1989-90 Lt-Ls framst. nr 40
LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING

till Landstinget med förslag till landskapslag
om tillämpning i landskapet Åland av vissa
riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften.

Vid en internationell jämförelse kan luften i landskapet anses vara ren men
luftföroreningarna i landskapet utgör trots det ett allvarligt hot mot människors
hälsa och mot miljön. FöroreningskäHor finns både i och utanför landskapet. En
betydande del av utsläppen på Åland sker i samband med användande av fossila
bränslen för driften av fartyg och motorfordon samt för uppvärmning av bostäder.
Situationen är

inte akut men naturen är påverkad och konsekvenserna av

ytterligare luftföroreningar kan bli all var liga.
Landstinget har i enlighet med självstyrelselagens 13 § 1 mom. 16 och 18
punkterna behörighet att lagstifta ori1 naturskydd och hälsovård. Viktiga bestämmelser om luftförorening finns redan inom flera lagstif tningsområden, t.ex. inom
.hälso-, trafik- och byggnadslagstif tning. Det är landskapsstyrelsens bedömning att
gällande bestämmelser inte utgör ett tillräckligt gott skydd avseende luf tföroreningar varför möjligheterna till kontroll och åtgärder bör förbättras.
I rikets luftvårdslag (FFS 67 /82) och luftvårdsförordning (FFS 716/82) finns
förvaltningsbestämmelser och bestämmelser om verksamhetsidkares skyldigheter
och ansvar för luftföroreningar. Med stöd av luftvårdslagen kan statsrådet besluta
närmare om normer och riktlinjer angående verksamhet som kan orsaka luftförorening samt angående luftkvalitet och kontroll av luftkvalitet.
Landskapsstyrelsen finner att luftvårdslagen och luftvårdsförordningen uppfyller kraven på bestämmelser angående åtgärder mot förorening av luften samt
finner det ändamålsenligt att antaga dem genom en s.k. blankettlag. Härvid
föreslår landskapsstyrelsen att sådan luftvårdsdelegation som avses i rikslagstiftningen inte skall tillsättas eftersom dess uppgifter väl kan skötas inom den
befintliga förvaltningen. Landskapsstyrelsen föreslår dessutom att kommun, till
skillnad från kommun i riket, skall kunna sköta uppgift som avses i lagen
tillsammans med annan kommun eller ändra kommuner.
Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande

•. 2 -

Landskapslag
om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder
mot förorening av luften
I enlighet med landstingets beslut stadgas
1§

Med de avvikelser som anges i denna lag skall följande riksförfattningar
tillämpas i landskapet Åland
1) luftvårdslagen den 25 januari 1982 (FFS 67 /82)

2)luftvårdsförordningen den 24 september 1982 (FFS 716/82)
Ändring av i 1 mom. avsedd författning gäller i landskapet, såvitt inte annat
följer av bestämmelserna i denna lag.
Landskapsstyrelsen kan inom landskapets behörighetsområde besluta att bestämmelser, vilka med stöd av .i l mom. angivna författningar utfärdats av
riksmyndighet, skall vara gällande även i landskapet Åland i oförändrad lydelse
eller med av landskapsstyrelsen beslutade ändringar.
2 §

De förvaltningsuppgifter som enligt i l § 1 mom. angivna författningar
ankommer på statens myndigheter skall i landskapet handhas av landskapsstyrelsen
såvitt fråga är om uppgifter som faller inom landskapets behörighetsområde. I
landskapet förs ett register i vilket antecknas de uppgifter som, i enlighet med
· · luftvårdslagen 8 kap. 27 §, behövs för planering, övervakning och forskning
avseende luftföroreningar. Luftvårdsdelegation, som avses i luftvårdslagens 8 kap.
28 §, tillsätts inte i landskapet.
Hänvisas i de i l § 1 mom. nämnda författningarna till bestämmelser i
rikslagstiftningen vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftningen skall hänvisningarna anses avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen.
3 § ..

För skötseln av de uppgifter som enligt denna lag åligger kommun kan
tillsättas en särskild

nämnd. Om ingen särskild nämnd tillsatts eller uppgifterna

anförtrotts annan nämnd skall uppgifterna skötas av kommunstyrelsen.
De uppgifter som kommun enligt denna lag skall fullgöra får skötas samfällt av
två eller flera komrnuner. De i kommunallagen för landskapet Åland (5/80) för
samarbete mellan kommunerna föreskrivna bestämmelserna skall härvid följas.

- 3Landskapsstyrelsens tillstånd som avses i 77 § 2 mom. nämnda lag behöver dock
inte inhämtas då två eller flera kommuner avtalat om nämnd för fullgörandet av de
uppgifter som kommun enligt denna lag skall sköta.
Bestämmelserna i denna lag om kommun och kommunala organ gäller i
tillämpliga delar på sådant organ som sköter i lagen avsedda uppgifter gemensamt
för flera kommuner.

4

§

Närmare föreskrifter angående verkställigheten och tillämpningen av denna
lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning.

5§
På verksamhet som kommun eller kommunalförbund ordnar i enlighet med
denna lag tillämpas landskapslagen om planering och landskapsstöd inom social- och
hälsovården (63/83), om ir1te annat är särskilt föreskrivet.
6 §

Denna lag träder i kraft den
Mariehamn den 24 april 1990

Lantråd

Sune Eriksson

Lagberedningssekreterare

Olle Ekström

Nr 67

Luftvårdslag
Gi\'cn i Helsingfors den 25 januari 1982

I enlighet med riksdagens beslut stadgas;
l kap.

Allmiinna stndgandcn
l

§

För att förebygga att luften förorenas skall
utöver vad som annorstädes är stadgat iakttagas denna lag och med stöd därav utfärdade
stadganden och bestämmelser.
Denna lag gäller inte verksamhet som medför strålningsrisk.
2 §
Med förorening av luften avses i denna lag
sådan förändring av luftens sammansättning
eller av dess egenskaper, som beror av människans verksamhet och som antingen direkt
eller indirekt medför men för hälsan, avsevärt
men för den levande naturens funktioner, avsevärd skadlig förändring av annan omgivning,
avsevärd ekonomisk skada eller avsevärd
minskning av trivseln eller annan därmed jämförbar kränkning av allmänt eller enskilt
intresse.
Med verksamhet som medför risk för förorening av luften avses användning av byggnad
eller anläggning så, att förorening av luften
utomhus kan förorsakas därav.
2 kap.

Myndigheter

.3 §
Den högsra ledningen och övervakningen av
luftvården ankommer på miljöministerier.

(~~-i, lq~&/6l)

Regeringens proposition 35/81
Ekunorniutsk. bet. l~/81
Stora utsk. bet. 201/81

Länsstvrelsen leder och övervakar luftvården i lä~et.

4 §
Kommun åligger att inom sitt område övervaka och främja luftvården samt att i detta
syfte draga försorg om den av lokala förhållanden betingade erforderliga organiseringen av
kontrollen av luftens kvalitet.
Sådana i denna lag stadgade luftvårdsuppgifter
ankommer på kommunen handhas av miljödrdsnämnden. (,;).Lj i ICJ ~ ~ / bb ")
~om

{ il~ . t. H !s' '"'kL)

5§
Kommuner bn delvis också i samarbete sköta
sina kontroll·, forsknings-, och planerings: samt
utbildnings- och upplysningsuppgifter inom luftvården. ·
·
(t'H H~(,./\:-,.,,, \

6 §
De stadiga myndigheter och forskningsanstalter som bestäms genom förordning skall avge
.utlåtanden till ovan i 3 och 4 §§ nämnda
m11ndigheter och även i övrigt utgöra sakkurinigmyndigherer eller sakkunniginrättningar i fråga
om lufcvård, så som närmare stadgas genom
förordning.
( 1'-\.~ ,:r~"i

/ i-<-i:1) 6 a §
Tullverket deltar i övervakningen av att de
stadganden iakttas som gäller import av ämnen,- fabrikat och produkter som avses i 9 och
9 a §§.

3 kap.
Allmänt förcb~'f!gnnde
av luftförorening

7 §
Idkare :1v verksamhet som r.1edför risk för
förorening av luften ( ver.hamhctsidkare) skall
draga försorg om att förorening av luften
föreb\'.!;f.S i <len utsträckning som skäligen kan
förutsärrns och i dett::i syfte ha tillriicklig
kännedom om verksamhetens inverkningar pil
lufr:~ns h-ali tct.
Vicl bedömning av den i l morn. avsedde.
skyldigheten skill beaktas egenskaperna hos
det omr.lde di:ir verksamhetens effekt vis;ir
sig, verksamhetens inverkan p:'i luftens kva·
litet, betydelsen med tanke på luftvården
av åtgärder som är avsedda att förebygga
förorening av luften samt de tekniska· och
ekonomiska förutsättningarna för dylika åtgärder. Därjämte skall beaktas förutsättningarna
i allmänhet för verksamhetens bedrivande samt
verksamheten~ betydelse med tanke på allmän
fördel.

(L~

1 J'l,3G- /l:A>) 8 §
Myndigheterna skall vid fullgörandet av sina
uppgifter i mån av möjlighet beakta luftvårds·
synpunkter och i derta syfte hålla behövlig koncakt 111ed de myndigheter som niimns i 3 och 4

§§.
~ ~:1S'\/1-'1"1)
9§
Statsrådet kan meddela sådana.·· allmänna
anvisningar och föreskrifter som behövs för att
förebygga f(frorening av luften och som gäller
!) maximihalten av ämnen i luften och
maximimängden ämnen i nedfall,
2) maximihalten av ämnen i utsläpp i luften
eller maximimängden ämnen som kommer ut i
luften,
3) sammansättningen av ämnen, fabrikat
eller produkter som framställs, importeras,
överlåts eller används,
4) märkningar som behövs för identifiering
av ämnen, fabrikat eller produkter samt
S) begränsning av tomgångskörning med
motorfordon på andra ställen än på vägar som
avses i vägtrafiklagstiftningen.
Anvisningarna kan även vara olika för skilda· områden eller, när det gäller frågor som
avses i 1 mom. 2 punkten, olika för skilda
verksamhetsområden inom industrin. De föreskrifter som meddelas om de i I mom. I och 2
punkten nämnda omständigheterna skall vara
enhetliga för hela landet. Om de frågor som
avses i 3 och 5 punkten kan även meddelas
föreskrifter som är olika för skilda områden.
En förutsättning för att olika föreskrifter skall
kunna meddelas i frågor som nämns i 3
( 1-\.

punkten är dock att de skilda områdenas
ekonomiska ställning inte nämnvärt påverkas
av föreskrifterna.

U" s ,:, :~''/'l-<-t·1)

9a §

Statsrådet kan; meddela sådana allmänna
anvisningar och föreskrifter som behövs för att
skydda atmosfären och som gäller begränsning
av eller förbud mot framställning, import,
överlåtelse och användning av ämnen, fabrikat
eller produkter.

(.t.'11 (1.p1,;,,../t,1.;)
J

10

~

\liliöminirn:ri('t kan i sd"t(' arr förebygga
förore,ning :11· luften urfarcL allmiinna anvi>n1ngar

1) om anordnandet av konrrollcn av utsläpp. i
luften och deras inverkan same av luftens kvalt·
tet;
2) om fullgörandet av allmänna luftvårdsupp·
gifter som enligt denna lag ankommer på länsstyrelsen och miljövårdsnämnden; samt
.
3) om andra härf!1ed jämförbara_ omständigheter.
·

4 kap.
Anmälningsförfarande

11 §
Angående verksamhet som medför risk för
förorening av luften och varom närmare stadgas genom förordning eller angående väsentlig
ändring av dylik verksamhet skall verksamhetsidkaren göra skriftlig anmälan till länsstyrelsen i det län på vars omr:ide verksamheten
bedrivs.

(.J..'i i 1-r~i:.-/ t.1,:,)

12 §

Miljöministeriet kan av särskilda skäl i ett
enskilt fall bestämma att anmälan skall göras om
verksamhet som medför risk för förorening av
luften, även om i förrJCdningen inte stadgas
anmälningsskyldigher.
1,·1.st>/to..~
i3 §
-Anmälan skall göras i tillräckligt god tid innan
åtgärder som är väsentliga med tanke på inledandet av verksamheten vidtas, likväl senast sex
månader innan verksamheten inleds. Miljöministeriet kan av särskilda skäl meddela tillstånd till
att anmälan får göras senare än vid nämnda
tidpunkt.
I fall som avses i 12 § skall miljöministeriet
reservera tillräckligt lång tid för anmälan. räknat
från den tidpunkt vid vilken verksamhecsidkarcn
fick del av ministeriets beslut. '

Oht

14

s

Länsstyrelsen flranskar anmälan och fattar
med anledning därav beslut.

17 a §
De myndigheter som nämns i 3, 4 och 6 a §§
har rätt ätt av verksamhetsidkaren och av

Länsstyrelsen skall om anmälan inhämta utlåtande av miljövårdsnämnden samt andra för
ärendets behandling behövliga utlåtanden. Länsstyrelsen skall även bereda dem tillfälle att framställa anmärkning. vilkas fördel kan påverkas av
den fara för luftförorening som den anmälda
verksamheten medför. ( Jl.t t 1'1'°$..,./<.A;)

andra som har förpliktelser enligt denna lag
eiler med stöd av den meddelade stadganden
eller bestämmelser få de upplysningar som
behövs för övervakningen av att lagen och de

In:'~\;,- l"i•:~stvref~en ger sitt hcslut sknll elen
bereda verksamhetsidka,ren möjlighet att bli hö~·d
samt vid behov att inom sblig tid förete en
pfor: for ilt~:irder som är erforderliga för förebyggande av att luften förorenas.

5 kap.

med stöd av den meddelade stadgandena och
bestämmelserna iakttas.

Övervdrning och kontroll
18 §
Myndighet som nämns i 3 eller 4 § har rätt att
i syfte att fullgöra i denna lag stadgade uppgifter
företa inspektioner och därtill anslutna undersökningar. Myndigheten kan, då den företar undersökning som ansluter sig till inspektion, såsom
hjälp anlita sakkunnigmyndighet eller sakkunniginrättning. f'ii.i 1 ili.~i. . . / fA:.)
Den som företar inspektion eller undersökning har för utförande av sitt uppdrag .rätt
1) att vinna tillträde till platser där det
finns grundad anledning att förmoda, att med
tanke på luf tvården betydelsefull verlcsamhet
bedrivs;
2) att erhålla erforderliga tillgängliga uppgifter om byggnader, anläggningar, tillyerkningsmetoder, ämnen som används i verksam·
beten samt resultaten av mätningar som gäller
luftens kvalitet och utsläpp; samt
3) att utföra de mätningar och taga de prov
som behövs.

15 §
I sitt beslut med anledning av anmälan kan
länsstyrelsen, för tillämpning av sådana anvisningar eller iakttagande av sådana föreskrifter
som har meddelats med stöd av 9 eller 9 a §
eller annars för förebyggande av uppenbar
förorening av luften för verksamheten meddela
särskilda föreskrifter ( \4 >S , ..1·;:.,. 1j'""ti~ • f)
I) om begränsning av utsläpp,
·
2) om andra skyddsåtgärder som gäller utsläpp samt
3) om organisering av kontroll av utsläpp
och deras inverkan på luftens kvalitet.
Av särskilt vägande skäl kan länsstyrelsen
meddela en föreskrift som gäller anmäld verksamhet och som avviker från de med stöd av 9
eller 9 a § meddelade allmänna fön;s1krifterna.
{N '3.f9iNIN.Pt
...
Länsstyrelsen kan genom s!tt beslut alagga
verksamhetsidkaren att företaga utredning av
19 § ('2.~.'. 1'1 (/'!'')
utsläpp och luftvårdsåtgärder samt deras inverMyndighet som nämns i 3 eller 4 § har rätt att
kan på luftens kvalitet, om utredningen bör kontrollera effekterna av verksamhet, som medanses vara av väsentlig betydelse vid över- för risk för förorening av luften, och luftens
viigan~et av de i 1 mom. avsedda åtgiirdernas kvalitet även annorstädes än på område som
behövlighet.
tillhör verksamhetsidkaren, under förutsättning
Då utfärdandet av ovan avsedda bestäm- att områdets ägare eller innehavare inte därigemelser övervägs skall beaktas vad i 7 § 2 nom åsamkas nämnvärt men. Områdets ägare
eller innehavare skall i förväg underrättas om att
mom. är stadgat.
kontroll inleds. Uppstår meningsskiljaktighet om
16 §
huruvida förutsättningar för kontrollen finns,
Länsstyrelsen kan ålägga 1:vå eller flera kan ären~et hänskjutas till länsstyrelsen för avgöverksamhetsidkare att gemensamt organisera rande.
den i 15 § 1 mom. 3 punkten avsedda kontrol20 §
len. Samtidigt skall vid behov bestämmas om
Länsstvrelsen
bn
på ansökan l·wvilia verkfördelningen av de kostnader som kontrollen
samhetsidkare
tillstånd
att kontrollera verkmedför.
ningarna av verksamhet som medför risk för
17 §
Länsstvrelsen kan ändra med stöd av 14 och förorening av, luften och luftens kvalite~ på
1 .5 -'·
'\ ~ bnj;~ct beslut ' om de förhållanden som var annans ornr6de, om markens iif!are eller umerådande då det gavs väsentligt förändrats eller havare inte frivilligt samtyckt härtill .
Tillstånd kan beviljas under förutsättning
om grunderna för beslutet senare konstateras
att
kontrollen inte åsamkar områdets ägare
ha varit väsentligt annorlunda än vad som förutsattes då beslutet gavs. Härvid skall i till- eller innehavare nämnvärt men. Områdets
liimpliga delar iaktrngas vad i 14-16 §§ är äg~\re eller in!1eha,;are slrnll beredas tillfälle att
bli hörd över ansökningen.
stadgat.
21 §
Li!ns~tvrelsen kan vid vite förbjuda vidrörande '·''.' 1r;[:tnpp;1rn~c'!. ciier ;1ndrn t!nc'.ersöknings-

redskap som behövs för kontrollen av luftens
kvalitet.

6 kap.
Tvångsri1edcl och straff

22 §
Vidtar någon åtgärder i strid mot denna lag
eller med stöd därav utfärdade stadganden eller
bestämmelser, eller försummar någon vad
som åligger honom enligt denna lag eller
med stöd därav utfördade stadganden eller bestämmelser, kan länsstyrelsen genom sitt beslut
förplikta vederbörande att inom viss tid rätta
vad som . orättmätigt gjorts eller försummats.
Innan beslut fattas skall liinsstyrelsen bereda
den som beslutet gäller ti!lfäile att bli hörd.
Länsstyrelsen kan för fullgörande av en i 1
mom. avsedd skyldighet förelägga vite eller
. äventvret att verksamheten helt eller delvis avbryts· eller att myndighet låter vidtaga den försummade åtgärden på den försumliges bekostnad.
· Kostnaderna för åtgärd som länsstyrelsen
låtit vidt:::ga betalas i för::;koa av statens medel och inkrävs hos den försumlige i den ordning som är stadgad i lagen om indrivning av
skatter och avgifter i utsökningsväg ( 36 7 / 61).

"

23 §

· _· Den som försummar skyldighet som åvilar
~onom enligt 11 § eller åbgts honom med
stöd av 9, 12 eller 14-17 § skall, om inte
?rinorstädes i lag stadgats strängare straff, för
luf tvårdsförseelse dömas till böter eller till
fängelse i högst sex månader.
. Har i 1 mom. avsedd gärning begåtts uppsåtligen eller av grovt vållande och förorenas
l~ften som följd därav, skall gärningsmannen
for luftvårdsbrott dömas till böter eller till
fängelse i högst två år.

7 kap.

25 §
Rätt att anföra besvär över beslut som givits med stöd av denna lag har verksamhetsidkare samt, i ärende som avses i 20 §, markens ägare eller innehavare.
Rätt att anföra besvär över länsstyrelses be·
slut i ärende som avses i 14, 15 och 17 §§
har även den kommuns luftvårdsmyndighet
där inrättningen är belägen samt den kommuns
luftvårdsmyndighet där inrättningens verksamhet kan ha betydelse för luftens förorePJng. ·

26 §
I beslut som länsstyrelse fattat med stöd
av 20 § och 22 § 1 mom. samt i beslut om
utdömande av vite, som fattats med stöd av
22 § 2 mom., kan bestämmas att beslutet skall
. iakttagas oavsett ändringssökande, om inte
besvärsmyndigheten annorlunda förordnar.
Av särskilt skäl kan bes\'iirsmyndighet bestämma att länsstyrelsens med stö.1 av 22 § 1
eller 2 mom. fattade beslut, i vilket det äventyret förelagts att verksamheten avbryts eller
att den försummad;'! handlingen utförs på den
försumliges bekostnad, skall iakttagas .,oavsett
ändringssökande.
Besvärsmyndighet skall behandl.a ovan nämnda ärenden i brådskande ordning .

8 kap.
Särskilda stadganden

.
. 27 § ( ~!.f./1
Miljöministeriet för ett dataregister över luftvården, vari antecknas uppgifter som behövs med
tanke på planerings-, övervaknings- och forskninguppgifter inom luftvården. Närmare stadganden om regisrfet utfärdas irenom förordning.

l?tt/tt)

Äncldngssölmnde

24 §

i ~r.ende som avses i 14, 15 och 17 §§har även
miliövårdsnämnden i den kommun där inrättningen är belägen samt miljövårdsnämnden i
den kommun där inrättningens verksamhet kan
ha betydelse för luftens förorening. ·
·

I

(~'1. L 11 Kfl It)

I länsstyrelsens beslut med stöd av 19 eller 21 §
får ändring ej sökas genom besvär. Över miljöministeriets beslut med stöd av 12 § och över
länsstyrelsens beslut om föreläggande av vite med
stöd av 22 § 2 mom. får inte särskilda besvär
anföras.
·
Ändring i annat än i 1 mom. nämnt beslut av
miljöministeriet och länsstyrelsen söks hos högsta
förvaltningsdomstolen i den ordning som stadgas
i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

28

(i.'f..I.

Ntt/tt.)

29 §

24 §

I länsstyrelses beslut som fattats med stöd
av 19 eller 21 § får ändring ej sökas genom
besvär. Över inrikesministeriets beslut som fattats med stöd av 12 § och länsstyrelses beslut
om föreliiggande av vite, som fattats med stöd
av 22 § 2 mom., får inte särskilda besvär
anföras.
Rätt att anföra besvär över länsstyrelsens beslut

-·~

För främjande av luftvården och skötseln av
uppgifter som gäller den finns i anslutning till
rrliljöministeriet en luftvårdsdelegation. Närmare
stadganden om delegationens uppgifter, tillsättande och organisationsform utfärdas genom
förordning.

Upphävd genom

1986/66.

L 24.1.

9 kap.
Ikraftträdelsestadganden

f e~~a
f. t~~rder

34 §

lag träder i kraft den 1 oktober 1982
ksom verkställigheten av denna lag
oruf tsatter an vidtagas innan lagen träder i
kra t.

35 §
Hdadr verk.~amh~t, varom skall göras i 11 S
.~vse.. anmälan, inletts eller har • ... d .
ar vasentliga f'' in1 d d
· atgar (.!r som
'd . .
or
e an et av verksamheten
v1 t~g1ts l?,nan _denna lag trätt i kraft skall
anmälan .. goras. mom viss tid, varom ;tad as
genom ~?rordn:ng och som ej får utsättas ~ill
~rtare an e~t ar eller längre än fem år räknat
ran lagens tkraftträdat1de. Den tid som skall
r~serve~.as f?r anzµälan kan vara av olika län d
for ~aggru~gar av olika slag enligt vad
nom rorordmng närmare stadgas.
Sta.dgas s~.nare genom förordning anmälnin sf~yld1ghe~ for verksamhet som har inletts eifer
or vars inledande väsentliga åtgärder har vid-

f

:e-

30 §
Polis är skyldig att giva handräckning
verkställighet av denna lag och med stöd därav
utfärdade stadganden och bestämmelser.

för

31 §
Den som, då han fullgör åliggande varom .
stadgJ!.s i denna lag, erhållit uppgifter om
företags ekonomiska ställnirtg ·eller affärs- eller
yrkeshemlighet eller om 'enskild persons hälsotillstånd eller ekonomiska ställning får inte
yppa dem, såvida den till vars förmån tystnadsplikt är stadgad inte samtycker till att
uppgifterna lämnas.
Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte lämnande av uppgifter till myndighet som nämns i 3
eller 4 §, hälsovå~dsmyndighet, sakkunnigmyndighet eller sakkunniginrättning in'om luftvården
eller annan myndighet som behöver uppgifterna
för att fullgöra åliggande som gäller luftvård, ej
heller lämnande av uppgifter till åklagar- eller
polismyndighet för utredning av brott.

(~ '1 f' ·' G\~1./b':)
32 §
Den som utför honom 'med stöd av denna
lag anförtrott · uppdrag ansvarar för sin· verksamhet såsom en tjänsteman .

.33 §
Närmare stadganden om verkställighet och
tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

tagits före förordilinp;ens ikraforäc1ande, skall
genom förordningen samtidigt stadgas angående
den tid som skall reserveras för anmälan och
som ej får vara k~rtare .än ett år räknat från
den tidpunkt vid vilken ·•den om anmälningsskyldighet gällande förordningen träder i kraft.

Nr 716

L uftvårdsförordning
Given i Helsingfors den 24 september 1982

På föredragning av ministern för inrikesärendena stadgas med stöd av luftvårdslagen den

25 januari 1982 (67 /82):
1 kap.
Myndigheter
1§
Miljöministeriet har till uppgift att leda, över1·2ka och främja luftvården samt i detta syfte
!lrskilt:
( jCJ. lj · l'·i; L· / t;.'?, 'J.)
1) att draga försorg om det allmänna utvecklandet och den allmänna planeringen av
luftvården;
2) att draga försorg om beredningen och
verkställigheten av de allmänna anvisningar
och bestämmelsel' som med stöd av 9 § luftvårdslagen utfärdas av statsrådet;
3) att styr~ och övervaka de i 3 § 2 mom. och
4 § 2 mom: luftvårdslagen nämnda myndigheternas verksamhet samt det allmänna förverkligandet av luftvården; ()qq 1·l~'L/i:.,?f-)
4) att följa, leda och koordinera luftvårdsåtgärderna inom olika förvaltningsområden;
5) att främja forskningen på luftvårdens
område;
6) att draga försorg om förandet av luftvårdens dataregister och utvecklandet av områdets datasystem;
7) att främja utbildningen på luftvårdens
område; samt
8) att draga försorg om luftvårdens allmänna upplysnings- och informationsverksamhet.

2 §
Länsstyrelsen har särskilt till uppgift:
1) att inom !linet övervaka och följa iakttagandet av luftvårdslagen och med stöd av
den utfärdade stadganden, bestämmelser och
anvisningar;
2) att behandla de i luftvårdslagen föreskrivna anmälningarna och fatta beslut 'med anledning av dem;
3) att följa och främja beaktandet av Iuftvården i planer och andra projekt som förverkligas inom länet;
4) att ge anvisningar och råd beträffande
handhavandet av de luftvårdsuppgifter som an~
kommer på miljövårdsnäm9der~a;{li.' ! . I 'i~<;i,/ b bi·)
5) att ge verksamhetsidkare, vars verksamhet medför risk för förorening av luften, anvisningar och råd beträffande vidtagandet av
luftvårdsåtgärder; samt
6) att inom länet draga försorg om insamlandet av uppgifter som gäller luftvård.

Miljövårdsnämnd

ha~ tll

uppgift särskilt:(H

'i. r:t':Ji,;.j;.:-s i-)

1) att draga försorg om organiseringen av
den kontroll av luftens kvalitet som de lokala
förhållandena förutsätter samt om den härtill
anslutna allmänna granskningen av verkningarna av utsläpp i luften;
2) att övervaka och följa iakttagandet av luftvårdslagen och med stöd av den· utfärdade stadganden, bestämmelser och anvisningar samt att
vid behov till länsstyrelsen anmäla omständigheter, som förutsätter åtgärder av länsstyrelsen
eller miljöministeriet; (i·f '( H·t;l/i.:.•? ,_.)
3) att främja samarbetet på luftvårdens om·
råde mellan kommunens organ samt följa luftvårdens förverkligande inom olika förvaltningsområden i kommunen och göra framställningar
samt taga initiativ beträffande detta;
4) att främja samarbetet inom luftvårde~ m~.~ .· -.
andra kommuners miljövårdsnämnder;(l 11 q l'IA>6/t.:S.r)
5) att draga försorg -om anskaffning av uppgifter som är erforderliga med tanke på kommunens luftvård; samt
6) att draga försorg om den lokala upplysnings-, utbildnings- och informationsverk·
samheten beträffande luftvården.

4 §
Som i 6 § luf tvårdslagen angiven sakkunnigmyndighet på luftvårdens område fungerar
medicinalstyrelsen. Söm i samma paragraf angivna sakkunniginrättningar på luftvårdens område fungerar lantbrukets forskningscentral,
skogsforskningsinstitutet, meteorologiska institutet, statens tekniska forskningsceptral och
folkhälsoinstitutet.
5§
Sakkunnigmyndighet och sakkunniginrättning
har till uppgift:
..
1) att på begäran av de i 3 och 4 §§ luftvårdslagen nämnda myndigheterna avge utlåtanden
med anledning av anmälningar som avses i
luftvårdslagen samt i andra frågor som ansluter
sig till verkställigheten av luftvårdslagen;
2) att på begäran av ovan i l punkten avsedda
myndigheter bistå dem vid företagandet av undersökning som ansluter sig till en i 18 § luftvårdslagen angiven inspektion;

3) ~tt på begäran av ovan i 1 punkten nämnda
myndigheter utföra med tanke på luftvårdslagens
verkställighet erforderliga undersökningar och Ut· . •·
redningar; samt
4) att ge i I punkten avsedda myndigheter
annan sakkunnighjälp. f i</: 1 1tl'l'if_./ t:. ~ .,. )
,:i.·Sakkunnigmyndighet och sakkunniginrätt·
~ng kan på begäran avge utlåt!')nden eller ut·
iora undersökningar och utredningar även för
~erksamhetsidkare, vilkas verksamhet medför
risk för förorening av luften.

6 §
För handhavandet av ovan i 5 § nämnda
s::kkunniguppgifter uppbärs avgifter på det
satt som är stadgat eller stadgas med stöd av
lagen om grunderna för avgifter till staten
{980/73 ).
2 kap.
Anmälningsförforande
7 §
Angående verksamheten vid följande anläggningar eller angående väsentlig ändring av deras verksamhet skall göras i luftvårdslagen
stadgad anmälan:
1) cellulosafabrik;
2) järn- eller stålverk, sinterverk eller produktionsanläggning för järnlegeringar;
3) cementfabrik, kalkbruk, fabrik som tillverkar asbetsprodukter eller mineralullsfabrik;
4) anläggning för behandling av problemavfall;
5) sopbränningsanläggning eller annan anläggning, vid vilken minst 1 ton avfall i timmen eller 5 000 ton avfall om året bränns;
6) fabrik, där syntetfiber eller råmaterial
för syntetfiber framställs;
7) kraftverk eller pannanläggning eller annan
anläggning, där olja, stenkol. trä, rorv eller annat
brännbart ämne används som bränsle och där
den största bränsleeffekten överstiger 5 megawatt
(MW) eller där energimängden av det bränsle
som används överstiger 54 terajoule (TJ) om året;
( 14. '1 l''i:f 1../ 1J;..)
8) metallverk eller rostverk, där andra metaller än järnmetaller förädlas;
9) fabrik, där oorganiska· industrikemikalier,
såsom syror, baser, klor, pigment eller titan·
dioxid, framställs;
10) gödselfabrik;
11) raffinaderi för råolja;
12) fabrik, där organiska baskemikalier
framställs;
1.3) järnmetallgjuteri, vars produktion är
minst 500 ton om året, eller annat gjuteri eller smältverk, vars produktion är minst 200
ton om året;
.
.
14) fabrik, där foderprotein framställs mikro-·
biologiskt, eller benmjölsfabrik; (i'Ui 1·l ~l;J' d r 1
15) fabrik, där syntetgummi eller råmaterial
för plaster framställs;
16) permanent eller sådan flyttbar sten·
kross eller asfaltstation som· förlägges till visst
område för längre tid än ett år;
17) ackumulatorfabrik;

18) spånplatte- eller fanerfa~rik; 0.:6

i 9)

1

<1l\;1/;;n-)

annan än ovan näm~d mrätt~mg, där
ämnen som innehåller flyktiga lösnmgsmedel
förbrukas och vars förbrukning av dessa lösningsmedel, frånsett den an.del som blir bu~den vid eller kvarstannar 1 produkterna, ar
minst 50 ton om året eller vars motsvarande
toppförbrukning är minst 100 kilogram i timmen; samt C)..~ ,~r~'I/ ')t°1-)
20) inrättning där klo~fluorkolv~teföre·
ningar eller ämnen eller fabrikat som m~ehåller sådana förbrukas och vars förbrukning av
dessa vid tillverkningen av produkter eller
fabrikat är minst 1 ton om året.< ·.i. .1,;, i ··r~ ~·ll'i 1 'f )

en q l'l:~h/6 r·r-) 8 § .

.
Anmälan skall uppgöras t enlighet med. for~rn
lär, som miljöministerie~ fastställt, och _nllsrallas
länsstyrelsen i det län, mom vars omrade verksamh~ten bedrivs. Ministeriet meddelar mera
detaljerade anvisningar för anmälan.

9 §
I anmälan skall ingå:
1) namn eller firma och hemort för verksamhetsidkaren samt anläggningens namn och
den ort där den är belägen;
2) uppgifter om anläggningens produktion;
.3) uppgifter om processer som är av betydelse med tanke på luftvården;
4) uppgifter om bränsle och råmaterial som
använqs samt om deras förbrukning;
5) tillgängliga uppgifter om luftens kvalitet på det område där förorening av luften
kanJÖrekomma som en följd av .verksamheten·
uppgifter om mängden och sammansätt·
ningen av utsläpp i luften;
7) utredning eller uppskattning av utsläppens sannolika spridning och deras inverkan på
luftens kvalitet;
8) uppgifter om åtgärder som avser rninsk·
ning av utsläppen samt om reningsanläggning·
arnas separationsförmåga och kontrollen av de·
ras användning;
9) utredning om organiseringen av kontrollen av utsläpp i luften, deras verkningar och
luftens kvalitet samt om mätningsmetoder och
..apparatur som används eller om planer gällande dessa;
10) utredning om andra vidtagna eller planerade luftvårdsåtgärder;
11) utredning om de kostnader som i 8,
9 och 10 punkterna avsedda åtgärder medför;
samt
12) andra för behandlingen av anmälan er·
forderliga uppgifter.
Av anmälan skall framgå på vilket material samt på vilken beräknings-, forsknings·
och bedömningsmetod de uppgifter som givits
grundar sig.
·
Länsstyrelsen kan av verksamhetsidkaren
begära även andra för behandlingen av anmälan· erforderliga uppgifter.

6)

10 §
Till anmälan skall. fogas:
1) grundkartg eller utdrag därav i skalan
1: 20 000, ufvisande var anläggningen är belägen;
·
2) planritning, varav framgår hur anläggningens byggnilder är placerade samt placeringen av sådana processerr och sådana utsläppspunkter som är av betydelse med tanke på
luftvården; samt ' ''
3) med tanke på uppsbttningen av verkningarna på lufteh erforderliga ritningar över
byggnader. samt andra konstruktioner och: anordningar.
11 §
Om anmälan gäller väsentlig ändring av
verksamheten vid anläggning, skall i anmälan
i tillämpliga· delar ingå de i 9 och 10 §§
nämnda uppgifterna och bilagorna samt utredning om hur ändringen av verksamheten påverkar de i de ovannämhda paragraferna avsedda omständigheterna.
( 1...

n

,;1~1;.11::.?·1-.'1 · 12 §

Om länsstyrelse kan erhålla de i 9 och 10 §§
avsedda uppgifterna av annan myndighet, kan
miljöministeriet tillåta en till innehållet och
beträffande bilagorna mera begränsad anmälan
än vad som stadgas i de ovannämnda paragraferna.

t/1 ··i ~,.i h,h,';, 1)
13 §
I 13 § luftvårdslagen avsett tillstånd att göra
anmälan vid senare tidpunkt än den stadgade
skall sökas skriftligen i god tid innan anmälningsskyldigheten rörande anläggningen, vidtager. Till miljöministeriet riktade ansökningar
skall tillställas vederbörande länsstyrelse. Samtidigt skall de .särskilda skäl, på vilka ansökan
grundar sig, framläggas.

/d I 1:1:l...,'-;..:n)
i4§ -·
Länsstyrelsen skall informera om anmälan, Söm
gjorts till den, genom att under minst fjorton
dagars tid, på det sätt som är stadgat i lagen om
offentliga kungörelser (34 I 2 5), kungöra anmäl·
ningen på vederbörande kommuns anslagstavla.
Av kungörelsen skall framgå åtminstone verksamhetsidkarens namn eller firma och hemort,
anläggningens namn, verksamhetsområde och
den ort där anläggningen är belägen samt uppgifter om sättet och tidpunkten för framställandet av anmärkriing. Länsstyrelsen skall därjämte i
tillräckligt god tid minst i en tidning med
spridning på orten annonsera om· offentliggörandet av kungörelsen. Kostnaderna härför erläggs
av statens medel och uppbärs hos verksamhets·
idkaren. Kostnaderna får indrivas utan dom eller
utslag i den ordning som ät stadgad i lagen om
indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg
(367 I 61 ). Miljövårdsnämnden skall i vederböran·
de kommun hålla uppgifter om den anmälda
verksamheten tillgängliga till erforderliga delar..
Anmärkning med anledning av anmälan skall,
riktad till länsstyrelsen, tillställas miljövårds-

nä~nden före kungörelseridens urgång. Miljö.
vårdsnämnden skall så snabbt som möjligt ti!l.
ställå' länsstyrelsen sitt utlåtande om anmälan och
om de med anledning därav framställda anmärknirigarna samt anmärkningarna.

15 §
Länsstyrelsen skall behandla anmälan snabbt ·
och. företaga erforderliga inspektioner · röran·
de verksamheten.
'
16 §
Av· beslut, som länsstvrelsen fattar med stöd av
14 §' 1) § 1 och 2 mom. eller 17 § luftvårdslag:.n, . skall frJI11;gå åt;i:ins.t~,n~ följande omstand1gheter: ( l'I 'I I i 'i-~/ t, ' ...._}
1) tillräckligt detalferade uppgifter om verk~ .
samhetsidkaten och anläggningen;
.2) omnämnande av inbegärda utlåtanden
och eventuellt framställda anmärkningar samt
deras huvudsakliga innehåll till• erforderliga ·
delar;
3) uppgifter om företagna inspektioner;.
4) uppgifter om hörande av verksamhe.tsidkaren före fattande av beslut sa,mt därom,
huruvida verksamhetsidkaren har framlagt plan
över åtgärder som är erforderliga för förebyggande av förorening .av luften;
5) omständigheter, på vilka beslutet grundar sig, såsom med stöd av luftvårdslagen utfärdade allmänna bestämmelser och anvisningar samt undersöknii1gar och utredningar;
· 6) eventuella, i 15 § 1 mom. luftvårdslagen · angivn~ särskilda bestämmelser gällande
anläggningen och bestämmelsernas giltighetstid;
samt
·
7) besvärsundervisning.
rl

'.

I

1\·1 ,_

!

·1 ~ '-"; e '$

.- .. -,~

('- ) 17 §
Länsstyrelsen skall till kännedom sända beslut
som den fattat med anledning av anmälan, till
miljövårdsnämnden i den kommun där anlägg·
ningen är belägen och i kommun, där anläggningens verksamhet kan vara av betydelse· ifråga
om förorening av luften, samt till hälsovårdsnämnden och byggnadsnämnden. Länsstyrelsen
skaJl, med iakttagande i tillämplig;i. delar av vad
som är stadgat i 14 § 1 mom., offentligt meddela
om beslutet.
(

I' I

1,,.

3 kap.
.~~rskilda .s~a?ganden

( H .... 1•1s,;,./'-'~')) 18 §
Miljöministeriet skall angående de allmänna
anvisningar och bestämmelser, som . statsrådet
utfärdar med stöd av 9 § luftvårdslagen, bereda .
finansministeriet, social- och .hälsovårdsministe· .·
riet, jord- och skogsbruksministeriet, handelioch industriministeriet, trafikministeriet, länssty·
rdserna, kommunernas centralorganisationer, ind1J5trins och energihushållningens centralorgani~
satio·ner, de medborgarorganisationer som verkar
på luftvårdens område samt andra myndigheter,
inrättningar och samfund, till vilkas verksamhets·
område eller uppgifter anvisningarna och be·
stämmelserna väsentligen kan ansluta sig, tillfälle
att avge utlåtande om förslagen.

,I

19 §
Över i 18 § luftvårdslagen stadgad inspektion skall uppsättas protokoll, varav framgår
inspektionens tidpunkt och föremål och däri
deltagande personer samt inspektionens förlopp
och vid densamma framkomna, med tanke på
luf tvården betydelsefulla omständigheter i erforderlig omfattning.

20 §
I luftvårdens dataregister införs uppgifter
som erhålls ur de anmälningar, som skall göras med stöd av luftvårdslagen, samt andra
för planeringen och övervakningen av luftvården samt för luftvårdsforskningen erforderliga uppgifter.
Miljöministeriet utfärdar vid behov närma~c
anvisningar om insamlandet av uppgifterna for
dataregistret, om justering av uppgifterna och
användning av dem samt om andra ärenden som
gäller registret. ( i~1 •·1 1·Efe/1;. ~ ·;.\

23 §
Luftvårdsdelegationen tillsätts av statsrådet
för .tre år i sänder. Statsrådet kallar delegationens ordförande, viceordförande samt högst
16 medleminar, av vilka envar har en personlig
suppleant. I delegationen skall finnas representanter åtminstone för de med tanke på luftvården centrala statliga myndigheterna och inrättningarna samt representanter för kommunernas centralorganisationer, industrins och
energihushållningens centralorganisationer samt
medborgarorganisationerna på området.
Delegationen kan ha en generalsekreterare
med uppgiften som huvudsyssla. Generalsekrete·
rare är en tillfällig befattningshavare vid miljöministeriet. Generalsekreteraren antas av miljöministeriet. (1"14 1~8lll'.f1·)
Angående delegationen gäller i övrigt ·vad
som är bestämt om statens kommitteer.

I

24

21 §

Uppgifter om · anläggningar, om vilka skall
göras anmälan, kan lämnas ur luftvårdens datare·
gister till de i 3 § 2 mom. och 4 § 2 mom.
luftvårdslagen nämnda myndigheterna, till sak·
kunnigmyndigheterna och -inrättningarna på
Juftvårdens område, till annan myndighet som
behöver uppgifterna för fullgörande av åliggande
som ansluter sig till luftvård sa'mt till verksamhetsidkare beträffande denn,-:s egna anläggning.

(t(i -'11'1h'·"~ l-)
Med miljöministeriets tillstånd kan uppgifter
om anläggningar lämnas för forsknings- och
utredningsarbete på luftvårdens område även till
andra än 1 mom. avsedda myndigheter och
inrättningar. ((S c1.1·:1sc/ c.~'-l-J
Uppgifter om företags ekonomiska ställning
eller affärs- eller yrkeshemlighet får inte utan
vederbörande anläggnings tillstånd lämnas till
annan fo i 31 § 2 mom. luftvårdslagen
nämnd myndighet och inrättning.

22

§

Luftvårdsdelegationen har till uppgift:
1) att främja luftvården samt skötseln och
koordineringen av luftvårdsuppgifterna;
2) att till myndigheterna avge sådana ut ..
låtanden om Iuftvården som inbegärts av dem;
3) att göra framställningar och taga initiativ
beträffande utvecklandet av luftvårdslagstift.
ningen och luftvårdens förvaltning samt forsknings-, utbildnings-, upplysnings- och informationsverksamheten på området;
4) att på uppdrag av miljöministeriet bereda
ärenden i anslutning till verkställigheten av luftvårdslagen; samt ( iC/ '1 1((g,. lto~'-'r-)
5) att fullgöra andra beredningsuppgifter som
av miljöministeriet uppdragits åt delegationen
och som hör till dess verksamhetsområde.
.,
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§

324 har upphävts genom
F 19.9.1986/687
4 kap.
Ikraftträdande

25 §
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1982.
Atgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.
26 §
Rörande sådan i 7 § nämnd anläggning, vars
verksamhet har inletts eller beträffande vilken
åtgärder som är väsentliga för inledandet av
verksamheten vidtagits före luftvårdslagens
ikraftträdnnde, skall anmälan göras:
1) angående i 7 § 1-6 punkterna nämnd
anläggning samt sådant i 7 punkten avsett
kraftverk eller sådan i samma punkt avsedd
pannanläggning, vars största bränsleeffekt över·
stiger 50 megawatt (MW) , före den 31 mars
1984;
2) angående annat i 7 punkten avsett kraftverk eller annan i samma punkt avsedd
pannanläggning samt i 8-12 punkterna nämnd
anläggning, fö::e den 31 mars 1985; samt
3) angående i 13-19 punkterna nämnd anläggning, före den 31 mars 1986.
Om avsikten är att vid ovan i 1 mom. avsedd anläggning, före utgången av den tiden
som gäller för anläggningen i väsentlig grad
förändra med tanke på luftvården betydelsefulla processer, anordningar eller reningsmetoder,
skall anmälan angående verksamheten vid hela
anläggningen, med avvikelse från den ovan i 1
mom. nämnda tiden, göras innan ändringen förverkligas, med iakttagande i tillämpliga delar
av vad i 13 § 1 mom. luftvårdslagen är stad·

gat. Den ovan stadgade anrnälningsskyldighe-

ten rörande verksamheten vid hela anläggningen
gäller likväl tidigast från den 1 oktober 1983.
Om i 7 § 7 punkten ·avsett kraftverk eller
i · samma punkt avsedd pannanläggning, vars
största bränsleeffekt överstiger 50 megawatt
. {MW), är belägen i omedelbar närhet av sådan i 7 § 8-12 punkterna nämnd anläggning
söm innehas av verksamhetsidkaren och framst:iller ånga eller hett vatten för sistnämnda
anläggning, kan anmälan angående kraftverket
eller pannanläggningen, rned avvikelse från
den i 1 mom. näninda tiden, göras samtidigt
som anmälan ' göres ·om den ovan avsedda,
i 7 § 8-12 punkterna nämnda anläggningen.
Verksamhetsidkaren . skall skriftligen meddela
länsstyrelsen om• uppskovet med anmälan och
grunden därtill senast den 31 mars 1984.

