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Lag
om ändring av 48 kap. 1 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 48 kap. 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag 761/2018, som

följer:

48 kap.

Om miljöbrott

1 §

Miljöförstöring

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
1) i miljön för eller släpper ut eller lämnar ett föremål eller ämne, strålning eller något

annat sådant i strid med lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag, eller i strid
med föreskrifter eller i strid med beslut i enskilda fall, eller utan sådant tillstånd som lagen
förutsätter, eller i strid med tillståndsvillkor,

2) framställer, överlåter, transporterar, använder, behandlar eller förvarar ett ämne, ett
preparat, en blandning, en produkt eller ett föremål eller använder en anordning i strid med

a) lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor,
b) kemikalielagen,
c) Reach-förordningen,
d) CLP-förordningen,
e) biocidförordningen,
f) växtskyddsmedelsförordningen,
g) bestämmelser som har utfärdats med stöd av de författningar och rättsakter som

nämns i underpunkterna a–f eller med stöd av miljöskyddslagen (527/2014),
h) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter

ned ozonskiktet,
i) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthus-

gaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006,
j) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska

föroreningar,
k) artikel 3, 4 eller 4a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om

tvätt- och rengöringsmedel,
l) bestämmelser som nämns i 147 § 2 mom. i avfallslagen (646/2011),
m) bestämmelser som har utfärdats eller beslut eller förbud som i enskilda fall har med-

delats med stöd av avfallslagen, eller
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n) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 om kvicksilver och om
upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008,

3) försummar sin skyldighet enligt avfallslagen att ordna avfallshantering,
4) för in i landet eller ut ur landet eller genom finskt territorium transiterar avfall i strid

med
a) avfallslagen, bestämmelser som har utfärdats eller beslut i enskilda fall som har med-

delats med stöd av den,
b) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall,

eller
c) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 om kvicksilver och om

upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008,
5) i landet för in eller ur landet för ut ett ämne, ett preparat eller en produkt i strid med
a) en förordning som utfärdats med stöd av miljöskyddslagen,
b) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter

ned ozonskiktet,
c) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthus-

gaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006,
d) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import

av farliga kemikalier,
e) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska

föroreningar, eller
f) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 om kvicksilver och om

upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008,
6) ur landet för ut genetiskt modifierade organismer, eller livsmedel eller foder som

innehåller sådana, i strid med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1946/2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer, eller

7) i strid med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om åter-
vinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv
2009/16/EG försummar att se till att den förteckning över farliga material som avses i ar-
tikel 5 i den förordningen är uppdaterad när ett fartyg transporteras till en fartygsåtervin-
ningsanläggning, eller transporterar ett fartyg för nedmontering till någon annan fartygså-
tervinningsanläggning än en sådan som nämns i den europeiska förteckningen enligt arti-
kel 16 i den förordningen,

så att gärningen är ägnad att förorena miljön, orsaka andra motsvarande skadliga för-
ändringar i miljön, skräpa ned miljön eller förorsaka fara för hälsan, ska för miljöförstö-
ring dömas till böter eller fängelse i högst två år.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 19 juli 2021.

Nådendal den 15 juli 2021

Republikens President

 Sauli Niinistö

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET     ISSN 1456-9663

2


