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Lag
om ändring av 117 a och 124 § i avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i avfallslagen (646/2011) 124 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 410/2014,

och
fogas till 117 a §, sådan den lyder i lag 410/2014, ett nytt 3 mom. som följer:

117 a §

Särskilda bestämmelser om begagnade elektriska och elektroniska produkter

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Bestämmelser om framläggande av behövliga bevis för att begagnade elektriska och

elektroniska produkter inte är avfall finns dessutom i artikel 50.4a—50.4d i avfall-
stransportförordningen.

124 §

Inspektioner

Den behöriga tillsynsmyndigheten ska med regelbundna intervaller och på lämpligt sätt
inspektera anläggningar och företag som bedriver verksamhet

1) där avfall behandlas i en anläggning eller yrkesmässigt,
2) där det uppkommer farligt avfall,
3) där avfall transporteras eller insamlas yrkesmässigt,
4) omfattande verksamhet som avfallsmäklare, 
5) omfattande internationella avfallstransporter.
Tillsynsmyndigheten ska för inspektioner och annan tillsyn som avser sådana verksam-

heter enligt 1 mom. som omfattar eller med fog kan antas omfatta internationella avfall-
stransporter utarbeta en plan baserad på en bedömning av de risker och miljökonsekvenser
som avfallet och hanteringen av det medför. I planen ska det anges målen och prioritering-
arna för inspektionerna, det geografiska område som planen omfattar, planerade inspektio-
ner och inspektionsfrekvens, de myndigheter som deltar i inspektionerna och formerna för
samverkan mellan dem samt övriga omständigheter som behövs för ett ändamålsenligt ut-
förande av inspektionerna. Planen ska ses över minst vart tredje år och vid behov uppda-
teras. Bestämmelser om innehållet i planerna för inspektioner och annan tillsyn och om
verkställandet av inspektionerna finns dessutom i artikel 50 i avfallstransportförordningen. 

Bestämmelser om inspektioner och annan tillsyn av verksamheter enligt 1 mom. 1 och
2 punkten som är miljötillståndspliktiga eller registreringspliktiga finns dessutom i miljö-
skyddslagen. 
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1518/2015  
Närmare bestämmelser om innehållet i inspektionsplanerna och utarbetandet av dem,
om riskbedömning samt om ordnandet av inspektioner och övrig tillsynsverksamhet får
utfärdas genom förordning av statsrådet.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
De planer för inspektioner och annan tillsyn som avses i 124 § 2 mom. i denna lag ska

göras upp senast den 1 januari 2017.

Helsingfors den 17 december 2015

Republikens President
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Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen
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