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Landskapsförordningar om avfall 
 

Detta förslag är i grunden en fortsättning på arbetet med att få till stånd en 

modernare lagstiftning och en större samverkan mellan landskapet och riket 

i producentansvarsfrågor.  

 I detta syfte antog lagtinget den 21 mars 2018 ett lagstiftningspaket där 

huvudsaken var att en landskapslag om tillämpning av rikets avfallslag er-

sätter den gällande landskapslagen (1981:3) om renhållning. I det ingår följ-

dändringar som rör främst hänvisningar i miljöskydds- och trafiklagstift-

ningen.  

 Republikens president har den 1 juni 2018 inte funnit något hinder för 

ikraftträdandet av lagstiftningen. 

 Bifogade förslag till tre nya förordningar föreslås i huvudsak ersätta alla 

de förordningar som utfärdats med stöd av den gällande renhållningslagen. 

Undantaget är landskapsförordningen (2010:79) om återvinning av vissa av-

fall i markbyggnad, som således kommer att förbli i kraft. De bedöms inte få 

direkt betydelse för jämställdheten.  

 

Landskapsförordningen om avfall  
 

Förordningsförslaget innehåller till största delen bestämmelser som gäller re-

dan idag enligt gällande renhållningsförordning och till viss del även enligt  

gällande renhållningslag.  

 Nya bestämmelser är definitionerna av bygg- och rivningsavfall och av-

fall från fritidsbostäder, kravet på separat insamling av glasavfall, plastavfall 

samt pappers- och kartongavfall vid bygg- och rivningsverksamhet i 14 §, 

kraven om asbestavfall i 16 § och uppgifter om fastighetsvis avfallstransport 

i 22 §.  

 Förtydligade och delvis nya är bestämmelserna om förpackning och av-

fall i 6-8 §, bestämmelserna om insamling av avfall i 9 §, transport av avfall 

i 10 §, skyldighet vid sortering och annan behandling av avfall i 11 §, upp-

gifter i transportdokument i 20 §, plan för tillståndspliktiga verksamheter i 

21 § och innehållet i en tillståndsansökan i 23 §, inspektioner i 24 § och in-

nehållet i den kommunala avfallsplanen i 26 §.  

 Av de nya kraven kan kraven om ytterligare separering vid bygg- och 

rivningsverksamhet innebära vissa merkostnader så även kravet i 22 § om 

uppgifter från ett avfallstransportbolag till kommunen men dessa uppgifter 

är nödvändiga för kommunens arbete. Kraven i 9 § kan innebära merkostna-

der för fastighetsinnehavare på kort sikt. Även kravet på uppgifter i ett tran-

portdokument för annat än farligt avfall kan innebära merkostnader för upp-

giftslämnaren. Kraven för tillståndspliktiga verksamheter om ansökan och 

plan finns till stora delar redan idag enligt miljöskyddslagen, detsamma gäl-

ler huvudsakligen för kravet på ÅMHM om inspektioner. De flesta kommu-

ner har renhållningsföreskrifter som innehåller punkterna i 26 §.  

 Förslaget leder till förbättringar för miljön.  
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Landskapsförordningen om tillämpning på Åland av riksförordning om 

begränsning av användningen av PCB-utrustning och om behandling av 

PCB-avfall  
 

Förslaget överensstämmer i sak med gällande bestämmelser som finns i två 

riksförordningar som gjorts tillämpliga genom blankettbestämmelser.  

 

Landskapsförordningen om producentansvar  
 

Med förordningen sätts sju riksförordningar om producentansvar i kraft, med 

vissa avvikelser, varav tre redan är tillämpliga såsom blankettförordningar 

dvs. de om fordon, elektriska och elektroniska produkter samt batterier och 

ackumulatorer. Förslaget medför i huvudsak ingen förändring i fråga om för-

packningar och retursystem för dryckesförpackningar, den nu gällande för-

packningsförordningen upphävs.  

 För däck till motordrivna och andra fordon och anordningar föreslås kom-

pletterande bestämmelser till lagens producentansvarsbestämmelser. Det-

samma gäller för tidningar, tidskrifter, kontorspapper och andra liknande 

pappersprodukter. Kraven på producenterna att anmäla sig till producentre-

gistret börjar enligt blankettlagen att gälla först två år efter ikraftträdande av 

lagen, dvs. från och med den 1 januari 2021.  

__________________ 
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Förordningstexter 
 

Förslag till landskapsförordningar. 

 

1. 

L A N D S K A P S F Ö R O R D N I N G 

om avfall 
 

 Med stöd av 8 § landskapslagen (0000:00) om tillämpning av rikets av-

fallslag föreskrivs1: 

 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

 

1 § 

Definitioner 

 I denna förordning avses med  

 1) oljeavfall smörjmedel eller industrioljor som helt eller delvis består av 

mineralolja eller syntetisk olja och som inte längre är lämpliga för det ända-

mål som de ursprungligen var avsedda för eller annat avfall som innehåller 

olja, 

 2) bioavfall biologiskt nedbrytbart livsmedels- och köksavfall från hus-

håll, restauranger, catering och detaljhandelslokaler samt jämförbart avfall 

från livsmedelsindustrin samt biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkav-

fall samt med 

 3) bygg- och rivningsavfall avfall som uppkommer vid nybyggnad, repa-

rationsbyggnad och rivning av byggnader samt andra fasta konstruktioner 

samt vid mark- och vattenbyggnad samt andra motsvarande byggnadspro-

jekt. 

 Om inte annat särskilt förskrivs så har i denna förordning använda be-

grepp samma betydelse som föreskrivs enligt landskapslagen (0000:00) om 

tillämpning av rikets avfallslag, nedan kallad avfallslagen. 

 

2 § 

Återvinning och bortskaffande av avfall 

 I bilaga 1 till denna förordning finns en förteckning över förfaranden som 

utgör återvinning av avfall. Även andra än i förteckningen nämnda förfaran-

den kan utgöra återvinning av avfall, om de uppfyller de krav som föreskrivs 

i bilagan. 

 I bilaga 2 finns en förteckning över förfaranden som utgör bortskaffande 

av avfall. Även andra än i förteckningen nämnda förfaranden kan utgöra 

bortskaffande av avfall, om de uppfyller de krav som föreskrivs i bilagan. 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG; EUT L 312, 22.11.2008, s. 

3,  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006, EUT L 190, 

12.7.2006, s. 1,  

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG, EUT L 102, 11.4.2006, s. 15,  

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG, EGT L 332, 28.12.2000, s. 

91,  

Kommissionens beslut 2000/532/EG, EGT L 226, 6.9.2000, s. 3,  

Kommissionens beslut 2001/118/EG, EGT L 47, 16.2.2001, s. 1,  

Rådets direktiv 1999/31/EG, EGT L 182, 16.7.1999, s. 1,  

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG, EGT L 365, 31.12.1994, s. 10,  

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/12/EG, EUT L 47, 18.2.2004, s. 26,  

Rådets direktiv 86/278/EEG, EGT L 181, 4.7.1986, s. 6,  

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/148/EG, EUT L 330, 16.12.2009, s. 

28. 
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3 § 

Farliga egenskaper hos avfall 

 Bestämmelser om de egenskaper som gör att avfall klassificeras som far-

ligt avfall finns i kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014 om ersätt-

ning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om 

avfall och om upphävande av vissa direktiv, nedan kommissionens förord-

ning nr 1357/2014. 

 

4 § 

Förteckning över avfall och farligt avfall 

 Den i bilaga 4 till statsrådets förordning om avfall (FFS 179/2012) gäl-

lande förteckningen över de vanligaste typerna av avfall samt farligt avfall 

(avfallsförteckning) är tillämplig i landskapet. Den möjlighet till undantag 

som ges i bilagans 2.2 avsnitt 1 mom. ska tillämpas så att landskapsrege-

ringen i enskilda fall, i enlighet med bestämmelserna i avfallslagen, kan be-

slutat något annat. 

 

5 § 

Avfall från fritidsbostäder 

 Med avfall från fritidsbostäder avses avfall som uppkommer i fritidsbo-

städer vilka är avsedda främst för eget bruk eller som hyrs ut och andra mot-

svarande bostadsbyggnader för fritidsbruk.   

 

2 kap. 

Allmänna krav på ordnandet av avfallshantering 

 

6 § 

Förpackning och märkning av avfall samt  

information som ska ges om avfall 

 Avfall ska enligt behov förpackas och märkas samt information om av-

fallet lämnas så att förvaring och transport av avfallet inte medför fara eller 

skada för hälsan eller miljön, och så att avfallshantering kan ordnas enligt 

avfallets beskaffenhet. 

 

7 § 

Förpackning av farligt avfall 

 Farligt avfall ska förpackas i en tät förpackning, som ska kunna tillslutas 

tätt på nytt och som ska tåla den belastning samt de påfrestningar som orsa-

kas av normal användning, flyttning och lagringsförhållanden. Materialet i 

förpackningen och förslutaren får inte reagera med det farliga avfallet, så att 

detta kan medföra fara eller skada för hälsan eller miljön. 

 Förpackningar för farligt avfall uppfyller kraven enligt 1 mom., om det 

uppfyller de krav på förpackningar för farliga ämnen och blandningar som 

ställs i artikel 35.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1272/2008, om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och 

blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006, nedan kallad 

CLP-förordningen. 

 

8 §  

Märkning av farligt avfall 

 En förpackning som innehåller farligt avfall ska märkas med avfallsinne-

havarens namn, avfallets namn samt de upplysningar och varningar som be-

hövs för säkerheten samt för ordnandet av avfallshanteringen. Detta krav gäl-

ler inte avfall från hushåll. 
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 Om det farliga avfallet har någon av de farliga egenskaperna HP 1–8, 10, 

11 eller 14 enligt kommissionens förordning nr 1357/2014, ska förpack-

ningen även märkas med uppgift om de ämnen som orsakar avfallets viktig-

aste farliga egenskaper samt förses med varningsmärkningar enligt CLP-för-

ordningen. Om avfallet till sin sammansättning och sina egenskaper inte vä-

sentligt avviker från det ämne som avfallet huvudsakligen består av, och av-

fallet bevaras i ämnets ursprungliga förpackning, kan även de motsvarande 

påskrifter som sedan tidigare finns på förpackningen användas, om de kom-

pletteras med de uppgifter som anges i 1 mom. 

 Om det farliga avfallets sammansättning inte rimligen kan utredas, ska 

förpackningen förses med påskriften "Farligt avfall, sammansättningen obe-

kant" samt varningssymbol GHS02 och GHS06, signalordet "Fara", faroan-

givelserna H225 eller H228 samt H301, H311 och H331 och skyddsangivel-

serna P233, P235, P280, P403 och P405 enligt CLP-förordningen. 

 De påskrifter som avses i 2 och 3 mom. behöver inte göras på sådan för-

packning till farligt avfall som endast används för transport av avfallet, om 

förpackningen har försetts med påskrifter enligt de bestämmelser som utfär-

dats om transport av farliga ämnen, och inte heller på förpackningen till far-

ligt avfall som förvaras på en ur säkerhetssynpunkt tillräckligt väl utmärkt 

mottagningsplats. 

 

9 § 

Insamling av avfall 

 Fastighetsinnehavare, kommuner, avfallsinnehavare, producenter, distri-

butörer och andra aktörer ska vid ordnande av insamling av kommunalt av-

fall samt avfall som kan jämställas med kommunalt avfall se till att 

 1) det går att obehindrat nå mottagningsplatsen för avfallet och att avfallet 

tryggt kan lastas för bortforsling, 

 2) det på mottagningsplatsen finns tillräckligt många lockförsedda avfall-

skärl som lämpar sig för de typer av avfall som samlas in, 

 3) det inte finns någon risk för att den som använder eller tömmer avfall-

skärlen skadar sig och inte medför någon fara eller skada för hälsan eller 

miljön,  

 4) det på avfallskärlets lock eller främre vägg fästs en tydlig märkning 

med uppgifter om vilken typ av avfall som får sättas i avfallskärlet och kon-

taktuppgifter till det företag eller den sammanslutning som ansvarar för in-

samlingen, 

 5) avfallskärlet töms tillräckligt ofta så att det avfall som ska samlas in 

ryms i avfallskärlet och att kärlet alltid kan förslutas samt att avfallet inte 

medför förorening eller nedskräpning av omgivningen, lukt eller annan hy-

gienisk olägenhet, 

 6) avfallskärlet underhålls och rengörs tillräckligt ofta så att insamlingen 

inte medför någon fara eller skada för hälsan eller miljön, 

 7) en mottagningsplats och dess omgivning som blivit nedskräpade på 

grund av avfallsinsamlingen städas upp i enlighet med bestämmelserna i av-

fallslagen,  

 8) mottagningsplatsen har en med beaktande av det insamlade avfallets 

egenskaper tillräckligt tät botten och behövlig väderbeständig täckning samt 

behövliga system för vattenledning och vattenhantering, samt övriga kon-

struktioner i syfte att förebygga den fara och skada för hälsan eller miljön 

som insamlingen medför samt att 

 9) olovligt lämnande av avfall på mottagningsplatsen vid behov förhind-

ras med byggnadstekniska och andra tekniska metoder.  

 Den som lämnar avfall på mottagningsplatsen ska se till att avfallet sätts 

i det avfallskärl som är avsett för det och att avfallskärlet inte går sönder eller 

blir nedsmutsat i onödan. 
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 Den som svarar för mottagningsplatsen samt den som transporterar bort 

avfallet ska se till att tidpunkten för lastningen planeras samt transporten i 

övrigt arrangeras så att de som bor och vistas i närheten av mottagningsplat-

sen inte utsätts för buller eller andra motsvarande olägenheter. 

 De krav som ställs i 1–3 mom. ska i tillämpliga delar även uppfyllas vid 

insamling av annat avfall än kommunalt avfall och avfall som kan jämställas 

med kommunalt avfall. 

 Vid varje återvinningscentral som en kommun har ansvar för ska finnas 

en ändamålsenligt skyddad plats (returhörna) där besökare ges möjlighet att 

lämna saker som kan återanvändas, där var och en fritt kan ta saker för åter-

användning. Sådana platser bör i den omfattning det är möjligt skapas också 

vid andra insamlingsplatser där kommunalt avfall lämnas. 

 

10 § 

Transport av avfall 

 Avfall ska transporteras i en tät förpackning eller ett slutet transportme-

del. Avfallet kan också transporteras övertäckt eller på något annat sätt, om 

det kan säkerställas att avfall inte kommer ut i miljön under lastningen eller 

transporten och att avfallet inte medför någon olycksrisk. 

 

11 § 

Skyldigheter vid sortering och annan behandling av avfall 

 En verksamhetsutövare som yrkesmässigt sorterar eller på något annat 

sätt behandlar avfall, ska se till att avfallet förbereds för återanvändning eller 

går till materialåtervinning eller annan återvinning i enlighet med den priori-

teringsordning som föreskrivs enligt avfallslagen, så att en så liten del av det 

behandlade avfallet som möjligt behöver bortskaffas. 

 Den som återvinner avfall genom att placera eller sprida det i eller på 

marken ska använda endast den mängd avfall som behövs för utjämning av 

markkonstruktionen samt för markkonstruktionens bärförmåga och hållbar-

het eller se till att användningen i övrigt så exakt som möjligt motsvarar be-

hovet. 

 

3 kap. 

Särskilda krav som gäller vissa typer av avfall 

 

12 § 

Separat insamling och materialåtervinning av kommunalt avfall 

 Verksamhetsutövare inom industri- eller servicebranschen eller annan nä-

ringsverksamhet, andra avfallsinnehavare samt kommunerna ska, med beak-

tande av bestämmelserna om den allmänna skyldigheten att iaktta priorite-

ringsordningen och förebygga fara samt skada orsakad av avfall och avfalls-

hantering, inom sitt ansvarsområde ordna separat insamling samt material-

återvinning av pappers-, kartong-, glas-, metall-, plast- och bioavfall. 

 Målet är att genom de åtgärder som avses i denna paragraf ska material-

återvinning ske med minst 50 viktprocent av det kommunala avfallet. 

 

13 § 

Minskning av bygg- och rivningsavfallets mängd samt skadlighet 

 Den som inleder ett byggprojekt ska se till att projektet planeras och ge-

nomförs så att i samarbete med planerare, entreprenörer och andra parter i 

byggandet handla särskilt så att  

 a) det uppkommer så lite bygg- och rivningsavfall som möjligt och att 

användbara föremål och ämnen tas till vara och återanvänds i mån av möj-

lighet, 
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 b) byggnadsmaterial används sparsamt och avfall som lämpar sig för byg-

gande används i stället för byggnadsmaterial i mån av möjlighet samt  

 c) bygg- och rivningsavfall inte förorsakar någon fara eller skada för häl-

san eller miljön eller någon betydande olägenhet eller svårighet för ordnan-

det av avfallshanteringen. 

 

14 § 

Separat insamling samt återvinning av bygg- och rivningsavfall 

 Innehavare av bygg- och rivningsavfall ska ordna separat insamling av 

avfallet så att en så stor del av det som möjligt i enlighet med med bestäm-

melserna om den allmänna skyldigheten att iaktta prioriteringsordningen kan 

förberedas för återanvändning, materialåtervinnas eller återvinnas på annat 

sätt.  

 Under de förutsättningar som kraven att samla in och vid avfallshante-

ringen hålla åtskilt avfall, vars typ och beskaffenhet skiljer sig åt, ska i den 

omfattning som är tekniskt och ekonomiskt möjlig samt behövligt för att fö-

rebygga fara eller skada för hälsan eller miljön, separat insamling ordnas för 

åtminstone följande typer av avfall: 

 1) Avfall som består av betong, tegelsten, mineralplattor eller keramik. 

 2) Gipsbaserat avfall. 

 3) Oimpregnerat träavfall. 

 4) Metallavfall. 

 5) Glasavfall. 

 6) Plastavfall. 

 7) Pappers- och kartongavfall. 

 8) Mark- och stensubstansavfall. 

 I avfallslagen och i bestämmelser som utfärdats med stöd av avfallslagen 

finns bestämmelser om producentens skyldighet att ordna separat insamling 

och materialåtervinning av kasserade förpackningar. 

 Målet är att år 2020 genom de åtgärder som avses i 1 och 2 mom. utom 

avseende energiåtervinning och upparbetning till bränsle, återvinning ska ske 

av minst 70 viktprocent av bygg- och rivningsavfallet, med undantag för 

mark- och stensubstans som lösgjorts från berggrunden eller marken samt 

farligt avfall. 

 Med stöd av avfallslagen gäller en skyldighet att hålla farligt avfall åtskilt 

och ett förbud mot uppblandning av avfall. 

 

15 § 

Oljeavfall 

 Avfallsinnehavaren ska enligt de i avfallslagen givna förutsättningar rö-

rande skyldighet att hålla avfall åtskilt samt rörande förbud att blanda avfall, 

ordna separat insamling av oljeavfall av olika beskaffenhet. 

 Behandlingen av oljeavfall ska enligt avfallslagen ordnas i enlighet med 

bestämmelserna om en allmän skyldighet att iaktta en prioriteringsordning 

samt om att förebygga fara och skada orsakad av avfall och avfallshantering. 

Särskilda bestämmelser om förbränning av oljeavfall finns i landskapsför-

ordningen (2015:16) om tillämpning på Åland av vissa riksbestämmelser om 

avfallsförbränning. 

 

16 § 

Asbestavfall 

 Avfallsinnehavaren ska se till att asbestavfall som uppkommer i verksam-

heten samlas in och utan dröjsmål transporteras för behandling åtskilt från 

annat avfall. Vid förvaring och transport av asbestavfall ska användas håll-

bara förpackningar som kan förslutas tätt samt vilka har försetts med inform-

ation om att de innehåller asbest. Förpackningen ska hanteras med försiktig-

het och omsorg så att de inte går sönder. 
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 Bestämmelser om behandling av asbest på deponier finns i landskapsför-

ordningen (2007:3) om deponering av avfall. 

 

4 kap. 

Bokföring av avfall, transportdokument samt information som ska 

lämnas till myndigheterna 

 

17 § 

Avfallsproducenters bokföring 

 Över avfall som uppkommer i miljötillståndspliktig verksamhet eller an-

nan verksamhet där det uppkommer farligt avfall, som avses i avfallslagen, 

ska det föras bok i tidsföljd. Bokföring ska om möjligt upprättas separat för 

varje verksamhetsställe. 

 Bokföringen ska innehålla följande uppgifter:  

 1) Avfallsmängd. 

 2) Avfallskategori enligt avfallsförteckningen och beskrivning av avfal-

lets typ samt väsentliga uppgifter om avfallets egenskaper och sammansätt-

ning. 

 3) I fråga om farligt avfall, de viktigaste farliga egenskaperna enligt 3 §. 

 4) I fråga om avfall som förs någon annanstans för behandling, motta-

garens och transportörens namn med kontaktinformation samt information 

om behandlingssättet. 

 Om det i en verksamhet uppkommer farligt avfall eller minst 100 ton an-

nat avfall per år, så ska uppgifter om mängden avfall av olika typ och för 

verksamheten karakteristiskt slag ges. Uppgifterna ska avse total mängd av-

fall såväl som mängd för verksamheten typiskt avfall, i förhållande till verk-

samhetsområde, antalet årsverken, omsättningen, produktionsmängden och i 

förekommande fall till antalet vårddygn, antalet övernattningar eller affärs-

lokalens yta. 

 

18 § 

Avfallsbehandlares bokföring 

 Över avfall som behandlas i sådan yrkesmässig verksamhet för vilken 

miljötillstånd krävs ska det föras bok i tidsföljd. Bokföring ska om möjligt 

upprättas separat för varje verksamhetsställe. 

 Bokföringen ska innehålla följande uppgifter: 

 1) Avfallsmängd. 

 2) Avfallskategori enligt avfallsförteckningen och beskrivning av avfal-

lets typ samt väsentliga uppgifter om avfallets egenskaper och sammansätt-

ning. 

 3) I fråga om farligt avfall, de viktigaste farliga egenskaperna enligt 3 §. 

 4) Om avfallet kommer från något annat ställe, den tidigare avfallsinne-

havarens och avfallstransportörens namn med kontaktuppgifter. 

 5) Behandlingssätt och kategori av behandlingsförfarande enligt bilaga 1 

eller 2. 

 6) I tillämpliga delar uppgifter enligt 17 § 2 mom. om det avfall som upp-

står vid avfallsbehandlingen. 

 

19 § 

Avfallstransportörers, avfallsmäklares och avfallsinsamlares bokföring 

 Bokföringen över avfall som transporteras, förmedlas eller samlas in i yr-

kesmässig verksamhet som avses i avfallslagen ska innehålla följande upp-

gifter: 

 1) Avfallsmängd. 

 2) Avfallskategori enligt avfallsförteckningen och beskrivning av avfal-

lets typ samt väsentliga uppgifter om avfallets egenskaper och sammansätt-

ning. 
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 3) I fråga om farligt avfall, de viktigaste farliga egenskaperna 3 §. 

 4) Namn med kontaktuppgifter till den fastighetsinnehavare eller avfalls-

innehavare som har överlämnat avfallet. 

 5) Datum för avfallstransporten eller för mottagandet och överlämnandet 

av avfallet. 

 6) Namn med kontaktuppgifter till avfallsmottagaren.  

 

20 § 

Uppgifter som ska antecknas i transportdokumentet  

 Om en transport avser farligt avfall, slam från slamavskiljare och sam-

lingsbrunnar, slam från sand- och fettavskiljningsbrunnar, förorenad mark 

samt annat bygg- och rivningsavfall än icke-förorenad mark som transporte-

ras och som överlämnas till en mottagare som är godkänd för ändamålet, så 

ska transportdokumentet innehålla följande uppgifter: 

 1) Namn med kontaktuppgifter till avfallsproducenten eller annan avfalls-

innehavare, avfallstransportören och avfallsmottagaren. 

 2) Tidpunkten för transporten av avfallet samt var transporten har påbör-

jats och avslutats. 

 3) Avfallskategori enligt avfallsförteckningen och beskrivning av avfal-

lets typ. 

 4) Avfallsmängd. 

 5) Avfallsinnehavarens bekräftelse av att de uppgifter som lämnats är rik-

tiga. 

 6) Efter slutförd transport avfallsmottagarens bekräftelse av att avfallet 

tagits emot, inbegripet uppgifter om mottagen avfallsmängd. 

 Om ett transportdokument avser farligt avfall ska det dessutom innehålla 

följande uppgifter: 

 1) Avfallets sammansättning, konsistens och de viktigaste farliga egen-

skaperna enligt 3 §. 

 2) Metod för förpackning och transport av avfallet. 

 3) Behandlingssätt. 

 Avfallsinnehavarens och avfallsmottagarens bekräftelser enligt 1 mom. 

ska göras genom en namnteckning eller en elektronisk underskrift i trans-

portdokumentet i samband med överlämnandet eller mottagandet av avfallet. 

Om det inte är möjligt att underteckna transportdokumentet då, så kan be-

kräftelsen också göras på annat sätt om det inte gör bekräftelsen mindre till-

förlitlig. 

 

21 § 

Plan för uppföljning och kontroll av avfallsbehandlingen 

 En plan för uppföljning och kontroll av avfallsbehandlingen som ska upp-

rättas av den som bedriver en tillståndspliktig anläggning i enlighet med av-

fallslagen, ska innehålla följande uppgifter: 

 1) Vilket avfall som tas emot för behandling. 

 2) Åtgärder för kontroll av beskaffenheten hos det avfall som tas emot. 

 3) Beskrivning av behandlingsprocessen, inbegripet en redogörelse för 

eventuella störningar samt farliga och exceptionella situationer i samband 

med behandlingen samt de viktigaste behandlingsfaserna med tanke på kon-

trollen. 

 4) Åtgärder för kontroll av utsläppen och av det avfall som uppstår vid 

behandlingen. 

 5) Åtgärder vid störningar och i farliga samt exceptionella situationer, in-

begripet korrigerande åtgärder. 

 6) Åtgärder för bestämning av beskaffenheten hos det avfall som uppstår 

vid behandlingen. 

 7) Metoder och platser för behandling av det avfall som uppstår vid be-

handlingen. 
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 8) Personal som är ansvarig för behandlingen och hur personalen intro-

duceras i sina uppgifter. 

 9) Andra motsvarande uppgifter som behövs för uppföljningen och kon-

trollen. 

 

22 § 

Uppgifter om fastighetsvis avfallstransport som ska lämnas till kommunen 

 Följande uppgifter om varje fastighet från vilken en avfallstransportör har 

avhämtat avfall under en av kommunen bestämd uppföljningsperiod, ska 

lämnas till kommunen: 

 1) Fastighetsinnehavarens namn med kontaktuppgifter samt fastighetens 

adress. 

 2) Storleken på de avfallskärl som omfattas av avfallstransporten och de-

ras antal enligt avfallstyp. 

 3) Datum för tömning av avfallskärl eller antalet tömningar och töm-

ningsintervaller enligt avfallstyp. 

 Avfallstransportören ska dessutom årligen till kommunen lämna ett enligt 

avfallstyp specificerat sammandrag över mängden avfall som samlats in på 

fastigheterna och över leveransplatserna med åtminstone följande uppgifter:  

 1) Mängden avfall enligt avfallstyp som har samlats in på de fastigheter 

som är belägna på kommunens område. 

 2) Namn med kontaktuppgifter till mottagarna och mängden avfall enligt 

avfallstyp som har levererats till dem. 

 

5 kap. 

Särskilda bestämmelser 

 

23 § 

Innehållet i ansökan om tillstånd för behandlingsanläggning 

 En i avfallslagen avsedd ansökan om tillstånd för en behandlingsanlägg-

ning ska innehålla följande uppgifter: 

 1) Verksamhetsutövarens namn, företags- och organisationsnummer, 

kontaktuppgifter samt kontaktperson samt anläggningens namn och adress. 

 2) En kopia av handelsregisterutdraget, om verksamheten kräver en an-

teckning i handelsregistret. 

 3) Uppgift om gällande miljötillstånd och uppgift om miljöledningssy-

stem som avses i avfallslagen. 

 4) En beskrivning av det avfall för vilket tillstånd söks, inbegripet avfal-

lets konsistens, föroreningar och variationer i egenskaperna. 

 5) Avfallskategori enligt avfallsförteckningen och avfallets klassificering 

enligt bilagorna IV och IVa till Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1013/2006 om transport av avfall. 

 6) En beskrivning av den metod för återvinning som kommer att använ-

das, inbegripet återvinningsförfarandets klassificering enligt bilaga 1. 

 7) Den totala årliga mängden avfall som kommer att återvinnas och mäng-

derna enligt avfallstyp samt en uppskattning av den andel avfall som kommer 

att införas i landet med stöd av tillståndet. 

 8) Den tidsperiod för vilken tillstånd söks. 

 9) Kvalitetssäkring och bokföring av avfallet samt vilka åtgärder som ska 

vidtas om avfallet inte tas emot på grund av fel sammansättning eller någon 

annan orsak, samt andra förfaranden vid mottagning av avfallet. 

 10) En redogörelse för tidigare avfallstransporter där verksamhetsutöva-

ren har deltagit, eventuella problem som förekommit och hur dessa har lösts. 
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24 §  

Inspektioner  

 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska inspektera anläggningar 

och företag som bedrivs yrkesmässigt med transport, mottagning eller be-

handling av avfall. Inspektioner ska även omfatta sådan verksamhet som be-

drivs av avfallsmäklare. Vid inspektion ska granskas uppgifter och omstän-

digheter som rör avfallets ursprung, slag, mängd samt, i fråga om avfall som 

transporteras, var avfallet lämnas och till vilken mottagare.  

 

 25 § 

Innehållet i avfallsplanen för Åland 

 En enligt landskapslag om tillämpning av rikets avfallslag avsedd avfalls-

plan för Åland ska innehålla följande uppgifter om avfallshanteringen: 

 1) Avfallets mängd, typ och ursprung, som har uppkommit i eller trans-

porterats från eller till landskapet, samt en bedömning av den framtida ut-

vecklingen. 

 2) En allmän beskrivning av systemet för insamling och behandling av 

avfall samt ansvarsfördelningen mellan kommunala och privata aktörer inom 

avfallshanteringen, inbegripet specialarrangemang som gäller farligt avfall 

och annat avfall och de viktigaste anläggningarna för återvinning och bort-

skaffande av avfall. 

 3) Slutsatser av utvärderingen av genomförandet och effekterna av den 

gällande riksomfattande avfallsplanen. 

 4) Målen för utvecklande av avfallshanteringen, som i mån av möjlighet 

ska inbegripa kvantitativa mål för materialåtervinning och annan återvin-

ning. 

 5) En översiktlig bedömning av behovet av översyn av de system och 

anläggningar som avses i 2 punkten, behovet av nya anläggningar för be-

handling av avfall, mängden avfall som ska behandlas i dessa och de inve-

steringskostnader och andra kostnader som krävs för detta ändamål samt en 

beskrivning av principerna för anläggningarnas placering. 

 6) Andra planerade åtgärder för hur identifierade problem ska lösas, in-

begripet åtgärder för hur den upplysning och information som behövs ska 

ordnas. 

 7) En utvärdering av huruvida ekonomiska och andra styrmedel kan vara 

användbara och lämpliga, med beaktande av vikten av att upprätthålla en väl 

fungerande inre marknad. 

 8) En utvärdering av de presenterade åtgärdernas verkningsfullhet när det 

gäller att nå de uppställda målen och syftet med avfallslagen och att främja 

verkställandet av bestämmelserna. 

 Den del av avfallsplanen för Åland som gäller minskning av avfalls-

mängderna och avfallets skadlighet ska innehålla följande uppgifter: 

 1) En sådan beskrivning av förändringen i avfallsmängderna och avfallets 

skadlighet som omfattar åtminstone den senaste tioårsperioden samt en be-

dömning av den framtida utvecklingen. 

 2) En beskrivning av de åtgärder som för närvarande vidtas för att minska 

avfallsmängderna och avfallets skadlighet. 

 3) Målen för minskning av avfallsmängderna och avfallets skadlighet. 

 4) De planerade åtgärderna för att främja minskningen av avfallsmäng-

derna och avfallets skadlighet med beaktandet av de exemplifierade åtgärder 

och den utvärdering av åtgärdernas verkningsfullhet för att minska avfalls-

mängderna och avfallets skadlighet som ingår i bilaga IV till Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av 

vissa direktiv, nedan avfallsdirektivet. 

 5) Kvalitativa och kvantitativa kriterier för att följa hur åtgärderna för 

minskning av avfallsmängderna och avfallets skadlighet har utvecklats. 
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 Avfallsplanen för Åland ska omfatta en del som gäller förpackningar och 

förpackningsavfall i vilken det utreds hur de mål som ställs upp med stöd av 

avfallslagen för minskning av mängden förpackningar, återanvändning av 

förpackningar och materialåtervinning och annan återvinning av förpack-

ningsavfall ska nås. 

 

26 § 

Innehållet i den kommunala avfallsplanen 

 Den kommunala avfallsplanen ska innehålla minst följande uppgifter: 

 1) En beskrivning av de förhållande i kommunen som påverkar avfallets 

mängd och sammansättning. 

 2) Uppgifter om vilka insamlingssystem som finns samt en redogörelse 

för vilka typer och mängder av avfall som insamlas. 

 3) Vilka anläggningar och verksamheter som ordnar återanvändning av 

produkter. 

 4) Beskrivning av nedlagda deponier och åtgärder för efterbehandling. 

 5) Åtgärder för att förebygga och minska nedskräpning. 

 6) Mål för att öka återanvändning, materialåtervinning samt annan av-

fallsbehandling. 

 7) Mål för insamling och behandling av avfall. 

 8) Mål för hur avfallets mängd och farlighet kan minskas. 

 9) Beskrivning av de åtgärder som planeras för att nå målen samt hur mål 

och åtgärder ska följas upp. 

 Kommunen ska till landskapsregeringen för kännedom lämna den kom-

munala avfallsplanen, med de uppgifter som behövs för att utarbeta avfalls-

planen för Åland. Kommunen ska utvärdera och vid behov uppdatera den 

kommunala avfallsplanen minst vart sjätte år. 

 

27 § 

Ikraftträdande 

 Denna förordning träder i kraft den 

 Genom denna ikraftträdandet av denna förordning upphävs landskapsför-

ordningen (2011:74) om renhållning, 
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BILAGA 1 – återvinningsförfaranden 
 

 

R 1 Användning främst som bränsle eller som annan energikälla1 

R 2 Tillvaratagande eller regenerering av lösningsmedel 

R 3 Återvinning eller tillvaratagande av organiska ämnen som inte an-

vänds som lösningsmedel, inklusive kompostering och andra bio-

logiska omvandlingsprocesser2 

R 4 Återvinning eller tillvaratagande av metaller och metallföreningar 

R 5 Återvinning eller tillvaratagande av andra oorganiska material3 

R 6 Regenerering av syror eller baser 

R 7 Återvinning av komponenter som använts vid bekämpning av ut-

släpp 

R 8 Återvinning av komponenter från katalysatorer 

R 9 Omraffinering eller annan återanvändning av olja 

R 10 Behandling i markbädd som medför fördelar för jordbruket eller 

ekologin 

R 11 Användning av avfall som uppkommit genom något av förfaran-

dena R 1-R 10 

R 12 Utväxling av avfall som ska bli föremål för något av förfarandena 

R 1-R 114 

R 13 Lagring av avfall som ska bli föremål för något av förfarandena R 

1-R 12, utom tillfällig lagring på den plats där avfallet har upp-

kommit innan det transporteras bort5 

 

1) Detta omfattar förbränningsanläggningar avsedda för kommunalt fast av-

fall vilkas energieffektivitet uppgår till minst 0,65. Vid beräkning av energi-

effektiviteten används följande formel: 

 

Energieffektiviteten = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef)) där 

 

− Ep är den energi som årligen produceras i form av värme eller elektricitet. 

Den beräknas genom att energin i form av elektricitet multipliceras med 

2,6 och värme som produceras för kommersiella ändamål multipliceras 

med 1,1 (GJ/år). 

− Ef är den årliga energitillförseln till systemet från sådana bränslen som 

bidrar till produktionen av ånga (GJ/år). 

− Ew är den energi som kan utvinnas från det behandlade avfallet under ett 

år beräknad utifrån avfallets nettovärmevärde (GJ/år). 

− Ei är den energi som importeras under ett år, bortsett från Ew och Ef 

(GJ/år). 

− 0,97 är en faktor som motsvarar energiförlusterna på grund av bottenaska 

och strålning. 

 

Denna formel ska tillämpas i enlighet med referensdokumentet om bästa till-

gängliga teknik vid förbränning av avfall. 

 

2) Detta omfattar också förgasning och pyrolys med utnyttjande av kompo-

nenterna som kemikalier. 

 

3) Detta omfattar också materialåtervinning av oorganiska byggmaterial och 

marksanering, som leder till återvinning av marksubstans. 

 

4) Om det inte finns någon annan lämplig R-kod, kan detta omfatta inledande 

förfaranden före återvinning, inklusive förbehandling, t.ex. demontering, 

sortering, krossning, komprimering, pelletering, torkning, fragmentering, 
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konditionering, omförpackning, separering, sammanslagning eller blandning 

för överlämnande till någon av verksamheterna R 1-R 11. 

 

5) Med tillfällig lagring avses tillfällig lagring enligt 6 § 1 mom. 10 punkten. 

 

BILAGA 2 – bortskaffningsförfaranden 
 

 

D 1 Deponering i eller på marken, såsom på deponier 

D 2 Behandling i markbädd, såsom biologisk nedbrytning av flytande 

avfall eller slam i jord 

D 3 Djupinjicering, såsom insprutning av pumpbart avfall i brunnar, 

saltgruvor eller naturligt förekommande formationer 

D 4 Invallning, såsom placering av flytande avfall eller slam i dag-

brott, dammar eller uppdämningsbassänger 

D 5 Deponering på särskilt planerade deponier, såsom placering i in-

klädda, separata förvaringsutrymmen som är täckta och avskilda 

från varandra och från den omgivande miljön 

D 6 Utsläpp till andra vatten än hav 

D 7 Utsläpp till hav, inklusive deponering under havsbotten 

D 8 Biologisk behandling som inte anges på annan plats i denna bilaga 

och som leder till föreningar eller blandningar som bortskaffas 

med något av förfarandena D 1–D 12 

D 9 Fysikalisk-kemisk behandling som inte anges på annan plats i 

denna bilaga och som leder till föreningar eller blandningar som 

bortskaffas med något av förfarandena D 1–D 12, såsom avdunst-

ning, torkning eller rostning 

D 10 Förbränning på land 

D 11 Förbränning till havs1 

D 12 Permanent lagring, såsom placering av behållare i en gruva 

D 13 Sammanslagning eller blandning innan något av förfarandena D 

1-D 12 tillämpas2 

D 14 Omförpackning innan något av förfarandena D 1-D 13 tillämpas 

D 15 Lagring innan något av förfarandena D 1-D 14 tillämpas, utom 

tillfällig lagring på den plats där avfallet har uppkommit innan det 

transporteras bort3 

 

1) Detta förfarande är förbjudet enligt landskapslagstiftningen och Europe-

iska unionens lagstiftning samt internationella konventioner. 

 

2) Om det inte finns någon annan lämplig D-kod, kan detta omfatta inledande 

förfaranden före bortskaffande, inklusive förbehandling, t.ex. sortering, 

krossning, komprimering, pelletering, torkning, fragmentering, konditioner-

ing eller separering innan något av förfarandena D 1-D 12 tillämpas. 

 

3) Med tillfällig lagring avses tillfällig lagring enligt 6 § 1 mom. 10 punkten. 
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2. 

L A N D S K A P S F Ö R O R D N I N G 

om tillämpning på Åland av riksförordning om begränsning av 

användningen av PCB-utrustning och om behandling av PCB-

avfall 
 

 

 Med stöd av 8 § landskapslagen (0000:00) om tillämpning av rikets av-

fallslag föreskrivs som följer2: 

 

1 § 

Tillämpningsområde 

 Med de avvikelser som anges i denna förordning ska statsrådets förord-

ning om begränsning av användningen av PCB-utrustning och om behand-

ling av PCB-avfall (FFS 958/2016) tillämpas i landskapet. 

 Ändringar i den rikslagstiftning som anges i 1 mom. ska tillämpas i land-

skapet från det att de träder i kraft i riket. Hänvisningar till bestämmelser i 

rikslagstiftningen ska inom landskapets behörighet i landskapet avse mot-

svarande bestämmelser i landskapslagstiftningen. 

 

2 § 

Förvaltningsuppgifter 

 De förvaltningsuppgifter som enligt riksförordningen ankommer på Nä-

rings-, trafik- och miljöcentralen ska i landskapet skötas av Ålands miljö- 

och hälsoskyddsmyndighet. 

 

3 § 

Ikraftträdande 

 Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2019. 

 Genom denna förordning upphävs landskapsförordningen (1998:110) om 

PCB-avfall och landskapsförordningen (2012:45) om tillämpning på Åland 

av riksförfattningar om begränsning av användning av PCB och PCT 

.  

                                                 
2 Rådets direktiv 96/59/EG, EGT L 243, 24.9.1996, s. 31. 
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3. 

L A N D S K A P S F Ö R O R D N I N G 

om producentansvar 
 

 

 Med stöd av 8 § landskapslagen (0000:00) om tillämpning av rikets av-

fallslag föreskrivs som följer: 

 

1 § 

 Med de avvikelser som anges i denna förordning ska följande riksförfatt-

ningar tillämpas i landskapet: 

 1) Statsrådets förordning om ett retursystem för dryckesförpackningar 

(FFS 526/2013). 

 2) Statsrådets förordning om separat insamling och återvinning av kasse-

rade däck (FFS 527/2013). 

 3) Statsrådets förordning om separat insamling och materialåtervinning 

av returpapper (FFS 528/2013). 

 4) Statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall (FFS 

518/2014). 

 5) Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elekt-

riska eller elektroniska produkter (FFS 519/2014). 

 6) Statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer (FFS 

520/2014). 

 7) Statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av använd-

ningen av farliga ämnen i fordon (FFS 123/2015). 

 Ändringar i den rikslagstiftning som anges i 1 mom. ska tillämpas i land-

skapet från det att de träder i kraft i riket. Hänvisningar till bestämmelser i 

rikslagstiftningen ska inom landskapets behörighet i landskapet avse mot-

svarande bestämmelser i landskapslagstiftningen. Hänvisningar i rikslag-

stiftningen till Finland och den finska marknaden ska i landskapet avse Åland 

och den åländska marknaden. 

 

2 § 

Förvaltning 

 De förvaltningsuppgifter vilka enligt den rikslagstiftning som avses i 1 § 

ankommer på statens myndigheter ska i landskapet skötas av landskapsrege-

ringen. Den rapportering till den Europeiska kommissionen, som ska göras 

enligt den rikslagstiftning som avses i 1 §, utförs av i rikslagstiftningen fast-

ställda organ. Landskapsregeringen kan närmare besluta om hur enskilda 

producenter ska fullgöra sin rapporteringsskyldighet, som avses i denna för-

ordning. 

 

3 § 

Producent 

 Med producent avses i denna förordning de som tillverkar eller yrkes-

mässigt importerar eller yrkesmässigt för in och på marknaden släpper ut  

 1) däck till motordrivna och andra fordon och anordningar, när produ-

centen anses vara den som tillverkar, importerar, inför eller regummerar så-

dana däck eller den som importerar däckförsedda fordon eller anordningar, 

 2) personbilar, paketbilar och andra jämförbara fordon, när producenten 

anses vara den som tillverkar, importerar eller inför sådana fordon eller för 

in fordonen i landet i den inhemska användarens namn, 

 3) elektriska och elektroniska produkter, när producenten anses vara den 

som tillverkar, importerar eller inför produkten, eller försäljare som säljer 

produkterna under eget namn eller varumärke, 
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 4) batterier och ackumulatorer inklusive batterier och ackumulatorer som 

ingår i elektriska och elektroniska produkter, fordon eller andra produkter, 

när producenten anses vara den som släpper ut batterierna eller ackumulato-

rerna på marknaden, 

 5) tidningar, tidskrifter, kontorspapper och andra liknande papperspro-

dukter, när producenten anses vara den som tillverkar, importerar eller inför 

det papper som används för tillverkning av pappersprodukterna eller den som 

importerar eller inför de tryckta pappersprodukterna, 

 6) förpackningar vars producent anses vara den som förpackar produk-

terna, eller som importerar eller inför de förpackade produkterna. 

 

4 § 

Avvikelser om solvens 

 Sådana uppgifter om solvens som en producentansvarig ska lämna, i en-

lighet med en riksförfattning som avses i 1 §, behöver inte lämnas till land-

skapsregeringen om den producentansvarige i enlighet med bestämmelserna 

om det i en riksförfattning har lämnat sådana uppgifter till behörig riksmyn-

dighet. 

 

5 § 

Avvikelser avseende mottagningsplatser 

 Med avvikelse från bestämmelserna i 3 § statsrådets förordning om sepa-

rat insamling och återvinning av kasserade däck ska producenten ordna mot-

tagning av kasserade däck så att minst en fast mottagningsplats finns i land-

skapet.  

 Med avvikelse från bestämmelserna i 4 § 1 mom. statsrådets förordning 

om separat insamling och materialåtervinning av returpapper ska producen-

ten ordna mottagning av returpapper så att minst åtta i landskapet väl ut-

spridda mottagningsplatser finns i landskapet. 

 Med avvikelse från bestämmelserna i 9 § statsrådets förordning om för-

packningar och förpackningsavfall ska producenter vars omsättning var 

minst en miljon euro under det föregående kalenderåret ordna avfallsin-

samlingen för de förpackningar, eller motsvarande andel förpackningar, som 

denne släppt ut på åländska marknaden vid minst   

 1) åtta i landskapet väl utspridda insamlingsplatser, om producenten 

släppt ut mer än 10 000 kilogram förpackningar under det föregående kalen-

deråret, 

 2) fyra i landskapet väl utspridda insamlingsplatser, om producenten 

släppt ut mer än 100 men högst 10 000 kilogram förpackningar under det 

föregående kalenderåret eller 

 3) en (1) insamlingsplats i landskapet om producenten släppt ut högst 100 

kilogram förpackningar under det föregående kalenderåret.  

 Vid varje i 3 mom. avsedd insamlingsplats ska det finnas separata insam-

lingskärl för alla avfallslag som producenten har släppt ut på marknaden. 

Producenten ska även ta emot avfall från kommuner som samlat in produ-

centens avfall, eller motsvarande andel. Insamlingen ska i första hand ordnas 

genom att avtala med kommunerna om att använda det kommunala insam-

lingssystemet. 

 Med avvikelse från bestämmelserna i 6 § 1 mom. 4 punkten statsrådets 

förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektro-

niska produkter ska producenten ordna mottagning av avfall som utgörs av 

eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som används i hushåll 

så att minst en fast mottagningsplats finns i landskapet. 

 Med avvikelse från bestämmelserna i 8 § statsrådets förordning om bat-

terier och ackumulatorer ska producenten av bilbatterier och bilackumulato-

rer ordna mottagning av kasserade batterier och ackumulatorer så att det 

finns minst en fast mottagningsplats i landskapet.  
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 Med avvikelse från bestämmelserna i 5 § statsrådets förordning om skrot-

fordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon (FFS 

23/2015) ska finnas minst en fast mottagningsplats i landskapet. 

 Mottagningsplatser som avses i denna paragraf kan vid behov samordnas. 

 

6 § 

Ikraftträdande 

 Denna förordning träder i kraft  

 I landskapslagen (0000:00) om tillämpning av rikets avfallslag finns sär-

skilda bestämmelser om när en ansökan om godkännande för anteckning i 

producentregistret ska vara inlämnad avseende däck till motordrivna och 

andra fordon och anordningar, tidningar, tidskrifter, kontorspapper och andra 

liknande pappersprodukter. 

 Genom ikraftträdandet av denna förordning upphävs landskapsförord-

ningen (2015:7) om producentansvar och landskapsförordningen (1998:93) 

om förpackningar och förpackningsavfall. 

__________________ 

 

 

Mariehamn den  

 

 

L a n t r å d 

 

 

 

 

 

Föredragande ledamot 
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1. Statsrådets förordning om ett retursystem för 

dryckesförpackningar (FFS 526/2013) 
 

 I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av avfallslagen (FFS 

646/2011)3: 

 

1 § 

Tillämpningsområde 

 Denna förordning tillämpas på sådana retursystem för dryckesförpack-

ningar som avses i 68 § i avfallslagen (FFS 646/2011). 

 

2 § 

Storleken på panten för dryckesförpackningar 

 Panten för en dryckesförpackning som omfattas av ett retursystem för 

dryckesförpackningar ska vara 

 1) minst 0,15 euro per förpackning av metall, 

 2) minst 0,20 euro per plastförpackning som rymmer över 0,35 liter men 

under 1,0 liter, 

 3) minst 0,40 euro per plastförpackning som rymmer minst 1,0 liter, 

 4) minst 0,10 euro per en annan dryckesförpackning än den som avses i 

1—3 punkten. 

 

3 § 

Återanvändnings- och materialåtervinningsskyldighet 

 Den ansvarige för ett retursystem för dryckesförpackningar ska ordna 

mottagning, återanvändning och materialåtervinning av dryckesförpack-

ningar som omfattas av retursystemet så att det av en sådan mängd förpack-

ningar som motsvarar den mängd förpackningar som medlemmarna i retur-

systemet släppt ut på marknaden varje år returneras 

 1) minst 90 viktprocent av de återanvändningsbara dryckesförpackning-

arna för återanvändning, 

 2) minst 90 viktprocent av engångsdryckesförpackningarna för material-

återvinning. 

 Den som åtar sig att vara ansvarig för ett retursystem för dryckesförpack-

ningar ska efter utgången av det tredje hela kalenderåret efter det att verk-

samheten inletts fullgöra sin skyldighet att uppfylla kraven på återanvänd-

nings- och materialåtervinningsgrad enligt 1 mom. 

 

4 § 

Redogörelse för solvens och verksamhetsplan som gäller ordnandet av 

återanvändning och avfallshantering 

 Den ansvarige för ett retursystem för dryckesförpackningar som tar emot 

medlemmar ska varje år före utgången av mars lämna Närings-, trafik- och 

miljöcentralen i Birkaland en i 64 § 1 mom. i avfallslagen avsedd redogörelse 

för sin solvens och verksamhetsplan som gäller ordnandet av återanvändning 

och avfallshantering. 

 I redogörelsen för solvens ska ingå det fastställda bokslutet för den sen-

aste räkenskapsperioden, budget för den löpande räkenskapsperioden samt 

                                                 
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (32008L0098); EUT L 312, 

22.11.2008, s. 3.  

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG (31994L0062); EGT L 365, 

31.12.1994, s. 10.  

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 

98/48/EG.  
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vid behov mellanbokslut eller bokslutsprognos. Om dessa handlingar inte 

kan lämnas, ska solvensen visas på något annat tillförlitligt sätt. 

 

5 § 

Ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret 

 En ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret ska in-

nehålla 

 1) namn, kontaktinformation samt företags- och organisationsnummer 

för den ansvarige, 

 2) kontaktpersonens namn och kontaktinformation, 

 3) en kopia av ett handelsregister- eller föreningsregisterutdrag, 

 4) uppgifter om pantens storlek, 

 5) uppgifter om dryckesförpackningens nominella volym och material, 

 6) uppgifter om vilka drycker som saluförs i förpackningarna, 

 7) uppgifter om vilka märkningar och koder som används på dryckesför-

packningarna för att organisera returneringen, 

 8) en uppskattning av mängden dryckesförpackningar som släpps ut på 

marknaden enligt antal och förpackningsmaterial, 

 9) uppgifter om marknadsområdet och distributionssätten, 

 10) uppgifter om mottagning, återanvändning, materialåtervinning och 

annan avfallshantering av dryckesförpackningar, 

 11) en redogörelse för den informationsspridning som gäller verksam-

heten inom retursystemet för dryckesförpackningar, 

 12) en utredning om avtal som hänför sig till organiseringen av återan-

vändning och avfallshantering samt om avtalsparternas miljötillstånd och 

miljöledningssystem, 

 13) en plan och tidtabell för hur återanvändnings- eller materialåtervin-

ningsskyldigheten ska fullgöras. 

 En ansökan av den ansvarige för ett retursystem för dryckesförpackningar 

som tar emot medlemmar ska dessutom innehålla 

 1) namn, företags- och organisationsnummer samt anslutningsdatum för 

de medlemmar som hör till retursystemet, 

 2) retursystemets stadgar och vid behov annan utredning där det framgår 

hur förpliktelserna har fördelats mellan medlemmarna och hur en ny medlem 

kan avtala med den ansvarige för retursystemet för dryckesförpackningar om 

hur förpliktelserna ska uppfyllas, 

 3) en redogörelse för solvensen av den ansvarige för retursystemet. 

 

6 § 

Anmälan om förändringar i verksamheten 

 Den anmälan enligt 106 § i avfallslagen om väsentliga förändringar i 

verksamheten samt om att en ny medlem anslutit sig till eller en medlem 

utträtt ur retursystemet ska göras inom en månad från förändringen. 

 Bestämmelser om tidpunkten för när redogörelsen och planen för visande 

av solvensen och tryggande av verksamheten ska lämnas ifall verksamheten 

inom ett retursystem för dryckesförpackningar förändras väsentligt finns i 

64 § i avfallslagen. 

 

7 § 

Lämnande av uppföljningsuppgifter 

 Den ansvarige för ett retursystem för dryckesförpackningar ska varje år 

före utgången av mars till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland 

lämna följande uppgifter om verksamheten under det föregående året: 

 1) mängden dryckesförpackningar som släppts ut på den finska mark-

naden enligt typ av material och förpackning, i antal och ton, 

 2) mängden förpackningar som tagits emot inom retursystemet specifi-

cerade enligt 1 punkten, 
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 3) mängden förpackningar som levererats för återanvändning och 

materialåtervinning enligt typ av material, i antal och ton, samt den motta-

gande anläggningens namn och den ort där anläggningen finns, 

 4) grunderna för hur de uppgifter som lämnats enligt 1—3 punkten upp-

skattats eller beräknats, 

 5) en redogörelse för den informationsspridning som gäller verksam-

heten inom retursystemet för dryckesförpackningar, 

 6) en utredning av hur återanvändnings- och materialåtervinningsskyl-

digheten fullgjorts och vid behov en reviderad plan inklusive uppskattad tid-

tabell för de åtgärder genom vilka skyldigheten kan fullgöras. 

 

8 § 

Ikraftträdande 

 Denna förordning träder i kraft den 8 juli 2013. 

 Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om retursystem 

för vissa dryckesförpackningar (FFS 180/2005). 

 Förordningens 3 § 1 mom. 2 punkten tillämpas på mottagning och materi-

alåtervinning av andra engångsdryckesförpackningar än förpackningar av 

metall från och med år 2015. Fram till dess är kraven på materialåtervin-

ningsgrad för nämnda förpackningar 80 viktprocent. 

 En sådan ansvarig för ett retursystem för dryckesförpackningar, som före 

förordningens ikraftträdande lämnat in en ansökan om godkännande för an-

teckning i producentregistret, ska kontrollera att uppgifterna i ansökan mot-

svarar kraven i förordningen och vid behov lämna justerade uppgifter till 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland inom tre månader efter för-

ordningens ikraftträdande. 

 

Helsingfors den 27 juni 2013 

 

Miljöminister Ville Niinistö 

 

Miljöråd Riitta Levinen 
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2. Statsrådets förordning om separat insamling och återvinning 

av kasserade däck (FFS 527/2013) 
 

 I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av avfallslagen (FFS 

646/2011)4: 

 

1 § 

Syfte och tillämpningsområde 

 I denna förordning finns bestämmelser om den skyldighet som en sådan 

producent av däck som avses i 48 § 1 mom. 1 punkten i avfallslagen (FFS 

646/2011) har att ordna separat insamling, förberedelse för återanvändning, 

materialåtervinning och annan återvinning av kasserade däck enligt nämnda 

punkt. 

 Denna förordning tillämpas dock inte på däck till flygplan eller andra luft-

fartyg eller till cyklar, rullstolar eller med dem jämförbara fordon eller an-

ordningar. 

 

2 § 

Separat insamling och återvinning av kasserade däck 

 Däckproducenten ska ordna separat insamling och återvinning av kasse-

rade däck så att åtminstone en sådan mängd däck som motsvarar 95 viktpro-

cent av mängden däck som producenten släppt ut på marknaden förbereds 

för återanvändning, materialåtervinns eller återvinns på annat sätt varje år. 

 

 3 § 

Ordnande av mottagning av kasserade däck 

 Producenten ska, för att fullgöra sin skyldighet enligt 49 § 1 mom. i av-

fallslagen, ordna kostnadsfri och för avfallsinnehavaren lättillgänglig mot-

tagning av kasserade däck i hela landet. I enlighet med detta ska producenten 

ordna åtminstone 350 mottagningsplatser så att det i varje kommun finns åt-

minstone en mottagningsplats. 

 I kommuner där det inte finns någon distributör med ett försäljningsställe 

för däck kan mottagningsplatsen med avvikelse från 1 mom. ersättas av en 

avhämtningstjänst eller en mobil insamling eller en insamling som ordnas på 

annat sätt, om en insamling som ordnas på det sättet är lättillgänglig för av-

fallsinnehavaren. 

 Bestämmelser om de allmänna kraven på inrättande, underhåll och sköt-

sel av mottagningsplatserna för avfall finns i 10 § i statsrådets förordning om 

avfall (FFS 179/2012). 

 Bestämmelser om mottagningsskyldigheten för distributörer av däck 

finns i 56 § i avfallslagen. 

 

 4 § 

Information om mottagning av kasserade däck 

 I samband med den information som avses i 51 § 1 mom. i avfallslagen 

ska producenten genom offentliga informationskampanjer och övrig inform-

ation se till att de som innehar däck och kasserade däck får behövlig inform-

ation om den skyldighet och de anvisningar som gäller separat insamling av 

kasserade däck samt om tillgängliga system för separat insamling och åter-

vinning. 

 Bestämmelser om informationsskyldigheten för distributörer av däck 

finns i 57 § i avfallslagen. 

                                                 
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (32008L0098); EUT L 312, 

22.11.2008, s. 3.  

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 

98/48/EG. 
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 5 § 

Redogörelse för solvens och verksamhetsplan som gäller ordnandet av 

återanvändning och avfallshantering 

 En producentsammanslutning ska varje år före utgången av april lämna 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland en i 64 § 1 mom. i avfallsla-

gen avsedd redogörelse för sin solvens och verksamhetsplan som gäller ord-

nandet av återanvändning och avfallshantering. 

 I redogörelsen för solvens ska ingå det fastställda bokslutet för den senast 

avslutade räkenskapsperioden, budget för den inledda räkenskapsperioden 

samt vid behov mellanbokslut eller bokslutsprognos. Om dessa handlingar 

inte kan lämnas, ska solvensen visas på något annat tillförlitligt sätt. 

 

 6 §  

En producents ansökan om godkännande för anteckning i 

producentregistret 

 En producents ansökan om godkännande för anteckning i producentre-

gistret ska innehålla 

 1) producentens namn, kontaktinformation samt företags- och organisat-

ionsnummer, 

 2) kontaktpersonens namn och kontaktinformation, 

 3) en kopia av handelsregister- eller föreningsregisterutdraget, 

 4) uppgifter om däck som producenten släppt ut på marknaden samt en 

uppskattning av mängden i ton per år, 

 5) uppgifter om nätverket av platser för separat insamling och mottag-

ning av kasserade däck, transport, förberedelse för återanvändning, materi-

alåtervinning och annan återvinning samt annat bortskaffande, vilka ordnas 

av producenten, 

 6) en uppskattning av den mängd kasserade däck i ton som årligen om-

fattas av den avfallshantering som producenten ordnar, 

 7) en redogörelse för den informationsspridning som gäller mottag-

ningen av kasserade däck, 

 8) en utredning om avtal som hänför sig till förberedelse för återanvänd-

ning och ordnande av avfallshantering samt om avtalsparternas miljötillstånd 

och miljöledningssystem. 

 

 7 § 

En producentsammanslutnings ansökan om godkännande för anteckning i 

producentregistret 

 En producentsammanslutnings ansökan om godkännande för anteckning 

i producentregistret ska innehålla 

 1) de uppgifter om producentsammanslutningen som motsvarar uppgif-

terna i 6 § 1—3 och 5—8 punkten, 

 2) uppgifter om däck som de producenter som hör till producentsamman-

slutningen släppt ut på marknaden samt en uppskattning av mängden i ton 

per år, 

 3) namn, företags- och organisationsnummer samt bransch för varje 

grundande medlem i producentsammanslutningen, 

 4) namn, företags- och organisationsnummer samt anslutningsdatum för 

de producenter som hör till producentsammanslutningen, 

 5) producentsammanslutningens stadgar och vid behov annan utredning 

där det framgår hur förpliktelserna har fördelats mellan producenterna och 

hur en ny producent kan avtala med producentsammanslutningen om sköt-

seln av producentansvaret, 

 6) en redogörelse för producentsammanslutningens solvens enligt 5 §. 
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 8 § 

Anmälan om förändringar i verksamheten 

 Den anmälan enligt 106 § i avfallslagen om väsentliga förändringar i 

verksamheten samt om förändringar i producentsammanslutningens med-

lemskår ska göras inom en månad från förändringen. 

 I 64 § i avfallslagen finns bestämmelser om tidpunkten för när redogörel-

sen och planen för visande av solvensen och tryggande av verksamheten ska 

lämnas, om producentsammanslutningens verksamhet förändras väsentligt. 

 

 9 § 

Lämnande av uppföljningsuppgifter 

 En producent eller en producentsammanslutning på de anslutna produ-

centernas vägnar ska varje år före utgången av april till Närings-, trafik- och 

miljöcentralen i Birkaland lämna följande uppgifter om verksamheten under 

det föregående året: 

 1) mängden nya och regummerade däck i ton som släppts ut på den 

finska marknaden, 

 2) mängden kasserade däck i ton som har separatinsamlats i Finland,   

 3) mängden kasserade däck i ton som har förberetts för återanvändning, 

materialåtervunnits eller återvunnits på annat sätt eller bortskaffats, specifi-

cerat enligt behandlingsanläggning, samt behandlingsanläggningens namn 

och placeringsort, 

 4) uppnådd grad i fråga om förberedelse för återanvändning, material-

återvinning och annan återvinning samt en utredning av grunderna för upp-

skattning och beräkning av de angivna uppgifterna, 

 5) en redogörelse för den informationsspridning som gäller mottag-

ningen av däck. 

 

 10 § 

Ikraftträdande 

 Denna förordning träder i kraft den 8 juli 2013. 

 Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut om återvinning och 

behandling av kasserade däck (FFS 1246/1995). 

 Förordningens 2 § tillämpas första gången på separat insamling, förbere-

delse för återanvändning och återvinning av kasserade däck som ordnas 

2015.  Före den nämnda tidpunkten tillämpas 1 § i det beslut av statsrådet 

som nämns i 2 mom. 

 En producent skall fullgöra sin skyldighet enligt 3 § 1 mom. angående 

antalet mottagningsplatser senast den 1 januari 2015. 

 En producent eller en producentsammanslutning som företräder produ-

centen, som före förordningens ikraftträdande lämnat in en ansökan om god-

kännande för anteckning i producentregistret, ska kontrollera att uppgifterna 

i ansökan motsvarar kraven i förordningen och vid behov lämna justerade 

uppgifter till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland inom tre måna-

der efter det att denna förordning har trätt i kraft. 

 

Helsingfors den 27 juni 2013 

 

Miljöminister Ville Niinistö 

 

Konsultativ tjänsteman Tarja-Riitta Blauberg 
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3. Statsrådets förordning om separat insamling och 

materialåtervinning av returpapper (FFS 528/2013) 
 

Utfärdad i Helsingfors den 27 juni 2013 

 

 I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av avfallslagen (FFS 

646/2011)5: 

 

1 § 

Syfte och tillämpningsområde 

 I denna förordning finns bestämmelser om den skyldighet som en sådan 

producent av pappersprodukter som avses i 48 § 1 mom. 5 punkten i avfalls-

lagen (FFS 646/2011) har att ordna separat insamling och materialåtervin-

ning av kasserade pappersprodukter (returpapper) enligt nämnda punkt. 

 Denna förordning tillämpas dock inte på böcker. 

 

2 § 

Definitioner 

 I denna förordning avses med 

 1) pappersprodukter tidningar, tidskrifter, direktreklam, telefonkatalo-

ger, postorderkataloger, kuvert, kontorspapper och andra liknande pappers-

produkter, 

 2) separat insamling av returpapper insamling av returpapper åtskilt från 

annat avfall för att underlätta materialåtervinningen under de förutsättningar 

som anges i 15 § i avfallslagen. 

 

3 § 

Separat insamling och materialåtervinning av returpapper 

 Producenten ska ordna separat insamling och materialåtervinning av re-

turpapper så att åtminstone en sådan mängd pappersprodukter som motsvarar 

75 viktprocent av mängden pappersprodukter som producenten släppt ut på 

marknaden materialåtervinns varje år. 

 

4 § 

Mottagning och transport av returpapper som ordnas av producenten 

 Producenten ska, för att fullgöra sin skyldighet enligt 49 § 1 mom. i av-

fallslagen, ordna kostnadsfri, och för den som innehar returpapper lättill-

gänglig, mottagning av returpapper i hela landet för separat insamling av re-

turpapper som uppkommer i fastigheter i småhus- eller glesbygdsområden. I 

enlighet med detta ska producenten ordna åtminstone en mottagningsplats i 

varje kommun eller, om det finns fler än en tätort i kommunen, i varje tätort 

med minst 500 invånare. Med tätort avses i denna förordning en byggnads-

grupp med minst 200 boende, där avståndet mellan byggnaderna är högst 

200 meter. 

 En i 1 mom. avsedd mottagningsplats i en tätort kan ersättas med en mot-

tagningsplats någon annanstans, om den mottagning som ordnas på detta sätt 

är lika lättillgänglig för den som innehar returpapper. 

 Bestämmelser om de allmänna kraven på inrättande, underhåll och sköt-

sel av mottagningsplatserna för avfall finns i 10 § i statsrådets förordning om 

avfall (FFS 179/2012). 

                                                 
5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (32008L0098); EUT L 312, 

22.11.2008, s. 3.  

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 

98/48/EG. 
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 Bestämmelser om producentens skyldighet att ordna transport av retur-

papper från en fastighet som är belägen någon annanstans än i ett småhus- 

eller glesbygdsområde finns i 49 § 2 mom. i avfallslagen. 

 

5 § 

Information om mottagning av returpapper 

 I samband med den information som avses i 51 § 1 mom. i avfallslagen 

ska producenten genom offentliga informationskampanjer och övrig inform-

ation se till att fastighetsinnehavarna och andra innehavare av papperspro-

dukter får behövlig information om den skyldighet och de anvisningar som 

gäller separat insamling av returpapper samt om tillgängliga system för se-

parat insamling och materialåtervinning. 

 

6 § 

Redogörelse för solvens och verksamhetsplan som gäller ordnandet av 

avfallshantering 

 En producentsammanslutning ska varje år före utgången av april lämna 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland en i 64 § 1 mom. i avfallsla-

gen avsedd redogörelse för sin solvens och verksamhetsplan som gäller ord-

nandet av avfallshantering. 

 I redogörelsen för solvens ska ingå det fastställda bokslutet för den senast 

avslutade räkenskapsperioden, budget för den inledda räkenskapsperioden 

samt vid behov mellanbokslut eller bokslutsprognos. Om dessa handlingar 

inte kan lämnas, ska solvensen visas på något annat tillförlitligt sätt. 

 

7 § 

En producents ansökan om godkännande för anteckning i 

producentregistret 

 En producents ansökan om godkännande för anteckning i producentre-

gistret ska innehålla 

 1) producentens namn, kontaktinformation samt företags- och organisat-

ionsnummer, 

 2) kontaktpersonens namn och kontaktinformation, 

 3) en kopia av handelsregister- eller föreningsregisterutdraget, 

 4) uppgifter om de pappersprodukter som producenten släppt ut på mark-

naden samt en uppskattning av mängden i ton per år, 

 5) uppgifter om nätverket av platser för separat insamling och mottag-

ning av returpapper, transport, förbehandling, materialåtervinning samt an-

nan återvinning och annat bortskaffande, vilka ordnas av producenten, 

 6) en uppskattning av den mängd returpapper i ton som årligen omfattas 

av den avfallshantering som producenten ordnar, 

 7) en redogörelse för den informationsspridning som gäller mottag-

ningen av returpapper, 

 8) en utredning om avtal som hänför sig till ordnande av avfallshantering 

samt om avtalsparternas miljötillstånd och miljöledningssystem. 

 

8 § 

En producentsammanslutnings ansökan om godkännande för anteckning i 

producentregistret 

 En producentsammanslutnings ansökan om godkännande för anteckning 

i producentregistret ska innehålla 

 1) de uppgifter om producentsammanslutningen som motsvarar uppgif-

terna i 7 § 1—3 och 5—8 punkten, 

 2) uppgifter om pappersprodukter som de producenter som hör till pro-

ducentsammanslutningen släppt ut på marknaden samt en uppskattning av 

mängden i ton per år, 
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 3) namn, företags- och organisationsnummer samt bransch för varje 

grundande medlem i producentsammanslutningen, 

 4) namn, företags- och organisationsnummer samt anslutningsdatum för 

de producenter som hör till producentsammanslutningen, 

 5) producentsammanslutningens stadgar och vid behov annan utredning 

där det framgår hur förpliktelserna har fördelats mellan producenterna och 

hur en ny producent kan avtala med producentsammanslutningen om sköt-

seln av producentansvaret, 

 6) en redogörelse för producentsammanslutningens solvens enligt 6 §. 

 

9 § 

Anmälan om förändringar i verksamheten 

 Den anmälan enligt 106 § i avfallslagen om väsentliga förändringar i 

verksamheten samt om förändringar i producentsammanslutningens med-

lemskår ska göras inom en månad från förändringen. 

 I 64 § i avfallslagen finns bestämmelser om tidpunkten för när redogörel-

sen och planen för visande av solvensen och tryggande av verksamheten ska 

lämnas, om producentsammanslutningens verksamhet förändras väsentligt. 

 

10 § 

Lämnande av uppföljningsuppgifter 

 En producent eller en producentsammanslutning på de anslutna produ-

centernas vägnar ska varje år före utgången av april till Närings-, trafik- och 

miljöcentralen i Birkaland lämna följande uppgifter om verksamheten under 

det föregående året: 

 1) mängden papper i ton som tillverkats i Finland eller importerats och 

som använts för tillverkning av sådana pappersprodukter som släppts ut på 

den finska marknaden, 

 2) mängden tryckta pappersprodukter som har importerats i ton, 

 3) mängden returpapper i ton som har separatinsamlats i Finland, 

 4) mängden materialåtervunnet, energiåtervunnet och på annat sätt be-

handlat returpapper i ton, specificerat enligt behandlingsanläggning, samt 

behandlingsanläggningens namn och placeringsort, 

 5) uppnådd materialåtervinningsgrad och en utredning av grunderna för 

uppskattning och beräkning av de angivna uppgifterna, 

 6) en redogörelse för den informationsspridning som gäller mottag-

ningen av returpapper. 

 

11 § 

Ikraftträdande 

 Denna förordning träder i kraft den 8 juli 2013. 

 Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut om tillvaratagande 

och återvinning av returpapper (FFS 83/1998). 

 Förordningens 3 § tillämpas första gången på separat insamling och 

materialåtervinning av returpapper som ordnas 2015. Före den nämnda tid-

punkten tillämpas 3 § i det beslut av statsrådet som nämns i 2 mom. 

 En producent skall fullgöra sin skyldighet enligt 4 § 1 mom. angående 

antalet mottagningsplatser senast den 1 januari 2015. 

 En producent eller en producentsammanslutning som företräder produ-

centen, som före förordningens ikraftträdande lämnat in en ansökan om god-

kännande för anteckning i producentregistret, ska kontrollera att uppgifterna 

i ansökan motsvarar kraven i förordningen och vid behov lämna justerade 

uppgifter till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland inom tre måna-

der efter det att denna förordning har trätt i kraft. 

 

Helsingfors den 27 juni 2013 
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Miljöminister Ville Niinistö 

 

Konsultativ tjänsteman Tarja-Riitta Blauberg 
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4. Statsrådets förordning om förpackningar och 

förpackningsavfall (FFS 518/2014) 
 

Beaktats t.o.m. FörfS 797/2018 

 

 I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av avfallslagen (FFS 

646/2011)6: 

 

1 § 

Syfte 

 Denna förordning innehåller bestämmelser om separat insamling, återan-

vändning, materialåtervinning och annan avfallshantering av använda för-

packningar och om de krav som gäller egenskaperna hos och märkningen av 

förpackningar som släpps ut på marknaden i Finland. 

 

2 § 

Begränsning av tillämpningsområdet 

 Bestämmelserna i 8–17 § tillämpas inte på producenter av dryckesför-

packningar som fullgör sina producentansvarsskyldigheter i fråga om dryck-

esförpackningar genom att inrätta ett sådant retursystem för dryckesförpack-

ningar som avses i 68 § 1 mom. i avfallslagen (FFS 646/2011) eller genom 

att ansluta sig till ett sådant system. 

 Bestämmelserna i 9 § tillämpas inte på förpackningar som klassificeras 

som farligt avfall i kategori 15 01 10 enligt den avfallsförteckning som avses 

i 4 § i statsrådets förordning om avfall (FFS 179/2012). 

 Bestämmelser om begränsning av tillämpningsområdet när det gäller för-

packningsproducenter vars omsättning underskrider 1 000 000 euro finns i 

48 § 2 mom. i avfallslagen. 

 

3 § 

Definitioner 

 I denna förordning avses med 

 1) förpackningar engångsartiklar eller andra produkter som är avsedda 

för att förvara eller skydda ett ämne eller föremål, underlätta dess presentat-

ion eller möjliggöra hantering eller transport av det från producenten till kon-

sumenten eller andra användare, och som uppfyller de i bilaga 1 angivna till-

äggskriterierna för konsument-, grupp- eller transportförpackningar och 

andra tilläggskriterier, 

 2) förpackningsavfall förpackningar eller förpackningsmaterial som en-

ligt 5 § 1 mom. i avfallslagen är avfall, med undantag för avfall som upp-

kommer vid framställningen av förpackningar, 

 3) använda förpackningar förpackningar som levereras för återanvänd-

ning samt förpackningsavfall, 

 4) tätort en grupp byggnader med minst 200 boende och högst 200 meter 

mellan byggnaderna. 

 Till materialåtervinning enligt 6 § 1 mom. 14 punkten i avfallslagen räk-

nas i denna förordning även förberedelse för återanvändning och organisk 

materialåtervinning med vilken avses aerob eller anaerob behandling av de 

                                                 
6 Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG (31994L0062) ; EGT L 365, 

31.12.1994, s. 10., Kommissionens direktiv 2013/2/EU (32013L0002) ; EUT L 37, 

8.2.2013, s. 10., Kommissionens beslut 97/129/EG (31997D0129) ; EGT L 50, 

20.2.1997, s. 28., Kommissionens beslut 2001/171/EG (32001D0171) ; EGT L 62, 

2.3.2001, s. 20., Kommissionens beslut 2005/270/EG (32005D0270) ; EUT L 86, 

5.4.2005, s. 6., Kommissionens beslut 2009/292/EG (32009D0292) ; EUT L 79, 

25.3.2009, s. 44., Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG. 
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biologiskt nedbrytbara delarna av förpackningsavfall med hjälp av mikro-

organismer under kontrollerade förhållanden, varvid stabiliserade organiska 

ämnen eller metan produceras, dock inte deponering på avstjälpningsplats. 

 

4 § 

Grundläggande krav på förpackningar 

 Förpackningar som släpps ut på marknaden ska uppfylla de i bilaga 2 an-

givna grundläggande kraven i fråga om framställning av förpackningar och 

förpackningars sammansättning samt möjligheterna till återanvändning och 

återvinning. 

 En förpackning anses uppfylla de grundläggande kraven, om den över-

ensstämmer med en harmoniserad standard eller med en standard som har 

anmälts till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets di-

rektiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall, nedan direktivet 

om förpackningar och förpackningsavfall, och standardens referensnummer 

har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

 

5 § 

Tungmetallhalten i förpackningar 

 Den sammanlagda halten av bly, kadmium, kvicksilver och sexvärdigt 

krom i förpackningar som släpps ut på marknaden eller i förpackningskom-

ponenter som lösgörs manuellt eller med enkla fysikaliska metoder får inte 

överstiga 100 milligram per kilogram av förpackningens eller förpacknings-

komponentens vikt. 

 Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte på 

 1) förpackningar som är framställda uteslutande av kristallglas som avses 

i rådets direktiv 69/493/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstift-

ning om kristallglas, 

 2) lådor, backar och pallar av plast som i enlighet med kommissionens 

beslut 2009/292/EG om villkoren för ett undantag för lådor, backar och pal-

lar av plast avseende de koncentrationer av tungmetaller som fastställs i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och för-

packningsavfall införs i och kvarstår i en sluten och kontrollerad produktcy-

kel och vid användningen av vilka de krav som fastställts i kommissionens 

beslut även i övrigt iakttas, 

 3) glasförpackningar som omfattas av tillämpningsområdet för kommiss-

ionens beslut 2001/171/EG om villkor för att bevilja undantag för glasför-

packningar avseende de halter av tungmetaller som fastställs i direktiv 

94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall. 

 Den som släpper ut förpackningar på marknaden ska se till att det, för 

tillsynen över att de villkor som anges i 2 mom. uppfylls, till Säkerhets- och 

kemikalieverket 

 1) årligen före utgången av mars lämnas en rapport om lådor, backar och 

pallar av plast i enlighet med det beslut av kommissionen som nämns i 2 

mom. 2 punkten, 

 2) vid behov lämnas en rapport om glasförpackningar i enlighet med det 

beslut av kommissionen som nämns i 2 mom. 3 punkten. 
5 § 3 mom. tillämpas fr.o.m. 1.8.2014. 

 

6 § 

Märkning av förpackningar 

 Förpackningar som släpps ut på marknaden kan förses med märkningar 

för identifiering av de material som använts i förpackningarna. Märkningen 

ska göras på själva förpackningen eller på etiketten i överensstämmelse med 

bilaga 3. Märkningen ska vara tydlig och lätt att läsa också efter det att för-

packningen har öppnats. 
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7 § 

Allmänna mål för återanvändning och materialåtervinning av använda 

förpackningar 

 Producenter av förpackningar och ansvariga för retursystem för dryckes-

förpackningar ska se till att följande mål uppnås årligen senast från och med 

den 1 januari 2020: 

 1) i fråga om använda förpackningar ska sammanlagt minst 90 viktpro-

cent av den totala mängden förpackningar som släppts ut på marknaden och 

levererats för återanvändning återanvändas eller materialåtervinnas, 

 2) i fråga om förpackningsavfall ska minst 65 viktprocent av den mängd 

som motsvarar mängden förpackningar som släppts ut på marknaden materi-

alåtervinnas, 

 3) av den mängd som motsvarar mängden förpackningar som släppts ut 

på marknaden ska i fråga om avfall från metall-, fiber- och träförpackningar 

minst 5 procent mer av varje förpackningsmaterial, i fråga om avfall från 

glasförpackningar minst 10 procent mer och i fråga om avfall från plastför-

packningar minst 20 procent mer materialåtervinnas jämfört med 2012. 

 

8 § 

Materialåtervinningsgraden för förpackningsavfall enligt producent 

 En producent ska ordna separat insamling och materialåtervinning av av-

fall från fiber- och träförpackningar så att den mängd förpackningsavfall som 

producenten materialåtervinner i förhållande till den mängd förpackningar 

som producenten släpper ut på marknaden (materialåtervinningsgrad) från 

och med den 1 januari 2016 årligen är följande: 

 1) i fråga om avfall från fiberförpackningar minst 80 viktprocent, 

 2) i fråga om avfall från träförpackningar minst 17 viktprocent. 

 En producent ska ordna separat insamling och materialåtervinning av av-

fall från glas-, metall- och plastförpackningar så att materialåtervinningsgra-

den, som inte inbegriper sådant förpackningsavfall som levererats för materi-

alåtervinning och som det lämnas uppgifter om till Närings-, trafik- och mil-

jöcentralen i Birkaland i enlighet med statsrådets förordning om ett retursy-

stem för dryckesförpackningar (FFS 26/2013), årligen är följande: 

 1) från och med den 1 januari 2016: 

 a) i fråga om avfall från glasförpackningar minst 27 viktprocent, 

 b) i fråga om avfall från metallförpackningar minst 75 viktprocent, 

 c) i fråga om avfall från plastförpackningar minst 16 viktprocent, 

 2) från och med den 1 januari 2020: 

 a) i fråga om avfall från glasförpackningar minst 40 viktprocent, 

 b) i fråga om avfall från metallförpackningar minst 80 viktprocent, 

 c) i fråga om avfall från plastförpackningar minst 22 viktprocent. 

 När det bedöms om en producent uppfyller kraven i 1 och 2 mom. beaktas 

förändringar i producentens marknadsandel och förändringar i andra motsva-

rande förhållanden, vilka i väsentlig grad inverkar på producentens möjlig-

heter att uppnå de nämnda materialåtervinningsgraderna. 

 

9 § 

Ordnande av mottagningen 

 När en producent ordnar mottagning enligt 49 § 1 mom. i avfallslagen av 

förpackningsavfall som uppkommer vid boende ska producenten se till att 

följande minimikrav på servicenivån och tillgången uppfylls: 

 1) nätverket av mottagningsplatser ska täcka hela landet, 

 2) mottagningsplatserna ska med hänsyn till befolkningstätheten vara om-

rådesvis jämnt fördelade, 

 3) mottagningsplatserna ska placeras i samband med dagligvarubutiker 

eller andra sedvanliga tjänster eller vid kommunikationsleder som används 

allmänt, 
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 4) för separat insamling av avfall från glas-, metall- och fiberförpack-

ningar ska det finnas minst 1 850 mottagningsplatser så att det i varje tätort 

med fler än 500 invånare finns minst en mottagningsplats och så att det i 

övriga områden finns sammanlagt minst lika många mottagningsplatser som 

det finns butiksplatser; med butiksplats avses i denna förordning ett område 

med en dagligvarubutik eller flera dagligvarubutiker på högst 500 meters av-

stånd från varandra, 

 5) för separat insamling av avfall från plastförpackningar ska det finnas 

minst 500 mottagningsplatser så att det i varje tätort med fler än 10 000 in-

vånare finns minst en mottagningsplats. 

 En producent ska dessutom i hela landet ordna minst 30 mottagningsplat-

ser, som är områdesvis jämnt fördelade, för separat insamling av annat för-

packningsavfall än sådant som uppkommer vid boende samt för mottagning 

av förpackningsavfall som uppkommer vid boende och som i enlighet med 

35 § 1 mom., 41 § 3 mom. och 47 § i avfallslagen insamlats separat. 

 Minimikraven i 1 och 2 mom. gäller inte producenten till den del det är 

fråga om förpackningar som inte är avsedda för konsumentbruk, om produ-

centen för de förpackningar som producenten släppt ut på marknaden i övrigt 

ordnar separat insamling från fastigheten och annan avfallshantering i enlig-

het med kraven i denna förordning. 

 Vid placeringen av mottagningsplatser i enlighet med 1 mom. 2 och 3 

punkten ska i möjligaste mån den separata insamling av förpackningsavfall 

från fastigheter som ordnats i området beaktas. 

 Bestämmelser om allmänna krav på inrättande, underhåll och skötsel av 

mottagningsplatser för avfall finns i 10 § i statsrådets förordning om avfall. 
9 § tillämpas fr.o.m. 1.5.2015. 

 

10 § 

Skyldigheter att hålla använda förpackningar åtskilt 

 Separat insamling av använda förpackningar ska ordnas så att 

 1) förpackningar som lämnas till separat insamling töms och vid behov 

rengörs så att de inte innehåller betydande mängder rester av livsmedel eller 

andra ämnen, 

 2) andra avfall får inkluderas i den separata insamlingen endast om den 

producent som tar emot använda förpackningar har tillåtit att sådant avfall 

tas emot. 
10 § tillämpas fr.o.m. 1.5.2015. 

 

11 § 

Begränsning av skyldigheten att hålla avfall från plastförpackningar åtskilt 

 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland kan i ett beslut enligt 103 

§ i avfallslagen om godkännande för anteckning i producentregistret tillåta 

att sådan mottagning av avfall från plastförpackningar som avses i 9 § 1 och 

2 mom. under en viss tid begränsas till endast vissa typer av plast, om pro-

ducenten på ett tillförlitligt sätt visar att det bästa resultatet med tanke på 

främjandet av materialåtervinning och det övriga genomförandet av priorite-

ringsordningen uppnås genom separat insamling som ordnas på detta sätt. 
11 § tillämpas fr.o.m. 1.5.2015. 

 

12 § 

Information om förpackningar och använda förpackningar 

 En producent ska genom offentliga informationskampanjer och övrig in-

formationsspridning se till att de som använder förpackningar och konsu-

menterna får behövlig information om 

 1) de skyldigheter och anvisningar som gäller separat insamling av an-

vända förpackningar samt om tillgängliga system för separat insamling, åter-

användning och återvinning, 



34 
 

 

 2) vikten av att delta i separat insamling, återanvändning, materialåter-

vinning och annan återvinning av använda förpackningar, 

 3) de märkningar som avses i 6 §. 

 En producent ska dessutom ge aktörer som samlar in använda förpack-

ningar de uppgifter om separat insamling, transport och behandling av an-

vända förpackningar och om kvalitetskontroller och andra förfaranden avse-

ende mottagningen som behövs för att mottagningen ska fungera bra. 
12 § tillämpas fr.o.m. 1.5.2015. 

 

13 § 

Redogörelse för solvens och verksamhetsplan som gäller ordnandet av 

återanvändning och avfallshantering 

 En producentsammanslutning ska varje år före utgången av september 

månad lämna Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland en i 64 § 1 

mom. i avfallslagen avsedd redogörelse för sin solvens och verksamhetsplan 

som gäller ordnandet av återanvändning och avfallshantering. 

 Redogörelsen för solvensen ska omfatta det fastställda bokslutet för den 

senast avslutade räkenskapsperioden, budgeten för den inledda räkenskaps-

perioden samt vid behov mellanbokslut eller bokslutsprognos. Om dessa 

handlingar inte kan lämnas, ska solvensen visas på något annat tillförlitligt 

sätt. 
13 § tillämpas fr.o.m. 1.5.2015. 

 

14 § 

En producents ansökan om godkännande för anteckning i 

producentregistret 

 En producents ansökan om godkännande för anteckning i producentre-

gistret ska innehålla 

 1) producentens namn, kontaktinformation samt företags- och organisat-

ionsnummer, 

 2) kontaktpersonens namn och kontaktinformation, 

 3) en kopia av handelsregister- eller föreningsregisterutdraget, 

 4) uppgifter om de förpackningar som producenten släppt ut på mark-

naden samt en uppskattning av mängden i ton per år specificerat enligt för-

packningsmaterial, 

 5) uppgifter om nätverket av platser för separat insamling och mottagning 

av använda förpackningar och om transport, förbehandling, återanvändning, 

materialåtervinning samt annan återvinning och bortskaffande av använda 

förpackningar, vilka ordnas av producenten, 

 6) vid behov ett motiverat förslag till en begränsning enligt 11 § av mot-

tagningen av avfall från plastförpackningar så att den gäller endast vissa ty-

per av plast, 

 7) en uppskattning av den mängd använda förpackningar i ton som årligen 

omfattas av den återanvändning och avfallshantering som producenten ord-

nar, 

 8) en redogörelse för den informationsspridning som gäller förpackningar 

och använda förpackningar, 

 9) en redogörelse för de avtal som hänför sig till ordnandet av återanvänd-

ningen och avfallshanteringen samt för avtalsparternas miljötillstånd och 

eventuella miljöledningssystem, 

 10) datum för ansökan, 

 11) försäkran om att den inlämnade informationen är korrekt. 
14 § tillämpas fr.o.m. 1.5.2015. 
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15 § 

En producentsammanslutnings ansökan om godkännande för anteckning i 

producentregistret 

 En producentsammanslutnings ansökan om godkännande för anteckning 

i producentregistret ska innehålla 

 1) de uppgifter om producentsammanslutningen och dess verksamhet 

som motsvarar uppgifterna i 14 § 1 mom. 1–3 och 5–11 punkten, 

 2) uppgifter om förpackningar som de producenter som hör till produ-

centsammanslutningen släppt ut på marknaden samt en uppskattning av 

mängden i ton per år specificerat enligt förpackningsmaterial, 

 3) namn, företags- och organisationsnummer samt bransch för varje grun-

dande medlem i producentsammanslutningen, 

 4) namn, företags- och organisationsnummer samt anslutningsdatum för 

de producenter som hör till producentsammanslutningen, 

 5) en utredning om hur skyldigheterna fördelas mellan producenterna och 

hur en ny producent kan avtala med producentsammanslutningen om sköt-

seln av producentansvaret, 

 6) en redogörelse enligt 13 § för producentsammanslutningens solvens. 
15 § tillämpas fr.o.m. 1.5.2015. 

 

16 § 

Anmälan om förändringar i verksamheten 

 Den anmälan om väsentliga förändringar i verksamheten samt om föränd-

ringar i producentsammanslutningens medlemskår som avses i 106 § i av-

fallslagen ska göras inom en månad från förändringen. 

 Bestämmelser om tidpunkten för när redogörelsen och planen för visande 

av solvensen och tryggande av verksamheten ska lämnas om producentsam-

manslutningens verksamhet förändras väsentligt finns i 64 § i avfallslagen. 
16 § tillämpas fr.o.m. 1.5.2015. 

 

17 § 

Lämnande av uppföljningsuppgifter 

 En producent eller en producentsammanslutning på de anslutna produ-

centernas vägnar ska varje år före utgången av september månad till Närings-

, trafik- och miljöcentralen i Birkaland lämna följande uppgifter om verk-

samheten under det föregående året: 

 1) mängden förpackningar i ton som släppts ut på den finska marknaden, 

 2) mängden använda förpackningar i ton som har insamlats separat i Fin-

land, 

 3) mängden använda förpackningar i ton som har återanvänts, material-

återvunnits, återvunnits på annat sätt eller bortskaffats, specificerad enligt 

behandlingsanläggning, samt behandlingsanläggningens namn och place-

ringsort, 

 4) uppnådd återanvändningsgrad, materialåtervinningsgrad och annan 

återvinningsgrad och grunderna för uppskattning och beräkning av de an-

givna uppgifterna, 

 5) vid behov en redogörelse för begränsning enligt 11 § av mottagningen 

av avfall från plastförpackningar så att den gäller endast vissa typer av plast, 

 6) informationsspridningen om förpackningar och använda förpack-

ningar. 

 De uppgifter som avses i 1 mom. 1–4 punkten ska specificeras enligt för-

packningsmaterial och behandlingsmetod. Bestämmelser om specificeringen 

finns i kommissionens beslut 2005/270/EG om fastställande av tabellformat 

för databassystemet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG 

om förpackningar och förpackningsavfall. 
17 § tillämpas fr.o.m. 1.5.2015. 
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18 § 

Sammanställande och lämnande av uppföljningsuppgifter till kommissionen 

 För uppföljning och övervakning av att skyldigheterna enligt denna för-

ordning följs ska Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland årligen 

sammanställa de uppföljningsuppgifter som avses i 17 § och bedöma mäng-

den använda förpackningar som uppkommer i Finland och de återanvänd-

nings-, materialåtervinnings- och återvinningsgrader som uppnåtts. 

 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska årligen lämna uppgif-

ter till Europeiska kommissionen i enlighet med det beslut av kommissionen 

som avses i 17 § 2 mom. Uppgifterna ska lämnas inom 18 månader från ut-

gången av det kalenderår för vilket uppgifterna har samlats in. 
18 § tillämpas fr.o.m. 1.5.2015. 

 

19 § 

Genomföranderapport 

 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska vart tredje år utarbeta 

en rapport om genomförandet av direktivet om förpackningar och förpack-

ningsavfall i Finland i enlighet med artikel 5 i rådets direktiv 91/692/EEG 

om att standardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av 

vissa direktiv om miljön. Rapporten ska utarbetas utifrån ett frågeformulär 

som fastställts av Europeiska kommissionen. 

 

20 § 

Beaktande av export vid beräkningen av materialåtervinningsgrader 

 Förpackningsavfall som exporterats från Europeiska unionen i enlighet 

med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om trans-

port av avfall ska inkluderas i de materialåtervinningsgrader som avses i 7 

och 8 § endast om det finns obestridliga bevis för att förpackningsavfall har 

materialåtervunnits i mottagarlandet under förhållanden som i stort sett mot-

svarar de krav som ställs i Europeiska unionens lagstiftning. 

 

21 § 

Marknadskontrollmyndighet 

 Säkerhets- och kemikalieverket övervakar att bestämmelserna i 4–6 § 

följs. 
21 § tillämpas fr.o.m. 1.8.2014. 

 

22 § 

Ikraftträdande 

 Denna förordning träder i kraft den 10 juli 2014. Förordningens 9–18 § 

tillämpas dock från och med den 1 maj 2015 samt 5 § 3 mom. och 21 § från 

och med den 1 augusti 2014. 

 Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut om förpackningar 

och förpackningsavfall (FFS 62/1997). Beslutets 4–9, 12 och 16–19 § till-

lämpas dock till och med den 30 april 2015. 

 En producent ska fullgöra sin skyldighet enligt 9 § 1 mom. i fråga om 

antalet mottagningsplatser senast den 1 januari 2016. 

 

Bilaga 1 – Tilläggskriterier för definitionen av förpackning 

Bilaga 2 – Grundläggande krav på framställning av förpackningar och för-

packningars sammansättning samt möjligheterna till återanvändning och 

återvinning 

Bilaga 3 – Märkning av förpackningar 

  



 37 

 

5. Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller 

innehåller elektriska eller elektroniska produkter (FFS 

519/2014) 
 

Beaktats t.o.m. FörfS 797/2018 

 

 I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av avfallslagen (FFS 

646/2011) samt 16 § och 52 § 4 mom. i miljöskyddslagen (FFS 86/2000), av 

dem 16 § i miljöskyddslagen sådan den lyder i lag FFS 252/20057: 

 

1 § 

Tillämpningsområde 

 I denna förordning bestäms om åtgärder för att minska mängden och 

skadligheten av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektro-

niska produkter, främja förberedelse för återanvändning, materialåtervinning 

och annan återvinning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller 

elektroniska produkter samt förbättra kvaliteten på behandlingen av sådant 

avfall. 

 Denna förordning tillämpas på 

 1) elektriska och elektroniska produkter som hänförs till kategorierna i 

bilaga 1 till och med den 14 augusti 2018, 

 2) elektriska och elektroniska produkter som hänförs till kategorierna i 

bilaga 2 från och med den 15 augusti 2018, med beaktande av att elektriska 

och elektroniska produkter alltid hör till någon av de nämnda kategorierna. 

 Denna förordning tillämpas inte på följande elektriska och elektroniska 

produkter: 

 1) vapen, ammunition och krigsmateriel avsedda för specifika militära 

ändamål samt sådana andra produkter som behövs för bevakning av rikets 

centrala säkerhetsintressen som avses i 4 § 1 mom. i avfallslagen (FFS 

646/2011), 

 2) produkter som är särskilt utformade och installerade som en del av 

andra produkter, vilka inte omfattas av denna förordning, och som fungerar 

på det sätt som avses endast som en del av produkten i fråga, 

 3) glödlampor. 

 Denna förordning tillämpas från och med den 15 augusti 2018 inte heller 

på följande elektriska och elektroniska produkter: 

 1) produkter som är avsedda att sändas ut i rymden, 

 2) storskaliga stationära industriverktyg, 

 3) storskaliga fasta installationer, med undantag för produkter som finns 

i sådana installationer, men som inte är särskilt utformade och installerade 

som en del av sådana installationer, 

 4) transportmedel för personer eller varor, med undantag för elektriska 

tvåhjuliga fordon som inte är typgodkända, 

 5) mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på 

väg och som uteslutande tillhandahålls för yrkesmässig användning, 

 6) produkter som särskilt utformats uteslutande för forsknings- och ut-

vecklingssyften och som endast tillhandahålls mellan företag, 

 7) sådana produkter för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro -dia-

gnostik och andra produkter för hälso- och sjukvård som kan antas bli smitt-

farliga inom produktens användningstid samt aktiva produkter för hälso- och 

sjukvård avsedda för implantation. 

                                                 
7 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU (32012L0019); EUT L 197, 

24.7.2012, s. 38,, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/56/EU 

(32013L0056); EUT L 329, 10.12.2013, s. 5,, Europaparlamentets och rådets di-

rektiv 2008/112/EG (32008L0112); EUT L 345, 23.12.2008, s. 68 
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2 § 

Definitioner 

 I denna förordning avses med 

 1) elektriska och elektroniska produkter produkter som är beroende av 

elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att fungera korrekt samt pro-

dukter för produktion, överföring och mätning av sådan ström eller sådana 

fält och som är avsedda att användas med en spänning på högst 1 000 volt 

växelström eller 1 500 volt likström, 

 2) storskaligt stationärt industriverktyg en storskalig grupp maskiner, 

produkter eller komponenter som 

 a) fungerar tillsammans för en viss tillämpning, 

 b) installeras permanent och monteras ned av yrkesmän på en viss plats, 

och 

 c) används och underhålls av yrkesmän i en industriell produktionsan-

läggning eller anläggning för forskning och utveckling, 

 3) storskalig fast installation en storskalig kombination av flera olika så-

dana maskiner och i vissa fall andra anordningar som 

 a) sätts samman, installeras och nedmonteras av yrkesmän, 

 b) är avsedda att användas permanent som en del av en byggnad eller en 

struktur på en på förhand bestämd och särskilt avsedd plats, och 

 c) endast kan ersättas av motsvarande särskilt utformade produkter, 

 4) mobil maskin en maskin som har en inbyggd källa för kraftgenerering 

och vars funktion kräver endera mobilitet eller kontinuerlig eller halvkonti-

nuerlig förflyttning mellan en följd av fasta arbetsstationer under arbetet, 

 5) avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska pro-

dukter elektriska och elektroniska produkter som är att betrakta som avfall 

enligt 5 § i avfallslagen, inklusive komponenter, utrustningsdelar och för-

brukningsdelar som utgör en del av produkten då den kasseras, 

 6) producent oavsett försäljningsmetod den fysiska eller juridiska person 

som 

 a) är etablerad i Finland och tillverkar eller låter konstruera eller tillverka 

elektriska och elektroniska produkter och marknadsför dem i sitt eget namn 

eller under eget varumärke i Finland, säljer elektriska och elektroniska pro-

dukter som producerats av andra i sitt eget namn eller under eget varumärke 

i Finland, yrkesmässigt släpper ut på marknaden i Finland elektriska och 

elektroniska produkter som härstammar från någon annan medlemsstat i 

Europeiska unionen eller ett tredjeland, eller säljer elektriska och elektro-

niska produkter genom elektronisk handel eller någon annan distansförsälj-

ning direkt till hushåll och andra användare i någon annan medlemsstat i 

Europeiska unionen eller ett tredjeland, 

 b) är etablerad i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i ett 

tredjeland och säljer elektriska och elektroniska produkter genom distansför-

säljning direkt till användare i Finland, 

 7) tillhandahållande på marknaden att leverera elektriska och elektro-

niska produkter till den finska marknaden för distribution, förbrukning eller 

användning i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller 

kostnadsfritt, 

 8) utsläppande på marknaden första yrkesmässiga tillhandahållande av 

en elektrisk eller elektronisk produkt på den finska marknaden, 

 9) distributör den fysiska eller juridiska person i leveranskedjan som till-

handahåller elektriska och elektroniska produkter på marknaden, 

 10) avlägsnande en manuell, mekanisk, kemisk eller metallurgisk be-

handling som resulterar i att farliga ämnen, blandningar och komponenter 

vid behandlingsprocessen tas till vara som ett identifierbart flöde eller som 

en identifierbar del av ett flöde; farliga ämnen eller farliga blandningar eller 
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komponenter ska anses identifierbara om de kan kontrolleras för att fastställa 

om behandlingen har skett på ett miljövänligt sätt, 

 11) produkter för hälso- och sjukvård sådana produkter och tillbehör för 

hälso- och sjukvård som avses i 5 § 1 mom. 1 punkten i lagen om produkter 

och utrustning för hälso- och sjukvård (FFS 29/2010) och som är elektriska 

och elektroniska produkter, 

 12) produkter för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro -diagnostik 

sådana produkter eller tillbehör för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro 

-diagnostik som avses i 3 punkten i det moment som nämns i 11 punkten och 

som är elektriska och elektroniska produkter, 

 13) aktiva produkter för hälso- och sjukvård avsedda för implantation 

sådana aktiva produkter för hälso- och sjukvård avsedda för implantation 

som avses i 2 punkten i det moment som nämns i 11 punkten och som är 

elektriska och elektroniska produkter, 

 14) farliga ämnen sådana ämnen som uppfyller kriterierna för någon av 

nedanstående faroklasser eller farokategorier enligt bilaga I till Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märk-

ning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande 

av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) 

nr 1907/2006 (CLP-förordningen): faroklasserna 2.1–2.4, 2.6 och 2.7, faro-

klass 2.8 typ A och B, faroklasserna 2.9, 2.10 och 2.12, faroklass 2.13 kate-

gori 1 och 2, faroklass 2.14 kategori 1 och 2, faroklass 2.15 typ A–F; faro-

klasserna 3.1–3.6, faroklass 3.7, skadliga effekter på sexuell funktion och 

fertilitet eller på utvecklingen, faroklass 3.8, andra effekter än narkosverkan, 

faroklasserna 3.9 och 3.10; faroklass 4.1; faroklass 5.1, 

 15) farliga blandningar sådana blandningar som uppfyller kriterierna för 

någon av faroklasserna eller farokategorierna enligt punkt 14 och som anges 

i bilaga I till CLP-förordningen. 

 Som producent betraktas dock inte en person som endast tillhandahåller 

finansiering enligt ett avtal eller arrangemang beträffande lån, leasing, hyra 

eller avbetalningsköp som hänför sig till en elektrisk eller elektronisk pro-

dukt, oavsett om det i avtalet eller arrangemanget eller i ett parallellavtal eller 

-arrangemang bestäms om överföring av äganderätten till produkten. 

 

3 § 

Planering och tillverkning av elektriska och elektroniska produkter 

 Den som tillverkar elektriska och elektroniska produkter och släpper ut 

dem på marknaden ska, förutom vad som i 9 § i avfallslagen bestäms om 

produkten och om hur den ska planeras, tillverkas och släppas ut på mark-

naden, se till att det vid planeringen och tillverkningen av produkten inte 

används några metoder för att avsiktligt försvåra reparation, uppgradering 

eller återanvändning av begagnade elektriska och elektroniska produkter el-

ler demontering eller materialåtervinning av avfall som utgörs av eller inne-

håller elektriska eller elektroniska produkter, om inte detta ger överlägsna 

miljö- och säkerhetsmässiga fördelar. 

 Vid planeringen och tillverkningen av elektriska och elektroniska produk-

ter ska man också se till att användaren eller en av tillverkaren oberoende 

sakkunnig lätt kan avlägsna batteriet eller ackumulatorn ur produkten. In-

struktioner om hur man säkert avlägsnar batteriet eller ackumulatorn och vid 

behov information om typen av batteri eller ackumulator ska finnas på eller 

med produkten. Bestämmelserna om avlägsnande av batteri eller ackumula-

tor ska dock inte tillämpas om kontinuerlig strömförsörjning är nödvändig 

av skäl som rör säkerhet, datasäkerhet eller prestanda eller av medicinska 

skäl och om detta förutsätter en fast koppling mellan batteriet eller ackumu-

latorn och produkten. 
3 § tillämpas fr.o.m. 1.11.2015. 
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4 § 

Insamlingsnivå 

 Producenterna ska se till att insamlingsnivån för separat insamlat avfall 

som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter årligen 

är minst 

 1) 45 viktprocent senast från och med den 1 januari 2016, 

 2) 65 viktprocent senast från och med den 1 januari 2019. 

 Insamlingsnivån ska räknas ut genom att dividera vikten av det avfall som 

utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som under ett 

visst kalenderår insamlats separat i Finland med den genomsnittliga vikten 

av de elektriska och elektroniska produkter som släppts ut på den finska 

marknaden under de föregående tre kalenderåren och den ska anges som en 

procentsats. 

 Före den tidpunkt som nämns i 1 mom. 1 punkten ska producenterna se 

till att mängden avfall som samlas in separat i Finland och som utgörs av 

eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som används i hushåll 

ska vara minst nio kilogram per invånare per år. 

 Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produk-

ter som inte är elektriska och elektroniska produkter som används i hushåll 

och för vilket innehavaren av produkten har ordnat separat insamling och 

annan avfallshantering, ska beaktas i uträkningen av insamlingsnivåerna i 1 

mom. och bedömningen av hur nivåerna har uppnåtts om det av de uppgifter 

för uppföljning och tillsyn av verkställigheten av denna förordning som läm-

nats till och sammanställts av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland 

klart framgår att avfallshanteringen som ordnats av innehavaren av produk-

ten uppfyller kraven i denna förordning. 

 

5 § 

Allmänna krav på separat insamling 

 Separat insamling av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller 

elektroniska produkter ska ordnas så att 

 1) man vid mottagningsplatserna vid behov separerar produkter som ska 

förberedas för återanvändning från övrigt avfall som utgörs av eller innehål-

ler elektriska eller elektroniska produkter innan avfallet transporteras vidare 

genom att ge företag och sammanslutningar som bedriver återanvändning 

tillfälle att bedöma om produkterna är funktionsdugliga och införskaffa pro-

dukter och genom att i övrigt utveckla verksamheten i enlighet med detta, 

 2) man vid separat insamling och transport av avfall som utgörs av eller 

innehåller elektriska eller elektroniska produkter säkrar så goda förutsätt-

ningar som möjligt för förberedelse för återanvändning och materialåtervin-

ning samt för avlägsnande av farliga ämnen, blandningar och komponenter 

ur avfallet, 

 3) man minimerar bortskaffandet av avfall som utgörs av eller innehåller 

elektriska eller elektroniska produkter som blandat kommunalt avfall och 

säkrar att separat insamlat avfall i övrigt behandlas på behörigt sätt. 

 Bestämmelserna i 1 mom. 1 punkten gäller inte de mottagningsplatser för 

avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter 

som en distributör ordnat i enlighet med 56 § i avfallslagen. 

 

6 § 

Ordnande av mottagning 

 Producenten ska ordna mottagning av avfall som utgörs av eller innehål-

ler elektriska och elektroniska produkter som används i hushåll så att föl-

jande minimikrav gällande servicenivå och tillgänglighet uppfylls: 

 1) innehavare av avfall samt andra som lämnar in avfall ska i enlighet 

med 49 § 1 mom. i avfallslagen kostnadsfritt och utan svårighet kunna lämna 

avfallet till mottagningsplatsen, 
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 2) mottagningsplatserna ska med hänsyn till befolkningstätheten region-

alt sett vara jämnt fördelade i hela landet, 

 3) mottagningsplatserna ska ta emot allt separat insamlat avfall som ut-

görs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som lämnas in, 

 4) i nätverket av mottagningsplatser ska ingå minst 400 fasta mottag-

ningsplatser som ordnats av producenterna, 

 5) i varje kommun ska finnas minst en fast mottagningsplats. 

 Om kraven på servicenivå och tillgänglighet i enlighet med 1 mom. i öv-

rigt uppfylls, kan den fasta mottagningsplats som avses i 1 mom. 5 punkten 

ersättas med en mobil mottagningsplats, en avhämtningstjänst eller ett annat 

motsvarande insamlingsarrangemang. 

 Producenten ska ordna mottagning också av avfall som utgörs av eller 

innehåller elektriska och elektroniska produkter som inte är elektriska och 

elektroniska produkter som används i hushåll genom att anvisa mottagnings-

arrangemang som uppfyller kraven i 1 mom. 1–3 punkten för innehavaren av 

och någon annan som lämnar in en sådan produkt. Om undantag från produ-

centens kostnadsansvar när det gäller att ordna mottagning och annan av-

fallshantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektro-

niska produkter som inte är elektriska och elektroniska produkter som an-

vänds i hushåll bestäms i 53 § 1 mom. i avfallslagen. 

 Om distributörens skyldighet att ta emot avfall som utgörs av eller inne-

håller elektriska och elektroniska produkter som används i hushåll och över-

lämna det till en transportör eller behandlare som handlar för producentens 

räkning bestäms i 56 § i avfallslagen. 

 Producenten och distributören är inte skyldiga att ta emot sådant avfall 

som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som an-

vänds i hushåll och som är så förorenat att det kan ge upphov till en hälso- 

eller säkerhetsrisk för den personal som svarar för mottagningen av avfallet. 
6 § 1 mom. 4 och 5 punkten tillämpas fr.o.m 1.1.2015. 

 

7 § 

Lagring och behandling 

 Lagring och behandling av separat insamlat avfall som utgörs av eller in-

nehåller elektriska och elektroniska produkter ska ordnas på följande sätt: 

 1) vätskor ska avlägsnas ur annat än sådant avfall som ska lämnas till 

förberedelse för återanvändning och avfallet ska också i övrigt behandlas i 

enlighet med bilaga 3, 

 2) lagrings- och behandlingsplatser för avfall ska uppfylla kraven i bilaga 

4, 

 3) bästa tillgängliga teknik ska användas, 

 4) återvinningsmålen i 8 § ska uppfyllas, 

 5) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 om fri-

villigt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och mil-

jörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 

761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG ska i 

mån av möjlighet följas, 

 6) utveckling och ibruktagande av nya behandlingsmetoder ska främjas 

så att målen för återanvändning av hela produkter och delar av dem och för 

återvinning av avfall kan uppnås. 

 Separat insamlat avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och 

elektroniska produkter får inte lämnas till bortskaffande om inte avfallet har 

behandlats i enlighet med 1 mom. 1–3 punkten. 

 I sådan bokföring över lagring och annan behandling av avfall som utgörs 

av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som avses i 118 § i 

avfallslagen ska också ingå uppgifter om mängden avfall som hämtats till 

förberedelse för återanvändning, materialåtervinning eller annan behandling 
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och som efter behandlingen transporterats vidare samt om mängden kompo-

nenter, material och ämnen i detta avfall. 

 

8 § 

Återvinningsmål 

 Återvinning av separat insamlat avfall som utgörs av eller innehåller 

elektriska och elektroniska produkter ska ordnas så att minimimålen för för-

beredelse för återanvändning, materialåtervinning eller annan återvinning av 

avfall i bilaga 5 uppfylls. 

 Man ska utvärdera hur återvinningsmålen har uppnåtts för varje kategori 

av elektriska och elektroniska produkter genom att dividera vikten av det 

avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter 

som lämnats till anläggningar för förberedelse för återanvändning eller 

materialåtervinning eller till någon annan återvinningsanläggning, efter att 

avfallet har behandlats i enlighet med 7 § 1 mom. 1 punkten, med den totala 

vikten av motsvarande separat insamlade avfall som utgörs av eller innehål-

ler elektriska och elektroniska produkter. Vid uträkning av hur återvinnings-

målen uppnåtts får inte beaktas sådan sortering och lagring som föregår åter-

vinning av avfallet eller andra motsvarande föråtgärder. 

 

9 § 

Miljötillstånd 

 Bestämmelser om ansökan om miljötillstånd för lagring och annan be-

handling av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska 

produkter finns i miljöskyddslagen (FFS 527/2014). (5.2.2015/105) 

 I miljötillståndet ska ingå sådana villkor som är nödvändiga för att för-

pliktelserna gällande lagring och annan behandling av avfall i 7 § ska följas. 

 

10 § 

Internationella transporter 

 Bestämmelser om internationella transporter av avfall som utgörs av eller 

innehåller elektriska och elektroniska produkter finns i avfallslagen och i av-

fallstransportförordningen som nämns i 6 § 1 mom. 19 punkten i lagen. Vid 

transport av elektriska och elektroniska produkter som misstänks vara avfall 

som utgörs av elektriska och elektroniska produkter ska dessutom mini-

mikraven i bilaga 6 följas. 

 Transport av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektro-

niska produkter till någon annan stat än en medlemsstat i Europeiska unionen 

för behandling inkluderas i de återvinningsmål som avses i 8 § endast om 

exportören klart påvisar att behandlingen av avfallet har ordnats på ett sätt 

som motsvarar kraven i denna förordning. 

 

11 § 

Märkning av elektriska och elektroniska produkter 

 Producenten ska se till att 

 1) elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på marknaden är 

försedda med den symbol som anges i bilaga 7, 

 2) elektriska och elektroniska produkter som släppts ut på marknaden den 

14 augusti 2005 eller därefter är märkta med information om att produkten 

har släppts ut på marknaden den nämnda dagen eller därefter. 

Den symbol som avses i 1 mom. 1 punkten kan i undantagsfall tryckas på 

förpackningen, bruksanvisningen eller garantiinformationen om det är nöd-

vändigt på grund av produktens storlek eller funktion. 
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12 § 

Information till användarna 

 Producenten ska genom offentliga informationskampanjer samt annan in-

formation, rådgivning och upplysning se till att hushållen får uttömmande 

information om 

 1) kraven på och anvisningarna för separat insamling av avfall som utgörs 

av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter, 

 2) tillgängliga insamlingssystem och mottagningsplatser för avfallet, 

 3) hur hushållen kan främja förberedelse för återanvändning, material-

återvinning och annan återvinning av avfallet, 

 4) möjliga effekter på miljön och människors hälsa av de farliga ämnen, 

blandningar och komponenter som finns i produkterna, 

 5) den symbol som avses i 11 § 1 mom. 1 punkten. 

 Producenten ska se till att andra användare av elektriska och elektroniska 

produkter än hushållen får information om separat insamling av avfall som 

utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter, om sina möj-

ligheter att lämna avfallet till den mottagning som producenten ordnat och 

om andra omständigheter som är nödvändiga för främjande av återvinning 

av avfallet. 

 

13 § 

Information till behandlarna 

 Producenten ska, för att främja underhåll, uppgradering och reparation av 

elektriska och elektroniska produkter samt främja förberedelse för återan-

vändning och materialåtervinning av avfall som utgörs av eller innehåller 

elektriska eller elektroniska produkter, för varje ny produkttyp som för första 

gången släpps ut på marknaden i Europeiska unionen kostnadsfritt ge företag 

och sammanslutningar inom branschen information om förberedelse för åter-

användning och behandling inom ett år från det att produkten släppts ut på 

marknaden. Om det är nödvändigt för att bestämmelserna om behandling av 

avfall i denna förordning ska kunna följas, ska de elektriska och elektroniska 

produkternas komponenter och ämnen specificeras i informationen, liksom 

var i produkterna de farliga ämnena och blandningarna finns. Informationen 

ska lämnas i form av en handbok eller i elektronisk form. 

 

14 § 

Behöriga ombuds informationsskyldighet 

 Behöriga ombud som avses i 66 a § i avfallslagen ska utan dröjsmål in-

formera varje sådan producent, vars skyldighet det behöriga ombudet svarar 

för fullgörandet av, om sin fullmakt och om att ha blivit godkänd för anteck-

ning i producentregistret samt om ändring eller återkallande av fullmakten 

eller godkännandet för anteckning. 

 

15 § 

Ansökan om godkännande för anteckning av en producent i 

producentregistret 

 I en producents ansökan om godkännande för anteckning i producentre-

gistret i enlighet med 101 § 1 mom. i avfallslagen ska ingå 

 1) producentens namn samt postadress- och kontaktuppgifter, besöksa-

dress, gatunamn och gatunummer, telefon- och telefaxnummer, e-postadress 

samt kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter, 

 2) producentens företags- eller organisationsnummer och producentens 

europeiska eller nationella skatteidentifikationsnummer, 

 3) en kopia av handelsregister- eller föreningsregisterutdraget, 

 4) uppgifter om de elektriska och elektroniska produkter som producen-

ten släpper ut på marknaden, vid behov specificerade enligt kategori i enlig-

het med bilaga 1 eller 2 och indelade enligt produkttyp i elektriska och 
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elektroniska produkter som används i hushåll och övriga elektriska och 

elektroniska produkter samt en uppskattning av mängden produkter uttryckt 

i ton per år, 

 5) den elektriska eller elektroniska produktens namn eller varumärke, 

 6) uppgifter om den insamling och den övriga avfallshantering av avfall 

som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter som 

producenten ordnat, uppgifter om den säkerhet som det bestäms om i 61 § i 

avfallslagen samt en uppskattning av mängden avfall som ska omfattas av 

den avfallshantering som ordnas av producenten, uttryckt i ton per år och vid 

behov specificerad i enlighet med 4 punkten, 

 7) en redogörelse för avtal som hänför sig till främjande av återanvänd-

ning och ordnande av avfallshantering samt om avtalsparternas miljötillstånd 

och eventuella miljöledningssystem, 

 8) en plan över information om elektriska och elektroniska produkter och 

mottagning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektro-

niska produkter, 

 9) uppgifter om vilken försäljningsmetod som används, 

 10) försäkran om att den inlämnade informationen är korrekt, 

 11) datum för ansökan. 

 Om den ansökan som avses i 1 mom. lämnas av ett sådant behörigt ombud 

för en producent som avses i 66 a § 1 mom. i avfallslagen, ska i ansökan ingå 

uppgifter som motsvarar de uppgifter som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten i 

denna paragraf också om den producent som gett fullmakten. Om ansökan 

lämnas av ett sådant behörigt ombud för en aktör som avses i 66 a § 2 mom. 

i den nämnda lagen, ska i ansökan ingå motsvarande uppgifter om aktören. 

 

16 § 

Ansökan om godkännande för anteckning av en producentsammanslutning i 

producentregistret 

 I en producentsammanslutnings ansökan om godkännande för anteckning 

i producentregistret i enlighet med 101 § 1 mom. i avfallslagen ska ingå 

 1) producentsammanslutningens namn eller firma, kontakt- och adress-

uppgifter, kontaktpersonens namn, ställning och kontaktuppgifter, företags- 

eller organisationsnummer samt en kopia av handelsregister- eller förenings-

registerutdraget, 

 2) uppgifter enligt 15 § 1 mom. 1 och 2 punkten om de producenter som 

hör till producentsammanslutningen och det datum då producenterna anslutit 

sig till producentsammanslutningen samt producentsammanslutningens 

grundares namn, företags- eller organisationsnummer och verksamhetsfält, 

 3) uppgifter om de elektriska och elektroniska produkter som de produ-

center som hör till producentsammanslutningen släpper ut på marknaden, vid 

behov specificerade enligt kategori i enlighet med bilaga 1 eller 2 och inde-

lade enligt produkttyp i elektriska och elektroniska produkter som används i 

hushåll och övriga elektriska och elektroniska produkter samt en uppskatt-

ning av mängden produkter uttryckt i ton per år, 

 4) en utredning över hur förpliktelserna fördelas mellan producenterna 

och över hur en ny producent kan avtala med producentsammanslutningen 

om skötseln av producentansvaret, 

 5) uppgifter om det nätverk av mottagningsplatser för och om den trans-

port, återanvändning, förberedelse för återanvändning, materialåtervinning 

och övrig avfallshantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska 

och elektroniska produkter som ordnas av producentsammanslutningen samt 

en uppskattning av mängden avfall som ska omfattas av den avfallshantering 

som ordnas av producentsammanslutningen, uttryckt i ton per år och vid be-

hov specificerad i enlighet med 3 punkten, 
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 6) en redogörelse för avtal som hänför sig till främjande av återanvänd-

ning och ordnande av avfallshantering samt för avtalsparternas miljötillstånd 

och eventuella miljöledningssystem, 

 7) en plan över information om elektriska och elektroniska produkter och 

mottagning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektro-

niska produkter, 

 8) en redogörelse för producentsammanslutningens solvens, 

 9) försäkran om att den inlämnade informationen är korrekt, 

 10) datum för ansökan. 

 

17 § 

Återbetalning till producenterna 

 För att uppnå opartiskt bemötande av producenterna ska producentsam-

manslutningen se till att producenten gottgörs för den avgift som denne har 

betalat för skötseln av producentansvarsskyldigheter för elektriska och 

elektroniska produkter om produkterna på grund av förändrade omständig-

heter släpps ut på marknaden någon annanstans än i Finland. 

 

18 § 

Särskilda villkor som meddelas för främjande av återanvändning 

 I beslutet om godkännande av en producent eller en producentsamman-

slutning för anteckning i producentregistret ska det ingå nödvändiga villkor 

om ifrågavarande aktörers skyldighet att utveckla samarbetet med företag 

och sammanslutningar som återanvänder elektriska och elektroniska produk-

ter för att främja återanvändning av begagnade produkter och förberedelse 

för återanvändning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och 

elektroniska produkter. 

 

19 § 

Anmälan av uppföljningsuppgifter 

 Årligen före utgången av april ska varje producent eller producentsam-

manslutning för de enskilda producenternas räkning lämna Närings-, trafik- 

och miljöcentralen i Birkaland ett i 54 § 2 mom. i avfallslagen avsett sam-

mandrag av bokföringsuppgifterna över de elektriska och elektroniska pro-

dukter som producenten släppt ut på marknaden och den avfallshantering av 

avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter 

som producenten ordnat. I sammandraget ska följande uppgifter gällande fö-

regående år anmälas: 

 1) producentens eller producentsammanslutningens företags- eller orga-

nisationsnummer, 

 2) rapporteringsperiod, 

 3) mängden elektriska och elektroniska produkter som släppts ut på mark-

naden i Finland eller sålts genom distansförsäljning till andra medlemsstater 

i Europeiska unionen, 

 4) mängden avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektro-

niska produkter som insamlats separat, 

 5) mängden avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektro-

niska produkter som transporterats till ett annat land, 

 6) mängden avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektro-

niska produkter som förberetts för återanvändning, materialåtervunnits och 

behandlats på annat sätt samt mängden komponenter, material och ämnen i 

detta avfall specificerad enligt behandlingsanläggning samt anläggningens 

namn och platsen för dess verksamhet, 

 7) den insamlingsnivå för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska 

eller elektroniska produkter och den återvinningsgrad för separat insamlat 

avfall som uppnåtts, 
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 8) den information om elektriska och elektroniska produkter och om av-

fall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som 

getts. 

 Till ett sådant sammandrag som avses i 1 mom. ska bifogas en redogö-

relse för solvens och en omvärderad verksamhetsplan som gäller ordnandet 

av avfallshantering av kasserade elektriska och elektroniska produkter i en-

lighet med 64 § 1 mom. i avfallslagen. I en redogörelse för solvens ska det 

fastställda bokslutet för den senast avslutade räkenskapsperioden och budge-

ten för den påbörjade räkenskapsperioden inkluderas. Om dessa handlingar 

inte kan lämnas in, ska solvensen visas på något annat tillförlitligt sätt. 

 Till sammandraget ska även bifogas en utredning av grunderna för be-

dömning och beräkning av de angivna uppgifterna. De uppgifter som avses 

i 1 mom. 3–7 punkten ska anges specificerade enligt kategori i enlighet med 

bilaga 1 eller 2 och indelade enligt produkttyp i elektriska och elektroniska 

produkter som används i hushåll och övriga elektriska och elektroniska pro-

dukter. Mängden ska anges som vikten i ton per år. 

 

20 § 

Sammanställande av uppgifter för uppföljning och tillsyn 

 För uppföljning och övervakning av att förpliktelserna i denna förordning 

följs ska Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland årligen före ut-

gången av september inspektera och sammanställa i 19 § avsedda uppfölj-

ningsuppgifter från föregående år. Närings-, trafik- och miljöcentralen i 

Birkaland ska också sammanställa andra nödvändiga uppgifter och bedöm-

ningar om mängden elektriska och elektroniska produkter som släppts ut på 

marknaden, om den totala mängden avfall som utgörs av eller innehåller 

elektriska och elektroniska produkter och som insamlats separat, förberetts 

för återanvändning, materialåtervunnits och behandlats på andra sätt i Fin-

land samt om mängden separat insamlat avfall som transporterats till ett an-

nat land. I sammandraget ska redogöras för grunderna för bedömning och 

beräkning av de angivna uppgifterna. 

 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska vid behov lämna de 

uppgifter som avses i 19 och 20 § för inspektions- och andra tillsynsåtgärder 

till de myndigheter som utövar tillsyn över behandlingsanläggningar för av-

fall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter och 

över internationella avfallstransporter. 

 

21 § 

Genomföranderapport och övrigt i nformationsutbyte 

 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska vart tredje år, senast 

den 30 september året efter utgången av treårsperioden i fråga, i enlighet med 

artikel 16.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU om avfall 

som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning tillställa 

Europeiska kommissionen en rapport om genomförandet av direktivet i Fin-

land och om de uppföljningsuppgifter och andra uppgifter som avses i 20 §. 

Genomföranderapporten ska utarbetas på grundval av ett frågeformulär i en-

lighet med kommissionens beslut 2004/249/EG om ett frågeformulär för 

medlemsstaternas rapportering om genomförandet av Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller 

elektriska eller elektroniska produkter och kommissionens beslut 

2005/369/EG om regler för övervakningen av om medlemsstaterna följer be-

stämmelserna och om fastställande av dataformat för Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller 

elektriska eller elektroniska produkter. 

 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska sköta samarbete och 

ändamålsenligt informationsutbyte med behöriga myndigheter i andra med-

lemsstater i Europeiska unionen för att se till att det direktiv som nämns i 1 
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mom. samt denna förordning genomförs korrekt. Samarbetet ska inbegripa 

att tillgång ges till relevanta dokument, uppgifter samt resultat från inspekt-

ioner, om inte något annat följer av lagen om offentlighet i myndigheternas 

verksamhet (FFS 621/1999) eller personuppgiftslagen (FFS 523/1999). Vid 

samarbete och utbyte av uppgifter ur producentregistret ska ett elektroniskt 

datanät användas. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska på sin 

webbsida publicera länkar till producentregistren i de andra medlemsstaterna 

i Europeiska unionen för att främja verkställandet och kontrollen av registre-

ringen av producenter. 

 

22 § 

Marknadstillsyn 

 Säkerhets- och kemikalieverket ska utöva tillsyn över efterlevnaden av 3 

och 11 § i denna förordning. 

 

23 § 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

 Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2014. 

 Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om avfall som 

utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (FFS 

852/2004). Bestämmelserna i 4 § i den upphävda förordningen tillämpas 

dock till och med den 30 oktober 2015. 

 Bestämmelserna i 2 § 1 mom. 15 punkten tillämpas från den 1 juni 2015. 

Med farliga blandningar avses till nämnda tidpunkt blandningar som klassi-

ficeras som farliga blandningar enligt Europaparlamentets och rådets direk-

tiv (1999/45/EG) om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra för-

fattningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat. 

 Bestämmelserna i 3 § tillämpas från och med den 1 november 2015 och 

bestämmelserna i 6 § 1 mom. 4 och 5 punkten från och med den 1 januari 

2015. 

 Sammandraget som avses i 19 § ska lämnas första gången år 2015. 

 Den första rapporten som avses i 21 § ska omfatta perioden från och med 

den 14 februari 2014 till och med den 31 december 2015. 

 En producent eller en producentsammanslutning som företräder produ-

centen, som före denna förordnings ikraftträdande godkänts för anteckning i 

producentregistret, ska kontrollera att de uppgifter som angetts motsvarar 

kraven i denna förordning och vid behov lämna de kontrollerade uppgifterna 

till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland senast den 31 december 

2014. 

 

Bilaga 1 - Kategorierna av elektriska och elektroniska produkter som omfat-

tas av denna förordning till och med den 14 augusti 2018 (1 § 2 mom. 1 

punkten) 

Bilaga 2 - Kategorierna av elektriska och elektroniska produkter som omfat-

tas av denna förordning från och med den 15 augusti 2018 (1 § 2 mom. 2 

punkten) 

Bilaga 3 - Minimikrav på behandling av avfall som utgörs av eller innehåller 

elektriska eller elektroniska produkter 

Bilaga 4 - Tekniska minimikrav på lagrings- och behandlingsplatser 

Bilaga 5 - Minimimål för återvinning av avfall som utgörs av eller innehåller 

elektriska eller elektroniska produkter 

Bilaga 6 - Minimikrav på internationella transporter av begagnade elekt-

riska och elektroniska produkter och på tillsyn och uppföljning av dessa 

transporter 

Bilaga 7 - Symbol för märkning av elektriska och elektroniska produkter 
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6. Statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer (FFS 

520/2014)  
 

Beaktats t.o.m. FörfS 797/2018 

 

 I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av avfallslagen (FFS 

646/2011) samt 16 § och 52 § 4 mom. i miljöskyddslagen (FFS 86/2000), av 

dem 16 § i miljöskyddslagen sådan den lyder i lag FFS 252/20058: 

 

1 § 

Tillämpningsområde 

 I denna förordning bestäms om åtgärder för att minska skadligheten av 

batterier och ackumulatorer samt främja materialåtervinning och annan åter-

vinning av kasserade batterier och ackumulatorer och förbättra kvaliteten på 

behandlingen av dem. 

 Denna förordning tillämpas på batterier och ackumulatorer, oavsett deras 

form, volym, vikt, sammansättning och användning. 

 Förordningen ska dock inte tillämpas på batterier och ackumulatorer som 

används i 

 1) elektriska och elektroniska produkter, vapen och ammunition som är 

avsedda särskilt för militära ändamål eller sådana andra produkter som hän-

för sig till bevakning av rikets centrala säkerhetsintressen som avses i 4 § 1 

mom. i avfallslagen (FFS 646/2011), 

 2) elektriska och elektroniska produkter som är avsedda att sändas ut i 

rymden. 

 

2 § 

Definitioner 

 I denna förordning avses med 

 1) batteri en sådan källa till elektrisk energi som består av en eller flera 

primära battericeller som inte är laddningsbara och där energin genereras ge-

nom direkt omvandling av kemisk energi, 

 2) ackumulator en sådan källa till elektrisk energi som består av en eller 

flera sekundära battericeller som är laddningsbara och där energin genereras 

genom direkt omvandling av kemisk energi, 

 3) batterisats en uppsättning batterier eller ackumulatorer som är sam-

mankopplade eller inkapslade i ett yttre hölje och utgör en komplett enhet 

som det inte är meningen att användaren ska bryta upp eller öppna, 

 4) bärbara batterier eller ackumulatorer batterier, ackumulatorer eller 

batterisatser som 

 a) är förslutna, 

 b) är bärbara, och 

 c) är varken industribatterier, industriackumulatorer, bilbatterier eller bi-

lackumulatorer, 

 5) knappceller små runda bärbara batterier eller ackumulatorer vars dia-

meter är större än höjden och som används i hörapparater, klockor, små bär-

bara elektriska och elektroniska produkter, för andra särskilda ändamål eller 

som reservkraft, 

 6) bilbatterier eller bilackumulatorer batterier eller ackumulatorer som 

används i startmotorer, belysning eller tändningssystem i fordon, 

                                                 
8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG (32006L0066); EUT L 266, 

26.9.2006, s. 1,, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/103/EG 

(32008L0103); EUT L 327, 5.12.2008, s. 7,, Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2013/56/EU (32013L0056); EUT L 329, 10.12.2013, s. 5,, Kommissionens be-

slut 2008/763/EG (32008L0763); EUT L 262, 1.10.2008, s. 39 
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 7) industribatterier eller industriackumulatorer batterier eller ackumula-

torer som har utformats uteslutande för industriell eller professionell använd-

ning eller som används i elektriska fordon, 

 8) kasserade batterier eller ackumulatorer batterier eller ackumulatorer 

som är att betrakta som avfall enligt 5 § i avfallslagen, 

 9) elektriska och elektroniska produkter produkter som avses i 48 § 1 

mom. 3 punkten i avfallslagen och som helt eller delvis drivs eller kan drivas 

med batterier eller ackumulatorer, 

 10) producent den fysiska eller juridiska person som är etablerad i Finland 

och som oavsett försäljningsmetod yrkesmässigt för första gången släpper ut 

batterier eller ackumulatorer på marknaden i Finland, inklusive batterier och 

ackumulatorer som ingår i elektriska och elektroniska produkter eller fordon, 

 11) utsläppande på marknaden att leverera till eller göra tillgänglig för 

tredje part inom Europeiska unionen mot betalning eller kostnadsfritt, inbe-

gripet import till unionens tullområde, 

 12) distributör var och en som yrkesmässigt levererar batterier och acku-

mulatorer till användaren, 

 13) ekonomisk aktör var och en som bedriver verksamhet inom produkt-

ion, distribution, insamling, materialåtervinning eller annan behandling, 

 14) insamlingsnivå den procentsats som erhålls genom att dividera vikten 

av kasserade bärbara batterier och ackumulatorer som under ett visst kalen-

derår samlats in separat i Finland med den genomsnittliga vikten av bärbara 

batterier och ackumulatorer som producenterna sålt direkt till användare eller 

levererat till tredje part för försäljning till användare i Finland under kalen-

deråret i fråga och de föregående två kalenderåren; i de årliga insamlings- 

och försäljningssiffrorna ingår bärbara batterier och ackumulatorer som finns 

i elektriska och elektroniska produkter. 

 Den årliga försäljning av bärbara batterier och ackumulatorer som avses 

i 1 mom. 14 punkten ska beräknas på basis av vikten av de bärbara batterier 

och ackumulatorer som under året i fråga släppts ut på marknaden i Finland, 

med undantag av bärbara batterier och ackumulatorer som samma år har ex-

porterats innan de sålts till användare. Som grund för uträkningarna ska an-

vändas information som samlats in om försäljning och export eller statistiskt 

väsentliga uppskattningar baserade på dessa. Utsläppande av batterier och 

ackumulatorer på marknaden ska beaktas en gång. 

 

3 § 

Begränsningar för vissa farliga ämnen 

 Följande batterier och ackumulatorer, inklusive batterier och ackumula-

torer som ingår i elektriska och elektroniska produkter, fordon och andra pro-

dukter, får inte släppas ut på marknaden: 

 1) batterier och ackumulatorer som innehåller mer än 0,0005 viktprocent 

kvicksilver, (5.2.2015/104) 

 2) bärbara batterier och ackumulatorer som innehåller mer än 0,002 vikt-

procent kadmium, med undantag av batterier och ackumulatorer som är av-

sedda att användas i nöd- och larmsystem, nödbelysningssystem inbegripet, 

eller i elektriska och elektroniska produkter för hälso- och sjukvård. 

 På farliga ämnen som ingår i bilbatterier, bilackumulatorer, industribatte-

rier och industriackumulatorer som används i sådana fordon som avses i 48 

§ 1 mom. 2 punkten i avfallslagen tillämpas dock vad som i avfallslagen 

föreskrivs om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i fordon. 
1 punkten tillämpas fr.o.m. 1.10.2015 och 2 punkten fr.o.m. 1.1.2017. 

 

4 § 

Utveckling av batteriers och ackumulatorers egenskaper 

 De som tillverkar batterier och ackumulatorer och släpper ut dem på 

marknaden ska, förutom vad som i 9 § i avfallslagen bestäms om produkten 
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och om hur den ska planeras, tillverkas och släppas ut på marknaden, se till 

att 

 1) batterier och ackumulatorer planeras och tillverkas så att deras mil-

jöprestanda i mån av möjlighet under hela livscykeln kontinuerligt förbättras, 

 2) det tillverkas och saluförs batterier och ackumulatorer som innehåller 

så låga halter som möjligt av farliga ämnen och i vilka kvicksilver, kadmium, 

bly och andra farliga ämnen i mån av möjlighet har ersatts med ämnen som 

är mindre skadliga. 

 

5 § 

Insamlingsnivå för kasserade bärbara batterier och ackumulatorer 

 Producenterna ska se till att insamlingsnivån för separat insamlade kas-

serade bärbara batterier och ackumulatorer senast från och med den 1 januari 

2016 årligen är minst 45 viktprocent. Fram till den nämnda tidpunkten ska 

insamlingsnivån årligen vara minst 25 viktprocent. 

 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska följa upp insamlings-

nivåerna för kasserade bärbara batterier och ackumulatorer i enlighet med 

uppföljningssystemet i bilaga 1. 

 

6 § 

Allmänna krav på ordnande av avfallshantering 

 Mottagning, behandling och annan avfallshantering av kasserade batterier 

och ackumulatorer ska ordnas med beaktande av transporternas konsekven-

ser för miljön så att 

 1) den separata insamlingen av batterier och ackumulatorer maximeras, 

 2) alla identifierbara batterier och ackumulatorer som samlats in separat 

materialåtervinns eller behandlas på annat sätt, 

 3) en hög materialåtervinningsgrad uppnås vid behandlingen av batterier 

och ackumulatorer, 

 4) bortskaffandet av batterier och ackumulatorer som blandat kommunalt 

avfall minimeras. 

 

7 § 

Ordnande av mottagning av kasserade batterier och ackumulatorer 

 Producenten ska ordna mottagning av kasserade batterier och ackumula-

torer så att följande minimikrav gällande servicenivå och tillgänglighet upp-

fylls: 

 1) innehavare av kasserade batterier eller ackumulatorer samt andra som 

lämnar in kasserade batterier eller ackumulatorer ska i enlighet med 49 § 1 

mom. i avfallslagen kostnadsfritt och utan svårighet kunna lämna batterier 

och ackumulatorer till mottagningsplatsen, 

 2) mottagningsplatserna ska med hänsyn till befolkningstätheten region-

alt sett vara jämnt fördelade i hela landet, 

 3) en mottagningsplats för sådana batterier och ackumulatorer som hör 

till en viss batteri- och ackumulatorkategori ska ta emot alla de kasserade 

batterier och ackumulatorer som lämnas in och som hör till kategorin i fråga, 

oberoende av deras kemiska sammansättning och deras ursprung, 

 4) nätverket av fasta mottagningsplatser ska vid behov kompletteras med 

mobila mottagningsplatser, avhämtningstjänster eller andra motsvarande in-

samlingsarrangemang, 

 5) mottagningen av kasserade batterier och ackumulatorer ska vid behov 

samordnas med sådana mottagnings- och avfallshanteringssystem som grun-

dar sig på producentansvar för elektriska och elektroniska produkter samt i 

48 § 1 mom. 2 punkten i avfallslagen avsedda fordon. 
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 Om undantag från producentens kostnadsansvar när det gäller att ordna 

avfallshantering av industribatterier och industriackumulatorer samt bilbat-

terier och bilackumulatorer avsedda för annat än privata fordon bestäms i 53 

§ 2 mom. i avfallslagen. 

 Om distributörens skyldighet att ta emot kasserade bärbara batterier och 

ackumulatorer och bilbatterier och bilackumulatorer samt överlämna dem till 

en transportör eller behandlare som handlar för producentens räkning be-

stäms i 56 § i avfallslagen. 

 

8 § 

Särskilda krav på mottagning av kasserade bilbatterier och 

bilackumulatorer 

 Producenten av bilbatterier och bilackumulatorer ska, förutom vad som 

bestäms i 7 § 1 mom., ordna mottagning av motsvarande kasserade batterier 

och ackumulatorer så att det i hela landet finns minst 400 fasta mottagnings-

platser och i varje kommun minst en sådan mottagningsplats. Om kraven på 

mottagningens servicenivån och på tillgängligheten till platsen i övrigt upp-

fylls, kan den fasta mottagningsplats som ska finnas i kommunen ersättas 

med ett sådant annat insamlingsarrangemang som avses i 7 § 1 mom. 4 punk-

ten. 
8 § tillämpas fr.o.m. 1.1.2015. 

 

9 § 

Allmänna krav på behandling 

 Lagring, materialåtervinning och annan behandling av separat insamlade 

kasserade batterier och ackumulatorer ska ordnas på följande sätt: 

 1) när kasserade batterier och ackumulatorer samlas in tillsammans med 

kasserade elektriska och elektroniska produkter eller kasserade sådana for-

don som avses i 48 § 1 mom. 2 punkten i avfallslagen, ska batterierna och 

ackumulatorerna avlägsnas från de separat insamlade fordonen eller elekt-

riska och elektroniska produkterna, 

 2) vätskor och syror ska avlägsnas ur batterier och ackumulatorer, 

 3) tillfällig eller annan lagring och behandling ska ordnas i utrymmen med 

ogenomtränglig ytbeläggning och ändamålsenlig väderbeständig täckning, 

eller också ska lagring ordnas i lämpliga behållare, 

 4) bästa tillgängliga teknik ska användas, 

 5) kraven på materialåtervinningsgraden i 10 § ska uppfyllas, 

 6) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 om fri-

villigt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och mil-

jörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 

761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG ska i 

mån av möjlighet följas. 

 I sådan bokföring över lagring och annan behandling av kasserade batte-

rier och ackumulatorer som avses i 118 § i avfallslagen ska också ingå upp-

gifter om mängden batterier och ackumulatorer som hämtats till materialåter-

vinning eller annan behandling och som efter behandlingen transporterats 

vidare, om mängden material och ämnen i dessa batterier och ackumulatorer 

samt om materialåtervinningsgraden för processerna. 

 

10 § 

Materialåtervinningsgrad 

 Materialåtervinning av separat insamlade kasserade batterier och acku-

mulatorer ska ordnas så att återvinningsprocessen uppfyller följande mini-

mikrav på materialåtervinningsgraden: 

 1) i genomsnitt 65 viktprocent av blybatterierna och blyackumulatorerna 

ska materialåtervinnas, inklusive så effektiv materialåtervinning av blyinne-

hållet som möjligt med beaktande av den bästa tillgängliga tekniken, 
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 2) i genomsnitt 75 viktprocent av nickelkadmiumbatterierna och nickel-

kadmiumackumulatorerna ska materialåtervinnas, inklusive så effektiv 

materialåtervinning av kadmiuminnehållet som möjligt med beaktande av 

den bästa tillgängliga tekniken, 

 3) i genomsnitt 50 viktprocent av andra kasserade batterier och ackumu-

latorer ska materialåtervinnas. 

 Om förfarandet vid beräkning av den materialåtervinningsgrad som avses 

i 1 mom. och om lämnande av information om graden bestäms i kommiss-

ionens förordning (EU) nr 493/2012 om fastställande enligt Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2006/66/EG av närmare bestämmelser om beräk-

ning av återvinningsgraden i återvinningsprocesserna för förbrukade batte-

rier och ackumulatorer. 

 

11 § 

Begränsningar för bortskaffande av kasserade bilbatterier, 

bilackumulatorer, industribatterier och industriackumulatorer 

 Det är förbjudet att deponera bilbatterier, bilackumulatorer, industribatte-

rier och industriackumulatorer på avstjälpningsplatser och att bortskaffa dem 

genom förbränning. 

 Rester från kasserade batterier och ackumulatorer som har materialåter-

vunnits och behandlats på andra sätt i enlighet med 9 § får dock bortskaffas 

genom förbränning eller deponeras på avstjälpningsplatser förutsatt att be-

stämmelserna om förbränning av avfall och deponering på avstjälpningsplats 

i miljöskyddslagen (FFS 527/2014) och avfallslagen följs. (5.2.2015/104) 

 

12 § 

Miljötillstånd 

 Bestämmelser om ansökan om miljötillstånd för lagring, materialåtervin-

ning och annan behandling av kasserade batterier och ackumulatorer och om 

behandlingen av tillståndsärendet ingår i miljöskyddslagen. 

 I miljötillståndet ska ingå sådana villkor som är nödvändiga för efterlev-

naden av de förpliktelser som gäller lagring och annan behandling av kasse-

rade batterier och ackumulatorer och som anges i 9–11 §. 

 

13 § 

Internationella transporter 

 Bestämmelser om internationella transporter av kasserade batterier och 

ackumulatorer finns i avfallslagen och i avfallstransportförordningen som 

nämns i 6 § 1 mom. 19 punkten i lagen. 

 Transport av kasserade batterier och ackumulatorer till någon annan stat 

än en medlemsstat i Europeiska unionen anses överensstämma med de krav 

på materialåtervinningsgraden som avses i 10 § endast om det klart kan på-

visas att materialåtervinning och annan behandling också i övrigt har ordnats 

på ett sätt som motsvarar kraven i denna förordning. 

 

14 § 

Märkning av batterier, ackumulatorer och batterisatser 

 Producenten ska se till att batterier, ackumulatorer och batterisatser som 

släpps ut på marknaden är försedda med symboler som anger separat in-

samling och tungmetallinnehåll i enlighet med bilaga 2. 

 Bestämmelser om den symbol som anger batteriets eller ackumulatorns 

kapacitet och som bärbara batterier och ackumulatorer samt bilbatterier och 

bilackumulatorer ska vara försedda med finns i kommissionens förordning 

(EU) nr 1103/2010 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2006/66/EG, av regler om kapacitetsmärkning av bärbara se-

kundära (laddningsbara) batterier och ackumulatorer samt bilbatterier och 

bilackumulatorer. 
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15 § 

Information till användarna 

 Producenten ska genom offentliga informationskampanjer, annan inform-

ation, rådgivning och upplysning se till att hushållen och andra användare får 

uttömmande information om 

 1) effekter på miljön och människors hälsa av de ämnen som används i 

batterier och ackumulatorer, 

 2) kraven på och anvisningarna för separat insamling av kasserade batte-

rier och ackumulatorer, om vikten av att delta i den separata insamlingen och 

om hur man kan främja materialåtervinningen av kasserade batterier och ack-

umulatorer, 

 3) tillgängliga insamlingssystem och mottagningsplatser, 

 4) de symboler som avses i 14 §. 

 

16 § 

Angivande av kostnaderna för avfallshanteringen i produktens pris 

 Kostnaderna för insamling, materialåtervinning och annan behandling av 

kasserade bärbara batterier och ackumulatorer får inte anges separat för an-

vändaren vid försäljning av nya batterier eller ackumulatorer. 

 

17 § 

Ansökan om godkännande för anteckning av en producent i 

producentregistret 

 I en producents ansökan om godkännande för anteckning i producentre-

gistret i enlighet med 101 § 1 mom. i avfallslagen ska ingå 

 1) producentens namn samt postadress och kontaktuppgifter, besöksa-

dress, webbadress, telefon- och faxnummer, e-postadress samt kontaktper-

sonens namn och kontaktuppgifter, 

 2) de varumärken som producenten använder vid marknadsföringen av 

batterier och ackumulatorer, 

 3) producentens företags- och organisationsnummer samt europeiska el-

ler nationella skatteidentifikationsnummer, 

 4) uppgifter om de batterier och ackumulatorer som producenten släpper 

ut på marknaden specificerade efter batteri- och ackumulatorkategori i enlig-

het med 2 § 1 mom. 4, 6 och 7 punkten samt en uppskattning av mängden 

batterier och ackumulatorer uttryckt i ton per år, 

 5) uppgifter om hur producenten avser att uppfylla sin skyldighet att 

ordna mottagning och annan avfallshantering av kasserade batterier och ack-

umulatorer, 

 6) datum för ansökan om godkännande för anteckning av producenten i 

producentregistret, 

 7) försäkran om att den inlämnade informationen är korrekt. 

 

18 § 

Ansökan om godkännande för anteckning av en producentsammanslutning i 

producentregistret 

 I en producentsammanslutnings ansökan i enlighet med 101 § 1 mom. i 

avfallslagen ska ingå 

 1) producentsammanslutningens namn eller firma, kontakt- och adress-

uppgifter, kontaktpersonens namn, ställning och kontaktuppgifter, företags- 

och organisationsnummer samt en kopia av handelsregister- eller förenings-

registerutdraget, 

 2) uppgifter enligt 17 § 1 mom. 1–3 punkten om de producenter som hör 

till producentsammanslutningen och det datum då producenterna anslutit sig 

till producentsammanslutningen samt producentsammanslutningens grunda-

res namn, företags- eller organisationsnummer och verksamhetsfält, 
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 3) uppgifter om de batterier och ackumulatorer som de producenter som 

hör till producentsammanslutningen släpper ut på marknaden specificerade 

efter batteri- och ackumulatorkategori i enlighet med 2 § 1 mom. 4, 6 och 7 

punkten samt en uppskattning av mängden batterier och ackumulatorer ut-

tryckt i ton per år, 

 4) en utredning om hur förpliktelserna har fördelats mellan producenterna 

och om hur en ny producent kan avtala med producentsammanslutningen om 

skötseln av producentansvaret, 

 5) uppgifter om det nätverk av mottagningsplatser för och om den trans-

port, förbehandling, materialåtervinning och övrig avfallshantering av kas-

serade batterier och ackumulatorer som ordnas av producentsammanslut-

ningen samt en uppskattning av mängden kasserade batterier och ackumula-

torer som ska omfattas av den avfallshantering som ordnas av producentsam-

manslutningen, uttryckt i ton per år och specificerad i enlighet med 3 punk-

ten, 

 6) uppgifter om avtal som hänför sig till ordnandet av avfallshantering 

samt om avtalsparternas miljötillstånd och eventuella miljöledningssystem, 

 7) en plan över information om batterier och ackumulatorer samt om mot-

tagning av kasserade batterier och ackumulatorer, 

 8) en redogörelse för producentsammanslutningens solvens, inklusive det 

fastställda bokslutet för den senast avslutade räkenskapsperioden och budge-

ten för den påbörjade räkenskapsperioden, 

 9) datum för ansökan, 

 10) försäkran om att den inlämnade informationen är korrekt. 

 

19 § 

Särskilda villkor om producentens registreringsnummer 

 Det ska meddelas villkor om producentens registreringsnummer i beslutet 

om godkännande av en producent och en producentsammanslutning för an-

teckning i producentregistret. 

 

20 § 

Anmälan om förändringar i verksamheten 

 Den anmälan om väsentliga förändringar i producentens eller producent-

sammanslutningens verksamhet och om förändringar i producentsamman-

slutningens medlemskår som avses i 106 § i avfallslagen ska göras utan 

dröjsmål, dock inom en månad efter förändringen. 

 I 64 § 1 mom. i avfallslagen bestäms om när redogörelsen för solvens och 

den uppdaterade verksamhetsplan som gäller ordnandet av avfallshantering 

ska lämnas in om en producentsammanslutnings verksamhet förändras vä-

sentligt. 

 

21 § 

Anmälan av uppföljningsuppgifter 

 Årligen före utgången av april ska varje producent eller producentsam-

manslutning för de enskilda producenternas räkning till Närings-, trafik- och 

miljöcentralen i Birkaland anmäla följande uppgifter för föregående år, spe-

cificerade efter batteri- och ackumulatorkategori i enlighet med 2 § 1 mom. 

4, 6 och 7 punkten: 

 1) mängden batterier och ackumulatorer som har släppts ut på marknaden 

i Finland, inklusive batterier och ackumulatorer som ingår i elektriska och 

elektroniska produkter och fordon, 

 2) mängden insamlade kasserade batterier och ackumulatorer, inklusive 

batterier och ackumulatorer som har avlägsnats från elektriska och elektro-

niska produkter och fordon, 
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 3) mängden materialåtervunna kasserade batterier och ackumulatorer och 

den materialåtervinningsgrad som uppnåtts specificerad enligt behandlings-

anläggning samt anläggningens namn och platsen för dess verksamhet, 

 4) mängden kasserade batterier och ackumulatorer som har transporterats 

till ett annat land, specificerade uppgifter om materialåtervinning av dem 

samt den materialåtervinningsgrad som uppnåtts specificerad enligt behand-

lingsanläggning samt anläggningens namn och platsen för dess verksamhet, 

 5) den information om batterier och ackumulatorer och mottagning av 

kasserade batterier och ackumulatorer som getts. 

 Till en anmälan i enlighet med 1 mom. ska bifogas en redogörelse för 

solvens och vid behov en omvärderad verksamhetsplan som gäller ordnandet 

av avfallshantering av kasserade batterier och ackumulatorer i enlighet med 

64 § 1 mom. i avfallslagen. I en redogörelse för solvens ska det fastställda 

bokslutet för den senast avslutade räkenskapsperioden och budgeten för den 

påbörjade räkenskapsperioden inkluderas. Om dessa handlingar inte kan 

lämnas in, ska solvensen visas på något annat tillförlitligt sätt. 

 Till anmälan ska även bifogas en utredning av grunderna för bedömning 

och beräkning av de angivna uppgifterna. Mängden ska anges som vikten i 

ton per år. 

 

22 § 

Sammanställande av uppgifter för uppföljning och tillsyn 

 För uppföljning och övervakning av att förpliktelserna i denna förordning 

följs ska Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland årligen före ut-

gången av juni inspektera och sammanställa i 21 § avsedda uppföljningsupp-

gifter från föregående år. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska 

också sammanställa andra nödvändiga uppgifter och bedömningar om mäng-

den batterier och ackumulatorer som har släppts ut på marknaden i Finland 

samt om mängden kasserade batterier och ackumulatorer som har samlats in 

separat och materialåtervunnits i Finland eller transporterats till ett annat 

land. I sammanställningen ska ingå en bedömning av insamlingsnivån för 

kasserade bärbara batterier och ackumulatorer samt av insamlingsgraden för 

övriga batterier och ackumulatorer och av materialåtervinningsgraden för 

återvinningsprocesserna. Det ska också ingå en redogörelse för hur uppfölj-

ningsuppgifterna och de övriga uppgifterna har inhämtats eller erhållits. 

 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska årligen före utgången 

av juni lämna Europeiska kommissionen de i bilaga 1 avsedda uppgifterna 

om bärbara batterier och ackumulatorer. 

 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska vid behov lämna de 

uppgifter som avses i 21 och 22 § för inspektions- och andra tillsynsåtgärder 

till de myndigheter som utövar tillsyn över behandlingsanläggningar för kas-

serade batterier och ackumulatorer och över internationella avfallstranspor-

ter. 

 

23 § 

Genomföranderapport 

 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska i enlighet med artikel 

22 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG om batterier och 

ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om upphä-

vande av direktiv 91/157/EEG vart tredje år senast den 26 juni lämna en rap-

port till Europeiska kommissionen om genomförandet av direktivet i Fin-

land. 

 Rapporten ska upprättas på grundval av ett frågeformulär som fastställts 

i kommissionens beslut 2009/851/EG om fastställande av ett frågeformulär 

för medlemsstaternas rapporter om genomförandet av Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbru-
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kade batterier och ackumulatorer. I rapporten ska förutom uppföljningsupp-

gifterna anges vilka av följande åtgärder som har vidtagits för att minska de 

skadliga miljökonsekvenserna av batterier och ackumulatorer: 

 1) frivilliga åtgärder som vidtas av producenter för att minska mängden 

tungmetaller och andra farliga ämnen i batterier och ackumulatorer, 

 2) åtgärder för att minska mängden avfall, 

 3) utveckling av nya materialåtervinnings- och behandlingstekniker, 

 4) ekonomiska aktörers medverkan i miljöledningssystem. 

 

24 § 

Marknadstillsyn 

 Säkerhets- och kemikalieverket ska utöva tillsyn över efterlevnaden av 3, 

14 och 16 § i denna förordning. 

 

25 § 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

 Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2014. 

 Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om batterier och 

ackumulatorer (FFS 422/2008). Bestämmelserna i 3 § 1 mom. 1 punkten i 

den upphävda förordningen tillämpas dock till och med den 30 september 

2015 och bestämmelserna i 3 § 1 mom. 2 punkten till och med den 31 de-

cember 2016. 

 Bestämmelserna i 3 § 1 mom. 1 punkten tillämpas dock från och med den 

1 oktober 2015, bestämmelserna i 3 § 1 mom. 2 punkten från och med den 1 

januari 2017 och bestämmelserna i 8 § från och med den 1 januari 2015. 

 Följande genomföranderapport som avses i 23 § ska lämnas år 2016 och 

den ska omfatta tidsperioden fram till den 26 september 2015. 

 En producent eller en producentsammanslutning som företräder produ-

centen, som före denna förordnings ikraftträdande godkänts för anteckning i 

producentregistret, ska kontrollera att verksamheten och de uppgifter som 

angetts motsvarar kraven i denna förordning och vid behov lämna de kon-

trollerade uppgifterna till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland 

senast den 31 december 2014. 

 

Bilaga 1 - Den uppföljning av insamlingsnivåer för kasserade bärbara bat-

terier och ackumulatorer som avses i 5 § 2 mom. och lämnande av uppgifter 

om dem till Europeiska kommissionen 

Bilaga 2 - Symboler för separat insamling av batterier, ackumulatorer och 

batterisatser 
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7. Statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning 

av användningen av farliga ämnen i fordon (FFS 23/2015) 
 

Utfärdad i Helsingfors den 12 februari 2015 

 

 I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av avfallslagen (FFS 

646/2011) och 83 § 4 mom. i miljöskyddslagen (FFS 527/2014)9: 

 

1 § 

Tillämpningsområde 

 Denna förordning innehåller bestämmelser om åtgärder som syftar till att 

minska uppkomst av avfall från fordon, förbereda återanvändning av och 

materialåtervinna eller på annat sätt återvinna fordon som är avsedda att 

skrotas och som är avfall (skrotfordon) enligt 5 § 1 mom. i avfallslagen (FFS 

646/2011) och deras komponenter samt förbättra skyddet av miljön vid be-

handling av skrotfordon. 

 Denna förordning tillämpas på fordon och skrotfordon samt deras kom-

ponenter och material. 

 Med undantag av vad som föreskrivs i 2 mom. tillämpas inte förordning-

ens 6 och 10—16 § på trehjuliga fordon, 6 § på specialfordon eller 6, 10, 16 

och 17 § på fordon som har beviljats sådant typgodkännande av små serier 

som avses i 30 § 5 mom. i fordonslagen (FFS 1090/2002). 

 

2 § 

Definitioner 

 I denna förordning avses med 

 1) fordon ett fordon i kategori M1 eller N1 enligt 10 § i fordonslagen 

samt trehjuliga fordon, 

 2) trehjuligt fordon ett fordon i kategori L5e enligt 13 § i fordonslagen 

samt fordon som hör till motsvarande kategori enligt bestämmelser som 

gällde innan fordonslagen trädde i kraft, 

 3) specialfordon en ambulans enligt 21 § i fordonslagen, en husbil enligt 

22 § i fordonslagen och en likbil enligt 23 § i fordonslagen samt rullstolsans-

passade fordon, fordon avsedda för särskilda ändamål och bepansrade fordon 

enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av fordonslagen, 

 4) fordonsinnehavare en innehavare av ett skrotfordon, som är avfallsin-

nehavare enligt 6 § 5 mom. 5 punkten i avfallslagen, 

 5) ekonomisk aktör en producent och distributör av fordon och deras 

komponenter och material, en yrkesmässig fordonsreparatör och en samman-

slutning som bedriver trafikförsäkringsverksamhet samt den som samlar in, 

demonterar, fragmenterar, återvinner, materialåtervinner och på annat sätt 

deltar i behandlingen av skrotfordon, 

 6) förbehandling avlägsnande av farliga ämnen ur skrotfordon samt de-

montering av skrotfordon och annan verksamhet som behövs för att förbe-

reda återanvändning av skrotfordon och deras komponenter och att material-

återvinna, på annat sätt återvinna eller bortskaffa skrotfordon och deras kom-

ponenter, 

 7) farliga ämnen ämnen som uppfyller kriterierna för någon av följande 

faroklasser eller farokategorier enligt bilaga I till Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och för-

packning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 

67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 

                                                 
9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG (32000L0053); EGT L 269, 

21.10.2000, s. 34  

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/112/EG (32008L0112); EGT L 345, 

23.12.2008, s. 68 
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(CLP-förordningen): faroklasserna 2.1—2.4, 2.6 och 2.7, faroklass 2.8 ty-

perna A och B, faroklasserna 2.9, 2.10 och 2.12, faroklass 2.13 kategorierna 

1 och 2, faroklass 2.14 kategorierna 1 och 2, faroklass 2.15 typerna A—F, 

faroklasserna 3.1—3.6, faroklass 3.7 skadliga effekter på sexuell funktion 

och fertilitet eller på avkommans utveckling, faroklass 3.8 andra effekter än 

narkosverkan, faroklasserna 3.9 och 3.10, faroklass 4.1, faroklass 5.1, 

 8) demonteringsinformation all information som krävs för en riktig och 

miljövänlig förbehandling av skrotfordon. 

 

3 § 

Marknadstillsyn 

 Tillsynen över efterlevnaden av 4 och 9 § i denna förordning utövas av de 

allmänna tillsynsmyndigheter som nämns i 24 § i avfallslagen. 

 Bestämmelser om sådan tillsyn över fordon och deras komponenter som 

avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/64/EG om typgodkän-

nande av motorfordon med avseende på återanvändning, materialåtervinning 

och återvinning samt om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG finns i for-

donslagen. 

 

4 § 

Användningsbegränsningar och märkningsskyldighet i fråga om vissa 

farliga ämnen 

 Material och komponenter i fordon som släpps ut på marknaden får inte 

innehålla bly, kvicksilver, kadmium eller sexvärt krom, med de undantag 

som anges i bilaga 1. I bilaga 1 anges det också när sådana material och 

komponenter ska märkas eller annars göras identifierbara. 

 

5 § 

Mottagning av skrotfordon och kasserade komponenter 

 Producenten ska se till att mottagningen av skrotfordon och av kompo-

nenter som kasserats vid reparation av fordon ordnas så att följande mini-

mikrav gällande servicenivå och tillgänglighet uppfylls 

 1) skrotfordon och komponenter som har kasserats vid reparation av for-

don ska kunna lämnas till en mottagningsplats kostnadsfritt och utan svårig-

het i enlighet med 49 § 1 mom. i avfallslagen, 

 2) mottagningsplatserna ska med hänsyn till befolkningstätheten region-

alt sett vara jämnt fördelade i hela landet, 

 3) i nätverket av mottagningsplatser ska det ingå minst 200 fasta mottag-

ningsplatser, 

 4) nätverket av fasta mottagningsplatser ska vid behov kompletteras med 

avhämtningstjänster eller andra motsvarande insamlingsarrangemang, 

 5) mottagningen ska omfatta varje kommun. 

 Mottagna skrotfordon ska så snart som möjligt flyttas till lagring och för-

behandling på det sätt som anges i 7 § 1 mom. 

 Bestämmelser om fordonsinnehavarens skyldighet att lämna in ett skrot-

fordon till en insamlare eller behandlare som handlar för producentens räk-

ning finns i 58 § i avfallslagen. 

 

6 § 

Skyldighet att förbereda för återanvändning, samt att materialåtervinna 

och återvinna 

 Producenten ska se till att totalt minst 95 procent av skrotfordonen årligen 

förbereds för återanvändning eller återvinns på något annat sätt samt att totalt 

minst 85 procent av skrotfordonen årligen förbereds för återanvändning eller 

materialåtervinns. 
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7 § 

Lagring och förbehandling av skrotfordon 

 Vid lagring och förbehandling av skrotfordon ska det ses till att 

 1) fara eller skada för hälsan eller miljön till följd av verksamheten för-

hindras, 

 2) komponenter som lämpar sig för återanvändning avlägsnas och lagras 

så att de kan förberedas för återanvändning, 

 3) komponenter och material som inte lämpar sig för återanvändning så 

långt möjligt lämnas in för materialåtervinning eller för återvinning på annat 

sätt, 

 4) i 4 § avsedda komponenter och material som märkts eller annars gjorts 

identifierbara avlägsnas, 

 5) farliga komponenter och material avlägsnas och sorteras så att de inte 

förorenar fragmenteringsavfall från skrotfordon. 

 Vid lagring och förbehandling av skrotfordon ska de tekniska minimikrav 

som anges i bilaga 2 iakttas. 

 

8 § 

Miljötillstånd, registrering och tjänsteupphandling 

 Bestämmelser om miljötillståndsplikt för förbehandling och lagring av 

skrotfordon som är yrkesmässig eller sker i en anläggning finns i miljöskydd-

slagen (FFS 527/2014). Miljötillståndet ska förenas med de villkor som be-

hövs för att skyldigheterna enligt 7 § 1 och 2 mom. ska iakttas. 

 Bestämmelser om skyldigheten för den som bedriver yrkesmässig trans-

port eller verksamhet som mäklare i fråga om skrotfordon att göra en ansö-

kan om godkännande av verksamheten för anteckning i avfallshanteringsre-

gistret finns i 94 § i avfallslagen. Bestämmelser om skyldigheten för den som 

bedriver yrkesmässig insamling av skrotfordon att göra en anmälan för an-

teckning i avfallshanteringsregistret finns i 100 § i avfallslagen. 

 Producenten ska i sin tjänsteupphandling prioritera sådana förbehandlare, 

andra behandlare och insamlare av skrotfordon som har infört certifierade 

miljöledningssystem. 

 

9 § 

Kodningsstandarder och demonteringsinformation 

 Producenterna samt tillverkarna av material och utrustning ska använda 

sig av de kodningsstandarder som anges i bilaga 3 för att göra det lättare att 

urskilja de fordonskomponenter och material som lämpar sig för återanvänd-

ning och återvinning. 

 Producenterna ska för varje ny fordonstyp utarbeta och ge ut demonte-

ringsinformation inom sex månader från det att fordonet första gången släpps 

ut på marknaden. Producenterna ska för förbehandlingsanläggningar som be-

driver sådan förbehandling som avses i 7 § göra demonteringsinformationen 

tillgänglig i form av handböcker eller genom elektroniska medier. I inform-

ationen ska fordonens komponenter och material samt de farliga ämnenas 

placering i fordonet anges i den omfattning som behövs för att förbehand-

lingsanläggningarna ska kunna uppfylla kraven enligt denna förordning, sär-

skilt med beaktande av vad som anges i 6 §. 

 De som tillverkar och importerar fordonskomponenter ska på förbehand-

lingsanläggningarnas begäran sända dem uppgifter om demontering, lagring 

och provning av komponenter som kan återanvändas. Skyldigheten gäller 

dock inte uppgifter som omfattas av kommersiell eller industriell datasekre-

tess. 

 

10 § 

Skrotningsintyg 

 Ett skrotningsintyg som avses i 59 § i avfallslagen ska innehålla 
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 1) namn, kontaktinformation och namnteckningsprov samt företags- el-

ler organisationsnummer för den inrättning eller det företag som har utfärdat 

intyget, 

 2) namn och adress till den behöriga myndighet som ansvarar för de till-

stånd som beviljas den inrättning eller det företag som utfärdat skrotningsin-

tyget, 

 3) en redogörelse för att den inrättning eller det företag som utfärdat 

skrotningsintyget handlar för producentens räkning, 

 4) det datum då skrotningsintyget utfärdades, 

 5) fordonets nationalitetsbeteckning och registreringsnummer, 

 6) fordonets kategori, märke och modell, 

 7) fordonets tillverkningsnummer, 

 8) fordonsinnehavarens namn och kontaktinformation, nationalitet och 

namnteckningsprov. 

 Om fordonet överlåts av någon annan än den fordonsägare som finns an-

tecknad i det fordonstrafikregister som avses i lagen om fordonstrafikregist-

ret (FFS 541/2003), ska det till skrotningsintyget bifogas en redogörelse för 

överlåtarens rätt att överlåta fordonet. Trafiksäkerhetsverket ska godkänna 

ett skrotningsintyg som har utfärdats i någon annan medlemsstat inom Euro-

peiska unionen och som innehåller motsvarande uppgifter. 

 

11 § 

Information och rådgivning 

 Producenterna ska genom offentliga informationskampanjer och annan 

informationsgivning, rådgivning och upplysning se till att fordonsanvändare, 

fordonsägare och ekonomiska aktörer får uttömmande information om 

 1) mottagningsplatserna för skrotfordon och kasserade fordonskompo-

nenter, 

 2) skrotningsintyget och det därmed sammanhängande förfarandet för att 

avföra ett skrotfordon ur fordonstrafikregistret, 

 3) fordonsinnehavarens skyldighet enligt 58 § i avfallslagen att lämna in 

ett fordon till en insamlare eller behandlare som handlar för producentens 

räkning. 

 

12 § 

Information som ska ingå i reklam om nya fordon 

 Producenten ska se till att reklam som är tillgänglig för köparna vid mark-

nadsföringen av nya fordon innehåller uppgifter om: 

 1) planeringen av fordonen och deras komponenter med avseende på 

återanvändning, materialåtervinning eller annan återvinning, 

 2) lämplig förbehandling av skrotfordon med tanke på miljöskyddet, i 

synnerhet avlägsnande av alla vätskor och demontering, 

3) utvecklande och optimering av sätten att återanvända, materialåter-

vinna och återvinna skrotfordon och deras komponenter, 

 4) utvecklingen inom materialåtervinning och annan återvinning för att 

minska det avfall som ska behandlas och öka materialåtervinningen. 

 

13 § 

Redogörelse för solvens och verksamhetsplan som gäller ordnandet av 

återanvändning och avfallshantering 

 En producentsammanslutning som bildats för att fullgöra producenternas 

skyldigheter enligt denna förordning ska varje år före utgången av april må-

nad lämna Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland en i 64 § 1 mom. 

i avfallslagen avsedd redogörelse för sin solvens och en verksamhetsplan 

som gäller ordnandet av återanvändning och avfallshantering. 

 I redogörelsen för solvensen ska det ingå fastställt bokslut för den senast 

avslutade räkenskapsperioden, budget för den inledda räkenskapsperioden 
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samt vid behov mellanbokslut eller bokslutsprognos. Om dessa handlingar 

inte kan lämnas, ska solvensen visas på något annat tillförlitligt sätt. 

 

14 § 

Ansökan om godkännande för anteckning av en producent i 

producentregistret 

 En producents ansökan om godkännande för anteckning i producentre-

gistret i enlighet med 101 § 1 mom. i avfallslagen ska innehålla 

 1) producentens namn, kontaktinformation samt företags- och organisat-

ionsnummer, 

 2) kontaktpersonens namn och kontaktinformation, 

 3) en kopia av handelsregister- eller föreningsregisterutdraget, 

 4) uppgifter om de fordon som producenten släppt ut på marknaden samt 

en uppskattning av mängden i ton per år, 

 5) uppgifter om det av producenten ordnade nätverket av mottagnings-

platser för skrotfordon och komponenter som kasserats vid reparation av for-

don och om transporten, förbehandlingen, lagringen, förberedelsen för åter-

användning, materialåtervinningen och annan återvinning samt bortskaffan-

det av skrotfordonen och komponenterna, 

 6) en uppskattning av den mängd skrotfordon i ton som årligen omfattas 

av den avfallshantering som producenten ordnar, 

 7) en plan för informationsgivningen beträffande mottagningen av skrot-

fordon och komponenter som kasserats vid reparation av fordon, 

 8) en redogörelse för avtal som hänför sig till främjande av återanvänd-

ning och ordnande av avfallshantering samt för avtalsparternas miljötillstånd 

och eventuella miljöledningssystem, 

 9) datum för ansökan, 

 10) försäkran om att de lämnade uppgifterna är korrekta. 

 

15 § 

Ansökan om godkännande för anteckning av en producentsammanslutning i 

producentregistret 

 En producentsammanslutnings ansökan om godkännande för anteckning 

i producentregistret i enlighet med 101 § 1 mom. i avfallslagen ska innehålla 

 1) motsvarande uppgifter om producentsammanslutningen som uppgif-

terna i 14 § 1 mom. 1—3 och 5–10 punkten, 

 2) uppgifter om de fordon som de producenter som hör till producent-

sammanslutningen släppt ut på marknaden samt en uppskattning av mängden 

i ton per år, 

 3) namn, företags- och organisationsnummer samt bransch för varje 

grundande medlem i producentsammanslutningen, 

 4) namn, företags- och organisationsnummer samt anslutningsdatum för 

de producenter som hör till producentsammanslutningen, 

 5) producentsammanslutningens stadgar samt vid behov annan redogö-

relse för hur skyldigheterna fördelas mellan producenterna och för hur en ny 

producent kan avtala med producentsammanslutningen om skötseln av pro-

ducentansvaret, 

 6) en redogörelse enligt 13 § för producentsammanslutningens solvens. 

 

16 § 

Anmälan om förändringar i verksamheten 

 En anmälan enligt 106 § i avfallslagen om väsentliga förändringar i pro-

ducentens eller producentsammanslutningens verksamhet eller förändringar 

i producentsammanslutningens medlemskår ska göras inom en månad från 

förändringen. 
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 Bestämmelser om när redogörelsen för solvensen och planen för tryg-

gande av verksamheten ska lämnas om producentsammanslutningens verk-

samhet förändras väsentligt finns i 64 § i avfallslagen. 

 

17 § 

Lämnande av uppföljningsuppgifter 

 En producent eller på de anslutna producenternas vägnar en producent-

sammanslutning ska varje år före utgången av april månad till Närings-, tra-

fik- och miljöcentralen i Birkaland lämna följande uppgifter om verksam-

heten under det föregående året: 

 1) mängden fordon i ton som har släppts ut på den finska marknaden, 

 2) mängden skrotfordon i ton som har samlats in separat i Finland, 

 3) mängden skrotfordon och deras komponenter i ton som har förberetts 

för återanvändning, materialåtervunnits, återvunnits på annat sätt eller bort-

skaffats, specificerad enligt behandlingsanläggning, samt behandlingsan-

läggningens namn och placeringsort, 

 4) mängden skrotfordon som har skickats från Finland till en annan stat 

och från en annan stat till Finland, 

 5) uppnådd grad i fråga om förberedelse för återanvändning, material-

återvinning och annan återvinning samt en redogörelse för grunderna för 

uppskattning och beräkning av de angivna uppgifterna, 

 6) uppgifter om att information har spridits i enlighet med 11 och 12 §. 

 

18 § 

Sammanställande och lämnande av uppföljningsuppgifter till kommissionen 

 För övervakningen av att skyldigheterna enligt denna förordning fullgörs 

ska Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland årligen sammanställa de 

uppföljningsuppgifter som avses i 17 § och bedöma mängden skrotfordon 

som har samlats in separat i Finland och den uppnådda graden i fråga om 

förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning. 

 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska årligen lämna Euro-

peiska kommissionen de uppgifter som avses i kommissionens beslut 

2005/293/EG om närmare föreskrifter för övervakning av de mål för återan-

vändning/återvinning och återanvändning/materialåtervinning som fastställs 

i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon. 

Uppgifterna ska lämnas till kommissionen inom 18 månader från utgången 

av det kalenderår för vilket uppgifterna samlats in. 

 

19 § 

Genomföranderapport 

 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska, i enlighet med artikel 

5 i rådets direktiv 91/692/EEG om att standardisera och rationalisera rappor-

teringen om genomförandet av vissa direktiv om miljön, vart tredje år utar-

beta och sända Europeiska kommissionen en sådan rapport om genomföran-

det av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta for-

don som avses i artikel 9.1 i det direktivet. Rapporten ska sändas till kom-

missionen inom 9 månader från utgången av den treårsperiod som rapporten 

avser. Rapporten ska utarbetas med utgångspunkt i det frågeformulär som 

utgör bilaga till kommissionens beslut 2001/753/EG om ett frågeformulär för 

medlemsstaternas rapporter om genomförandet av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2000/52/EG om uttjänta fordon. 

 

20 § 

Ikraftträdande 

 Denna förordning träder i kraft den 27 februari 2015. 
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 Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om skrotfordon 

(FFS 581/2004) och statsrådets förordning om begränsning av användningen 

av vissa farliga ämnen i fordon (FFS 572/2003). 

 Producenten ska se till att kraven enligt 5 § 1 mom. för ordnande av mot-

tagning uppfylls senast den 1 september 2015. 

 En producent eller en producentsammanslutning som före ikraftträdandet 

av denna förordning lämnat in en ansökan om godkännande för anteckning i 

producentregistret ska kontrollera att uppgifterna i ansökan motsvarar kraven 

i denna förordning och vid behov lämna de kontrollerade uppgifterna till Nä-

rings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland senast den 27 maj 2015. 

 

Helsingfors den 12 februari 2015 

 

Miljöminister Sanni Grahn-Laasonen 

 

Konsultativ tjänsteman Tarja-Riitta Blauberg 

 

Bilaga 1 - Material och komponenter som är undantagna från bestämmel-

serna i 4 § samt material och komponenter som ska märkas eller på annat 

sätt göras identifierbara 

Bilaga 2 - Tekniska minimikrav för lagring och förbehandling av skrotfordon 

Bilaga 3 - Kodningsstandarder som används för märkning av komponenter 

och material i fordon 


