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I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i miljöskyddslagen (86/2000) 18 och 103 §, av dem 18 § sådan den lyder i lag

252/2005, och
fogas till lagen ett nytt 3 a kap. som följer:

3 a kap.

Behandling av hushållsavloppsvatten i
områden utanför avloppsnätet

27 a §

Definitioner på användning av
hushållsavloppsvatten

I detta kapitel avses med
1) hushållsavloppsvatten avloppsvatten

från vattenklosetter, kök, tvättrum och lik-
nande ställen och anläggningar i bostäder, på
kontor, i affärshus samt anläggningar och
avloppsvatten som beträffande egenskaper
och sammansättning motsvarar detta och
kommer från mjölkrum på kreatursgårdar el-
ler från någon annan näringsverksamhet,

2) system för behandling av avloppsvatten
en helhet bestående av utrustning och kon-
struktioner avsedda för rening eller annan
behandling av hushållsavloppsvatten och som
kan bestå av slamavskiljare, infiltration,
markbädd, sluten tank, minireningsverk eller
någon annan anläggning alternativt en kom-
bination av dessa anläggningar och metoder,

3) avloppsvattensystem en helhet bestå-
ende av avlopp för hushållsavloppsvatten och
system för behandling av avloppsvatten som

finns i och utanför byggnader och som be-
hövs för avledning och behandling av hus-
hållsavloppsvattnen från dem,

4) belastningstal för glesbebyggelse den
genomsnittliga belastning av organiska äm-
nen, fosfor och kväve i gram per dygn som
en invånares obehandlade hushållsavlopps-
vatten orsakar,

5) belastning från obehandlat avloppsvat-
ten belastning som uttrycks som produkten
av det genomsnittliga antal invånare som an-
vänder avloppssystemet och belastningstalet
för glesbebyggelse eller, om hushållsavlopps-
vattnet kommer från annan verksamhet än
boende, den genomsnittliga belastning som
enligt undersökningar under ett dygn kom-
mer till avloppsvattenbehandling,

6) slam den sedimenterade eller flytande
materia som uppstår från avloppsvatten i
slamavskiljare, minireningsverk eller annan
behandling och som kan avskiljas från av-
loppsvattnet som separat fraktion.

27 b §

Allmän skyldighet att rena avloppsvatten

Har en fastighet där det bedrivs verksam-
het som inte är tillståndspliktig enligt denna
lag inte anslutits till avloppsnätet, ska av-
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loppsvattnet avledas och behandlas så att det
inte uppstår risk för förorening av miljön.

Innan hushållsavloppsvatten leds i marken,
ett vattendrag eller i en bädd eller en bassäng
enligt 1 kap. 2 § i vattenlagen ska det be-
handlas. Annat avloppsvatten än avloppsvat-
ten från vattenklosetter får orenat släppas ut i
marken om mängden är liten och det inte
medför risk för förorening av miljön.

27 c §

System för behandling av avloppsvatten

För behandling av hushållsavloppsvatten
ska fastigheten ha ett system för behandling
av avloppsvatten som ska lämpa sig för ända-
målet med hänsyn till den belastning som
obehandlat hushållsavloppsvatten från an-
vändningen av fastigheten orsakar, egenska-
perna hos andra avloppsvattensystem, risken
för förorening av miljön och miljöförhållan-
dena, exempelvis att fastigheten är belägen
på ett strandområde eller ett viktigt grund-
vattenområde eller något annat grundvatten-
område som lämpar sig för vattenförsörjning.

Systemet för behandling av avloppsvatten
ska planeras och konstrueras samt underhål-
las så att det vid normal användning rimligen
kan antas nå en tillräcklig reningsnivå för
organiska ämnen, fosfor och kväve baserad
på belastningen från obehandlat avloppsvat-
ten enligt vad som för behandlingen av hus-
hållsavloppsvatten närmare föreskrivs genom
förordning av statsrådet. En tillräcklig re-
ningsnivå ska definieras så att det med den
går att uppnå en godtagbar belastningsnivå
med avseende på miljöskyddet och sett i ett
helhetsperspektiv, och med särskild hänsyn
till de rikstäckande vattenvårdsmålen. Genom
förordning av statsrådet utfärdas närmare be-
stämmelser dels om obligatorisk reningsnivå
och tillåten belastning av miljön från hus-
hållsavloppsvatten, dels om planering, an-
vändning och underhåll av avloppsvattensys-
temen och avslamning.

I stället för reningsnivån enligt 2 mom. ska
strängare krav tillämpas om de föreskrivs i
någon annan lag eller med stöd av någon
annan lag. Reningsnivån tillämpas inte heller
på områden där kommunala miljöskyddsföre-
skrifter om reningsnivån som utfärdats enligt

19 § och beror på miljöförhållandena gäller.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs
det om en vägledande reningsnivå som ska
nås med rening av hushållsavloppsvatten om
de kommunala miljöskyddsföreskrifterna
innehåller strängare krav än 2 mom.

Dessutom ska markanvändnings- och
bygglagen (132/1999) tillämpas dels på byg-
gande och ändring av fastighetsspecifika av-
loppsvattensystem och tillhörande tillstånd,
dels på bruks- och underhållsanvisningar.

27 d §

Undantag från kravet att behandla hushålls-
avloppsvatten

Undantag från de bestämmelser som med
stöd av 27 c § utfärdats om kraven på be-
handling av hushållsavloppsvatten kan bevil-
jas om belastningen på miljön med hänsyn
till användningen av fastigheten kan anses
vara liten jämfört med belastningen från obe-
handlat hushållsavloppsvatten och de åtgär-
der som krävs för att förbättra behandlings-
systemet bedömt som en helhet är oskäliga
för fastighetsinnehavaren på grund av de
höga kostnaderna eller de tekniska kraven.
Vid bedömningen av om åtgärderna är oskä-
liga för fastighetsinnehavaren ska följande
beaktas:

1) fastigheten är belägen på ett område
som är avsett att anslutas till avloppsnätet,

2) fastighetsinnehavaren och övriga perso-
ner som är stadigvarande bosatta på fastighe-
ten har uppnått hög ålder och andra liknande
särskilda faktorer i deras livssituation,

3) fastighetsinnehavaren har drabbats av
långvarig arbetslöshet eller sjukdom eller nå-
got annat jämförbart socialt betalningshinder.

Den behöriga kommunala myndigheten
beviljar på ansökan undantag enligt denna
paragraf. Sökanden kan beviljas undantag för
högst fem år i sänder.

Denna lag träder i kraft den 9 mars 2011.
De bestämmelser som med stöd av 27 c §

utfärdats om kraven på behandling av av-
loppsvatten tillämpas inte på befintliga funk-
tionsdugliga avloppssystem på en fastighet
där en eller flera stadigvarande bosatta inne-
havare har fyllt 68 år när lagen träder i kraft,
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om hushållsavloppsvattnet inte medför risk
för att miljön förorenas.

Bestämmelserna i 27 d § tillämpas på de
funktionsdugliga avloppssystem som fans

den 1 maj 2005 samt på sådana oanlagda
system vars ibruktagande har avgjorts i an-
slutning till bygglov före den 1 maj 2005.

Helsingfors den 4 mars 2011
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