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LANDSKAPSFÖRORDNING

om ändring av landskapsförordningen om utvinningsavfall

Utfärdad i Mariehamn den 4 december 2018

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG, EUT nr L 312, 22.11.2008, s. 3
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG, EUT nr L 102, 11.4.2006, s. 15

 Med stöd av 42 och 44 §§ landskapslagen 
(2008:124) om miljöskydd ändras 5 och 7 § 
landskapsförordningen (2008:108) om utvin-
ningsavfall, sådana 5 och 7 §§ lyder i land-
skapsförordningen 2013/104, som följer1:

5 §
Beslut om miljötillstånd för utvinnings-

avfallsanläggningar
 Utöver de uppgifter som anges i 18, 24-26 
och 53h §§ landskapslagen (2008:124) om mil-
jöskydd (nedan miljöskyddslagen), 6 § land-
skapslagen (2018:83) om tillämpning av rikets 
avfallslag (nedan avfallslagen) samt 9 § riks-
förordningen ska miljötillståndet för deponi för 
utvinningsavfall omfatta:
 a) Planen för hantering av utvinningsavfall 
enligt 4 § riksförordningen.
 b) Lämpliga arrangemang för finansiell sä-
kerhet eller motsvarande som krävs enligt 10 § 
riksförordningen.
 c) Uppgifter som verksamhetsutövaren till-
handahållit i enlighet med landskapslagen 

(2018:31) om miljökonsekvensbedömning och 
miljöbedömning (nedan MKB-lagen), om en 
miljökonsekvens-bedömning krävs enligt den 
lagen.
 d) Uppgift om vilken kategori utvinningsav-
fallsanläggningen tillhör i enlighet med de kri-
terier som avses i 2 § 1 mom. 7 och 8 punkterna 
samt 2 § 2 mom. riksförordningen.

7 §
Beviljande av miljötillstånd

 Utöver vad som följer av 17 § miljöskyddsla-
gen ska det, för att miljötillstånd ska beviljas, 
på fullgott sätt visas att avfallshanteringen 
inte direkt strider mot eller på annat sätt stör 
tillämpningen av den eller de relevanta avfalls-
hanteringsplaner som avses i avfallslagen.

__________

 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 
2019.

__________

 Mariehamn den 4 december 2018
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lantråd

      
 C a m i l l a  G u n e l l
 föredragande minister
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