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FÖRSLAG TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM AVFALL, ÄNDRING AV STATSRÅDETS
FÖRORDNING OM MILJÖSKYDD (713/2014), ÄNDRING AV STATSRÅDETS FÖRORDNING
OM BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNINGEN AV PCB-UTRUSTNING OCH OM BEHANDLING
AV PCB-AVFALL (958/2016) SAMT ÄNDRING AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM BEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSERNA AV MYNDIGHETERS PLANER OCH PROGRAM
(347/2005)

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I propositionen föreslås det en ny förordning av statsrådet om avfall. Därtill föreslås det ändringar i statsrådets förordningar om miljöskydd, om begränsning av användningen av PCButrustning och om behandling av PCB-avfall samt om bedömning av miljökonsekvenserna av
myndigheters planer och program. Enligt förslaget ska i förordningarna göras de nödvändiga
ändringarna med anledning av lagen om ändring av avfallslagen och ändringar i Europeiska
unionens avfallsdirektiv och vissa andra EU-rättsakter i avfallsbranschen. De föreslagna ändringarna är en del av en omfattande revidering av förordningar i avfallsbranschen.
I avfallsförordningen ska ställas de allmänna målen för materialåtervinning av kommunalt avfall på basis av avfallsdirektivet och kalkyleringsgrunderna för deras uppföljning samt specificeras åtgärder enligt avfallslagen med tanke på uppnåendet av målen. Avfallslagens bestämmelser om kravet på separat insamling av avfall ska specificeras. Förordningen ställer nya fastighetsvisa krav på separat insamling av avfall från boende samt för kommunalt avfall som
uppstår i offentlig förvaltnings- och serviceverksamhet samt i näringsverksamhet. Även kraven
på separat insamling av bygg- och rivningsavfall ska specificeras. I förordningen specificeras
avfallslagens bestämmelser om småskalig behandling av avfall på fastigheten samt kraven på
den riksomfattande avfallsplanen. Även bokförings- och informationsskyldigheter gällande avfall samt innehållskraven när det gäller transportdokument och kraven på insamlingen av avfall
ska specificeras.
Till bestämmelserna gällande tillståndsansökan och tillståndsbeslut i statsrådets förordning om
miljöskydd föreslås vissa specificeringar med anledning av revideringen av avfallslagen. I statsrådets förordningar om begränsning av användningen av PCB-utrustning och om behandling av
PCB-avfall samt om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program
ska därtill göras ändringar av teknisk natur.
De föreslagna förordningarna avses träda i kraft mot slutet av 2021.

