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Lag
om ändring av avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i avfallslagen (646/2011) 39 § 2 mom., 94 § 2 mom., 95–99 §, 100 § 2 och

3 mom., 101 § 2 mom., 105 §, 131 § 2 mom. 2 och 5 punkten, 137 § 2 mom., 142 och
143 §, 143 a § 2 mom. samt 143 b §,

av dem 39 § 2 mom., 131 § 2 mom. 5 punkten och 143 § sådana de lyder i 714/2021,
100 § 2 mom., 101 § 2 mom. och 105 § sådana de lyder i lag 410/2014, 137 § 2 mom. så-
dant det lyder i lag 1421/2019 samt 143 a § 2 mom. och 143 b § sådana de lyder i lag
438/2019, samt

fogas till 22 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 757/2018, ett nytt 5 mom., varvid det
nuvarande 5 mom. blir 6 mom., till lagen nya 95 a och 121 b §, till 122 §, sådan den lyder
delvis ändrad i lag 714/2021, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3
och 4 mom., och till lagen nya 142 a och 142 b § som följer:

22 §

Statliga myndigheter

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland svarar för godkännande av av-

fallstransportörer och avfallsmäklare som är etablerade utanför Finland för anteckning i
avfallshanteringsregistret och för antecknandet av sådana avfallstransportörer och avfalls-
mäklare i registret samt för tillsynen över dem.

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

39 §

Uppgifter om avhämtning av avfall från fastigheter

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Avfallstransportören ska minst en gång i kvartalet lämna aktuella uppgifter i redigerbar

elektronisk form till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten om vilka fastigheter
avfall har avhämtats från i enlighet med 35 § och 41 § 3 mom. och om antalet sopkärl-
stömningar per fastighet och avfallstyp. Transportören ska dessutom årligen ge in ett en-
ligt avfallstyp specificerat sammandrag i redigerbar elektronisk form över mängden avfall
som samlats in på fastigheterna och över leveransplatserna. Skyldigheten gäller dock inte
lämnande av uppgifter om transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar till den
kommunala avfallshanteringsmyndigheten, om transportören har lämnat de uppgifter som
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avses i denna paragraf genom det register som avses i 142 § 1 mom. 4 punkten. Närmare
bestämmelser om de uppgifter som ska lämnas får utfärdas genom förordning av statsrå-
det.

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

94 §

Ansökan om godkännande av verksamhet för anteckning i avfallshanteringsregistret

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ansökan ska göras hos den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhets-

område största delen av verksamheten bedrivs. Om ingen behörig myndighet kan anvisas
på den grunden, görs ansökan hos den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verk-
samhetsområde verksamhetsutövarens hemort finns. En verksamhetsutövare som är eta-
blerad utanför Finland ska göra ansökan till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra
Finland. Ansökan ska göras via myndighetens e-tjänst. Ansökan kan också lämnas in per
e-post eller i pappersform, om det inte är möjligt att göra ansökan via e-tjänsten. En verk-
samhetsutövare som är etablerad utanför Finland ska lämna in ansökan på finska, svenska
eller engelska. Av intyg på främmande språk ska det lämnas in en översättning till finska,
svenska eller engelska som gjorts av en auktoriserad translator eller som annars är tillför-
litlig.

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

95 §

Förutsättningar för godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret

En verksamhet godkänns för anteckning i avfallshanteringsregistret, om
1) verksamheten bedrivs med yrkesskicklighet och den utrustning och materiel som

används i verksamheten är tekniskt ändamålsenlig,
2) verksamhetsutövaren under det innevarande året eller de föregående tre kalenderår-

en i sin näringsverksamhet inte har visat uppenbar likgiltighet för bestämmelserna i denna
lag och verksamheten bedrivs utan att hälsan eller miljön orsakas fara eller skada,

3) avfallsmäklaren har hemort i Finland eller i någon annan stat som hör till Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet,

4) avfallstransportören har ett sådant godstrafiktillstånd eller lätt godstrafiktillstånd
som avses i 3 § i lagen om transportservice (320/2017) i enlighet med de i den lagen före-
skrivna förutsättningarna, eller avfallstransportören, om denna har sin hemort utanför Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet, har ett i 20 § i den lagen avsett transporttillstånd
från International Transport Forum eller ett transporttillstånd som grundar sig på ett bila-
teralt avtal mellan Finland och någon annan stat,

5) en verksamhetsutövare vars verksamhet inte kräver ett i 4 punkten avsett tillstånd
eller som har sin hemort utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska dessutom
vara tillförlitlig.

En verksamhetsutövare som avses i 1 mom. 5 punkten anses inte vara tillförlitlig, om
1) verksamhetsutövaren under det innevarande året eller de tre föregående kalenderår-

en upprepade gånger eller i betydande grad har försummat sina registrerings-, anmälnings-
eller betalningsskyldigheter i anslutning till skatter, lagstadgade pensions-, olycksfalls- el-
ler arbetslöshetsförsäkringsavgifter eller avgifter som Tullen tar ut,

2) verksamhetsutövaren har skulder som är föremål för utsökning och som med avse-
ende på verksamhetsutövarens betalningsförmåga är större än ringa, eller skulder som har
återsänts från utsökningen med ett intyg över medellöshetshinder,

3) verksamhetsutövaren har försatts i konkurs.
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En i 1 mom. 5 punkten avsedd verksamhetsutövare som är etablerad utanför Finland ska
lämna de uppgifter som avses i 2 mom. i form av ett registerutdrag eller motsvarande intyg
i enlighet med lagstiftningen i verksamhetsutövarens etableringsland eller på något annat
allmänt godtagbart sätt.

95 a §

Ömsesidigt erkännande

En avfallstransportör som är registrerad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet kan i stället för den ansökan som avses i 94 § lämna in ett intyg över
registrering till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland för anteckning i av-
fallshanteringsregistret (ömsesidigt erkännande). Intyget ska innehålla uppgifter om föra-
ren, registreringsmyndigheten och registreringens giltighet samt andra väsentliga uppgif-
ter om innehållet i registreringen. Utöver intyget ska andra uppgifter som behövs för an-
teckningen i avfallshanteringsregistret lämnas i fråga om verksamhetsutövaren, den verk-
samhet som bedrivs i Finland samt verksamhetsområdet i Finland. Uppgifterna ska lämnas
på finska, svenska eller engelska. Av intyget ska det ges in en översättning till finska,
svenska eller engelska som gjorts av en auktoriserad translator eller som annars är tillför-
litlig.

Närmare bestämmelser om det intyg som avses i 1 mom. och om andra uppgifter som
ska lämnas till myndigheten samt om behandlingen av dem hos myndigheten får utfärdas
genom förordning av statsrådet.

96 §

Beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska utan obefogat dröjsmål fatta beslut med anled-
ning av en ansökan om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret eller göra
en anteckning om ömsesidigt erkännande i avfallshanteringsregistret. Beslutet eller upp-
gift om anteckningen ska lämnas till sökanden. För en verksamhetsutövare som är etable-
rad utanför Finland avfattas beslutet eller uppgiften om anteckningen på finska eller
svenska. Verksamhetsutövaren ska vid behov ges en översättning till engelska av beslutet
eller anteckningen. Verksamheten får inte inledas förrän närings-, trafik- och miljöcentra-
len har godkänt verksamheten för anteckning eller antecknat verksamheten i registret. Ett
beslut om godkännande och en anteckning om ömsesidigt erkännande gäller tills vidare
eller för viss tid. En anteckning om ömsesidigt erkännande görs för viss tid, om registre-
ringen i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har gjorts för viss
tid.

I beslutet kan det meddelas villkor för hur förutsättningarna för godkännande enligt
95 § ska uppfyllas, om bokföringen över avfall, om skyldigheten att lämna myndigheterna
upplysningar som behövs för tillsynen och i fråga om andra åtgärder som behövs för att
verksamheten ska kunna övervakas. Genom villkoren kan verksamheten vid behov be-
gränsas så att den endast gäller avfall av en viss typ eller beskaffenhet. Närmare bestäm-
melser om beslutets innehåll får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska i avfallshanteringsregistret anteckna de väsent-
liga uppgifterna i ansökningar, beslut och anteckningar om ömsesidigt erkännande. Om
verksamheten bedrivs inom två eller flera närings-, trafik- och miljöcentralers verksam-
hetsområden, ska de övriga närings-, trafik- och miljöcentralerna i fråga underrättas om
meddelandet av beslutet eller införandet av anteckningen.
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97 §

Ändring av beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret

Om en verksamhet som godkänts för anteckning i avfallshanteringsregistret eller an-
tecknats i registret på basis av ömsesidigt erkännande förändras väsentligt eller upphör,
ska närings-, trafik- och miljöcentralen utan dröjsmål underrättas om saken och vid behov
ska en ny ansökan göras eller ett intyg enligt 95 a § och andra uppgifter som avses i den
paragrafen lämnas in. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska anteckna de förändrade
uppgifterna i avfallshanteringsregistret och vid behov ändra beslutet om godkännande på
motsvarande sätt. Om verksamheten upphör, ska verksamhetsutövarens uppgifter avföras
ur avfallshanteringsregistret.

Ett beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret eller en anteck-
ning som gjorts på basis av ömsesidigt erkännande kan ändras på initiativ av närings-, tra-
fik- och miljöcentralen, om omständigheterna har förändrats väsentligt eller om grunderna
för godkännandet senare konstateras ha varit väsentligt annorlunda än vad som förutsatts
när beslutet meddelades.

98 §

Utdrag ur avfallshanteringsregistret

Till ett beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret ska fogas ett
utdrag över de uppgifter som antecknats i registret. Ett utdrag över de uppgifter som an-
tecknats i avfallshanteringsregistret ska också ges i fråga om anteckning av ömsesidigt er-
kännande. En verksamhetsutövare som är etablerad utanför Finland ska vid behov ges en
översättning till engelska av utdraget. I utdraget ska det antecknas när utdraget senast ska
kontrolleras. En transportör vars verksamhet har godkänts för anteckning eller antecknats
i registret ska medföra utdraget under transport och på begäran visa upp det för tillsyns-
myndigheterna och polisen. Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska ingå i utdra-
get får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska till den som bedriver en verksamhet som god-
känts för anteckning eller antecknats i avfallshanteringsregistret ge ett utdrag för kontroll
under det kalenderår då det gått tre år sedan verksamheten godkändes för anteckning eller
antecknades i registret eller, om ändringar i verksamheten har skett, den senaste ändringen
godkändes för anteckning i registret. Verksamhetsutövaren ska inom en skälig tid som
anges i begäran om kontroll av utdraget besvara begäran och meddela ändringar i uppgif-
terna.

99 §

Återkallande och upphörande av ett godkännande för anteckning eller av en anteckning i 
avfallshanteringsregistret

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan återkalla ett godkännande för anteckning eller
en anteckning i avfallshanteringsregistret, om

1) de i 95 § angivna förutsättningarna för godkännande inte längre kan uppfyllas ge-
nom att beslutet ändras i enlighet med 97 §,

2) verksamhetsutövaren inte längre är tillförlitlig på det sätt som avses i 95 § 2 mom.,
och grunden för att verksamhetsutövaren inte anses vara tillförlitlig är av väsentlig och all-
varlig art och verksamhetsutövaren inte har avhjälpt missförhållandet trots föreläggande
från myndigheten,

3) verksamhetsutövaren har gett felaktiga uppgifter som inverkat väsentligt på förut-
sättningarna för godkännande eller anteckning, eller
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4) verksamhetsutövaren i sin näringsverksamhet upprepade gånger har visat uppenbar
likgiltighet för bestämmelserna i denna lag eller upprepade gånger har brutit mot bestäm-
melserna i ett beslut trots en skriftlig anmärkning från myndigheten och verksamheten or-
sakar fara eller skada för hälsan eller miljön.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska besluta att ett godkännande för anteckning eller
en anteckning i avfallshanteringsregistret upphör att gälla, om verksamhetsutövaren inte
besvarar den begäran om kontroll av utdraget som avses i 98 § 2 mom. Verksamhetsutö-
varen ska ges tillfälle att bli hörd innan godkännandet eller anteckningen återkallas eller
upphör att gälla. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska ur avfallshanteringsregistret av-
föra uppgifterna om en verksamhetsutövare vars godkännande för anteckning eller anteck-
ning återkallas eller upphör att gälla.

100 §

Anmälan om insamlingsverksamhet till avfallshanteringsregistret

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Anmälan ska innehålla för anteckning av verksamheten i avfallshanteringsregistret be-

hövliga uppgifter om verksamhetsutövaren och verksamheten, såsom uppgifter om det av-
fall som avses bli insamlat, sopkärlen och var mottagningsplatserna ligger samt uppgifter
om åtgärder i syfte att förebygga olägenheter för hälsan eller miljön. Verksamhetsutöva-
ren ska utan dröjsmål meddela den kommunala miljövårdsmyndigheten om de anmälda
uppgifterna ändras väsentligt eller om verksamheten upphör. Närmare bestämmelser om
innehållet i anmälan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten ska i avfallshanteringsregistret i enlighet med
142 § anteckna de uppgifter som ingår i anmälan och underrätta anmälaren om anteck-
ningen i registret. Om verksamheten upphör, ska den kommunala miljövårdsmyndigheten
avföra anteckningen och underrätta den som gjorde anmälan om att anteckningen har av-
förts.

101 §

Ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Sökanden och den verksamhet som sökanden bedriver ska specificeras i ansökan. An-

sökan ska innehålla de uppgifter om mottagningen och informationen om denna, återan-
vändningen, återvinningen och den övriga avfallshanteringen av kasserade produkter som
behövs för behandling av ansökan och för bedömning av om verksamheten är ändamål-
senlig. De som producerar elektriska och elektroniska produkter som används i hushåll ska
dessutom redogöra för den säkerhet som avses i 61 §. I de ansökningar som producentsam-
manslutningar och de som svarar för retursystem för dryckesförpackningar lämnar in ska
behövliga uppgifter om avtal, stadgar och andra handlingar ges för att det ska kunna be-
dömas om verksamheten uppfyller de krav som föreskrivs i denna lag. Det behöriga om-
bud som avses i 66 b § ska i sin ansökan dessutom lämna uppgifter om fullmaktsgivaren
och om de producenter som annars skulle svara för producentansvarsskyldigheterna i frå-
ga om de produkter som fullmakten gäller.

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

105 §

Anmälan av producenter eller medlemmar till producentregistret

För anteckning i producentregistret godkända producentsammanslutningar och ansva-
riga för ett retursystem för dryckesförpackningar ska till producentregistret anmäla de pro-
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ducenter och medlemmar, vilkas skyldigheter enligt denna lag producentsammanslutning-
en eller den ansvarige för retursystemet sörjer för. I fråga om behöriga ombud ska dessut-
om uppges fullmaktsgivaren och den producent som annars skulle svara för producentans-
varsskyldigheten i fråga om de produkter som fullmakten gäller. Om uppgifterna föränd-
ras ska också detta anmälas till registret. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland
ska anteckna uppgifterna i producentregistret och underrätta anmälaren om anteckningar-
na. Närmare bestämmelser om innehållet i anmälan får utfärdas genom förordning av
statsrådet.

121 b §

Lämnande av uppgifter i transportdokument till registret

Den avfallsinnehavare som har upprättat transportdokumentet, eller avfallstransportö-
ren vid avhämtning från hushåll, ska se till att uppgifterna i transportdokumentet lämnas
till det register som avses i 142 § 1 mom. 4 punkten. Uppgifterna ska lämnas utan obefogat
dröjsmål via det tekniska gränssnittet. Uppgifterna i transportdokument på papper ska
lämnas in till registret i e-tjänsten inom tre månader från det att transporten avslutats. Upp-
gifterna kan också lämnas på något annat sätt som särskilt överenskommits med register-
föraren, om det inte är möjligt att lämna uppgifterna via e-tjänsten. Avfallsinnehavaren,
eller när avfall avhämtas från hushåll avfallstransportören, ansvarar för riktigheten av de
uppgifter som denna har lämnat.

Närmare bestämmelser om vilka uppgifter som ska meddelas till registret får utfärdas
genom förordning av statsrådet.

122 §

Rätt att få uppgifter

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Närings-, trafik- och miljöcentralen har trots sekretessbestämmelserna rätt att av andra

myndigheter och dem som sköter offentliga uppdrag avgiftsfritt få sådana uppgifter om
fullgörandet av registrerings-, anmälnings- och betalningsskyldigheter i anslutning till
verksamhetsutövarens skatter, lagstadgade pensions-, olycksfalls- eller arbetslöshetsför-
säkringsavgifter och av Tullen uttagna avgifter och sådana uppgifter om verksamhet och
ekonomi som är nödvändiga för att utreda tillförlitligheten enligt 95 § 2 mom. samt av
Transport- och kommunikationsverket uppgifter om trafiktillstånd som avses i 95 § 1 mom.
4 punkten.

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

131 §

Försummelseavgift

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Skyldig att betala försummelseavgift är också

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
2) en avfallstransportör eller avfallsmäklare som försummar skyldigheten enligt 94 §

att göra en ansökan om godkännande av verksamheten för anteckning i avfallshanterings-
registret eller skyldigheten enligt 95 a § att lämna ett intyg för anteckning i avfallshante-
ringsregistret,

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
5) den som försummar skyldigheten enligt 121 § att upprätta ett transportdokument,

skyldigheten enligt 121 a § att se till att transportdokumentet medföljer avfallstransporten
6



494/2022  
eller att bekräfta att avfallet tagits emot eller skyldigheten enligt 121 b § att lämna uppgif-
terna i transportdokumentet till det register som avses i 142 § 1 mom. 4 punkten,

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

137 §

Överklagande

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Besvär över närings-, trafik- och miljöcentralens beslut anförs hos den förvaltnings-

domstol inom vars domkrets huvuddelen av den berörda verksamheten bedrivs, utom när
det gäller beslut som fattats med stöd av 96, 97 eller 99 § eller sådana beslut med anled-
ning av förseelser och försummelser av i nämnda paragrafer avsedda skyldigheter som av-
ses i 126 eller 133 §. Besvär över beslut som Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydös-
tra Finland har fattat med stöd av 96, 97 eller 99 § och som gäller en verksamhetsutövare
som är etablerad utanför Finland anförs hos Östra Finlands förvaltningsdomstol. Besvär
över beslut som Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland har fattat med stöd av 103,
106, 107, 126, 128 eller 133 § anförs hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den
person eller den sammanslutning som beslutet i huvudsak gäller har sin hemkommun res-
pektive hemort. Besvär över ett beslut som regionförvaltningsverket har fattat med stöd av
7 § 2 mom. anförs hos Vasa förvaltningsdomstol.

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

142 §

Avfallshanteringsregistren och producentregistret

Personuppgiftsansvariga för avfallshanteringsregistren och producentregistret är Fin-
lands miljöcentral och närings-, trafik- och miljöcentralerna enligt följande:

1) Finlands miljöcentral för register med uppgifter om anmälningar om internationella
avfallstransporter och ansökningar om förhandsgodkännande och om de beslut som fattats
med anledning av dem samt om bokföringsuppgifter som avses i 117 c §,

2) närings-, trafik- och miljöcentralerna för ett avfallshanteringsregister med uppgifter
om ansökningar som avses i 94 § och de beslut som fattats med anledning av dem och om
anmälningar som avses i 100 §, och är gemensamt personuppgiftsansvariga för registret,

3) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland för ett producentregister med upp-
gifter om ansökningar som avses i 101 § och de beslut som fattats med anledning av dem
och om anmälningar som avses i 105 §,

4) Finlands miljöcentral för ett register med uppgifter om de transportdokument som
avses i 121 §.

Varje närings-, trafik- och miljöcentral svarar för den personuppgiftsansvariges skyl-
digheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fy-
siska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförord-
ning) och för att den registrerades rättigheter tillgodoses i fråga om de uppgifter som cen-
tralen fört in i avfallshanteringsregistret. Den personuppgiftsansvarige svarar för driften
och utvecklingen av sitt register, med undantag av avfallshanteringsregistret, för vars drift
och utveckling Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland ansvarar. De regis-
ter som avses i 1 mom. 2–4 punkten utvecklas i samarbete med miljöministeriet.

Finlands miljöcentral, närings-, trafik- och miljöcentralen och den kommunala miljö-
vårdsmyndigheten ska för sin del se till att verksamhetsutövarens namn och kontaktupp-
gifter, företags- och organisationsnummer och andra väsentliga uppgifter som anmäls till
dem för godkännande eller anteckning i ett register förs in i de register som avses i 1 mom.
Den kommunala miljövårdsmyndigheten svarar för att de uppgifter myndigheten anteck-
7
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nar i avfallshanteringsregistret är korrekta och uppdaterade. Närmare bestämmelser om
väsentliga uppgifter som ska antecknas i registren får utfärdas genom förordning av stats-
rådet.

Uppgifterna i registren används för tillsyn över efterlevnaden av denna lag, för ordnan-
de, utveckling och planering av avfallshanteringen, för uppföljning och rapportering av
avfallsuppgifter samt för forskning och statistikföring. Registren är en del av det datasys-
tem för miljövårdsinformation som avses i 222 § i miljöskyddslagen.

142 a §

Informationstjänst för avfallshanteringsregistret

Finlands miljöcentral ska i datanätet förvalta en informationstjänst vars syfte är att för-
medla uppgifter om avfallstransportörer och avfallsmäklare som godkänts för anteckning
eller antecknats i det avfallshanteringsregister som avses i 142 § 1 mom. 2 punkten samt
om deras verksamhet.

Informationstjänsten ska innehålla följande uppdaterade uppgifter:
1) avfallstransportörens eller avfallsmäklarens namn samt företags- och organisations-

nummer eller en motsvarande beteckning,
2) den verksamhet som bedrivs,
3) hemort eller, om hemorten inte är i Finland, placeringsstaten samt det huvudsakliga

verksamhetsområdet och övriga verksamhetsområden,
4) de avfallskategorier inklusive koder som godkännandet eller anteckningen gäller.
I informationstjänsten ska information kunna sökas endast som enskilda sökningar med

de uppgifter som avses i 2 mom. som sökkriterium, dock så att med de uppgifter som avses
i 2 och 3 punkten kan information sökas endast tillsammans med en avfallskategori. I in-
formationstjänsten får det trots vad som föreskrivs i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet
i myndigheternas verksamhet i fråga om fysiska personer offentliggöras uppgifter om
namn och företags- och organisationsnummer eller motsvarande beteckning samt uppgif-
ter om hemort eller placeringsstat.

142 b §

Informationstjänst för producentregistret

Finlands miljöcentral ska i datanätet förvalta en informationstjänst vars syfte är att för-
medla uppgifter om producenter, producentsammanslutningar, behöriga ombud och med-
lemmar i producentsammanslutningar som har godkänts för anteckning i det producentre-
gister som avses i 142 § 1 mom. 3 punkten samt uppgifter om skötseln av producentans-
varet.

Informationstjänsten ska innehålla följande uppdaterade uppgifter:
1) producentens och producentsammanslutningens namn samt företags- och organisa-

tionsnummer eller motsvarande beteckning,
2) de uppgifter som avses i 1 punkten om ett i Finland etablerat behörigt ombud som

har utsetts i enlighet med 66 a § 2 eller 3 mom. av den som förvaltar en näthandelsplatt-
form, en i en annan stat etablerad aktör som genom distansförsäljning säljer produkter till
Finland eller någon annan aktör som motsvarar producenten,

3) de uppgifter som avses i 1 punkten om den producent i vars ställe det behöriga om-
bud som avses i 2 punkten sköter producentansvarsskyldigheterna samt uppgift om full-
maktsgivaren,

4) producentens producentansvarsområden specificerade enligt produktgrupp och, i
mån av möjlighet, enligt materialgrupp, produktkategori eller produkttyp och de produ-
centsammanslutningar som producenten har anslutit sig till,
8
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5) producentsammanslutningarna specificerade enligt produktgrupp och i mån av möj-
lighet enligt materialgrupp, produktkategori eller produkttyp,

6) uppgifter om de producenter som hör till producentsammanslutningen.
I informationstjänsten ska information kunna sökas med hjälp av producentens, produ-

centsammanslutningens eller det behöriga ombudets namn, företags- och organisations-
nummer eller motsvarande beteckning samt producentansvarsområde som sökkriterium. I
informationstjänsten får det trots vad som föreskrivs i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet
i myndigheternas verksamhet i fråga om fysiska personer offentliggöras uppgifter om
namn och företags- och organisationsnummer eller motsvarande beteckning.

143 §

Register över avfallstransporter och behandling av bioavfall på fastigheter

Den kommunala avfallshanteringsmyndigheten ska föra ett register där de uppgifter
som avses i 39 § 2 mom. och 41 a § 2 mom. antecknas och vara personuppgiftsansvarig
för registret. Personuppgifter som i fråga om transporter antecknats i registret ska bevaras
i fem år från det att anteckningen gjordes. Personuppgifter som antecknats i registret och
som gäller behandling av bioavfall på en fastighet ska bevaras i fem år efter det att det
meddelats att behandlingen har avslutats.

Den kommunala avfallshanteringsmyndigheten ska för uppföljningen och rapporte-
ringen av avfallshanteringen på begäran i redigerbar elektronisk form lämna andra än se-
kretessbelagda uppgifter som förts in i registret till de uppföljnings- och rapporteringsan-
svariga statliga myndigheter som avses i 22 § och till de expertmyndigheter och sakkun-
niginrättningar som avses i 27 §.

Den kommunala avfallshanteringsmyndigheten ska ur det register som avses i 1 mom.
på begäran lämna ett i 43 § avsett kommunägt bolag till vilket kommunen har överfört en
serviceuppgift inom avfallshanteringen andra än sekretessbelagda uppgifter som är nöd-
vändiga för ordnande av fastighetsvis avfallstransport. Den kommunala avfallshanterings-
myndigheten ska ge producentsammanslutningen för förpackningsproducenter andra än
sekretessbelagda uppgifter om transport av förpackningsavfall som är nödvändiga för ord-
nande av en separat insamling enligt 49 c § 2 mom., om den medling som avses i den pa-
ragrafen avslutas utan resultat. Uppgifterna ska lämnas senast sex månader efter det att
medlingen har avslutats och senast två månader innan producenternas skyldighet att samla
in avfall separat börjar. Informationen ska lämnas i redigerbar elektronisk form.

143 a §

Dataplattformen för avfall och biflöden

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Motiva Oy förvaltar dataplattformen för avfall och biflöden och svarar i samarbete med

miljöministeriet för utvecklingen av plattformens innehåll och funktion. Motiva Oy är per-
sonuppgiftsansvarig för registret.

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

143 b §

Rätt att få uppgifter ur avfallshanteringsregistren och producentregistret och från 
dataplattformen för avfall och biflöden

Den tillsynsmyndighet som avses i 24 §, Finlands miljöcentral och miljöministeriet har
trots sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt ur de register som avses i 142 § få de
uppgifter som är nödvändiga för tillsynen över efterlevnaden av denna lag, för uppfölj-
9



494/2022  
ning, rapportering och forskning i fråga om avfallsuppgifter, för utveckling och planering
av avfallshanteringen eller för skötseln av andra uppgifter som föreskrivs i denna lag.

Tullen har trots sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt ur det register över interna-
tionella avfallstransporter som avses i 142 § 1 mom. 1 punkten få de uppgifter som är nöd-
vändiga för tillsynen över efterlevnaden av denna lag.

Den kommunala avfallshanteringsmyndigheten har trots sekretessbestämmelserna rätt
att avgiftsfritt ur det i 142 § 1 mom. 4 punkten avsedda register som innehåller uppgifter
som hänför sig till transportdokument och det avfallshanteringsregister som avses i 2 punk-
ten i det momentet få de uppgifter som är nödvändiga för ordnandet av avfallshanteringen
och uppföljningen av den. Den som har upprättat ett transportdokument som avses i 121 §,
avfallstransportören och avfallsmottagaren har dessutom rätt att trots sekretessbestämmel-
serna ur det i 142 § 1 mom. 4 punkten avsedda register som innehåller uppgifter som hänför
sig till transportdokument få uppgifter om de avfallstransporter i vilka verksamhetsutöva-
ren i fråga har deltagit.

Den kommunala avfallshanteringsmyndigheten, de tillsynsmyndigheter som avses i
24 § och Konkurrens- och konsumentverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att av-
giftsfritt från den dataplattform för avfall och biflöden som avses i 143 a § få sådana vä-
sentliga uppgifter som avses i 33 § 3 och 4 mom. och andra uppgifter i anslutning till kom-
munal avfallshantering i andra hand som är nödvändiga för skötseln av deras i lag före-
skrivna uppgifter.

————
Denna lag träder i kraft den 1 september 2022. Bestämmelserna i 22 § 5 mom., 39 §

2 mom., 94 § 2 mom., 95, 95 a och 96–99 §, 122 § 2 mom., 131 § 2 mom. 2 och 5 punkten,
137 § 2 mom. samt 142 a och 142 b § träder dock i kraft den 1 januari 2023.

Om verksamheten är godkänd för anteckning i avfallshanteringsregistret den 1 januari
2023, ska verksamhetsutövaren lämna in en ansökan enligt 94 § om godkännande av verk-
samheten för anteckning i avfallshanteringsregistret senast den 31 december 2025. Ansö-
kan ska dock göras senast när utdraget enligt 98 § ska kontrolleras. Närings-, trafik- och
miljöcentralen ska i samband med behandlingen av ansökan frisläppa den säkerhet som
när denna lag trädde i kraft krävdes av avfallstransportören eller avfallsmäklaren med stöd
av den då gällande 95 § 1 mom. 4 punkten.

En avfallstransportör eller avfallsmäklare som är etablerad utanför Finland och som så-
som godkänd för anteckning eller annars är antecknad i avfallshanteringsregistret den 1
januari 2023 ska göra en ansökan enligt 94 § i denna lag eller lämna in ett intyg enligt
95 a § för godkännande för anteckning eller för anteckning av verksamheten i avfallshan-
teringsregistret senast den 31 december 2024. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska i
samband med behandlingen av ansökan frisläppa den säkerhet som när denna lag trädde i
kraft krävdes av avfallstransportören eller avfallsmäklaren med stöd av den då gällande
95 § 1 mom. 4 punkten.

Åbo och Helsingfors den 22 juni 2022
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