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I enlighet med lagtingets beslut1
ändras 3 §, 12 § 1 mom., 15 § 1 mom., 17 §
2 mom., 22 § 1 mom., 24 § 1 mom. d) och e)
punkterna och 39 § e) punkten i landskapslagen (2008:124) om miljöskydd, av dessa lagrum
15 § 1 mom. och 17 § 2 mom. sådana de lyder i
landskapslagen 2013/110 samt
fogas till 4 § ett nytt 4 mom., till 24 § 1 mom.
en ny f) punkt, till 28b § ett nytt 2 mom., till
35 § 2 mom. en ny e) punkt och till 39 § en ny
d) punkt samt till lagen nya 4a, 9a, 26a - 26p,
53k och 53l §§ samt ett nytt 6a kapitel efter
26 §, av dessa lagrum 35 § sådan den lyder i
landskapslagen 2011/40, 28b § sådan den lyder
i landskapslagen 2011/73 och 39 § d) punkten
i stället för den punkt som upphävdes genom
landskapslagen 2011/40 som följer2:
3§
Deﬁnitioner
I denna lag använda begrepp ska ha den
betydelse som anges i denna paragraf.
a) Miljöpåverkan är en sådan direkt eller
indirekt, positiv eller negativ miljöeffekt som
följer av att en verksamhet genomförs eller
inte genomförs.
b) Negativ miljöpåverkan är sådan miljöpåverkan som medför
1) olägenhet för människors hälsa,
2) skada på naturen och dess funktioner,
3) hinder för eller väsentligt försvårande av
nyttjandet av naturresurser,
4) minskad allmän trivsel eller försämring
av kulturvärden,
1

2

5) försämring av miljöns lämplighet att nyttjas för rekreationsändamål,
6) skada på egendom eller olägenhet att
nyttja den eller
7) annan jämförbar kränkning av allmänt
eller enskilt intresse.
c) Miljöförorening är direkt eller indirekt
överföring genom mänsklig verksamhet av ämnen, vibrationer, buller, ljus, lukt, värme eller
annan energi till luft, vatten eller mark som
kan medföra negativ miljöpåverkan.
d) Utsläpp är direkt eller indirekt miljöförorening från punktkällor eller diffusa källor.
e) Utsläppsgränsvärde är den mängd uttryckt
med särskilda parametrar alternativt den koncentration av eller nivå på ett utsläpp som inte
får överskridas under givna tidsperioder.
f) Olägenhet för människors hälsa är störning
som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka den enskilda människans
eller befolkningens livsmiljö och hälsa menligt.
g) Verksamhet är en speciﬁk aktivitet eller
åtgärd som är varaktig, tillfällig eller av engångskaraktär.
h) Verksamhetsutövare är en juridisk eller
fysisk person som bedriver en verksamhet samt
den som har den faktiska beslutanderätten i
fråga om verksamheten.
i) Bästa tillgängliga teknik är tekniskt och
ekonomiskt genomförbara produktions- och
reningsmetoder som är utvecklade till mest
effektiva och mest avancerade stadium, samt
planerings-, bygg-, underhålls-, drifts- och avvecklingsmetoder som gör det möjligt att hin-
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dra eller på mest effektiva sätt minska den
förorening av miljön som verksamheten orsakar och som lämpar sig som grund för miljötillståndsvillkor eller miljögranskningsinstruktioner. En teknik är tekniskt och ekonomiskt
genomförbar när den kan tas i allmänt bruk
och till skäliga kostnader kan tillämpas inom
branschen i fråga. I landskapsförordning kan
närmare bestämmas om deﬁnitionen av bästa
tillgängliga teknik.
j) Ny teknik är industriell teknik som, om den
utvecklas kommersiellt, kan medföra en högre
miljöskyddsnivå eller samma miljöskyddsnivå
till lägre kostnader än bästa tillgängliga teknik.
k) Mark är det översta lagret av jordskorpan
mellan berggrunden och ytan och består av
mineralpartiklar, organiskt material, vatten,
luft och levande organismer.
l) Allmänheten är en eller ﬂera fysiska eller
juridiska personer och, i enlighet med nationell
lagstiftning eller praxis, sammanslutningar,
organisationer eller grupper av dessa.
m) Den berörda allmänheten är den del av
allmänheten som berörs eller kan beröras eller
som har intresse av beslut om meddelande eller
uppdatering av miljötillstånd eller miljötillståndsvillkor eller beslut om meddelande eller
uppdatering av miljögranskningsbeslut eller
miljögranskningsinstruktioner. Vid tillämpningen av denna deﬁnition ska icke-statliga
organisationer som främjar miljövård och uppfyller eventuella krav i nationell lagstiftning
anses ha intresse i denna fråga.
Deﬁnitioner i den lagstiftning som nämns i
10 § och bestämmelser utfärdade med stöd av
sådan lagstiftning har om inget annat stadgas
den betydelse som där anges.

4§
Allmänna miljöhänsyn
-----------------------------------Energianvändningen i verksamheten ska
vara effektiv.

4a §
Bedömning av bästa tillgängliga teknik
Vid bedömning av innehållet i bästa tillgängliga teknik ska hänsyn tas till
a) minskning av avfallsmängden och avfallets skadlighet,
b) möjligheten att återanvända och återvinna ämnen som används och avfall som uppkommit vid produktionen,

c) farligheten hos de ämnen som används vid
produktionen samt möjligheterna att använda
ämnen som är mindre skadliga än tidigare,
d) utsläppens art, mängd och verkningar,
e) arten och förbrukningen i fråga om råvaror,
f) energianvändningens effektivitet,
g) förebyggandet av risker i samband med
verksamheten och olycksrisker samt förhindrandet av följder av olyckor,
h) den tid som krävs för ibruktagande av
bästa tillgängliga teknik och betydelsen av den
planerade tidpunkten för inledande av verksamheten samt de kostnader och den nytta som
uppkommer vid förebyggandet och begränsningen av utsläpp,
i) miljökonsekvenserna,
j) produktionsmetoder och metoder för utsläppshantering som används i industriell
skala,
k) kunskapsutvecklingen i fråga om teknik
och naturvetenskap,
l) uppgifter om bästa tillgängliga teknik som
publiceras av Europeiska kommissionen och
internationella organ.
9a §
Miljögranskningsplikt vid
verksamhet av försöksnatur
Miljögranskning i stället för miljötillstånd
behövs för sådan kortvarig verksamhet av försöksnatur vars syfte är att testa ny teknik, råvaror eller bränslen, tillverknings- eller förbränningsmetoder eller en reningsanordning eller
att i en anläggning eller yrkesmässigt behandla
avfall, om detta sker i syfte att klarlägga verksamhetens konsekvenser, användbarhet eller
någon annan jämförbar omständighet.
12 §
Ansökan om tillstånd och miljögranskning
Ansökan om tillstånd eller miljögranskning
lämnas till prövningsmyndigheten. Ansökan
ska innehålla sådana uppgifter om sökanden,
verksamheten och dess miljöpåverkan, part och
förhållandena i övrigt som krävs för prövningen. För verksamheter som omfattas av krav på
tillstånd enligt direktiv 2010/75/EG gäller de
bestämmelser avseende ansökans innehåll som
framgår av nämnda direktiv.
-----------------------------------15 §
Beslut med anledning av miljögranskning
Prövningsmyndigheten ska granska ansökan
om miljögranskning. Om myndigheten ﬁnner
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grundad anledning att anta att verksamheten
inte är förenlig med denna lag eller den lagstiftning som nämns i 10 §, ska myndigheten
pröva dess laglighet. Myndigheten ska därvid
meddela detta till den sökande och redovisa
sina grunder för antagandet. Myndigheten kan
informera om vad som måste iakttas för att
verksamheten ska vara förenlig med lag samt
om verksamheten helt eller delvis inte kan
förverkligas i enlighet med lag. I 24, 24a och
53h §§ ﬁnns närmare bestämmelser om vilka
instruktioner myndigheten kan meddela.
-----------------------------------17 §
Förutsättningar för tillstånd
-----------------------------------Om verksamheten inte uppfyller förutsättningarna enligt 1 mom. ska tillståndet i första
hand förenas med sådana villkor enligt 18, 24,
24a, 25, 26c, 26d, 26e och 53h §§ som skäligen
kan krävas för att förutsättningarna ska vara
uppfyllda. Om sådana villkor inte är tillräckliga för att verksamheten ska kunna förverkligas i enlighet med nämnda förutsättningar ska
ansökan avslås.
22 §
Revidering av tillståndsvillkor
Tillståndsinnehavaren kan anhålla hos prövningsmyndigheten om revidering av tillståndsvillkor. Prövningsmyndigheten kan besluta att
revidering av tillståndsvillkor, som gäller annan verksamhet än sådan som är tillståndspliktig enligt direktiv 2010/75/EU, inte behöver
genomföras om revideringen är uppenbart onödig. Prövningsmyndigheten kan därvid besluta
om ny tidpunkt för revidering.
-----------------------------------24 §
Instruktioner och villkor för att minska
negativ miljöpåverkan
Prövningsmyndigheten kan i enlighet med
15 och 17 §§ besluta om instruktioner respektive villkor rörande
-----------------------------------d) åtgärder efter att verksamheten upphört
såsom iståndsättning och sanering av områden
samt förebyggande av vidare utsläpp,
e) förebyggande och hindrande av förorening
av mark och grundvatten och
f) andra åtgärder för att förebygga och begränsa negativ miljöpåverkan eller den skada
som negativ miljöpåverkan medför.
------------------------------------
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6a kap.
Prövning av miljötillstånd i fråga om
industriutsläppsdirektivanläggningar
26a §
Deﬁnitioner som gäller bästa tillgängliga
teknik och statusrapport
I detta kapitel avses med
a) industriutsläppsdirektivanläggning en
anläggning med verksamhet som omfattas av
bilaga I till Europaparlamentets och rådets
direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, nedan
industriutsläppsdirektivet,
b) referensdokument ett dokument som har
upprättats i enlighet med artikel 13 i industriutsläppsdirektivet och som beskriver tillämpad
teknik, utsläpp och förbrukningsnivåer, teknik
som beaktats för fastställandet av bästa tillgängliga teknik och slutsatser om bästa tillgängliga teknik samt ny teknik i den verksamhet som dokumentet gäller,
c) slutsatser ett beslut av Europeiska kommissionen som har antagits med stöd av artikel 13.5 i industriutsläppsdirektivet och som
innehåller de delar av referensdokumentet där
slutsatserna om bästa tillgängliga teknik fastställs, en beskrivning av denna, information för
att bedöma dess tillämplighet, utsläppsnivåer
som hänger samman med denna, kontroll som
hänger samman med denna, förbrukningsnivåer som hänger samman med denna och vid
behov åtgärder för avhjälpande av föroreningsskada på platsen,
d) utsläppsnivåer de intervall för utsläpp som
erhålls under normala driftsförhållanden med
användning av en bästa tillgänglig teknik eller en kombination av ﬂera bästa tillgängliga
tekniker, såsom de beskrivs i slutsatserna, uttryckta som ett genomsnitt under en bestämd
tidsperiod, under speciﬁcerade referensförhållanden,
e) statusrapport information om statusen i
mark och grundvatten med avseende på förorening med relevanta farliga ämnen.
26b §
Kapitlets tillämpningsområde
Utöver vad som föreskrivs i 5-6 kap. ska
bestämmelserna i detta kapitel tillämpas
vid miljötillståndsprövningen för industriutsläppsdirektivanläggningar. Detta kapitel ska
dock inte tillämpas på forskningsverksamhet,
utvecklingsverksamhet eller utprovning av nya
produkter och processer.
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26c §
Villkor om uppföljning och kontroll
Miljötillståndet ska förenas med behövliga
villkor om utsläppkontroll och kontroll av verksamheten samt om kontroll av miljöpåverkan
och tillståndet i miljön efter avslutad verksamhet. Miljötillståndet ska dessutom förenas med
behövliga villkor om uppföljning och kontroll av
avfallshanteringen.
För genomförandet av kontrollen ska det i
miljötillståndet bestämmas om mätmetoder och
mätfrekvenser. I miljötillståndet ska det också
anges hur uppföljnings- och kontrollresultaten
ska bedömas och hur de ska ges in till tillsynsmyndigheten. Verksamhetsutövaren kan också
åläggas att lämna andra uppgifter som behövs
för tillsynen.
Verksamhetsutövaren ska lämna tillsynsmyndigheten resultaten av utsläppskontrollen
samt andra uppgifter som behövs för tillsynen
på det sätt som närmare anges i miljötillståndet. Resultaten av utsläppskontrollen och andra för tillsynen behövliga uppgifter om hur
miljötillståndet följs ska lämnas till tillsynsmyndigheten minst en gång om året.
I villkor som gäller kontrollen av verksamhetens påverkan på vattnen och den marina miljön ska hänsyn tas till vad som ansetts behövligt
för övervakningen i sådana övervakningsprogram som avses i 5 kap. 18 § vattenlagen. Uppgifterna från kontrollen av verksamheten kan
utnyttjas vid övervakningen och utarbetandet
av förvaltningsplaner enligt 5 kap. vattenlagen.
26d §
Villkor som gäller skydd av mark
och grundvatten
Utövaren av tillståndspliktig verksamhet
ska sköta den regelbundna förvaltningen, servicen och kontrollen av åtgärder, till exempel
konstruktioner, som genomförs för förebyggande och hindrande av utsläpp i mark och
grundvatten. Miljötillstånd ska förenas med
behövliga villkor om detta.
Verksamhetsutövaren ska utföra periodisk
kontroll av mark och grundvatten med beaktande av sådana farliga ämnen vid anläggningen som kan orsaka förorening av mark
eller grundvatten (relevanta farliga ämnen). På
basis av en systematisk bedömning av risken
för förorening meddelas i tillståndet behövliga
villkor om kontroll och om tidsintervallen för
periodisk kontroll.
26e §
Villkor om effektiv energianvändning
Miljötillståndet för en industriutsläppsdirektivanläggning ska vid behov förenas med

behövliga villkor om effektiv energianvändning
och om förbättring av effektiviteten. Villkoren
ska vara tekniskt, ekonomiskt och produktionsmässigt genomförbara, och de kan gälla
1) utredning och hantering av effektiviteten
i energianvändningen,
2) fastställande och användning av indikatorer som beskriver effektiviteten i energianvändningen vid uppföljningen av effektiviteten,
3) säkerställande av att det när en ny anläggning byggs eller när en anläggning som redan är
i användning byggs om väsentligt görs en sådan
övergripande bedömning av hur förorening av
miljön kan förebyggas och hindras som baserar
sig på bästa tillgängliga teknik och där man
utöver utsläpp även beaktar energieffektivitet.
I miljötillståndet kan det bestämmas att
verksamhetsutövaren ska ge tillståndsmyndigheten uppgifter, om hur energieffektiviteten
utvecklas.
Miljötillståndvillkor behöver dock inte meddelas om verksamhetsutövaren har anslutit sig
till ett energieffektivitetsavtal för näringslivet
eller ett annat motsvarande frivilligt arrangemang, i vars energihanteringssystem verksamhetsutövaren fastställer indikatorer för effektiviteten i energianvändningen och förbinder
sig att ständigt förbättra energieffektiviteten.
26f §
Tillämpning av slutsatser vid
prövning av miljötillstånd
Utsläppsgränsvärdena för, kontrollen av
och andra miljötillståndsvillkor för industriutsläppsdirektivanläggningar ska för uppfyllande av kravet på bästa tillgängliga teknik
basera sig på slutsatser. Utsläppsgränsvärden
ska anges i miljötillståndet så att de utsläppsnivåer som anges i slutsatserna inte överskrids
under normala driftsförhållanden.
Om det inte anges några utsläppsnivåer i
slutsatserna ska miljötillståndet förenas med
behövliga miljötillståndsvillkor för att en miljöskyddsnivå som motsvarar den bästa tillgängliga teknik som beskrivs i slutsatserna
ska uppnås. Om den teknik som används vid
anläggningen inte har beskrivits i slutsatserna,
ska bästa tillgängliga teknik bedömas enligt
kriterierna i 4a § när utsläppsgränsvärdena
bestäms.
Om den verksamhet eller den typ av produktionsprocess som avses i miljötillståndsansökan eller alla miljökonsekvenser av verksamheten eller processen inte har beskrivits
i slutsatserna, ska miljötillståndsvillkoren
i behövliga delar fastställas på grundval av
bästa tillgängliga teknik enligt kriterierna i
4a §. Verksamhetsutövaren ska höras i fråga om
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de miljötillståndsvillkor som meddelas enligt
detta moment, om villkoren väsentligt avviker
från vad sökanden i sin miljötillståndsansökan
har framfört om bästa tillgängliga teknik, begränsning av utsläpp och kontroll.
Närmare bestämmelser om hörande enligt
3 mom. får utfärdas genom landskapsförordning.
26g §
Tillämpliga slutsatser
Slutsatser som trätt i kraft efter det att miljötillståndsärende inletts tillämpas endast om
det är skäligt för sökanden med beaktande av
innehållet i miljötillståndsansökan och slutsatserna och tidpunkten för slutsatsernas ikraftträdande.
Om kommissionen inte har antagit slutsatser om den verksamhet som avses i miljötillståndsansökan, tillämpas vid miljötillståndsprövningen motsvarande avsnitt i de referensdokument som kommissionen antagit före den
7 januari 2011 och som avses i artikel 13.7 i
industriutsläppsdirektivet. De ska tillämpas
på samma sätt som slutsatser, med undantag
för efterlevnaden av utsläppsnivåer.
Efter att kommissionen har antagit ett beslut
om slutsatser ska landskapsregeringen utan
dröjsmål informera om dem på sin webbplats.
26h §
Fastställande av utsläppsgränsvärden
De utsläppsgränsvärden som fastställs med
stöd av 26f § 1 mom. ska anges för samma eller
kortare tidsperioder och samma referensförhållanden som utsläppsnivåerna.
Gränsvärdena, tidsperioderna och referensförhållandena får med avvikelse från 1 mom.
anges på ett annat sätt, om det behövs på grund
av utsläppens eller kontrollens natur. Minst
en gång om året ska verksamhetsutövaren på
det sätt som närmare anges i miljötillståndet
lämna tillsynsmyndigheten ett sammandrag av
resultaten av kontrollen av utsläppen i fråga.
Resultaten ska anges för samma tidsperioder
och samma referensförhållanden som utsläppsnivåerna.
26i §
Gränsvärden som är lindrigare än
utsläppsnivåerna
Om de utsläppsgränsvärden som fastställs
med stöd av 26f § 1 mom. skulle leda till oskäligt
höga kostnader jämfört med miljövinsterna till
följd av anläggningens geograﬁska läge eller
tekniska egenskaper eller de lokala miljöförhållandena vid den, kan lindrigare utsläppsgränsvärden än vad som föreskrivs i det momentet
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fastställas i miljötillståndet. De lindrigare utsläppsgränsvärdena får dock inte överskrida
de utsläppsgränsvärden som anges i en landskapsförordning utfärdad med stöd av 42 § eller
ha konsekvenser som avses i 17 § eller äventyra
uppfyllandet av miljökvalitetskrav.
Förutsättningarna för lindrigare utsläppsgränsvärden ska bedömas på nytt när miljötillståndet ses över med stöd av 26k och 26l §§
eller när miljötillståndet ändras med stöd av
22 § 2 mom. a), c) eller d) punkterna.
26j §
Tillfälliga undantag från kravet på bästa
tillgängliga teknik
För utprovning och användning av ny teknik
kan prövningsmyndigheten på verksamhetsutövarens begäran medge tillfälliga undantag
från utsläppsnivåerna och övriga krav på bästa
tillgängliga teknik för högst nio månader. Undantaget kan beviljas som ett led i ett anhängigt
miljötillståndsärende eller i ett beslut med anledning av en miljögranskning enligt 9a § om
verksamhet av försöksnatur.
26k §
Översyn av miljötillstånd till följd
av nya slutsatser
När kommissionen har offentliggjort ett beslut om slutsatser som gäller den huvudsakliga
verksamheten vid en industriutsläppsdirektivanläggning ska anläggningens miljötillstånd
ses över, om det inte stämmer överens med
gällande slutsatser, denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, eller om
lindrigare utsläppsgränsvärden enligt 26i § har
fastställts i miljötillståndet.
Verksamhetsutövaren ska till tillsynsmyndigheten lämna in en utredning med tillhörande motiveringar om behovet att se över
miljötillståndet. Utredningen ska lämnas in
inom sex månader från det att kommissionen
har offentliggjort sitt beslut om slutsatserna.
Tillsynsmyndigheten kan på begäran förlänga
tidsfristen för utredningen.
Tillsynsmyndigheten bedömer om miljötillståndet ska ses över enligt 1 mom. Om miljötillståndet inte behöver ses över ska myndigheten
meddela verksamhetsutövaren sin bedömning
om detta och behandlingen av översynsärendet
avslutas. Om miljötillståndet behöver ses över
ska tillsynsmyndigheten ålägga verksamhetsutövaren att lämna in en ansökan om översyn
till tillsynsmyndigheten. Ansökan ska lämnas
in senast den dag som tillsynsmyndigheten bestämmer, som kan vara tidigast sex månader
från åläggandet. Olika verksamhetsutövare
kan åläggas att lämna in sina ansökningar
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samtidigt eller vid olika tidpunkter beroende på
hur myndigheten organiserar sitt arbete eller
på grund av antalet anhängiga ärenden eller
verksamhetsutövarnas olika situationer. Något
åläggande behövs inte om ett miljötillståndsärende som gäller verksamheten i fråga redan är
anhängigt och kraven enligt 1 mom. beaktas.
Tillsynsmyndigheten kan meddela åläggandet
även om verksamhetsutövaren har försummat
att göra den utredning som avses i 2 mom.
Närmare bestämmelser om innehållet i den
utredning som ska lämnas till tillsynsmyndigheten får utfärdas genom landskapsförordning.
26l §
Översynsförfarandet
Prövningsmyndigheten ska på verksamhetsutövarens begäran se över miljötillståndet på de
grunder som anges i 26k § 1 mom. och vid behov ange lindrigare utsläppsgränsvärden enligt
26i §. Om ibruktagandet av bästa tillgängliga
teknik kräver längre tid än de fyra år som avses i
artikel 21 i industriutsläppsdirektivet, får tidsfristen för ibruktagandet av tekniken förlängas
i miljötillståndsvillkoren enligt de grunder som
anges i 26i §.
I ett miljötillstånd får verksamhetsutövaren
åläggas att iaktta slutsatser om anläggningens
huvudsakliga verksamhet tidigast när fyra år
har förﬂutit från det att kommissionen har
offentliggjort sitt beslut om slutsatserna, om
inte sökanden i sin miljötillståndsansökan har
uppgett sig iaktta en tidigare tidpunkt.
På ansökan tillämpas vad som i 12 § föreskrivs om miljötillståndsansökan. Ett ärende
som gäller översyn av ett miljötillstånd ska
avgöras skyndsamt. Myndigheten iakttar vid
prövningen i tillämpliga delar det normala miljötillståndsförfarandet.
Närmare bestämmelser om maximala handläggningstider för översyn av tillstånd och om
andra krav som gäller översynsförfarandet får
utfärdas genom landskapsförordning.
26m §
Statusrapport om mark och grundvatten
Om det i den verksamhet som bedrivs vid en
industriutsläppsdirektivanläggning används,
lagras eller produceras eller på något annat
sätt uppstår relevanta farliga ämnen som avses
i 26d §, ska verksamhetsutövaren utarbeta en
statusrapport om marken och grundvattnet.
Rapporten ska bifogas miljötillståndsansökan.
Statusrapporten ska innehålla sådana uppgifter om förorening av mark och grundvatten
orsakad av relevanta farliga ämnen utifrån

vilka markens och grundvattnets tillstånd
kan fastställas så att en jämförelse kan göras
med markens och grundvattnets tillstånd när
verksamheten upphör. Statusrapporten ska
innehålla
a) uppgifter om hur den plats där verksamheten är placerad används när rapporten utarbetas och hur den har använts tidigare,
b) tillräckliga uppgifter om mätningar som
beskriver markens och grundvattnets tillstånd
när statusrapporten utarbetas,
c) en bedömning av markens och grundvattnets tillstånd på basis av de uppgifter som avses
i 1 och 2 punkterna.
Närmare bestämmelser om de uppgifter som
ska ingå i statusrapporten får utfärdas genom
landskapsförordning.
26n §
Åtgärder som gäller mark och grundvatten
när verksamheten vid en industriutsläppsdirektivanläggning avslutas
Om en statusrapport om marken och
grundvattnet enligt 26m § ska ha utarbetats
i samband med verksamheten vid en industriutsläppsdirektivanläggning, ska verksamhetsutövaren när den verksamhet som avses i
den paragrafen avslutas bedöma markens och
grundvattnets tillstånd i förhållande till det
ursprungliga tillståndet. Vid bedömningen ska
de relevanta farliga ämnen som avses i 26d §
särskilt granskas och till bedömningen ska en
utredning fogas om eventuella åtgärder som behövs för att återställa marken eller grundvattnet till ursprungligt tillstånd. Bedömningen
ska sändas till tillsynsmyndigheten. Myndigheten fattar utifrån bedömningen ett beslut
som ska innehålla förelägganden om de åtgärder som behövs för återställande av tillståndet,
om markens eller grundvattnets tillstånd till
följd av verksamheten avviker avsevärt från
det ursprungliga tillståndet. Åtgärdernas tekniska genomförbarhet får då beaktas. Föreläggandena kan avse t.ex. att bortskaffa, minska,
hindra spridningen av eller kontrollera förorenande ämnen och att ta vara på marksubstanser. Beslutet ska meddelas och information om
beslutet ska ges enligt vad som föreskrivs i 14 §.
Om det ursprungliga tillståndet inte har
utretts eller om området i sitt ursprungliga
tillstånd kan orsaka olägenhet för hälsan eller
miljön ska graden av förorening utredas och
det förorenade området saneras enligt vad som
föreskrivs i 5 §.
Myndigheten ska på sin webbplats informera
om de åtgärder som industriutsläppsdirektivanläggningen vidtagit i fråga om mark och
grundvatten när verksamheten avslutades.
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26o §
Regelbunden tillsyn vid industriutsläppsdirektivanläggningar
Tillsynsmyndigheten ska för den regelbundna tillsynen av industriutsläppsdirektivanläggningar enligt denna lag göra upp en plan
för sitt område (tillsynsplan). Tillsynsplanen
ska innehålla uppgifter om områdets miljöförhållanden, om verksamheter som medför
risk för förorening och om tillgängliga resurser
och metoder för tillsyn. Planen ska innehålla
en beskrivning av grunderna för ordnandet
av tillsynen och för riskbedömningen samt en
beskrivning av samarbetet mellan de myndigheter som svarar för tillsynen. Tillsynsplanen
ska ses över regelbundet.
Tillsynsmyndigheten ska genom periodiska
inspektioner regelbundet övervaka tillståndspliktiga industriutsläppsdirektivanläggningar. Den periodiska inspektionen av industriutsläppsdirektivanläggningar ska beroende på
verksamhetens risknivå utföras med minst ett
och högst tre års mellanrum. Vid en sådan
anläggning ska det inom sex månader göras en
extra inspektion om det vid tillsynen konstateras ett allvarligt fall av bristande efterlevnad
av krav som ställts på anläggningen i denna
lag eller krav som föreskrivits eller meddelats
med stöd av den.
Tillsynsmyndigheten ska utarbeta ett program som gäller periodiska inspektioner och annan regelbunden tillsyn över tillståndspliktiga
industriutsläppsdirektivanläggningar (tillsynsprogram). Tillsynsprogrammet ska innehålla
uppgifter om de objekt som tillsynen gäller och
om de regelbundna tillsynsåtgärder som vidtas
i fråga om dem. Tillsynsprogrammet ska hållas
uppdaterat.
Närmare bestämmelser om utarbetandet av
tillsynsplanen och tillsynsprogrammet och om
innehållet i dem, om periodiska inspektioner,
om bedömning av miljörisker samt om genomförandet av annan regelbunden tillsyn och om
informationen i samband med den får utfärdas
genom landskapsförordning.
26p §
Inspektion vid olyckor, olägenheter och överträdelser vid industriutsläppsdirektivanläggningar
Om det på grund av en olycka, en anmälan om
olägenhet, bristande efterlevnad av tillståndet
eller av någon annan orsak ﬁnns skäl att anta
att verksamheten medför olägenhet för människors hälsa eller någon betydande annan i
3 § 3 mom. avsedd följd eller risk för sådan, ska
tillsynsmyndigheten inspektera verksamheten
eller utreda saken på något annat ändamåls-
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enligt sätt. Om ett tillståndsärende som gäller
verksamheten samtidigt är anhängigt ska inspektionen eller utredningen i den mån det är
möjligt göras innan tillståndsärendet avgörs.
28b §
Inspektioner
-----------------------------------Närmare bestämmelser om utförande av inspektion, om inspektionsrapporternas innehåll
och om delgivning får utfärdas genom landskapsförordning.
35 §
Miljöförstöring
-----------------------------------För miljöförstöring döms även den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet framställer,
överlåter, transporterar, använder, behandlar
eller förvarar ett ämne, ett preparat, en blandning, en produkt eller ett föremål eller använder en anordning i strid med
-----------------------------------e) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 om exportförbud för
metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker
förvaring av metalliskt kvicksilver, nedan förordningen om exportförbud för kvicksilver.
39 §
Brott mot landskapslagen om miljöskydd
-----------------------------------Den som på annat än ovan i detta kapitel
nämnt sätt uppsåtligen eller av oaktsamhet
-----------------------------------d) bryter mot förbudet i 5 § 1 mom. eller
mot en landskapsförordning som utfärdats med
stöd av denna lag eller den lagstiftning som
nämns i 10 §,
e) åsidosätter skyldigheten att lämna uppgifter enligt artikel 6 i förordningen om exportförbud för kvicksilver
ska dömas till böter för brott mot landskapslagen om miljöskydd om strängare straff för gärningen inte bestäms på något annat ställe i lag.
53k §
Särskilda bestämmelser om kvicksilver
Vid behandlingen av tillstånds- och anmälningsärenden enligt denna lag ska bestämmelserna i artiklarna 2, 3.1, 4.1, 4.2 och 6 i
förordningen om exportförbud för kvicksilver
iakttas.
Vid tillsynen över att artiklarna 2, 3.1, 4.1
och 6 i förordningen om exportförbud för kvicksilver följs, iakttas vad som föreskrivs om tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt
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bestämmelser som utfärdats och villkor och
förelägganden som meddelats med stöd av den.
53l §
Sammanställande av uppgifter om utsläpp
Landskapsregeringen ska vid behov sammanställa uppgifter om utsläpp och prognoser
om utsläpp som påverkar miljön negativt. Vad

som ska sammanställas kan beslutas närmare i landskapsförordning utgående från krav
i EU-bestämmelser. I landskapsförordningen
kan beslutas att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska sammanställa vissa uppgifter.
___________
Denna lag träder i kraft den 16 mars 2015.
___________

Mariehamn den 23 februari 2015

CAMILLA GUNELL
lantråd

W i l l e Va l v e
föredragande minister
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