. 6 
punkten i avfallslagen ändras så att den avser 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1069/2009. 

42 §. Undantag från skyldigheten att över-
lämna avfall till kommunalt anordnad av-
fallshantering. I paragrafens 1 mom. hänvi-
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sas nu felaktigt till 40 § 1 mom. Hänvisning-
en ska vara till 41 § 1 mom., som gäller över-
lämnande av avfall till fastighetsvis avfalls-
transport eller till en områdesvis mottag-
ningsplats.  

129 §. Vite, hot om tvångsutförande och 
hot om avbrytande. Det föreslås att första 
meningen i 2 mom. stryks. Om inte något 
annat följer av denna lag ska viteslagen 
(1113/1990) iakttas när vite föreläggs eller 
döms ut samt när hot om tvångsutförande el-
ler hot om avbrytande föreläggs och när be-
slut fattas om att ett sådant hot ska verkstäl-
las. 

Bestämmelser om verkställighet av utdömt 
vite och om förvandlingsstraff för vite finns i 
lagen om verkställighet av böter (672/2002). 

149 §. Tillämpning av tidigare bestämmel-
ser. I paragrafen föreslås en rättelse av det 
tekniska fel som uppstod under behandlingen 
av lagförslaget i riksdagen och som innebar 
att det 4 mom. som ingick i regeringens pro-
position 199/2010 rd föll bort ur lagen. Det 
nuvarande 5 mom. överlappar 4 mom. och är 
således överflödigt.  

152 §. Övergångstider för vissa skyldighe-
ter. Det föreslås att paragrafen ändras i sin 
helhet, eftersom det föreslås ändringar i mo-
mentens inbördes ordningsföljd. Paragrafens 
1, 6, 7, 8 och 9 mom. kvarstår till sitt innehåll 
såsom oförändrade. Den viktigaste ändringen 
i paragrafen är att bestämmelserna om av-
fallshanteringen av förpackningar, med un-
dantag av dryckesförpackningar som omfat-
tas av ett retursystem, föreslås bli tillämpliga 
samtidigt den 1 maj 2014. Det föreslås att 
språkdräkten förbättras i flera moment. 

Paragrafens 1 mom. kvarstår till sitt inne-
håll i övrigt såsom oförändrat, men det före-
slås att uttrycket utövare av verksamhet er-
sätts med innehavare av avfall, eftersom 41 
§, som bestämmelsen hänvisar till, innehåller 
bestämmelser om avfallsinnehavarens skyl-
digheter.  

Enligt 2 mom. ska bestämmelserna i 6 kap. 
om producentansvar, förutom när det gäller 
förpackningar, börja tillämpas när det har 
gått ett år från lagens ikraftträdande. I fråga 
om andra förpackningar än sådana dryckes-
förpackningar som omfattas av ett pantbase-
rat retursystem ska 6 kap. börja tillämpas när 
det har gått två år från lagens ikraftträdande. 

Den nuvarande övergångstiden i fråga om 
förpackningar gäller enbart mottagning av 
förpackningar som ordnas i enlighet med 49 
§. 

När det gäller förpackningar som omfattas 
av ett retursystem för dryckesförpackningar 
ska 7 kap. börja tillämpas ett år efter lagens 
ikraftträdande. För närvarande omfattas re-
tursystemen för dryckesförpackningar av en 
övergångstid på ett år endast i fråga om den 
skyldighet att märka förpackningar som ingår 
i 70 §. På dryckesförpackningar som inte om-
fattas av ett sådant retursystem för dryckes-
förpackningar som avses i lagen tillämpas 
den allmänna övergångstid på två år som 
gäller för producentansvaret för förpackning-
ar.    

Paragrafens 3 mom. är nytt. Enligt 41 § 3 
mom. i avfallslagen kan fastighetsinnehava-
ren trots det som föreskrivs i 1 mom. ordna 
transporten av separat insamlat förpack-
ningsavfall, om avfallet inte transporteras 
inom ramen för fastighetsvis avfallstransport. 
Bestämmelsen gör det möjligt för fastighets-
innehavaren att ordna fastighetsvis insamling 
av förpackningsavfall för fastighetens invå-
nare och sammanslutningar, om inte en pro-
ducent eller kommunen har ordnat sådan. Det 
föreslås att bestämmelsen på samma sätt som 
bestämmelserna om tillämpningen av produ-
centansvar för förpackningar ska börja till-
lämpas när det har gått två år efter det att 
denna lag har trätt i kraft.  

Paragrafens 4 mom. är till innehållet i hu-
vudsak likadant som det nuvarande 152 § 4 
mom. Ändringarna i momentet beror på de 
ändringar som föreslås i 2 mom.  

Det föreslås att alla övergångsbestämmel-
ser som gäller godkännande av producent-
sammanslutningar, producenter och ansvari-
ga för retursystem för dryckesförpackningar 
för anteckning i producentregistret samlas i 5 
mom. Momentet föreslås även innehålla den 
bestämmelse som finns i det nuvarande 152 § 
6 mom. och som gäller sådana producent-
sammanslutningar och producenter som är 
antecknade i det producentregister som avses 
i 1993 års avfallslag. Enligt förslaget ska 
producentsammanslutningar och ansvariga 
för retursystem för dryckesförpackningar 
inom ett år samt producenter och producent-
sammanslutningar för förpackningar inom 
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två år från lagens ikraftträdande göra en an-
sökan enligt 101 § om godkännande för an-
teckning i det producentregister som avses i 
denna lag. Tidsfristerna gäller såväl de pro-
ducentsammanslutningar, producenter och 
ansvariga för retursystem för dryckesför-
packningar som inleder sin verksamhet efter 
det att lagen har trätt i kraft som de som är 
antecknade i det producentregister som avses 
i 1993 års avfallslag. På producentsam-
manslutningar, producenter och ansvariga för 
retursystem för dryckesförpackningar som är 
antecknade i det producentregister som avses 
i 1993 års avfallslag tillämpas bestämmelser-
na i den lagen till dess att verksamhetsutöva-
ren i fråga har godkänts för antecknande i det 
producentregister som avses i denna lag.   

Paragrafens 10 mom. är nytt. Enligt mo-
mentet tillämpas bestämmelserna i 44 § om 
den skyldighet som kommunen eller ett bolag 
som avses i 43 § har att i bokföringen speci-
ficera annan avfallshantering än den som 
kommunen har ålagts att ordna och om av-
fallstransportörens skyldighet att ge mottaga-
ren uppgifter om avfallets ursprung från och 
med ingången av den nya räkenskapsperiod 
som börjar efter det att lagen har trätt i kraft. 
På så sätt behöver man inte ändra bokföring-
en mitt under räkenskapsperioden. 

Ändring av ikraftträdandebestämmelsen i 
en lag om ändring av miljöskyddslagen. Av 
lagtekniska skäl föreslås det att ikraftträdan-
debestämmelsen ändras i sin helhet, även om 
ändringarna i sak endast gäller 2 och 3 mom. 
Det föreslås att ikraftträdandebestämmelsen i 
lagen om ändring av miljöskyddslagen änd-
ras så att de tillståndsansökningar enligt mil-
jöskyddslagen som är anhängiga när lagen 
träder i kraft behandlas enligt de bestämmel-
ser som gällde vid ikraftträdandet. Bestäm-
melserna i miljöskyddslagens 43 a–43 c § om 
säkerhet som krävs för avfallsbehandling fö-
reslås dock bli tillämpade även på anhängiga 
tillståndsansökningar, eftersom säkerheterna 
är viktiga när man ska säkra en god avfalls-
hantering i alla lägen. Bestämmelsen ska gäl-
la utfärdandet av bestämmelser om avfall och 
avfallshantering när det är fråga om till-
ståndsbeslut som gäller såväl återvinning och 
bortskaffande av avfall som andra funktioner. 
Utan den föreslagna övergångstiden måste de 
tillståndsansökningar som är anhängiga be-

handlas på nytt efter det att avfallslagen har 
trätt i kraft, vilket skulle öka den administra-
tiva bördan i onödan. I den gällande ikraft-
trädandebestämmelsen föreskrivs det om när 
ett miljötillstånd som beviljats för sådan 
verksamhet som avses i lagens 30 a § förfal-
ler. I denna proposition föreslås det att även 
tillståndsansökningar som gäller sådan verk-
samhet ska förfalla, eftersom det inte finns 
behov av att fortsätta behandla dem. 

 
2 Proposit ionens konsekvenser          

Genom de ovan beskrivna ändringarna av 
3, 42, 129 och 149 § korrigeras de felaktiga 
formuleringar som kommit med i lagen. 

Genom de ovan beskrivna ändringarna av 
152 § förenhetligas bestämmelserna om 
ikraftträdandet av de nya bestämmelserna om 
producentansvar för förpackningar och för-
tydligas bestämmelserna om ansvaret för 
dem som ansvarar för ett retursystem för 
dryckesförpackningar. Genom ändringarna 
säkerställs en enhetlig tillämpning av be-
stämmelserna om förpackningar. Den över-
gångstid på två år som föreslås för producen-
ter av förpackningar och producentsam-
manslutningar för producenter av förpack-
ningar behövs på grund av det utvidgade 
producentansvaret. Under övergångstiden 
ordnas avfallshanteringen av förpackningar i 
enlighet med 1993 års avfallslag så att den 
baserar sig på partiellt producentansvar. Om 
tillämpningen av de bestämmelser som gäller 
ansvariga för ett retursystem för dryckesför-
packningar skjuts upp med ett år, ger det i 
jämförelse med de nuvarande bestämmelser-
na dem som ansvarar för ett system tilläggs-
tid att förbereda sig för de nya skyldigheter-
na. Fastighetsinnehavarens rätt att ordna se-
parat insamling av förpackningar på fastighe-
ten skjuts fram med ett år, vilket är nödvän-
digt för att bestämmelsens ikraftträdande ska 
ske samordnat med ikraftträdandet av de 
andra bestämmelserna som gäller förpack-
ningar. Skyldigheten enligt 44 § i avfallsla-
gen att i bokföringen hålla sådan avfallshan-
tering som kommunen ålagts att sköta åtskils 
från övrig avfallshantering börjar gälla först 
från ingången av den nya räkenskapsperio-
den, vilket är ändamålsenligt med tanke på 
kostnaderna. Tillämpningen av bestämmel-
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sen skjuts fram med högst ett år och i de fles-
ta fall bara fram till ingången av 2013, då rä-
kenskapsperioden för kommunerna och 
många företag börjar. 

Den bestämmelse om anhängiga till-
ståndsansökningar som föreslås bli fogad till 
ikraftträdandebestämmelsen i lagen om änd-
ring av miljöskyddslagen lättar på den admi-
nistrativa bördan för tillståndssökande och 
tillståndsmyndigheter. De nya bestämmelser-
na i avfallslagen kommer i huvudsak att be-
aktas i samband med att ett tillstånd av något 
annat skäl ska granskas.  

 
3 Beredningen av proposit ionen 

Lagförslagen har beretts som tjänsteupp-
drag vid miljöministeriet. Följande myndig-
heter och organisationer har getts tillfälle att 
ge sitt utlåtande om utkastet till regerings-
proposition: justitieministeriet, Finlands mil-

jöcentral, närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna, regionförvaltningsverken, Vasa för-
valtningsdomstol, Finlands näringsliv rf, Av-
fallsverksföreningen rf, Finlands Kommun-
förbund rf, Finlands Dagligvaruhandel rf, 
Förpackningsbranschens Miljöregister PYR 
Ab, Förbundet för Finsk Handel FH rf, Fins-
ka Förpackningsföreningen rf, Suomen Pala-
utuspakkaus Oy och Miljöföretagens För-
bund rf. Förslaget har granskats av lag-
granskningsenheten vid justitieministeriet. 

 
4 Ikraftträdande 

De föreslagna lagarna föreslås träda i kraft 
vid samma tidpunkt som avfallslagen, dvs. 
den 1 maj 2012. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

1.   

Lag 
om ändring av avfallslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i avfallslagen (646/2011) den finska språkdräkten i 3 § 1 mom. 6 punkten samt 42 § 

1 mom., 129 § 2 mom., 149 § 5 mom. och 152 § som följer: 
 

42 § 

Undantag från skyldigheten att överlämna 
avfall till kommunalt anordnad avfallshan-

tering   

Kommunen kan på ansökan av avfallsinne-
havaren besluta att hanteringen av avfall som 
avses i 32 § 1 mom. 2 eller 3 punkten med 
avvikelse från vad som bestäms i 41 § 1 
mom. får ordnas i enlighet med 4 kap., om en 
på detta sätt ordnad avfallshantering är befo-
gad för ordnande av fastighetens övriga av-
fallshantering och om det leder till ett bättre 
slutresultat med tanke på prioriteringsord-
ningen och om den inte medför någon fara 
eller skada för miljön eller hälsan. Beslutet 
fattas för viss tid, högst fem år. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

129 § 

Vite, hot om tvångsutförande och hot om av-
brytande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om inte något annat följer av denna lag, 

ska i ett ärende som gäller vite, hot om 
tvångsutförande eller hot om avbrytande i 
övrigt tillämpas viteslagen (1113/1990). 

 
 

149 § 

Tillämpning av tidigare bestämmelser 

— — — — — — — — — — — — — —  
En kommun som före den 1 juni 2007 har 

ordnat transporten av avfall som uppkommit 
inom industrin, servicesektorn eller någon 

annan näringsverksamhet och som är jämför-
bart med avfall från bosättning på det sätt 
som avses i 10 § 1 mom. i 1993 års avfallslag 
genom att anlita en annan sammanslutning 
eller en privat företagare, får fortsätta arran-
gemanget under det med sammanslutningen 
eller företaget ingångna avtalets giltighetstid, 
dock högst till den 31 maj 2012. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

152 § 

Övergångstider för vissa skyldigheter  

På en sådan innehavare  av  avfall  enligt 
32 § 1 mom. 2, 4 och 5 punkten  som enligt 
1993 års avfallslag inte är skyldig att ansluta 
sig till ordnad avfallstransport  tillämpas från 
och med den 1 juni 2014  skyldigheten enligt 
41 § 1 mom. att överlämna avfall till fastig-
hetsvis avfallstransport eller till en områdes-
vis mottagningsplats som kommunen har 
ordnat, om inte något annat följer av 41 § 2 
eller 3 mom. eller 42 §.  

Bestämmelserna i 6 kap. om producentan-
svar och bestämmelserna i 7 kap. om dryck-
esförpackningar tillämpas från och med den 
1 maj 2013. När det gäller andra förpack-
ningar än de som avses i 7 kap. tillämpas 6 
kap. dock först från och med den 1 maj 2014. 
Fram till de nämnda tidpunkterna tillämpas 
motsvarande bestämmelser om producentan-
svar i 1993 års avfallslag. 

Bestämmelserna i 41 § 3 mom. om sådan 
separat insamling av förpackningsavfall som 
ordnas av fastighetsinnehavaren tillämpas 
från och med den 1 maj 2014.  

 Bestämmelsen i 70 § om märkning av för-
packningar som omfattas av ett retursystem 
för dryckesförpackningar tillämpas på dryck-
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esförpackningar som överlåts för konsumtion 
från och med den 1 maj 2013. 

 Producenter och producentsammanslut-
ningar samt ansvariga för retursystem för 
dryckesförpackningar ska inom ett år från la-
gens ikraftträdande göra en ansökan enligt 
101 § om godkännande för anteckning i pro-
ducentregistret. En producentsammanslut-
ning som fullgör de för förpackningsprodu-
centerna föreskrivna skyldigheterna ska dock 
göra nämnda ansökan inom två år från lagens 
ikraftträdande. En producent som är anteck-
nad i det producentregister som avses i 1993 
års avfallslag ska på motsvarande sätt göra 
en ansökan om godkännande för anteckning i 
producentregistret inom två år från lagens 
ikraftträdande.  På en producentsammanslut-
ning och en producent som är antecknad i  
producentregistret  tillämpas bestämmelserna 
om producentregistret i 1993 års avfallslag 
tills producentsammanslutningen och produ-
centen har antecknats i det producentregister 
som avses i denna lag.  

Importörer av tryckta pappersprodukter ska 
inom ett år från denna lags ikraftträdande 
göra en ansökan om godkännande för an-
teckning i producentregistret.  

Om en verksamhet när denna lag träder i 
kraft är antecknad i det avfallsregister som 
avses i 1993 års avfallslag, ska verksamhets-
utövaren inom tre år från lagens ikraftträdan-
de göra en ansökan enligt 94 § om godkän-
nande av verksamheten för anteckning i av-

fallshanteringsregistret. Ansökan ska dock 
göras senast när utdraget ur avfallsregistret 
enligt 1993 års avfallslag ska kontrolleras.  

En anmälan enligt 100 § i denna lag om 
yrkesmässig avfallsinsamling som bedrivs 
när lagen träder i kraft ska göras inom ett år 
från lagens ikraftträdande.  

De som utövar en miljötillståndspliktig 
verksamhet och är skyldiga att i enlighet med 
120 § 1 mom. följa och kontrollera den av-
fallshantering som de ordnar eller att utarbeta 
en plan enligt 2 mom. i den paragrafen för 
uppföljning och kontroll av avfallsbehand-
lingen och som har beviljats miljötillstånd 
innan denna lag har trätt i kraft ska justera 
den uppföljning och kontroll som de ordnar 
så att den blir förenlig med den nämnda pa-
ragrafen och framlägga justeringarna eller 
planen för tillståndsmyndigheten inom ett år 
från lagens ikraftträdande. 

Bestämmelserna i 44 § om den bokförings-
skyldighet som kommunen eller ett sådant 
bolag som avses i 43 § har och om avfalls-
transportörens skyldighet att ge mottagaren 
uppgifter om avfallets ursprung tillämpas 
från ingången av den nya räkenskapsperiod 
för kommunen eller bolaget som börjar efter 
det att denna lag har trätt i kraft, dock senast 
den 1 maj 2013.  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den 20  . 

————— 
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2.  

Lag 
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av miljöskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av miljöskyddslagen (647/2011) 

som följer: 
 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012. 
De miljötillståndsansökningar som är an-

hängiga när denna lag träder i kraft behand-
las enligt de bestämmelser som gäller vid 
ikraftträdandet. I fråga om sådan säkerhet 
som krävs av verksamhetsutövare som be-
handlar avfall tillämpas dock 43 a–43 c §. 

Om det finns miljötillstånd för verksamhet 
enligt 30 a § när denna lag träder i kraft, för-
faller miljötillståndet. Om en tillståndsansö-
kan som gäller sådan verksamhet är anhängig 
när lagen träder i kraft, lämnas behandlingen 
av ansökan därhän. 

Om miljötillstånd har beviljats för en verk-
samhet före denna lags ikraftträdande och om 
den säkerhet som ställts för verksamheten 
inte är förenlig med 43 a—43 c §, ska till-

ståndsvillkoret om säkerhet ses över senast 
när 

1) miljötillståndet för verksamheten be-
handlas på grund av en väsentlig förändring i 
verksamheten, eller 

2) tillståndsvillkoren justeras utifrån verk-
samhetsutövarens ansökan enligt 55 §. 

Tillståndsmyndigheten ska justera ett vill-
kor som gäller säkerhet så att det stämmer 
överens med denna lag också när tillståndet 
behöver ändras eller tillståndsmyndigheten 
ska meddela behövliga villkor i fråga om åt-
gärder  för avslutande av verksamheten. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den  20  .      

————— 
 

Helsingfors den 15 mars 2012   

 
    

Statsminister 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 

  Miljöminister Ville Niinistö 
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Bilaga 
Parallelltext 

1.   

Lag 
om ändring av avfallslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i avfallslagen (646/2011) den finska språkdräkten i 3 § 1 mom. 6 punkten samt 42 § 

1 mom., 129 § 2 mom., 149 § 5 mom. och 152 § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

42 § 

Undantag från skyldigheten att överlämna 
avfall till kommunalt anordnad avfallshanter-

ing 

Kommunen kan på ansökan av avfallsinne-
havaren besluta att hanteringen av avfall som 
avses i 32 § 1 mom. 2 eller 3 punkten med 
avvikelse från vad som bestäms i 40 § 1 
mom. får ordnas i enlighet med 4 kap., om en 
på detta sätt ordnad avfallshantering är befo-
gad för ordnande av fastighetens övriga av-
fallshantering och om det leder till ett bättre 
slutresultat med tanke på prioriteringsord-
ningen och om den inte medför någon fara el-
ler skada för miljön eller hälsan. Beslutet fat-
tas för viss tid, högst fem år. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

42 § 

Undantag från skyldigheten att överlämna 
avfall till kommunalt anordnad avfallshan-

tering   

Kommunen kan på ansökan av avfallsinne-
havaren besluta att hanteringen av avfall som 
avses i 32 § 1 mom. 2 eller 3 punkten med 
avvikelse från vad som bestäms i 41 § 1 
mom. får ordnas i enlighet med 4 kap., om en 
på detta sätt ordnad avfallshantering är befo-
gad för ordnande av fastighetens övriga av-
fallshantering och om det leder till ett bättre 
slutresultat med tanke på prioriteringsord-
ningen och om den inte medför någon fara 
eller skada för miljön eller hälsan. Beslutet 
fattas för viss tid, högst fem år. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
129 § 

Vite, hot om tvångsutförande och hot om av-
brytande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vite som närings-, trafik- och miljöcentra-

len har dömt ut indrivs på det sätt som be-
stäms i utsökningsbalken (705/2007). Om inte 
något annat följer av denna lag, ska i ett ären-
de som gäller vite, hot om tvångsutförande el-
ler hot om avbrytande i övrigt tillämpas vites-
lagen (1113/1990). 

129 § 

Vite, hot om tvångsutförande och hot om av-
brytande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om inte något annat följer av denna lag, 

ska i ett ärende som gäller vite, hot om 
tvångsutförande eller hot om avbrytande i 
övrigt tillämpas viteslagen (1113/1990). 
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149 § 

Tillämpning av tidigare bestämmelser 

— — — — — — — — — — — — — —  
En kommun där ordnad avfallstransport 

som avses i 1993 års avfallslag vid ikraftträ-
dandet av denna lag ordnas som avfallstrans-
port enligt avtal ska inom fem år från denna 
lags ikraftträdande ordna transporten i över-
ensstämmelse med 36 eller 37 § i denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

149 § 

Tillämpning av tidigare bestämmelser 

— — — — — — — — — — — — — —  
En kommun som före den 1 juni 2007 har 

ordnat transporten av avfall som uppkommit 
inom industrin, servicesektorn eller någon 
annan näringsverksamhet och som är jäm-
förbart med avfall från bosättning på det sätt 
som avses i 10 § 1 mom. i 1993 års avfallslag 
genom att anlita en annan sammanslutning 
eller en privat företagare, får fortsätta ar-
rangemanget under det med sammanslut-
ningen eller företaget ingångna avtalets gil-
tighetstid, dock högst till den 31 maj 2012. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
152 § 

Övergångstider för vissa skyldigheter  

En sådan utövare av verksamhet enligt 32 § 
1 mom. 2, 4 och 5 punkten som enligt 1993 
års avfallslag inte är skyldig att ansluta sig till 
ordnad avfallstransport, ska från och med den 
1 juni 2014 överlåta avfallet från verksamhe-
ten i enlighet med 41 § 1 mom. i denna lag, 
om inte något annat följer av 41 § 2 eller 3 
mom. eller 42 §. 

Bestämmelserna i 6 kap. om producentan-
svar tillämpas när det har gått tolv månader 
från denna lags ikraftträdande, dock så att 
mottagningen av kasserade förpackningar en-
ligt 49 § ska ordnas först inom två år från la-
gens ikraftträdande. Till de nämnda tidpunk-
terna ska motsvarande bestämmelser om pro-
ducentansvar i 1993 års avfallslag iakttas. 

Importörer av tryckta pappersprodukter ska 
inom ett år från denna lags ikraftträdande 
göra en ansökan om godkännande för anteck-
ning i producentregistret. 

Bestämmelsen i 70 § om märkning av för-
packningar som omfattas av ett retursystem 
för dryckesförpackningar börjar tillämpas när 
det har gått ett år från lagens ikraftträdande. 
Bestämmelsen tillämpas på dryckesförpack-
ningar som överlåts för konsumtion efter den 
tidpunkten. 

152 §

Övergångstider för vissa skyldigheter  

På en sådan innehavare  av  avfall  enligt 
32 § 1 mom. 2, 4 och 5 punkten  som enligt 
1993 års avfallslag inte är skyldig att ansluta 
sig till ordnad avfallstransport  tillämpas 
från och med den 1 juni 2014  skyldigheten 
enligt 41 § 1 mom. att överlämna avfall till 
fastighetsvis avfallstransport eller till en om-
rådesvis mottagningsplats som kommunen 
har ordnat, om inte något annat följer av 41 
§ 2 eller 3 mom. eller 42 §.  

Bestämmelserna i 6 kap. om producentan-
svar och bestämmelserna i 7 kap. om dryck-
esförpackningar tillämpas från och med den 
1 maj 2013. När det gäller andra förpack-
ningar än de som avses i 7 kap. tillämpas 6 
kap. dock först från och med den 1 maj 2014. 
Fram till de nämnda tidpunkterna tillämpas 
motsvarande bestämmelser om producentan-
svar i 1993 års avfallslag. 

Bestämmelserna i 41 § 3 mom. om sådan 
separat insamling av förpackningsavfall som 
ordnas av fastighetsinnehavaren tillämpas 
från och med den 1 maj 2014.  

 Bestämmelsen i 70 § om märkning av för-
packningar som omfattas av ett retursystem 
för dryckesförpackningar tillämpas på 
dryckesförpackningar som överlåts för kon-
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Om en verksamhet när denna lag träder i 
kraft är antecknad i det avfallsregister som 
avses i 1993 års avfallslag, ska verksamhets-
utövaren inom tre år från lagens ikraftträdan-
de göra en ansökan enligt 94 § om godkän-
nande av verksamheten för anteckning i av-
fallshanteringsregistret, dock senast när ut-
draget ur avfallsregistret enligt 1993 års av-
fallslag ska kontrolleras. 

En producentsammanslutning som när den-
na lag träder i kraft är antecknad i det produ-
centregister som avses i 1993 års avfallslag 
ska inom ett år från lagens ikraftträdande göra 
en ansökan enligt 101 § i denna lag om god-
kännande för anteckning i det producentregis-
ter som avses i denna lag, och en producent 
som när denna lag träder i kraft är antecknad i 
det producentregister som avses i 1993 års 
avfallslag ska göra motsvarande ansökan 
inom två år från lagens ikraftträdande. 

En anmälan enligt 100 § i denna lag om yr-
kesmässig avfallsinsamling som bedrivs när 
denna lag träder i kraft ska göras inom ett år 
från lagens ikraftträdande. 

Den som utövar en miljötillståndspliktig 
verksamhet och är skyldig att i enlighet med 
120 § 1 mom. följa och kontrollera den av-
fallshantering som han ordnar eller att utarbe-
ta en plan enligt 2 mom. i den paragrafen för 
uppföljning och kontroll av avfallsbehand-
lingen och som har beviljats miljötillstånd in-
nan denna lag har trätt i kraft ska justera den 
uppföljning och kontroll som han ordnar så 
att den blir förenlig med den nämnda paragra-
fen och framlägga justeringarna eller planen 
för tillståndsmyndigheten inom ett år från la-
gens ikraftträdande. 

sumtion från och med den 1 maj 2013. 
 Producenter och producentsammanslut-

ningar samt ansvariga för retursystem för 
dryckesförpackningar ska inom ett år från 
lagens ikraftträdande göra en ansökan enligt 
101 § om godkännande för anteckning i pro-
ducentregistret. En producentsammanslut-
ning som fullgör de för förpackningsprodu-
centerna föreskrivna skyldigheterna ska dock 
göra nämnda ansökan inom två år från la-
gens ikraftträdande. En producent som är 
antecknad i det producentregister som avses 
i 1993 års avfallslag ska på motsvarande sätt 
göra en ansökan om godkännande för an-
teckning i producentregistret inom två år 
från lagens ikraftträdande.  På en producent-
sammanslutning och en producent som är 
antecknad i  producentregistret  tillämpas 
bestämmelserna om producentregistret i 
1993 års avfallslag tills producentsam-
manslutningen och producenten har anteck-
nats i det producentregister som avses i den-
na lag.  

Importörer av tryckta pappersprodukter 
ska inom ett år från denna lags ikraftträdan-
de göra en ansökan om godkännande för an-
teckning i producentregistret.  

Om en verksamhet när denna lag träder i 
kraft är antecknad i det avfallsregister som 
avses i 1993 års avfallslag, ska verksamhets-
utövaren inom tre år från lagens ikraftträ-
dande göra en ansökan enligt 94 § om god-
kännande av verksamheten för anteckning i 
avfallshanteringsregistret. Ansökan ska dock 
göras senast när utdraget ur avfallsregistret 
enligt 1993 års avfallslag ska kontrolleras.  

En anmälan enligt 100 § i denna lag om 
yrkesmässig avfallsinsamling som bedrivs 
när lagen träder i kraft ska göras inom ett år 
från lagens ikraftträdande.  

De som utövar en miljötillståndspliktig 
verksamhet och är skyldiga att i enlighet med 
120 § 1 mom. följa och kontrollera den av-
fallshantering som de ordnar eller att utarbe-
ta en plan enligt 2 mom. i den paragrafen för 
uppföljning och kontroll av avfallsbehand-
lingen och som har beviljats miljötillstånd 
innan denna lag har trätt i kraft ska justera 
den uppföljning och kontroll som de ordnar 
så att den blir förenlig med den nämnda pa-
ragrafen och framlägga justeringarna eller 
planen för tillståndsmyndigheten inom ett år 
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från lagens ikraftträdande. 
Bestämmelserna i 44 § om den bokförings-

skyldighet som kommunen eller ett sådant 
bolag som avses i 43 § har och om avfalls-
transportörens skyldighet att ge mottagaren 
uppgifter om avfallets ursprung tillämpas 
från ingången av den nya räkenskapsperiod 
för kommunen eller bolaget som börjar efter 
det att denna lag har trätt i kraft, dock senast 
den 1 maj 2013.  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den 20  . 
 

 
 
 

2.  

Lag 
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av miljöskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av miljöskyddslagen (647/2011) 

som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012. 
Om det finns miljötillstånd för verksamhet 

enligt 30 a § när denna lag träder i kraft, för-
faller miljötillståndet. 

Om miljötillstånd har beviljats för en verk-
samhet före denna lags ikraftträdande och om 
den säkerhet som ställts för verksamheten 
inte är förenlig med 43 a—43 c §, ska till-
ståndsvillkoret om säkerhet ses över senast 
när 

1) miljötillståndet för verksamheten be-
handlas på grund av en väsentlig förändring i 
verksamheten, eller 

2) tillståndsvillkoren justeras utifrån verk-
samhetsutövarens ansökan enligt 55 §. 

Tillståndsmyndigheten ska justera ett vill-
kor som gäller säkerhet så att det stämmer 
överens med denna lag också när tillståndet 
behöver ändras eller tillståndsmyndigheten 
ska meddela villkor om åtgärder som behövs 
för avslutande av verksamheten. 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012. 
De miljötillståndsansökningar som är an-

hängiga när denna lag träder i kraft behand-
las enligt de bestämmelser som gäller vid 
ikraftträdandet. I fråga om sådan säkerhet 
som krävs av verksamhetsutövare som be-
handlar avfall tillämpas dock 43 a–43 c §. 

Om det finns miljötillstånd för verksamhet 
enligt 30 a § när denna lag träder i kraft, 
förfaller miljötillståndet. Om en tillståndsan-
sökan som gäller sådan verksamhet är an-
hängig när lagen träder i kraft, lämnas be-
handlingen av ansökan därhän. 

Om miljötillstånd har beviljats för en verk-
samhet före denna lags ikraftträdande och 
om den säkerhet som ställts för verksamheten 
inte är förenlig med 43 a—43 c §, ska till-
ståndsvillkoret om säkerhet ses över senast 
när 

1) miljötillståndet för verksamheten be-
handlas på grund av en väsentlig förändring 
i verksamheten, eller 
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2) tillståndsvillkoren justeras utifrån verk-
samhetsutövarens ansökan enligt 55 §. 

Tillståndsmyndigheten ska justera ett vill-
kor som gäller säkerhet så att det stämmer 
överens med denna lag också när tillståndet 
behöver ändras eller tillståndsmyndigheten 
ska meddela behövliga villkor i fråga om åt-
gärder  för avslutande av verksamheten. 

——— 
 
Denna lag träder i kraft den  20  . 
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