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Lag
om ändring av avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i avfallslagen (646/2011) 124, 144 och 145 §, av dem 124 § sådan den lyder i

lag 1518/2015, och
fogas till lagen en ny 144 a § som följer:

124 §

Inspektioner och tillsynsplaner

Den behöriga tillsynsmyndigheten ska med regelbundna intervaller och på lämpligt sätt
inspektera anläggningar och företag som bedriver verksamhet

1) där avfall behandlas i en anläggning eller yrkesmässigt,
2) där det uppkommer farligt avfall,
3) där avfall transporteras eller insamlas yrkesmässigt,
4) som avfallsmäklare,
5) med internationella avfallstransporter.
Tillsynsmyndigheten ska utarbeta en plan för inspektioner och annan tillsyn som avser

sådana verksamheter enligt 1 mom. som omfattar eller med fog kan antas omfatta interna-
tionella avfallstransporter. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska utarbeta en plan för
tillsynen över yrkesmässig transport och förmedling av avfall. Den kommunala miljövård-
smyndigheten ska utarbeta en plan för tillsynen över sådan yrkesmässig avfallsinsamling
som avses i 100 §. De planer som avses ovan och som myndigheten kan förena med ett i
168 § 4 mom. i miljöskyddslagen avsett tillsynsprogram ska vara baserade på en bedöm-
ning av de risker och miljökonsekvenser som avfallet och avfallshanteringen medför.

I de planer som avses i 2 mom. ska målen och prioriteringarna för inspektionerna, det
geografiska område som planen omfattar, planerade inspektioner och inspektionsfrek-
vens, de myndigheter som deltar i inspektionerna och formerna för samverkan mellan dem
samt övriga omständigheter som behövs för ett ändamålsenligt utförande av inspektioner-
na anges. Planen ska ses över minst vart tredje år och vid behov uppdateras. Bestämmelser
om innehållet i planerna för inspektioner och annan tillsyn och om verkställandet av in-
spektionerna finns dessutom i artikel 50 i avfallstransportförordningen.

Bestämmelser om inspektioner och annan tillsyn över verksamheter enligt 1 mom. 1
och 2 punkten som är miljötillståndspliktiga eller registreringspliktiga finns dessutom i
miljöskyddslagen.

Närmare bestämmelser om innehållet i inspektionsplanerna och utarbetandet av dem,
om riskbedömning samt om ordnandet av inspektioner och annan tillsynsverksamhet får
utfärdas genom förordning av statsrådet.
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144 §

Avgifter

Utöver vad som i lagen om grunderna för avgifter till staten föreskrivs om avgifter för
statliga myndigheters prestationer, får den statliga myndigheten ta ut avgift för

1) sådan periodisk inspektion av och annan regelbunden tillsyn över anläggningar och
företag som avses i 124 § och som baserar sig på planer som avses i 124 § 2 mom.,

2) inspektioner som behövs för tillsynen över att avfallstransportförordningen iakttas,
3) inspektioner och andra tillsynsåtgärder som behövs för meddelande av förbud eller

ålägganden som avses i 126–128 § och för kontroll av att förbuden eller åläggandena iakt-
tas.

Den kommunala myndigheten får ta ut avgift för
1) behandling av en anmälan eller ett annat ärende som avses i denna lag,
2) sådan periodisk inspektion och annan regelbunden tillsyn över anläggningar och fö-

retag som avses i 124 § och som baserar sig på planer som avses i 124 § 2 mom.,
3) inspektioner och andra tillsynsåtgärder som behövs för meddelande av förbud eller

ålägganden som avses i 75, 125 och 126 § och för kontroll av att förbuden eller åläggan-
dena iakttas.

Avgifter som kommunen tar ut får motsvara högst kommunens totala kostnader för pre-
stationen. Grunderna för avgifterna till kommunen anges närmare i en taxa som antas av
kommunen.

Avgift tas inte ut för behandlingen av ett ärende som inletts på initiativ av en myndighet
eller en part som orsakas olägenhet, om inte något annat följer av 1 eller 2 mom.

För behandling av ett ärende som har inletts på yrkande av någon annan än en myndig-
het eller en part som orsakas olägenhet får avgift tas ut hos den som inlett ärendet, om det
ska anses uppenbart att ärendet har väckts utan grund.

144 a §

Avgifter för tillsyn över mikroföretag

Trots vad som föreskrivs i 144 § ska de avgifter som avses i 144 § 1 och 2 mom. i denna
lag och som tas ut hos fysiska personer som inte bedriver ekonomisk verksamhet och hos
mikroföretag som aves i 206 § 2 och 3 mom. i miljöskyddslagen vara skäliga med beak-
tande av verksamhetens omfattning och natur. På avgifter som tas ut hos mikroföretag til-
lämpas dessutom vad som föreskrivs i 206 § 4 mom. i den lagen. Avgift tas inte ut hos fy-
siska personer som inte bedriver ekonomisk verksamhet för ansökningar som enbart gäller
jämkning av en avgift enligt denna lag.

145 §

Indrivning av kostnader och avgifter

Kommunal avfallsavgift och avgift enligt 144 § 1 och 2 mom. samt kostnader enligt
123 § 4 mom. och artikel 29 i avfallstransportförordningen är direkt utsökbara. Bestäm-
melser om indrivningen av dem finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter
(706/2007).

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
Planer enligt 124 § 2 mom. som gäller tillsynen över yrkesmässig transport eller för-

medling eller insamling av avfall ska utarbetas senast den 30 juni 2018.
På de avgifter som avses i 144 § för vilka avgiftsgrunden har uppkommit före lagens

ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
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