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L a g
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om ändring av 3 och 21 § i hälsoskyddslagen

Utfärdad i Helsingfors den 9 augusti 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i hälsoskyddslagen (763/1994) 3 och 21 §, sådana de lyder, 3 § i lag 648/2011 och

21 § i lag 441/2000, som följer:

3 §

Förhållande till vissa författningar

Bestämmelser om hälsoskyddet finns dess-
utom i miljöskyddslagen (86/2000), lagen om
vattentjänster (119/2001), kemikalielagen
(599/2013), strålskyddslagen (592/1991), la-
gen om hälsovården inom försvarsmakten
(322/1987), arbetarskyddslagen (738/2002),
vattenlagen (587/2011), avfallslagen
(646/2011), markanvändnings- och bygglagen
(132/1999), lagen om friluftsliv (606/1973),
lagen angående vissa grannelagsförhållanden
(26/1920), livsmedelslagen (23/2006), konsu-
mentsäkerhetslagen (920/2011) och veterinär-
vårdslagen (765/2009).

21 §

Författningar och rättsakter som gäller
hushållsvatten

Genom förordning av social- och hälso-

vårdsministeriet utfärdas det närmare bestäm-
melser om förfarandet vid ansökan om och
beviljande av sådana undantag som avses i
17 § 3 mom.

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet utfärdas det närmare bestäm-
melser om kvalitetskraven på hushållsvatten,
om desinficering, om kemikalier som an-
vänds vid behandlingen, om de hälsorelate-
rade egenskaperna hos materialen i lednings-
och behandlingsanordningar samt om andra
omständigheter som påverkar vattenkvalite-
ten och likaså om regelbunden övervakning
av hushållsvatten och om de undersökningar
som behövs. Bestämmelser om godkännande
av desinfektionsmedel för hushållsvatten
finns i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande
på marknaden och användning av biocidpro-
dukter och i kemikalielagen.

Närmare bestämmelser om kvalitetskrav
på och kontrollundersökningar av hushålls-
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vatten i små enheter får utfärdas genom för-
ordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Denna lag träder i kraft den 1 september
2013.
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