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Lag
om ändring av avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i avfallslagen (646/2011) rubriken för 12 kap. samt 108 och 147 §, av dem 108 §

sådan den lyder i lag 328/2016 och 147 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna
1104/2011, 410/2014 och 996/2016, samt

fogas till lagen en ny 108 a § som följer:

12 kap.

Internationella avfallstransporter och transport av fartyg för nedmontering

108 §

Internationell avfallstransport och transport av fartyg för nedmontering

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.

Bestämmelser om transport av fartyg för nedmontering finns i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förord-
ning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, nedan fartygsåtervinningsförord-
ningen.

108 a §

Myndigheternas uppgifter vid genomförande av fartygsåtervinningsförordningen 

Det regionförvaltningsverk som beviljar auktorisering enligt artikel 14 i fartygsåtervin-
ningsförordningen är den behöriga myndighet som avses i artikel 3.1.11 i den förordning-
en. 

Regionförvaltningsverket fattar ett skriftligt beslut i ett ärende som gäller fartygets åter-
vinningsplan enligt artikel 7.3 första stycket i fartygsåtervinningsförordningen. 

Finlands miljöcentral och Trafiksäkerhetsverket samarbetar för att förebygga sådant
kringgående och sådan överträdelse av fartygsåtervinningsförordningen som avses i arti-
kel 22 i den förordningen. 

Finlands miljöcentral följer genomförandet av fartygsåtervinningsförordningen i Fin-
land och fungerar vid behov som expertmyndighet när det är meningen att ett fartyg ska
transporteras för nedmontering till en i artikel 15 i fartygsåtervinningsförordningen av-
sedd fartygsåtervinningsanläggning i ett tredjeland. 
RP 69/2017
MiUB 10/2017
RSv 66/2017

Euroopaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 (32013R1257); EUT L 330, 10.12.2013, s. 1

1



626/2017  
147 §

Straffbestämmelser

Bestämmelser om straff för miljöförstöring finns i 48 kap. 1–4 § i strafflagen (39/1889).
Den som på något annat sätt än vad som avses i 1 mom. uppsåtligen eller av grov oakt-

samhet
1) bryter mot förbudet enligt 13 § 1 mom. att överge avfall eller behandla det på ett

okontrollerat sätt,
2) bryter mot förbudet enligt 17 § 1 mom. att blanda upp farligt avfall,
3) bryter mot förbudet enligt 18 § att förbränna avfall på Finlands vattenområde och i

Finlands ekonomiska zon,
4) försummar sin skyldighet enligt 28 § att ordna avfallshantering,
5) överlämnar avfall till någon annan än en mottagare som avses i 29 §,
6) försummar sin skyldighet enligt 31 §,
7) försummar sin skyldighet enligt 35 § 3 mom. att föra avfallet till en mottagnings-

eller behandlingsplats som kommunen har anvisat,
8) försummar sin skyldighet enligt 40 § att ordna en mottagningsplats,
9) försummar sin skyldighet enligt 41 § 1 mom. att överlämna avfall till fastighetsvis

avfallstransport,
10) försummar sin skyldighet enligt 46 § att ordna avfallshantering,
11) försummar den i 49 § avsedda mottagningsskyldigheten för producenter,
12) försummar sin skyldighet enligt 50 § att ordna en mottagningsplats,
13) försummar den i 56 § avsedda mottagningsskyldigheten för distributörer,
14) bryter mot det i 72 § avsedda nedskräpningsförbudet,
15) försummar sin i 76 § avsedda insamlingsskyldighet,
16) bryter mot ett förbud, en föreskrift eller ett villkor eller åsidosätter ett åläggande

eller ett beslut som meddelats med stöd av 91 §, 96 § 2 mom., 103 § 2 mom., 125 §, 126 §
1 mom., 127 eller 128 §,

17) bryter mot bestämmelserna i en förordning som utfärdats med stöd av 8 § 3 mom.,
10 eller 14 §, 15 § 2 mom., 16 § 3 mom. eller 49 § 1 mom.,

18) i strid med denna lag, en bestämmelse som utfärdats med stöd av den, ett beslut i
ett enskilt fall eller avfallstransportförordningen importerar eller exporterar avfall eller
transiterar avfall genom finskt territorium, bortsett från försummelser som avses i 131 §
2 mom. 8 och 9 punkten,

19) bryter mot det i artikel 1 i förordningen om exportförbud för kvicksilver föreskriv-
na exportförbudet för kvicksilver som är att betrakta som avfall eller mot skyldigheten att
förvara eller bortskaffa avfall enligt artikel 2 eller 3.1 i den förordningen, eller som för-
summar skyldigheten enligt artikel 5 i den förordningen att lämna uppgifter om avfall, el-
ler

20) bryter mot den i artikel 7 i fartygsåtervinningsförordningen föreskrivna skyldighet-
en att utarbeta en återvinningsplan för fartyget, 

ska, om strängare straff för gärningen inte föreskrivs på något annat ställe i lag, för brott
mot avfallslagen dömas till böter.

Bestämmelser om ordningsbot som enda straff för ringa brott mot nedskräpningsförbu-
det enligt 72 § finns i lagen om ordningsbotsförseelser (986/2016).

————
Denna lag träder i kraft den 15 september 2017. Finlands miljöcentral ska dock bevilja

auktorisering enligt artikel 26 i fartygsåtervinningsförordningen tills något annat före-
skrivs genom förordning av statsrådet.
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