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L a g

Nr 378

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
konventionen om ett ramverk för att främja arbetarskydd och arbetsmiljö

Given i Helsingfors den 30 maj 2008

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i den vid Internationella arbets-
konferensen den 15 juni 2006 i Genéve an-
tagna konventionen nr 187 om ett ramverk
för att främja arbetarskydd och arbetsmiljö,

2006, gäller som lag sådana Finland har för-
bundit sig till dem.

2 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 30 maj 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä

RP 174/2007
AjUB 1/2008
RSv 26/2008

59—2008
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Statsrådets förordning

Nr 379

om utvinningsavfall

Given i Helsingfors den 5 juni 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med
stöd av miljöskyddslagen av den 4 februari 2000 (86/2000) och 18 § i avfallslagen av den 3
december 1993 (1072/1993), sådan paragrafen lyder i lagarna 605/1997 och 452/2004:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på uppgöran-
det och verkställandet av en plan för hante-
ring av utvinningsavfall, på anläggande, sköt-
sel, stängning och eftervård av deponier för
utvinningsavfall, på återvinning av utvin-
ningsavfall i håligheter efter brytning samt på
kontroll, övervakning och uppföljning av
hanteringen av utvinningsavfall.

Bestämmelserna i 5 §, 6 § 1 mom.,
9—11 § och 14 § tillämpas inte på utvin-
ningsavfall som är inert avfall eller icke-
förorenad jord eller som har uppkommit vid
torvutvinning, om avfallet deponeras på en
annan plats än en deponi för utvinningsavfall
som medför risk för storolycka.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) prospektering provtagning, borrning

och grävning av provdiken samt annan med
dessa jämförbar verksamhet som förbereder
utvinning av substanser i berggrunden eller
marken,

2) inert avfall utvinningsavfall som inte
löses upp, brinner eller reagerar fysikaliskt
eller kemiskt på något annat sätt, bryts ned
biologiskt eller reagerar med andra ämnen på
ett sätt som kan orsaka skador på hälsan eller
på miljön, och som inte ens på lång sikt
genomgår några andra väsentliga fysikaliska,
kemiska eller biologiska förändringar; den
totala lakbarheten och det totala förorenings-
innehållet i avfallet samt ekotoxiciteten hos
lakvattnet ska vara obetydliga och får bland
annat inte äventyra kvaliteten på yt- eller
grundvatten,

3) icke-förorenad jord organiska eller
oorganiska substanser som lösgjorts från
berggrundens eller markens ytlager och som
befinner sig i naturtillstånd eller som inte
innehåller skadliga ämnen på ett sätt som kan
medföra förorening av miljön eller risk för
detta,

4) deponi för utvinningsavfall ett område i
anslutning till produktionsplatsen där utvin-
ningsavfall i fast eller flytande form eller i
suspension som uppstår på platsen depone-
ras; som deponier för utvinningsavfall be-
traktas emellertid inte deponier som inte
medför risk för storolycka, på vilka man får
deponera

a) icke-förorenad jord eller inert avfall el-
ler utvinningsavfall som uppkommer i sam-
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band med prospektering eller vid torvutvin-
ning och som inte är problemavfall, i mindre
än tre år,

b) annat utvinningsavfall än det som avses
i underpunkt a och som inte är problemavfall,
i mindre än ett år.

Som en i 1 mom. 4 punkten avsedd deponi
för utvinningsavfall betraktas inte ett område
i anslutning till mark- och vattenbyggnads-
verksamhet där man deponerar utvinningsav-
fall som uppkommer vid stenbrytning och
stenkrossning som har samband med verk-
samheten. Som en deponi för utvinningsav-
fall betraktas inte heller en hålighet efter
brytning som i iståndsättnings- eller kon-
struktionssyfte återfylls med utvinningsavfall
som uppkommit vid verksamheten.

3 §

Målen för planen för hantering av utvin-
ningsavfall

När en plan för hantering av utvinningsav-
fall görs upp ska följande beaktas:

1) vid planeringen av verksamheten och i
valet av brytnings- och anrikningsmetoder
ska verksamhetens verkningar för avfalls-
hanteringen utredas,

2) de fysikalisk-kemiska förändringarna i
utvinningsavfallet under verksamheten bedö-
mas under olika förhållanden,

3) utvinningsavfallet ska återföras till en
gruva, ett stenbrott eller en annan täktplats,
om detta är tekniskt och ekonomiskt möjligt
och om det inte orsakar förorening av miljön
som annars är förbjuden,

4) ytjorden ska läggas tillbaka i täktområ-
det eller återvinnas någon annanstans efter
det att verksamheten har lagts ned,

5) vid anrikningen av mineraler ska man
använda kemikalier som medför så liten risk
för miljön som möjligt,

6) möjligheterna att återvinna utvinnings-
avfallet ska utredas,

7) framtida behov av att hantera utvin-
ningsavfallet ska utredas i samband med pla-
neringen av deponierna,

8) deponier för utvinningsavfall ska plane-
ras och anläggas så att de kräver så lite
uppföljning, kontroll, övervakning och sköt-
sel som möjligt efter det att verksamheten har
lagts ned,

9) skadliga miljökonsekvenser av verk-
samheten på såväl kort som lång sikt ska
förebyggas så effektivt som möjligt,

10) den geotekniska stabiliteten hos lager,
upplag, dammar och andra deponier för ut-
vinningsavfall som anknyter till verksamhe-
ten och som når högre upp än den ursprung-
liga markytan ska tryggas.

4 §

Innehållet i planen för hantering av utvin-
ningsavfall

Planen för hantering av utvinningsavfall
ska innehålla

1) en utredning över det utvinningsavfall
som uppkommer vid verksamhteten, dess
egenskaper och avfallskategori samt över an-
dra nödvändiga uppgifter om avfallet,

2) en bedömning av den totala mängden
utvinningsavfall, en beskrivning av återvin-
ningen och behandlingen av avfallet samt vid
behov uppgifter om återvinning av avfallet i
tomma gruvor eller håligheter efter brytning,

3) en utredning över deponin för utvin-
ningsavfall och dess omgivning samt över
huruvida deponin klassificeras som en deponi
som medför risk för storolycka eller som en
annan deponi för utvinningsavfall,

4) beroende på klassificeringen av deponin
för utvinningsavfall antingen uppgifter om de
säkerhetsprinciper, det säkerhetsledningssys-
tem och den interna räddningsplan som utar-
betats med tanke på avvärjandet av en stor-
olycka, eller en annan utredning över olycks-
risken,

5) en utredning över markens och grund-
vattnets tillstånd vid deponin för utvinnings-
avfall och på ett sådant närområde som avfal-
let kan belasta,

6) uppgifter om vilka konsekvenser utvin-
ningsavfallet och deponin för utvinningsav-
fall har för miljön,

7) uppgifter om planerade åtgärder i syfte
att förebygga vatten-, mark- och luftförore-
ningar och annan påverkan under verksamhe-
ten och efter det att den har lagts ned,

8) en utredning över uppföljningen och
kontrollen under verksamheten och efter det
att den har lagts ned,
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9) uppgifter om nedläggning av verksam-
heten, stängning och eftervård av deponin för
utvinningsavfall samt om kontroll i samband
därmed.

Den myndighet som behandlar planen för
hantering av utvinningsavfall kan kräva att
det i planen lämnas andra uppgifter som är
nödvändiga för att man ska kunna bedöma
huruvida uppkomsten av utvinningsavfall har
förhindrats och avfallets negativa inverkan
har begränsats och återvinningen och be-
handlingen av avfallet har ordnats på ett sätt
som överensstämmer med miljöskyddslagen
(86/2000) och avfallslagen (1072/1993) och
med denna förordning.

5 §

Avvärjande av risken för och olägenheter i
samband med storolyckor

När en handling över säkerhetsprinciperna,
ett säkerhetsledningssystem och en intern
räddningsplan för en deponi för utvinnings-
avfall som medför risk för storolycka utarbe-
tas och verkställs, och när man informerar
om säkerhetsåtgärder, ska de principer och
krav som fastställs i bilagan till denna förord-
ning iakttas. I den interna räddningsplanen
ska de utredningar över skaderisken och an-
dra utredningar som gjorts i syfte att bedöma
säkerheten vid dammarna på deponiområdet
beaktas. Räddningsplanen ska vid behov upp-
dateras så att den stämmer överens med för-
ändrade situationer och omständigheter.

När en storolycka inträffar ska verksam-
hetsutövaren omedelbart ge tillsynsmyndig-
heten och räddningsmyndigheten den infor-
mation som behövs för att minska följderna
för människors hälsa och bedöma och mini-
mera omfattningen av alla faktiska eller po-
tentiella miljöskador.

Miljötillståndsmyndigheten ska begära ett
utlåtande om den interna räddningsplanen av
räddningsmyndigheten och vid behov av
dammsäkerhetsmyndigheten. Tillståndsmyn-
digheten ska lämna tillståndsbeslutet och an-
dra handlingar som bifogas ansökan och som
gäller räddningsplanen till räddningsmyndig-
heten och dammsäkerhetsmyndigheten för att
de ska kunna beakta dem i den planering som
gäller deras verksamhetsområde. Dessutom

ska tillsynsmyndigheten se till att de juste-
ringar som gjorts i den interna räddningspla-
nen lämnas till räddningsmyndigheten och
dammsäkerhetsmyndigheten.

I miljötillståndet ska det bestämmas hur
den interna räddningsplanen ska uppdateras
och hur justeringarna av planen ska meddelas
tillsynsmyndigheten.

6 §

Allmänna krav som gäller verksamhets-
utövare för deponier för utvinningsavfall

Verksamhetsutövaren ska följa den tek-
niska utvecklingen i fråga om anläggandet
och skötseln av deponier för utvinningsavfall
och vid behov se till att deponipersonalen får
tillräcklig utbildning och att personalens
kompetens säkerställs.

Verksamhetsutövaren ska utse en ansvarig
person som ansvarar för verksamheten vid
deponin för utvinningsavfall.

7 §

Anläggande och skötsel av en deponi för
utvinningsavfall

En deponi för utvinningsavfall ska anläg-
gas och skötas så, att

1) deponin med beaktande av deponiområ-
dets läge och områdets geologiska, hydrolo-
giska, hydrogeologiska och geotekniska
egenskaper inte orsakar förorening av miljön
eller risk för detta,

2) deponin inte ens på lång sikt, med beak-
tande av dagvattnen och erosionen, orsakar
förorening av mark och grundvatten eller an-
nan förorening av miljön eller risk för detta,

3) deponins fysiska stabilitet tryggas och
förorening av miljön och landskapspåverkan
förebyggs genom ändamålsenliga strukturer
och genom att skötsel och underhåll genom-
förs planmässigt,

4) deponin övervakas och kontrolleras
planmässigt och av kompetent personal, och
att de åtgärder som behövs vidtas om deponi-
området inte är tillräckligt stabilt eller om det
medför förorening av miljön eller risk för
detta,
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5) marken vid deponiområdet och i dess
omgivning vid behov saneras eller iståndsätts
på något annat sätt,

6) korrekta åtgärder vidtas för att stänga
deponin och sörja för dess eftervård.

8 §

Hantering av den miljöbelastning som depo-
nier för utvinningsavfall medför

Verksamhetsutövaren för en deponi för ut-
vinningsavfall ska

1) bedöma mängden av det lakvatten som
bildas av utvinningsavfallet och koncentratio-
nen av föroreningar i lakvattnet samt fast-
ställa deponins vattenbalans under verksam-
heten och efter det att deponin har stängts,

2) förhindra att utvinningsavfallet förore-
nar grundvatten och mark samt så långt möj-
ligt förhindra att det bildas lakvatten och att
avfallet belastar vattnen,

3) samla upp och behandla det avfallsvat-
ten som bildas på deponiområdet,

4) så långt detta är möjligt förhindra stoft-
och gasutsläpp från deponin.

I miljötillståndet eller i det beslut som
meddelats med anledning av anmälan kan det
bestämmas att 1 mom. 3 punkten inte behö-
ver tillämpas om verksamhetsutövaren på ba-
sis av en helhetsbedömning av miljöriskerna
på ett tillförlitligt sätt visar att deponin för
utvinningsavfall inte kan medföra förorening
av miljön eller risk för detta.

Utvinningsavfall i fast eller flytande form
eller i suspension får inte deponeras eller
ledas ut i vattendrag så, att detta medför en
överskridning av miljökvalitetsnormerna en-
ligt statsrådets förordning om ämnen som är
farliga och skadliga för vattenmiljön
(1022/2006) eller betydande förorening av
vattendrag på det sätt som avses i 50 § 2
mom. i miljöskyddslagen.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte
på icke-förorenad jord eller på utvinningsav-
fall som uppkommer i samband med torvut-
vinning eller prospektering och som inte är
problemavfall, om det i den plan för hante-
ring av utvinningsavfall som gäller verksam-
heten på ett tillförlitligt sätt visas att deponin
för utvinningsavfallet inte kan medföra för-
orening av miljön eller risk för detta eller

olyckor, och att man i verksamheten iakttar
de allmänna bestämmelserna om omsorgs-
plikt enligt avfallslagen. I fråga om utvin-
ningsavfall som uppkommer av prospekte-
ring av olja och andra evaporiter än gips och
anhydrit tillämpas emellertid bestämmelserna
i 1 mom.

Vad som bestäms i 1—3 mom. ska i till-
lämpliga delar iakttas också när utvinnings-
avfall placeras i håligheter efter brytning som
sätts under vatten när verksamheten har lagts
ned.

9 §

Särskilda krav på deponier för utvinningsav-
fall som innehåller cyanid

Verksamhetsutövaren ska se till att kon-
centrationen av svagt syralöslig cyanid på
deponiområdet för utvinningsavfall minskas
till lägsta möjliga nivå med hjälp av bästa
möjliga teknik.

Koncentrationen av svagt syralöslig cyanid
i anrikningsavfall får vara högst 0,001 vikt-
procent på den plats där avfallet placeras och
överförs till en deponi för utvinningsavfall.

I miljötillståndet ska det föreskrivas om
strängare krav beträffande koncentrationen
av svagt syralöslig cyanid än vad som före-
skrivs i 2 mom., om verksamheten kan med-
föra förorening av miljön eller risk för detta.
En sådan föreskrift behöver emellertid inte
utfärdas om verksamhetsutövaren på basis av
en helhetsbedömning av miljöriskerna på ett
tillförlitligt sätt visar att verksamheten inte
orsakar sådana följder som nämns ovan.

10 §

Säkerhet som ska ställas för en deponi för
utvinningsavfall

Innan utvinningsavfall deponeras vid en
deponi för utvinningsavfall ska en sådan sä-
kerhet som avses i 42 § 3 mom. i miljö-
skyddslagen ställas för deponin. Säkerheten
ska vara av ett sådant slag att den lätt kan
realiseras, och den ska vara tillräckligt stor
för att kraven enligt denna förordning och
enligt de tillståndsvillkor som gäller deponins
verksamhet samt skyldigheterna beträffande
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eftervård och kontroll, ska kunna uppfyllas.
Säkerheten ska också vara tillräckligt stor för
att täcka kostnaderna för återställande i ett
tillfredsställande skick av det markområde
som påverkas av deponin och som närmare
preciseras i planen för hantering av utvin-
ningsavfall.

Säkerhetens belopp ska bedömas på basis
av de sannolika miljökonsekvenserna av de-
ponin och då ska särskilt klassificeringen av
deponin, det deponerade avfallets beskaffen-
het och den framtida användningen av mark-
området beaktas. Dessutom ska det beaktas
att de åtgärder som säkerheten avses täcka
vidtas av någon annan än verksamhetsutöva-
ren eller en myndighet.

Den tillsynsmyndighet som bestäms i mil-
jötillståndet kan frigöra och återställa säker-
heten delvis eller helt an efter som åtgärderna
i samband med stängningen och eftervården
av deponin för utvinningsavfall och åtgär-
derna i fråga om det markområde som har
påverkats av deponin slutförs.

11 §

Förebyggande av förorening av miljön och
av olyckor

Verksamhetsutövaren ska utan dröjsmål
och senast inom 48 timmar informera till-
synsmyndigheten om sådana omständigheter
som sannolikt kan påverka stabiliteten hos en
deponi för utvinningsavfall samt om andra
omständigheter som kan medföra förorening
av miljön eller risk för detta eller olyckor.

Verksamhetsutövaren ska vid behov vidta
åtgärder i enlighet med den interna rädd-
ningsplanen för att förebygga olyckor eller
förorening av miljön.

12 §

Uppgifter som gäller kontroll och uppfölj-
ning av deponier för utvinningsavfall

Det ska föras bok över kontroll och upp-
följning av deponier för utvinningsavfall.
Uppgifterna ska förvaras tillsammans med
tillståndshandlingarna.

Uppgifter som gäller kontroll och uppfölj-
ning av deponier för utvinningsavfall ska

lämnas till tillsynsmyndigheten på det sätt
som bestäms i miljötillståndet. Uppgifterna
ska dock lämnas åtminstone en gång om året.

För att tillförlitligheten hos uppgifterna om
kontroll och uppföljning ska kunna säkerstäl-
las får det ställas krav på att mätningar och
andra undersökningar utförs av en sakkunnig
utan bindningar till verksamhetsutövaren.

13 §

Tillsyn över deponier för utvinningsavfall

För att kontrollera att villkoren i tillståndet
efterlevs ska tillsynsmyndigheten inspektera
en deponi för utvinningsavfall som beviljats
miljötillstånd innan avfallet börjar deponeras,
och verkställa regelbundna inspektioner efter
att verksamheten har inletts eller deponin har
stängts.

I miljötillståndet ska det ingå föreskrifter
om uppföljning och bokföring i fråga om
deponin samt om rapportering till tillsyns-
myndigheten.

Om verksamhetsutövaren för en deponi för
utvinningsavfall byts ska detta anmälas på
det sätt som bestäms i 81 § i miljöskyddsla-
gen. Verksamhetsutövaren ska överlämna
den bokföring som gäller kontrollen och upp-
följningen av verksamheten till den nya verk-
samhetsutövaren.

14 §

Stängning och eftervård av deponier för ut-
vinningsavfall

Bestämmelser om stängning av deponier
för utvinningsavfall finns i miljötillståndet
eller i det beslut som meddelats med stöd av
90 § 3 mom. i miljöskyddslagen. En deponi
ska betraktas som stängd när tillsynsmyndig-
heten har inspekterat deponin och godkänt
stängningen, efter att ha konstaterat att både
deponin och det markområde som har påver-
kats av deponin har återställts i ett tillfreds-
ställande skick och att villkoren i tillståndet
har iakttagits.

Verksamhetsutövaren ansvarar för de åt-
gärder som vidtas efter stängningen av en
deponi för utvinningsavfall under så lång tid
som är nödvändig för att säkerställa att depo-

994 Nr 379



nin inte medför förorening av miljön eller
risk för detta, att den är stabil och varaktigt
har anpassats till landskapet, att den inte
medför risk för olycka och att miljöbelast-
ningen från deponin inte längre behöver kon-
trolleras. Bestämmelser om de åtgärder som
behövs finns i miljötillståndet eller i det be-
slut som meddelats med stöd av 90 § 3 mom.
i miljöskyddslagen.

Verksamhetsutövaren ska se till att de
strukturer som behövs för att hantera en så-
dan deponi för utvinningsavfall som stängts
samt hantera miljöbelastningen från den be-
varas och övervakas, att kontroll kan verk-
ställas och vid behov att överloppsrännor och
bräddavlopp är i bruk och hålls rena. Verk-
samhetsutövaren ska också utan dröjsmål in-
formera tillsynsmyndigheten om farliga si-
tuationer och vidta åtgärder för att förebygga
olyckor eller förorening av miljön med iakt-
tagande i tillämpliga delar av vad som be-
stäms i 11 § och i 12 § 2 mom.

15 §

Register över deponier för utvinningsavfall
som stängts

Den regionala miljöcentralen ska registrera
uppgifter om deponier för utvinningsavfall
som stängts eller övergivits och som medför
allvarlig förorening av miljön eller allvarlig
risk för detta i datasystemet för miljövårds-
information. Registret över deponier ska upp-
dateras regelbundet. Relevanta uppgifter ska
publiceras i elektroniskt format.

16 §

Återvinning av utvinningsavfall i stenbrott

Om utvinningsavfall som uppkommit i
verksamheten i iståndsättnings- eller kon-
struktionssyfte återförs till en hålighet efter
brytning ska verksamhetsutövaren se till att

1) avfallet deponeras på ett sätt som säker-
ställer geoteknisk stabilitet med iakttagande i
tillämpliga delar av vad som bestäms i 7 § 1
mom.,

2) avfallet deponeras så att det inte medför
förorening av mark eller grundvatten och att
det i fråga om verksamheten iakttas i tillämp-
liga delar vad som bestäms i 8 § 1 mom.,

3) verksamheten kontrolleras med iaktta-
gande i tillämpliga delar av vad som bestäms
i 14 § 2 och 3 mom.

17 §

Uppföljning av genomförandet

Finlands miljöcentral ska i enlighet med
artikel 18.2 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/21/EG om hantering av avfall
från utvinningsindustrin och om ändring av
direktiv 2004/35/EG vart tredje år samman-
ställa en rapport för Europeiska gemenska-
pernas kommission om genomförandet av di-
rektivet i Finland. Miljöcentralen ska dess-
utom årligen till kommissionen lämna upp-
gifter om de händelser som verksamhets-
utövarna anmäler enligt 11 § och 14 § 3
mom.

Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål
lämna de uppgifter som verksamhetsutövaren
har anmält och som avses i 1 mom. till
Finlands miljöcentral.

18 §

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 13 juni
2008.

Denna förordning tillämpas inte på depo-
nier för utvinningsavfall som har stängts i
enlighet med gällande lag före denna förord-
nings ikraftträdande.

Bestämmelserna i 3—6 § samt 9 och 10 §
tillämpas inte om det innan denna förordning
har trätt i kraft i miljötillståndet eller i mot-
svarande tillstånd för en deponi för utvin-
ningsavfall har föreskrivits om stängning el-
ler om en ansökan om detta har gjorts senast
den 1 juli 2008, och om utvinningsavfall inte
har mottagits på deponin efter den 30 april
2006 och deponin faktiskt stängs senast den
31 december 2010.

På sådana deponier för utvinningsavfall
som har beviljats miljötillstånd eller motsva-
rande tillstånd före denna förordnings ikraft-
trädande tillämpas denna förordning från och
med den 1 maj 2012. Bestämmelsen i 9 § 2
mom. om koncentrationen av svagt syralöslig
cyanid i utvinningsavfall tillämpas dock från
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och med den 1 maj 2018. Den nämnda kon-
centrationen får dock inte vara större än
0,005 viktprocent efter denna förordnings
ikraftträdande eller större än 0,0025 viktpro-
cent från och med den 1 maj 2013. Förord-
ningens 10 § tillämpas från och med den 1
maj 2014. Om miljötillstånd för verksamhe-

ten söks före de datum som nämns ovan,
tillämpas denna förordning vid tillstånds-
prövningen.

De uppgifter som avses i 15 § ska registre-
ras i datasystemet för miljövårdsinformation
senast den 1 maj 2012.

Helsingfors den 5 juni 2008

Bostadsminister Jan Vapaavuori

Konsultativ tjänsteman Klaus Pfister
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Bilaga

Säkerhetsprinciper för avvärjande av storolyckor, innehållet i den interna räddnings-
planen och information till de berörda parterna

A. Säkerhetsprinciperna och säkerhetsledningssystemet

I samband med att man utarbetar och genomför säkerhetsprinciper och ett säkerhetslednings-
system i syfte att avvärja storolyckor som deponier för utvinningsavfall kan orsaka ska följande
beaktas:

1. Skriftliga säkerhetsprinciper som syftar till att avvärja storolyckor bör upprättas och
innefatta de allmänna mål och strategier som verksamhetsutövaren har ställt upp för hantering
av risken för storolyckor.

2. Säkerhetsledningssystemet bör omfatta den del av det allmänna systemet för ledning av
verksamheten som består av organisationsplan, ansvarsfördelning, rutiner, tillvägagångssätt,
metoder och resurser för att kunna fastställa och genomföra säkerhetsprinciperna för avvär-
jande av storolyckor. I beskrivningen ska anges namnet på den ansvariga person som avses i
103 b § 3 mom. i miljöskyddslagen samt namnen på de personer som biträder denne och deras
ansvarsområden.

3. Följande punkter ska behandlas inom ramen för säkerhetsledningssystemet:
a) organisation och personal: uppgifter och ansvarsfördelning för de anställda som deltar vid

hanteringen av risker för storolyckor, på alla nivåer i organisationen, utbildningsbehoven för
dessa anställda och utbildningens uppläggning, de anställdas deltagande och vid behov
deltagande av personal med underleverantörskontrakt som arbetar inom deponiområdet,

b) identifiering och bedömning av riskerna för storolyckor: beslut om och införande av
lämpliga metoder så att eventuella risker för storolyckor vid normal eller onormal drift
systematiskt kan identifieras samt bedömning av sannolikheten för och svårighetsgraden av
sådana olyckor,

c) styrning av funktionerna: införande av metoder för samt instruktioner om hur deponin och
dess processer samt utrustningen kan drivas och underhållas under säkra förhållanden och om
hur tillfälliga driftavbrott ska hanteras,

d) hantering av förändringar: beslut om och införande av metoder för planering av de
ändringar som ska genomföras vid befintliga deponier eller för utformning av nya deponier,

e) planering inför nödsituationer: beslut om och införande av metoder som syftar till att
identifiera förutsägbara nödsituationer genom systematisk analys, samt till att utforma, pröva
och revidera räddningsplanerna så att sådana nödsituationer ska kunna hanteras,

f) resultatuppföljning: beslut om och införande av metoder som gör det möjligt att hela tiden
utvärdera efterlevnaden av de mål som verksamhetsutövaren har ställt upp inom ramen för
säkerhetsprinciperna för avvärjande av storolyckor och av säkerhetsledningssystemet samt
införande av rutiner för undersökning och rättelse vid bristande efterlevnad. Dessa bör
inbegripa rutiner för anmälan av storolyckor eller olyckstillbud, särskilt då det brustit i
skyddsåtgärderna, undersökning av storolyckor och olyckstillbud samt uppföljning med hjälp
av tidigare erfarenheter,

g) utvärdering och översyn: beslut om och införande av metoder för systematisk och
regelbunden utvärdering av säkerhetsprinciperna för avvärjande av storolyckor och av säker-
hetsledningssystemets effektivitet och lämplighet samt en analys, dokumenterad av verksam-
hetens ledning, av säkerhetsprincipernas och säkerhetsledningssystemets nivå och deras uppda-
tering.
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B. Innehållet i den interna räddningsplanen

En intern räddningsplan ska innehålla åtminstone följande:

1. Namn och befattning för de personer som ansvarar för
a) de interna räddningsinsatserna på deponin för utvinningsavfall och som har befogenhet att

inleda dessa,
b) kontakten med de myndigheter som har ansvar för de externa räddningsplanerna.

2. En redogörelse för handlingen över säkerhetsprinciperna och för säkerhetsledningssyste-
met.

3. För varje förutsägbar situation ska det finnas en beskrivning av vilka åtgärder som ska
vidtas för att olyckorna ska kunna hanteras, följderna av dem begränsas och uppkomna skador
avhjälpas.

4. Åtgärder som syftar till att begränsa riskerna för de personer som befinner sig inom
området, inbegripet varningssystem och anvisningar för hur personerna ska förfara vid varning.

5. Bedömning av olyckornas konsekvenser utanför deponiområdet.

6. Rutiner för information till räddningsmyndigheten om en inträffad olycka och redogörelse
för den information som ska lämnas omedelbart och för det sätt på vilket mer detaljerad
information ska lämnas så snart den blivit tillgänglig.

7. Åtgärder för att utbilda personalen och samordning av dessa åtgärder med insatserna inom
den externa räddningstjänsten.

8. Rutiner för stödjande av insatser utanför deponiområdet.

C. Information som ska lämnas till berörda parter

Vid risk för storolycka ska åtminstone följande information lämnas till de berörda parterna:

1. Verksamhetsutövarens namn samt placeringsort och adress för deponin för utvinningsav-
fall.

2. Namn och befattning för den person som lämnar informationen.

3. Bekräftelse av att miljöskyddslagen och denna förordning samt de föreskrifter som
utfärdats med stöd av dem ska iakttas vid deponiverksamheten och att den nödvändiga
informationen om förebyggande av storolyckor har överlämnats till den behöriga myndigheten.

4. En redogörelse i enkla ordalag för hanteringen eller aktiviteterna vid deponin.

5. Vanliga eller generiska namn på eller allmän farlighetsklassificering av sådana ämnen och
avfall i deponin som kan förorsaka risk för storolyckor samt uppgifter om deras viktigaste
farliga egenskaper.

6. Allmänna upplysningar om riskerna för storolyckor, inbegripet möjliga följder av dessa
olyckor för den omgivande befolkningen och miljön.
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7. Adekvata och relevanta upplysningar om hur den berörda befolkningen kommer att varnas
och hållas informerad i händelse av en storolycka.

8. Adekvata och relevanta upplysningar om vilka åtgärder den berörda befolkningen bör
vidta och hur den ska förfara vid en storolycka.

9. Bekräftelse på att verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder på området
och att särskilt kontakta räddningstjänsten, för att insatserna i samband med storolyckor ska
vara ändamålsenliga och följderna av dem ska kunna begränsas.

10. Uppgifter om den externa räddningsplan som upprättats för att hantera alla följdverk-
ningar utanför olycksområdet tillsammans med en uppmaning att följa alla instruktioner eller
föreskrifter från räddningstjänsten när en olycka inträffar.

11. Uppgifter om var ytterligare relevant information finns att få, med beaktande av
sekretessbestämmelser i lagstiftningen.
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Statsrådets förordning

Nr 380

om ändring av miljöskyddsförordningen

Given i Helsingfors den 5 juni 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,
ändras i miljöskyddsförordningen av den 18 februari 2000 (169/2000) 1 § 3 mom., 4 §

3 punkten, 6 § 1 mom. 12 punkten underpunkt a och 10 § 5 punkten, och
fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 825/2003, en ny 4 punkt, till 12 §,

sådan den lyder delvis ändrad i förordning 363/2003, ett nytt 5 mom. och till 24 § ett nytt
3 mom. som följer:

1 §

Tillståndsplikt

— — — — — — — — — — — — —
Enligt 28 § 2 mom. 4 punkten i miljö-

skyddslagen ska miljötillstånd sökas för av-
stjälpningsplatser, deponier för utvinningsav-
fall samt för annan återvinning eller behand-
ling av avfall som sker i en anläggning eller
yrkesmässigt och som definieras i bilagorna 5
eller 6 till avfallsförordningen (1390/1993).

4 §

Avgränsning av tillståndsplikten

Följande verksamhet är inte sådan i 28 § 2
mom. 4 punkten miljöskyddslagen avsedd
verksamhet som omfattas av miljötillstånds-
plikt:
— — — — — — — — — — — — —

3) återvinning av avloppsslam och slam
från slamavskiljare som behandlats så att det
blivit ofarligt eller av stallgödsel, ofarlig aska
eller slagg som jordförbättrings- eller gödsel-
medel,

4) deponering av sådant inert avfall, sådan
icke-förorenad jord samt sådant utvinnings-
avfall som uppkommer vid torvutvinning och
som omfattas av tillämpningsområdet för

statsrådets förordning om utvinningsavfall
(379/2008), i enlighet med en plan för hante-
ring av utvinningsavfall på annan plats än på
en sådan deponi för utvinningsavfall som
medför risk för storolycka.

6 §

Tillståndsärenden som den regionala miljö-
centralen behandlar

Om inte något annat följer av 31 § 1 mom.
miljöskyddslagen eller av 5 § i denna förord-
ning avgör den regionala miljöcentralen mil-
jötillståndsärenden som gäller följande verk-
samheter som avses i 28 § 2 mom. miljö-
skyddslagen samt i 1 § i denna förordning:
— — — — — — — — — — — — —

12) avfallshantering samt vatten och av-
lopp:

a) avstjälpningsplatser eller sådana depo-
nier för utvinningsavfall som avses i statsrå-
dets förordning om utvinningsavfall,
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Uppgifter som ska fogas till ansökan

Till ansökan ska efter behov fogas
— — — — — — — — — — — — —
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5) en utredning för bedömning av risken
för storolyckor enligt lagen om säkerhet vid
hantering av farliga kemikalier och explosiva
varor (390/2005) eller en intern räddnings-
plan enligt 103 b § i miljöskyddslagen,
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Ytterligare uppgifter om avfall och avfalls-
hantering

— — — — — — — — — — — — —
Ifall statsrådets förordning om utvinnings-

avfall tillämpas på verksamheten, ska den
tillståndsansökan som gäller verksamheten
dessutom innehålla uppgifter om den före-

slagna förläggningsplatsen och vid behov om
alternativa förläggningsplatser för deponin.
Till tillståndsansökan ska fogas en plan för
hantering av utvinningsavfall.

24 §

Innehållet i anmälan

— — — — — — — — — — — — —
Om statsrådets förordning om utvinnings-

avfall tillämpas på verksamheten, ska till den
anmälan som gäller verksamheten fogas en
plan för hantering av utvinningsavfall.

Denna förordning träder i kraft den 13 juni
2008.

Helsingfors den 5 juni 2008

Bostadsminister Jan Vapaavuori

Konsultativ tjänsteman Klaus Pfister
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Statsrådets förordning

Nr 381

om ändring av 2 § i statsrådets beslut om avstjälpningsplatser

Given i Helsingfors den 5 juni 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,
ändras i statsrådets beslut av den 4 september 1997 om avstjälpningsplatser (861/1997) 2 §

2 mom., sådant det lyder i förordning 202/2006, som följer:

2 §

Tillämpningsområde och definitioner

— — — — — — — — — — — — —
Detta beslut tillämpas inte på sådana plat-

ser där bara icke-förorenat jordavfall eller
sådant avfall som omfattas av tillämpnings-
området för statsrådets förordning om utvin-
ningsavfall (379/2008) deponeras. Beslutet
tillämpas inte heller på deponering av som
vanligt avfall klassificerad muddermassa i
vattendrag eller i havet eller på eller under
bottnen, eller på deponering av icke-förorenat
mudderavfall på eller i jorden i närheten av
de vattenvägar från vilka det har avlägsnats.
Det som sägs i 3 och 4 punkten i bilaga 1 till
beslutet tillämpas inte på deponering av av-

fall i gruva eller annan deponeringsplats
djupt inne i berggrunden (underjordisk de-
poni).
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 13 juni
2008.

På den plats där bara sådant avfall depone-
ras som omfattas av tillämpningsområdet för
statsrådets förordning om utvinningsavfall
och på vilket statsrådets beslut om avstjälp-
ningsplatser har tillämpats före denna förord-
nings ikraftträdande, tillämpas denna förord-
ning från och med den 1 maj 2012. Om
miljötillstånd för verksamhet på denna plats
söks efter det att denna förordning har trätt i
kraft, tillämpas vid tillståndsprövningen stats-
rådets förordning om utvinningsavfall.

Helsingfors den 5 juni 2008

Bostadsminister Jan Vapaavuori

Konsultativ tjänsteman Klaus Pfister
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Statsrådets förordning

Nr 382

om ändring av statsrådets förordning om marktäkt

Given i Helsingfors den 5 juni 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,
fogas till statsrådets förordning av den 24 november 2005 om marktäkt (926/2005) en ny

2 a § som följer:

2 a §

Plan för hantering av utvinningsavfall

På en plan för hantering av utvinningsav-
fall enligt 5 a § i marktäktslagen tillämpas i
fråga om dess mål och innehåll vad som med

stöd av miljöskyddslagen (86/2000) före-
skrivs om en plan för hantering av utvin-
ningsavfall.

Denna förordning träder i kraft den 13 juni
2008.

Helsingfors den 5 juni 2008

Bostadsminister Jan Vapaavuori

Konsultativ tjänsteman Klaus Pfister
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Finansministeriets förordning

Nr 383

om fastställande av grundräntan

Given i Helsingfors den 3 juni 2008

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § i lagen den 18 december
1998 om vissa referensräntor (996/1998):

1 §
Finansministeriet har fastställt grundräntan

till 4,75 procent per år från den 1 juli 2008
till utgången av året 2008.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 16 juni

2008.

Helsingfors den 3 juni 2008

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi

Regeringsråd Veikko Kantola
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