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Lag
om ändring av 40 och 48 § i räddningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i räddningslagen (379/2011) 40 § 1 mom. och 48 §, sådana de lyder, 40 §

1 mom. i lag 1353/2018 och den finska språkdräkten i 48 § sådan den lyder delvis ändrad
i lagarna 1171/2016 och 1353/2018 och den svenska språkdräkten i 48 § sådan den lyder
delvis ändrad i lag 1171/2016, som följer:

40 §

Efterröjning och efterbevakning samt efterbehandling

Den som äger objektet är skyldig att svara för efterröjning och efterbevakning efter en
eldsvåda eller någon annan olycka när situationen inte längre kräver åtgärder från rädd-
ningsverkets sida. Om inte något annat anges i någon annan lag, är den som äger objektet
dessutom skyldig att svara för efterröjning och efterbevakning efter en nödsituation med
strålrisk samt för att begränsa exponering i en nödsituation med strålrisk när situationen
inte längre kräver åtgärder från räddningsverkets sida. Tidpunkten för när räddningsverk-
samheten avslutas avgörs av räddningsledaren. Utöver vad som föreskrivs i 34 § 4 mom.,
ska vid oljeskador den myndighet som svarar för efterbehandlingen av oljeskador och vid
nödsituationer med strålrisk Strålsäkerhetscentralen underrättas om avslutande av rädd-
ningsverksamheten.

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

48 §

Extern räddningsplan för objekt som medför särskild risk

För en eventuell olycka ska räddningsverket göra upp en extern räddningsplan i samar-
bete med den berörda verksamhetsidkaren för områden där det finns

1) en kärnanläggning som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten i kärnenergilagen (990/1987),
2) en produktionsanläggning för vilken verksamhetsidkaren ska utarbeta en säkerhets-

rapport enligt 30 § 1 mom. eller 62 § 1 mom. i lagen om säkerhet vid hantering av farliga
kemikalier och explosiva varor,

3) en sådan deponi för utvinningsavfall som medför risk för storolycka som avses i
112 § 1 mom. 5 punkten i miljöskyddslagen,

4) en bangård som används för transport av farliga ämnen, eller
5) ett hamnområde för vilket verksamhetsidkaren ska göra en säkerhetsutredning enligt

34 § i lagen om transport av farliga ämnen (541/2023).
I den externa räddningsplanen anges de åtgärder med vilkas hjälp olyckor och följderna

av dem kan begränsas och hanteras så effektivt som möjligt. När planen görs upp ska rädd-
ningsverket höra de invånare som riskerar att utsättas för fara och i tillräcklig grad samar-
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beta med myndigheterna i berörda och angränsande områden. Räddningsverket och verk-
samhetsidkaren ska tillsammans se till att informationen om planen ges och ordna övning-
ar för att säkerställa att räddningsplanen fungerar.

Regionförvaltningsverket övervakar genomförandet av den externa räddningsplanen
och övningarna. Om en olycka inträffat ska anteckningar göras i det åtgärdsregister som
avses i 91 §.

Genom förordning av inrikesministeriet utfärdas närmare bestämmelser om
1) uppgörande och revidering av externa räddningsplaner samt innehållet i dem,
2) bangårdar som används för transport av farliga ämnen,
3) hörande av invånarna i samband med att planen görs upp samt informationen om

planen,
4) övningar enligt planen samt tillsyn över genomförandet av planen och övningarna,
5) antecknande av uppgifter om olyckor som inträffat på objekten i fråga i räddnings-

väsendets åtgärdsregister.
————

Denna lag träder i kraft den 3 april 2023. Lagens 48 § träder dock i kraft först den 1 sep-
tember 2023.

Helsingfors den 23 mars 2023
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