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Lag
om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i miljöskyddslagen (527/2014) 24, 26, 152 och 183 §, sådana de lyder, 24, 26

och 183 § i lag 1063/2017 och 152 § i lag 327/2016, som följer:

24§

Övriga tillsynsmyndigheter

Säkerhets- och kemikalieverket övervakar tillsammans med de allmänna tillsynsmyn-
digheter som avses i 23 § 1 mom. efterlevnaden av en med stöd av 216 § 2 mom. utfärdad
statsrådsförordning om produkter som innehåller organiska lösningsmedel.

De tillsynsmyndigheter som avses i konsumentsäkerhetslagen och arbetarskyddsmyn-
digheten övervakar inom sitt behörighetsområde efterlevnaden av statsrådsförordningar
som utfärdats med stöd av 217 § 2 mom. De kommunala hälsoskyddsmyndigheterna, de i
konsumentsäkerhetslagen avsedda tillsynsmyndigheterna och livsmedelstillsynsmyndig-
heterna övervakar inom sitt behörighetsområde efterlevnaden av statsrådsförordningar
som utfärdats med stöd av bestämmelserna i 17 kap.

Transport- och kommunikationsverket är den marknadskontrollmyndighet som avses i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 om krav för utsläppsgränser
vad gäller gas- och partikelformiga föroreningar samt typgodkännande av förbrännings-
motorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, om
ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) nr 167/2013 samt om ändring och
upphävande av direktiv 97/68/EG, nedan förordningen om typgodkännande av förbrän-
ningsmotorer.

Tullen och Gränsbevakningsväsendet övervakar, vardera inom sitt behörighetsområde,
efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

26§

Myndigheter och inrättningar vid typgodkännande

Transport- och kommunikationsverket är godkännandemyndighet vid typgodkännande
enligt förordningen om typgodkännande av förbränningsmotorer.

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på personer som är anställda
vid en teknisk tjänst utsedd av godkännandemyndigheten, när de sköter uppgifter enligt
denna lag och enligt förordningen om typgodkännande av förbränningsmotorer. Bestäm-
melser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).
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152§

Hur bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning utarbetas

Bullerutredningen och handlingsplanen för bullerbekämpning utarbetas av Trafik-
ledsverket i fråga om landsvägar och järnvägar, av flygplatsoperatören i fråga om en flyg-
plats, av trafikområdeshållaren i fråga om andra trafikområden och i fråga om befolk-
ningskoncentrationer av den behöriga kommunen när det gäller andra platser än de ovan-
nämnda. Trafikledsverket och flygplatsoperatören ska lämna sin bullerutredning och
handlingsplan till den behöriga kommunen, som ska beakta dem när bullerutredningen
och handlingsplanen utarbetas för befolkningskoncentrationen.

När handlingsplanen för bullerbekämpning utarbetas ska utlåtande om utkastet till plan
begäras av kommunerna och de statliga tillsynsmyndigheterna, Transport- och kommuni-
kationsverket och flygplatsoperatören och av andra som anges genom förordning av stats-
rådet. Alla andra ska i tillräckligt god tid ges tillfälle att bekanta sig med utkastet till plan
och framföra sina åsikter om det. Tillfälle ges genom att information om ärendet lämnas i
en tidning med allmän spridning på orten och i det allmänna datanätet. Minst 30 dagar ska
reserveras för framförandet av åsikter.

Information om en färdig plan med tillhörande motivering samt om hur utlåtandena och
åsikterna har blivit beaktade ska lämnas med iakttagande av 2 mom.

Bullerutredningen och handlingsplanen för bullerbekämpning ska ses över åtminstone
vart femte år efter att de har utarbetats, varvid handlingsplanen och vid behov också bul-
lerutredningen ska göras om. Handlingsplanen ska vid behov även i övrigt ses över, om
det i området uppkommer en ny faktor som väsentligen inverkar på bullersituationen. Vad
som föreskrivs i 2 och 3 mom. om begäran om utlåtande och framförande av åsikter ska
också tillämpas på översyn av handlingsplanerna.

Bestämmelser om den tidpunkt före vilken bullerutredningen och handlingsplanen se-
nast ska göras utfärdas genom förordning av statsrådet.

183§

Förbud och förelägganden som gäller ämnen, kemikalier, preparat, produkter, 
anordningar och maskiner

Om det har skett en överträdelse av en statsrådsförordning som utfärdats med stöd av
216 § eller 217 § 2 mom. eller en överträdelse av förordningen om typgodkännande av
förbränningsmotorer, kan miljöministeriet

1) förbjuda tillverkaren, importören eller den som släpper ut varan i fråga på markna-
den eller den som utför underhåll på en anordning eller hanterar ett ämne att fortsätta sin
verksamhet,

2) förbjuda användning, tillverkning, saluföring, försäljning eller annan överlåtelse av
ett ämne, en kemikalie, ett preparat, en produkt, en anordning eller en maskin som strider
mot bestämmelserna,

3) förelägga den som brutit mot förordningen att se till att ämnet, kemikalien, prepara-
tet, produkten, anordningen eller maskinen fås att stämma överens med bestämmelserna
eller att annars fullgöra sin skyldighet,

4) förelägga den som brutit mot förordningen att helt eller delvis överlämna ämnet, ke-
mikalien, preparatet, produkten, anordningen eller maskinen för att på behörigt sätt be-
handlas som avfall.

Om ett ämne, en kemikalie, ett preparat, en produkt, en anordning eller en maskin som
avses i 1 mom. har släppts ut på marknaden, kan miljöministeriet förelägga den som brutit
mot förordningen att återkalla dem från marknaden.

Säkerhets- och kemikalieverket beslutar om förbud och förelägganden enligt 1 och
2 mom. när överträdelsen gäller efterlevnaden av en statsrådsförordning som utfärdats
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med stöd av 216 § och som gäller produkter som innehåller organiska lösningsmedel. Sä-
kerhets- och kemikalieverket beslutar om förbud och föreläggande också i de fall där över-
trädelsen gäller fullgörande av skyldigheter för certifiering av personer och verksamhets-
utövare enligt 159–163 § eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av dem eller
enligt F-gasförordningen, eller iakttagande av beslut om undantag enligt 218 § 2 mom.
Finlands miljöcentral beslutar om förbud och förelägganden i de fall där överträdelsen gäl-
ler efterlevnaden av ozonförordningen, en statsrådsförordning som utfärdats med stöd av
216 § för skydd av ozonskiktet eller en statsrådsförordning som utfärdats med stöd av
163 §. Finlands miljöcentral beslutar också om förbud och förelägganden i de fall som gäl-
ler efterlevnaden av F-gasförordningen till andra delar än när det gäller certifiering av per-
soner och verksamhetsutövare. Transport- och kommunikationsverket beslutar om förbud
och förelägganden i de fall där överträdelsen gäller efterlevnaden av förordningen om typ-
godkännande av förbränningsmotorer. Förbud mot användning av en enskild anordning
som strider mot bestämmelserna samt föreläggande att fullgöra underhållsskyldighet med-
delas dock av en allmän tillsynsmyndighet som avses i 23 § 1 mom.

————
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

Helsingfors den 23 november 2018
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