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Lagförslag

Lag
om ändring av miljöskyddslagen
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i miljöskyddslagen (527/2014) 238 § 2 mom.,
ändras 154 § 6 punkten, 156 § och 157 §, samt
fogas till 154 § nya 7 och 8 punkter och ett nytt 2 mom. och till lagen nya 156 a, 156 b och 156 c § som följer:
154 §
Definitioner i samband med behandling av hushållsavloppsvatten
I detta kapitel avses med
——————————————————————————————
6) slam den sedimenterade eller flytande materia som uppstår från avloppsvatten i slamavskiljare,
minireningsverk eller annan behandling och som kan avskiljas från avloppsvattnet som separat fraktion,
7) reningskrav på basnivå sådana krav som ett system för behandling av avloppsvatten vid normal användning
rimligen kan antas uppfylla jämfört med belastningen från organiska ämnen, fosfor och kväve i obehandlat
avloppsvatten,
8) gammalt system för behandling av avloppsvatten ett system för behandling av avloppsvatten som baserar sig
på de krav som gällde före 2004 vid tidpunkten för byggandet eller på ett bygglov som beviljats före 2004.
Genom förordning av statsrådet får utfärdas närmare bestämmelser om belastningstal för glesbebyggelse enligt 1
mom. 4 punkten och reningskrav på basnivå enligt 1 mom. 7 punkten.
156 §
System för behandling av hushållsavloppsvatten i nya byggnader
Ägaren till en fastighet ska se till att fastigheten för behandling av hushållsavloppsvatten har ett för ändamålet
lämpligt system för behandling av avloppsvatten. Vid bedömningen av behandlingssystemets lämplighet beaktas
den belastning från obehandlat avloppsvatten som användningen av fastigheten orsakar, risken för förorening av
miljön, egenskaperna hos andra avloppsvattensystem, fastighetens läge i närheten av ett vattendrag eller ett för
vattenförsörjning använt eller lämpligt grundvattenområde samt andra miljöförhållanden.
Behandlingssystemet för hushållsavsloppsvatten i en fastighet ska uppfylla reningskraven på basnivå.
Reningskraven på basnivå ska iakttas vid planeringen, byggandet och driften av ett system för behandling av
avloppsvatten i en ny byggnad samt vid tillståndspliktiga reparationer eller ändringar av andra än gamla system för
behandling av avloppsvatten.
En plan som gäller ett avloppsvattensystem ska fogas till en tillståndsansökan enligt markanvändnings- och
bygglagen (132/1999).
Genom förordning av statsrådet får utfärdas närmare bestämmelser om planering, användning och underhåll av
avloppsvattensystem.

156 a §
Uppfyllande av kraven på stränder och grundvattenområden samt avvikelse från kraven
Ägaren till en fastighet ska se till att ett gammalt system för behandling av avloppsvatten som är beläget i ett
område på högst 100 meters avstånd från ett vattendrag eller på ett för vattenförsörjning använt eller lämpligt
grundvattenområde ska uppfylla reningskraven på basnivå enligt 156 §.
Kommunens behöriga myndighet får på ansökan avvika från reningskraven på basnivå för högst fem år i sänder.
En förutsättning för avvikelse är att belastningen på miljön med hänsyn till användningen av fastigheten kan anses
vara liten jämfört med belastningen från obehandlat hushållsavloppsvatten och de åtgärder som krävs för att
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förbättra behandlingssystemet bedömt som en helhet är oskäliga för fastighetsinnehavaren på grund av de höga
kostnaderna eller de tekniska kraven. Vid bedömningen av om åtgärderna är oskäliga för innehavaren till en
fastighet ska hänsyn tas till
1) fastighetens läge på ett område som är avsett att anslutas till avloppsnätet,
2) hög ålder hos innehavaren till fastigheten och övriga personer som är stadigvarande bosatta på fastigheten samt
andra liknande särskilda faktorer i deras livssituation,
3) långvarig arbetslöshet eller sjukdom hos innehavaren till fastigheten eller något annat jämförbart socialt hinder
för betalning.
156 b §
Uppfyllande av kraven på andra områden
Ägaren till en fastighet ska se till att reningskraven på basnivå enligt 156 § iakttas på andra än i 156 a § 1 mom.
avsedda områden vid planering, byggande, reparation, ändring och drift av ett gammalt system för behandling av
avloppsvatten, då på fastigheten:
1) byggs en vattenklosett eller görs sådana tillståndspliktiga reparationer eller ändringar som gäller vatten- och
avloppsanordningar, där systemet förnyas eller repareras i sin helhet, eller
2) görs sådana reparationer och ändringar som kan jämföras med uppförandet av en byggnad och som kräver
bygglov.
156 c §
Strängare reningskrav
I stället för vad som föreskrivs i 156, 156 a och 156 b § tillämpas strängare reningskrav än reningskrav på
basnivå, om det någon annanstans i lag föreskrivs om detta eller med stöd av lag bestäms eller föreskrivs om detta.
I de kommunala miljöskyddsföreskrifterna får med stöd av 202 § meddelas sådana strängare krav än reningskrav
på basnivå som är påkallade av de lokala miljöförhållandena.
Bestämmelser om en vägledande reningsnivå som ska nås vid rening av hushållsavloppsvatten, om de
kommunala miljöskyddsföreskrifterna innehåller strängare krav än reningskrav på basnivå, utfärdas genom
förordning av statsrådet.
157 §
Beskrivning av hushållsavloppsvattensystem och bruks- och underhållsanvisningar
Ägaren till en fastighet ska se till att det för bedömning av den belastning som avloppsvatten orsakar miljön finns
en beskrivning av hushållsavloppsvattensystemet och bruks- och underhållsanvisningar för systemet. Dessa ska vid
behov visas för tillsynsmyndigheten. En sådan plan som gäller ett avloppsvattensystem som avses i 156 § 3 mom.
ersätter beskrivningen. Beskrivningen ska visa hur avloppsvattnen från fastigheten behandlas och ge en bedömning
av miljöbelastningen och hur reningskraven uppfylls samt innehålla övriga väsentliga uppgifter om systemet.
Bruks- och underhållsanvisningarna ska innehålla behövliga uppgifter för en ändamålsenlig användning och ett
ändamålsenligt underhåll av avloppsvattensystemet och systemet för behandling av avloppsvatten.
Om bruks- och underhållsanvisningarna för fastighetsspecifika avloppsvattensystem föreskrivs dessutom i
markanvändnings- och bygglagen och med stöd av den.
Närmare bestämmelser om innehållet i beskrivningen av avloppsvattensystem och i bruks- och
underhållsanvisningarna utfärdas genom förordning av statsrådet.
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser.
Denna lag träder i kraft den 20 .
Ett gammalt system för behandling av avloppsvatten ska uppfylla kraven i 156 a § senast den 31 oktober 2019.
—————
Helsingfors den
20
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