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I enlighet med lagtingets beslut1 fogas till
50 § landskapslagen (2008:124) om miljöskydd
ett nytt 2 mom. samt till lagen nya 53h-53j §§
som följer2:
50 §
Information till allmänheten
------------------------------------Utöver vad som följer av 12, 13, 14 och 16 §§
samt förvaltningslagens 6 kap. kan närmare
bestämmelser om myndigheternas skyldighet
att informera allmänheten, vilka följer av Europeiska unionens rättsakter på miljöområdet,
utfärdas genom landskapsförordning.
53h §
Villkor och instruktioner om
utvinningsavfall
I ett miljötillstånd eller ett miljögranskningsbeslut för gruvdrift, verksamhet som är jämförbar med gruvdrift, anrikningsanläggning,
stenbrott, annan stenbrytning, stenkrossning
och torvutvinning ska det meddelas nödvändiga villkor eller instruktioner om det avfall
som uppkommer vid lösgörande av organiska
eller oorganiska substanser som förekommer
naturligt i berggrunden eller i marken eller
vid lagring, anrikning eller annan förädling
av dessa (utvinningsavfall) samt villkor eller
instruktioner om planen för hantering av utvinningsavfall inom verksamheten och iakttagandet av planen.
I ett miljötillstånd eller miljögranskningsbeslut för ett område som används för deponering
av utvinningsavfall (deponi för utvinningsav-

fall) ska det meddelas nödvändiga villkor eller
instruktioner om anläggandet, skötseln, stängningen och eftervården av deponin samt villkor
eller instruktioner om en intern räddningsplan
för deponin för utvinningsavfall, om deponin
kan medföra allvarlig fara för människors
hälsa, egendom eller miljön på grund av felaktig verksamhet eller deponins strukturella
stabilitet eller på grund av farligt avfall eller
hälso- och miljöfarliga kemikalier som deponerats där (deponi för utvinningsavfall som
medför risk för storolycka). Vid definitionen av
en deponi för utvinningsavfall beaktas den risk
som deponin medför, ursprunget och beskaffenheten av det utvinningsavfall som deponeras
och deponeringstiden. Närmare bestämmelser
om definitionen av deponier för utvinningsavfall och bedömning av den risk för storolycka
som en deponi medför utfärdas genom landskapsförordning.
53i §
Plan för hantering av utvinningsavfall
För sådan gruvdrift, verksamhet som förbereder eller är jämförbar med gruvdrift, anrikningsanläggning, stenbrott, annan stenbrytning, stenkrossning eller torvutvinning som förutsätter miljötillstånd eller miljögranskningsbeslut och där det uppkommer utvinningsavfall
ska det utarbetas en plan för hantering av
utvinningsavfall. En sådan plan behövs dock
inte om stenbrytningen eller stenkrossningen
är knuten till mark- och vattenbyggnad.
Planen för hantering av utvinningsavfall ska
utarbetas så att uppkomsten av utvinningsav-
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fall förebyggs och dess skadlighet minskas samt
återvinning och säker behandling av avfallet
främjas. I planen för hantering av utvinningsavfall ska det redogöras för områdets miljö,
utvinningsavfallet, återvinningen av utvinningsavfallet, deponierna för utvinningsavfallet, miljöpåverkan, åtgärder för att förebygga
förorening av miljön, kontroll av verksamheten och åtgärder när verksamheten läggs ned.
Närmare bestämmelser om planens mål och
innehåll utfärdas genom landskapsförordning.
Verksamhetsutövaren ska utvärdera och vid
behov justera planen för hantering av utvinningsavfall minst vart femte år och underrätta
tillsynsmyndigheten om detta.
Planen för hantering av utvinningsavfall ska
ändras, om utvinningsavfallets mängd eller beskaffenhet eller arrangemangen för behandling
eller återvinning av avfallet ändras avsevärt.
I detta fall ska miljötillståndet ändras så som
föreskrivs i 11 § eller 22 § 3 mom. eller det beslut
som meddelats med anledning av miljögranskning ändras så som föreskrivs i 11 §.
53j §
Deponier för utvinningsavfall som
medför risk för storolycka
Verksamhetsutövaren för en deponi för utvinningsavfall ska känna till den risk för storolycka som deponin medför och sörja för planeringen, anläggandet, skötseln, stängningen
och eftervården av deponin så att storolyckor
avvärjs.
För en deponi för utvinningsavfall som medför risk för storolycka ska det utarbetas en
handling över säkerhetsprinciperna samt tas i
bruk ett säkerhetsledningssystem och en intern
räddningsplan. Den risk för storolycka som deponin medför ska beaktas när dessa utarbetas.
I den interna räddningsplanen ska de åtgärder
anges med vilka verkningarna av en eventuell
olycka avvärjs, de negativa konsekvenserna
minimeras och undanröjandet av spåren efter

en olycka förbereds samt de åtgärder som behövs för att varna befolkningen och underrätta
myndigheter. I räddningsplanen ska redogöras
för handlingen över säkerhetsprinciperna och
säkerhetsledningssystemet. Planen ska utvärderas och vid behov justeras minst vart tredje år
och tillsynsmyndigheterna ska underrättas om
detta. Närmare bestämmelser om handlingen
över säkerhetsprinciperna, säkerhetsledningssystemet samt om den interna räddningsplanen
och hur planen ska lämnas till tillsynsmyndigheterna utfärdas genom landskapsförordning.
Verksamhetsutövaren ska bland sina anställda utse en ansvarig person, som ska se till att
verksamheten vid deponin för utvinningsavfall
stämmer överens med handlingen över säkerhetsprinciperna, säkerhetsledningssystemet
och den interna räddningsplanen.
Verksamhetsutövaren ska ge de personer och
sammanslutningar som kan beröras av en storolycka vid deponin för utvinningsavfall information om säkerhetsåtgärderna för avvärjande
av risken för storolycka. Uppgifterna om säkerhetsåtgärder ska uppdateras minst vart tredje
år och om betydande ändringar ska informeras.
Närmare bestämmelser om informationsskyldigheten utfärdas genom landskapsförordning.
Genom landskapslagen (2007:98) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om
säkerhet vid hantering av farliga kemikalier
och explosiva varor tillämpas lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och
explosiva varor (FFS 390/2005) i landskapet.
Bestämmelserna i denna paragrafs 1-4 mom.
tillämpas inte om kraven i 30-32 §§ i lagen om
säkerhet vid hantering av farliga kemikalier
och explosiva varor tillämpas på en deponi för
utvinningsavfall som medför risk för storolycka.
_________
Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.
_________

Mariehamn den 10 oktober 2013
ROGER NORDLUND
vicelantråd
Carina Aaltonen
föredragande minister

Nr 102, utgiven från tryckeriet den 31 oktober 2013.
Mariehamns Tryckeri 2013

