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Lag
om ändring av 89 och 108 § i avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i avfallslagen (646/2011) 89 och 108 § som följer: 

89 §

Förfarandet vid beredning av avfallsplaner

När den riksomfattande avfallsplanen eller en separat plan för minskning av avfallets
mängd och skadlighet bereds ska utlåtande om utkastet till plan begäras av de myndigheter
vars ansvarsområde eller uppgifter planen anknyter till på ett väsentligt sätt. Alla andra ska
ges tillfälle att bekanta sig med utkastet till plan och framföra sina åsikter om det. Tillfälle
ges genom att information om ärendet lämnas i det allmänna datanätet. Minst 30 dagar ska
reserveras för framförandet av åsikter. Information om den godkända planen med tillhö-
rande motivering samt om hur utlåtandena och åsikterna har blivit beaktade ska lämnas i
det allmänna datanätet. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska bereda den regionala avfallsplanen i växelver-
kan med kommunerna och andra myndigheter i regionen och med sådana verksamhetsut-
övare och i 134 § 2 punkten avsedda föreningar och stiftelser i regionen vars verksamhets-
fält den regionala avfallsplanen kan anknyta till på ett väsentligt sätt, och centralen ska till-
sätta en samarbetsgrupp för ändamålet. När den regionala avfallsplanen bereds ska land-
skapsförbundet ges tillfälle att yttra sig om utkastet till plan. Bestämmelser om deltagande
i beredningen av en regional avfallsplan finns dessutom i lagen om bedömning av miljö-
konsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005).

När den riksomfattande avfallsplanen eller en separat plan för minskning av avfallets
mängd och skadlighet revideras ska bestämmelserna i 1 mom. om begäran om utlåtande
och framförande av åsikter iakttas. När en regional avfallsplan revideras ska bestämmel-
serna i 2 mom. om beredningen av planen och deltagandet i beredningen iakttas.

Kommunen ska lämna närings-, trafik- och miljöcentralen och denna i sin tur miljömi-
nisteriet de uppgifter om avfall som uppkommer i kommunen, om ordnandet av och till-
synen över avfallshanteringen och om utvecklingsmål beträffande dessa som behövs för
att utarbeta den riksomfattande och den regionala avfallsplanen.
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108 § 

Internationell avfallstransport och godkännande av den

I fråga om internationella avfallstransporter och godkännande av sådana ska det som fö-
reskrivs i avfallstransportförordningen samt i denna lag och med stöd av den iakttas. 

När ett fartyg som omfattas av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning
(EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG transporteras för nedmontering ska dock be-
stämmelserna i den förordningen iakttas. Tillstånd som avses i artikel 26 i den förordning-
en beviljas av Finlands miljöcentral.

————
Denna lag träder i kraft den 5 maj 2016.
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