Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av
avfallslagen
Diarienummer för begäran om utlåtande

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning, bakgrund, mål

Inledning
Miljöministeriet begär utlåtanden om ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med
förslag till lag om ändring av avfallslagen. I propositionen föreslås det preciseringar i
avfallslagen i de föreskrivna förutsättningarna för kommunens skyldighet att ordna
avfallshantering i andra hand och därtill anknytande förfaranden. I propositionen föreskrivs
det om en dataplattform för avfall och biprodukter som ska användas för konstaterande av
bristande utbud av andra tjänster och om dataplattformens användning samt om lämnandet
av uppgifter till dataplattformen. Dessutom görs det preciseringar i de allmänna principerna
om fastställandet av den avfallsavgift som tas ut för den tjänst som ordnas med stöd av
kommunens avfallshanteringsskyldighet i andra hand. I propositionen föreslås dessutom att
behövliga ändringar görs i bokföringsskyldigheterna för kommunen och kommunens
avfallshanteringsbolag, för att det ska vara möjligt att följa med att bestämmelserna om
gränsen för försäljning till utomstående för anknutna enheter inom kommunens
avfallshantering iakttas.
Bakgrund
Propositionen är den andra fasen i den tvåfasiga reformen av avfallslagen. I sitt uttalande om
den första fasen förutsatte riksdagen att miljöministeriet i brådskande ordning förbereder en
regeringsproposition om en elektronisk marknadsplats för avfall och biprodukter (RSv
42/2018 rd – RP 195/2017 rd).

Målsättningar
Propositionens mål är att öka transparensen i den kommunala avfallshanteringsskyldigheten i
andra hand och i utvärderingen av bristande utbud av andra tjänster i anknytning till den samt
att främja marknaderna för avfallshantering och för återvinning samt företagsverksamhet i
avfallsbranschen.
Bilagor:
Luonnos hallituksen esitykseksi (fi)
Propositionens huvudsakliga innehåll och förslag till paragrafer (sv)
Tidsplan, svarsanvisningar, beredare
Tidsplan
Utlåtandena ska lämnas in senast 24.8.2018.
Svarsanvisningar
Vänligen lämna in ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som
publicerats i tjänsten utlåtande.fi.

För att underlätta behandlingen av svaren ber miljöministeriet att utlåtandet delas in enligt
de mellanrubriker som finns i denna begäran om utlåtande.

Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller per post. För att kunna lämna ett
utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare
anvisningar om tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.
Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Även andra instanser än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande.

OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

Beredare
Ytterligare uppgifter om ärendet fås av Ella Särkkä, regeringssekreterare, tfn 0295 250 308
(30.7-24.8), Jenni Lehtonen, expert, tfn 0295 250 066 (23.7-24.8) och Riitta Levinen, miljöråd,
tfn 0295 250 162 (9.-24.8). E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)ym.fi

Sändlista
Se separat lista
Ämnesord
avfallshantering, cirkulär ekonomi, återvinning, digitalisering
Begäran om utlåtande
1. Allmän motivering


Här kan ni skriva era kommentarer om propositionens allmänna motivering.

2. Konsekvenser


Här kan ni skriva era kommentarer om propositionens konsekvenser.

3. Förslag till paragrafer med motiveringar


33 § Kommunal avfallshanteringstjänst i andra hand



44 § Bokföring över avfallshanteringstjänster samt transportörens skyldighet att lämna
uppgifter



78 § Kommunal avfallsavgift



143 a § Dataplattformen för avfall och biprodukter



143 b § Rätt att få uppgifter ur dataplattformen för avfall och biprodukter



Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

4. Övriga kommentarer


Här kan ni skriva era övriga kommentarer om propositionen.

