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19/2017

Lag
om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i miljöskyddslagen (527/2014) 154 § 4 punkten,
ändras 156, 157 och 238 § samt
fogas till lagen nya 154 a, 154 b, 156 a—156 d och 157 a § som följer:

154 a §

Belastningstal för glesbebyggelse

Belastningstalet för glesbebyggelse utvisar den genomsnittliga belastning i fråga om or-
ganisk materia, fosfor och kväve i gram per dygn som obehandlat hushållsavloppsvatten
orsakar per invånare. Talet är specifikt för varje belastningstyp och grundar sig på belast-
ningens ursprung för varje belastningstyp.

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om belastningstalet
för glesbebyggelse specificerat enligt belastningens ursprung och olika belastningstyper.

154 b § 

Reningskrav på basnivå

Hushållsavloppsvatten ska renas så att belastningen på miljön minskar i fråga om orga-
nisk materia med minst 80 procent, totalfosfor med minst 70 procent och totalkväve med
minst 30 procent jämfört med den belastning genom obehandlat avloppsvatten som anges
med hjälp av belastningstalet för glesbebyggelse (reningskrav på basnivå).

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om grunderna för
dimensionering av reningskravet på basnivå för hushållsavloppsvatten och om metoder
för att uppfylla kravet. 

156 § 

System för behandling av hushållsavloppsvatten 

Ägaren till en fastighet ska se till att det på fastigheten finns ett för behandling av hus-
hållsavloppsvatten lämpligt system för behandling av avloppsvatten. Vid bedömningen av
behandlingssystemets lämplighet beaktas den belastning som obehandlat avloppsvatten
ger upphov till vid användning av fastigheten, risken för förorening av miljön och egen-
skaperna hos andra avloppsvattensystem, fastighetens läge i närheten av ett vattendrag el-
ler havet eller ett för vattenförsörjning använt eller lämpligt grundvattenområde samt an-
dra miljöförhållanden.

Behandlingssystemet för avloppsvatten på en fastighet ska planeras, konstrueras och
underhållas så att reningskravet på basnivå uppfylls.
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Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om planering, an-
vändning och underhåll av avloppsvattensystem.

156 a § 

Genomförande av reningskrav på basnivå på stränder och grundvattenområden 

Ägaren till en fastighet ska se till att ett system för behandling av avloppsvatten som
baserar sig på de krav vid byggnadstidpunkten som gällde före 2004 eller på ett bygglov
som beviljats före 2004 och som är beläget på ett område på högst 100 meters avstånd från
ett vattendrag eller från havet eller på ett för vattenförsörjning använt eller lämpligt grund-
vattenområde uppfyller reningskravet på basnivå. Avståndet ska bestämmas från strand-
linjen enligt medelvattenstånd till väggen på den närmaste byggnad där hushållsavlopps-
vatten bildas. 

156 b §

Genomförande av reningskrav på basnivå på andra områden

Ägaren till en fastighet ska se till att reningskravet på basnivå iakttas vid reparation och
ändring av ett sådant system enligt 156 a § för behandling av avloppsvatten som är beläget
på andra än i den paragrafen avsedda områden, då det på fastigheten

1) byggs en vattenklosett eller görs sådana tillståndspliktiga reparationer eller ändring-
ar som gäller vatten- och avloppsanläggningar så att systemet förnyas eller repareras i dess
helhet, eller

2) görs sådana reparationer och ändringar som kan jämföras med uppförande av en
byggnad och som kräver bygglov.

På en i 1 mom. avsedd fastighet ska det också ses till att fastigheten underhålls så att
reningskravet på basnivå uppfylls också efter att åtgärderna utförts. 

156 c §

Strängare reningskrav än krav på basnivå

Oberoende av bestämmelserna i 154 b, 156, 156 a och 156 b § ska fastighetens avlopps-
vattensystem uppfylla strängare krav än reningskrav på basnivå, om det någon annanstans
i lag föreskrivs eller med stöd av lag bestäms eller föreskrivs om sådana krav. 

I de kommunala miljöskyddsföreskrifterna får med stöd av 202 § meddelas strängare
krav än reningskrav på basnivå om detta är nödvändigt med hänsyn till de lokala miljöför-
hållandena. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om den vägledande reningsnivå
som ska nås genom rening av hushållsavloppsvatten i det fall att de kommunala miljö-
skyddsföreskrifterna innehåller strängare krav än reningskrav på basnivå. 

156 d §

Avvikelse från kraven på behandling av hushållsavloppsvatten

Kommunens behöriga myndighet får på ansökan bevilja tillstånd att avvika från re-
ningskraven på basnivå på områden enligt 156 a § för högst fem år i sänder. 

En förutsättning för tillstånd att avvika från kraven är att belastningen på miljön med
hänsyn till användningen av fastigheten ska anses vara anmärkningsvärt obetydlig jämfört
med den belastning som obehandlat avloppsvatten ger upphov till eller att de åtgärder som
krävs för att förbättra behandlingssystemet bedömda som en helhet är oskäliga för fastig-
hetsinnehavaren på grund av de höga kostnaderna och de tekniska kraven. Vid bedöm-
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ningen av huruvida åtgärderna är oskäliga för innehavaren av en fastighet ska hänsyn tas
till

1) fastighetens läge på ett område som ska anslutas till ett avloppsnät,
2) hög ålder hos innehavaren av fastigheten och övriga personer som är stadigvarande

bosatta på fastigheten samt andra motsvarande särskilda faktorer i deras livssituation,
3) långvarig arbetslöshet eller sjukdom hos innehavaren av fastigheten eller något an-

nat jämförbart socialt hinder för betalning.
Ett beviljat tillstånd förfaller om användningen av fastigheten ändras så att belastningen

ökar eller fastigheten byter ägare eller innehavare. 

157 § 

Redogörelse för hushållsavloppsvattensystem och bruks- och underhållsanvisningar

Ägaren till en fastighet ska se till att det för bedömning av den belastning som avlopps-
vatten orsakar miljön finns en redogörelse för hushållsavloppsvattensystemet och bruks-
och underhållsanvisningar för systemet. Dessa ska på begäran visas upp för tillsynsmyn-
digheten. Redogörelsen ska innehålla en beskrivning av hur avloppsvattnen från fastighe-
ten behandlas och en bedömning av miljöbelastningen och hur reningskraven uppfylls
samt innehålla andra väsentliga uppgifter om systemet. Bruks- och underhållsanvisning-
arna ska innehålla behövliga uppgifter för en ändamålsenlig användning och ett ändamål-
senligt underhåll av avloppsvattensystemet och systemet för behandling av avloppsvatten. 

Om det över avloppsvattensystemet har gjorts upp en sådan plan som avses i 157 a §
behöver det inte finnas någon redogörelse enligt 1 mom. 

Bestämmelser om bruks- och underhållsanvisningar för fastighetsspecifika avloppsvat-
tensystem finns dessutom i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och utfärdas
med stöd av den.

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om innehållet i re-
dogörelsen för avloppsvattensystem och i bruks- och underhållsanvisningarna. 

157 a §

Plan för avloppsvattensystem 

Ägaren till en fastighet ska se till att det görs upp en plan för hushållsavloppsvattensys-
temet, då ett system konstrueras eller ett befintligt systems funktion effektiviseras.

En plan för avloppsvattensystemet ska fogas till en tillståndsansökan enligt markan-
vändnings- och bygglagen.

Planen ska innehålla på tillräckliga utgångsvärden baserade uppgifter om dimensione-
ring, struktur och funktionsprinciper hos systemet för behandling av avloppsvatten, en
uppskattning av det behandlingsresultat som ska uppnås och avloppsvattnets miljöbelast-
ning samt andra behövliga uppgifter för konstruktion, användning och övervakning av
systemet.

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om innehållet i pla-
ner för avloppsvattensystem. 

238 §

Fastigheters avloppssystem

Behandlingskraven enligt 154 b § tillämpas inte på funktionsdugliga avloppsvattensys-
tem som den 9 mars 2011 varit i bruk på fastigheter som är belägna på ett område enligt
156 a eller 156 b § och där en eller flera stadigvarande bosatta innehavare har fyllt 68 år
senast detta datum, om hushållsavloppsvattnet från fastigheten inte medför risk för föro-
rening av miljön.

————
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Denna lag träder i kraft den 3 april 2017. 
Ett system för behandling av avloppsvatten som konstruerats i enlighet med de krav vid

byggnadstidpunkten som gällde före 2004 eller på ett bygglov som beviljats före 2004 och
som är beläget på ett område enligt 156 a § ska uppfylla kraven enligt 154 b § i denna lag
senast den 31 oktober 2019. 

Helsingfors den 13 januari 2017
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