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KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
1 § MÅL 
 
1.1 Syftet med miljöskyddsföreskrifterna är att med beaktande av de lokala förhållandena 

i kommunen 
- förebygga och hindra förorening av miljön 
- förebygga uppkomst och skadeverkningar av avfall 
- bevara en hälsosam, trivsam, samt ekologiskt hållbar och mångsidig miljö 
- främja en hållbar utveckling 

 
2 § UTFÄRDANDE OCH TILLSYN AV MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTERNA 
 
2.1 Fullmäktige i Kimitoöns kommun har utfärdat miljöskyddsföreskrifterna med stöd av 

19 § miljöskyddslagen (86/2000). 
 
2.2 Tillsynen över att miljöskyddsföreskrifterna efterföljs ankommer enligt 21 § 

miljöskyddslagen på den kommunala miljövårdsmyndigheten, som i Kimitoöns 
kommun är bygg- och miljötillsynsnämnden. 

 
2.3 Den kommunala miljövårdsmyndigheten kan delegera behörighet enligt dessa 

föreskrifter till en underlydande tjänsteinnehavare så som föreskrivs i 7 § lagen om 
kommunernas miljövårdsförvaltning (64/1986). 

 
2.4 Den kommunala miljövårdsmyndigheten kan i enstaka fall bevilja undantag från 

miljöskyddsföreskrifterna av särskilda skäl. 
 
2.5 Den kommunala miljövårdsmyndigheten kan utfärda anvisningar för att precisera 

enskilda föreskrifter. 
 
3 § TILLÄMPNING AV MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTERNA OCH FÖRHÅLLANDET TILL 

ANDRA BESTÄMMELSER 
 
3.1 Miljöskyddsföreskrifterna gäller inom hela kommunen, såvida annat inte bestäms i en 

enskild föreskrift. 
 
3.2 Miljöskyddsföreskrifterna gäller inte verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

miljöskyddslagen (86/2000), verksamhet enligt 30 § 3 mom., 62 § eller 78 § 2 mom. 
miljöskyddslagen, eller sådan verksamhet om vars miljöskyddskrav föreskrivs genom 
förordning av statsrådet och som skall registreras i datasystemet i enlighet med 65 § 
1 eller 2 mom. miljöskyddslagen. Miljöskyddsföreskrifterna gäller inte heller 
försvarsmaktens verksamhet. 

 
3.3 Om en bestämmelse i miljöskyddsföreskrifterna står i strid med grundlagen eller 

någon annan lag, får bestämmelsen i enlighet med 107 § Finlands grundlag 
(731/1999) inte tillämpas. 

 
3.4 Miljöskyddsföreskrifterna tillämpas parallellt med övriga kommunala bestämmelser. 

Om det har bestämts om motsvarande sak i en annan kommunal bestämmelse skall 
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miljöskyddsföreskriften alltid följas om det leder till ett bättre resultat eller en bättre 
nivå i fråga om miljöskyddet. 

 
3.5 Kommunens övriga myndigheter skall vid avgörandet av ett tillståndsärende och vid 

fattandet av andra myndighetsbeslut beakta vad som bestäms i dessa föreskrifter. 
 
4 § DEFINITIONER 
 
 I dessa miljöskyddsföreskrifter avses med  
 

Grundvattenområde grundvattenområden som klassificerats som viktiga för 
vattenförsörjningen (klass I) eller som lämpar sig för vattenanskaffning (klass II) 
(kartbilagor 1) 

 
 Dragsfjärdens tillrinningsområde det område kring sjön Dragsfjärden som samlar 

nederbörd till sjön enligt kartbilaga 2 
 
 Strandområde områden kring vattendrag som sträcker sig 200 m från strandlinjen vid 

medelvattenstånd 
 
 Vattendrag vattenområde enligt definitionen i 1 kap. 1 - 2 § vattenlagen (264/1961) 
 
 Tätbebyggt område centrumområden, områden med detaljplan eller områden i behov 

av planering 
 
 Rekreationsområde områden som utmärkts som fritidsbostads-, rekreations- eller 

campingområde i general- och detaljplanerna samt naturskyddsområden 
 
 Strängare krav på behandling av hushållsavloppsvatten den belastning som 

avloppsvattnet utgör i miljön skall i fråga om organisk materia (BSF7) minskas med 
minst 90 procent, med totalt fosfor med minst 85 procent och med totalt kväve med 
minst 40 procent jämfört med belastningen från obehandlat avloppsvatten 

 
 Minimikrav på behandling av hushållsavloppsvatten den belastning som 

avloppsvattnet utgör i miljön skall i fråga om organisk materia (BSF7) minskas med 
minst 80 procent, med totalt fosfor med minst 70 procent och med totalt kväve med 
minst 30 procent jämfört med belastningen från obehandlat avloppsvatten 

 
 Gråvatten vatten som uppkommer i samband med bad, disk och tvätt, och som inte 

innehåller urin eller lakvatten från en torrtoalett 
 
 Torrtoalett en toalett som inte använder vatten för att transportera avföring eller urin 
 
KAPITEL 2 BESTÄMMELSER OM VATTENSKYDD 
 
5 § BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN PÅ ETT VATTENTJÄNSTVERKS 

VERKSAMHETSOMRÅDE (MED AVLOPPSNÄT) 
 
5.1 En fastighet belägen på ett vattentjänstverks verksamhetsområde skall enligt 10 § 

lagen om vattentjänster (119/2001) anslutas till verkets avloppsnät. Den kommunala 
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miljövårdsmyndigheten kan av särskilda skäl bevilja befrielse från 
anslutningsskyldigheten på de grunder som bestäms i lagens 11 §. 

 
5.2 En fastighet som beviljats befrielse från anslutningsskyldigheten skall för 

behandlingen av hushållsavloppsvattnet uppfylla de strängare kraven enligt 4 §, 
såvida det inte är fråga om små mängder gråvatten som i enlighet med 27 b § 
miljöskyddslagen (86/2000) orenat får avledas i marken om det inte medför risk för 
förorening av miljön. 

 
5.3 Till avloppsnätet får inte ledas främmande ämnen, såsom problemavfall, oljor, fetter 

och fast avfall som stör avloppsnätets och reningsverkets funktion. Enligt 3 § 
miljöskyddsförordningen (169/2000) krävs miljötillstånd för utsläpp i vatten eller ett 
vattentjänstverks avloppsnät av sådana ämnen som nämns i förordningens bilaga 1. 

 
5.4 Avloppsvatten från företags- och industrifastigheter som behandlar oljor, bränslen, 

lösningsmedel eller fetter skall förbehandlas i ändamålsenliga sand-, olje- eller 
fettavskiljare innan det leds till avloppsnätet. Nya avskiljare som tas i bruk skall vara 
utrustade med larmanordning som signalerar om tömningsbehov. 
Fastighetsinnehavaren skall ombesörja att avskiljarna fungerar, granskas minst en 
gång om året och töms vid behov. Problemavfall (ytlagret i oljeavskiljaren) skall 
levereras till sakenlig avfallsbehandling. Uppgifter om när avskiljarna har granskats 
och tömts skall bokföras. Uppgifterna skall på begäran företes tillsynsmyndigheterna. 

 
6 § BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN UTANFÖR VATTENTJÄNSTVERKENS 

VERKSAMHETSOMRÅDEN 
 
6.1 Vid planering, byggande, drift och underhåll av avloppssystem skall iakttas, förutom 

vad som bestäms i dessa miljöskyddsföreskrifter, även vad som bestäms i 
avfallslagen (1072/1993), hälsoskyddslagen (763/1994), markanvändnings- och 
bygglagen (132/1999), miljöskyddslagen (86/2000), vattenlagen (264/1961), 
hälsoskyddsförordningen (1280/1994), statsrådets förordning om behandling av 
hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011), kommunens 
byggnadsordning, samt gällande planbestämmelser för området. 

 
6.2 Inom Dragsfjärdens tillrinningsområde skall gällande avloppsvattenbehandlingen 

därtill iakttas vad som bestäms i bygg- och miljötillsynsnämndens beslut 30.3.2010 § 
31 så länge som sjön utgör kommunens reservvattentäkt. 

 
För fastigheter utanför vattentjänstverkets verksamhetsområde inom sjön Dragsfjärdens 
tillrinningsområde godkänns utöver sluten tank övriga system för behandling av avloppsvatten 
som nämns i bilaga 1 till statsrådets förordning (542/2003), såvida systemet uppfyller 
reningskraven i förordningens 4 §. Det behandlade avloppsvattnet får inte avledas via utlopp 
till Dragsfjärden eller till ett utfallsdike som mynnar ut i Dragsfjärden. Det behandlade 
avloppsvattnet skall infiltreras i marken minst 200 m från Dragsfjärdens strandlinje med 
beaktande av det faktiska avståndet, minst 30 m från ett utfallsdike och minst 10 m från ett 
dike. Bad-, disk- och tvättvatten (gråvatten) som behandlats i en reningsanläggning får 
infiltreras i marken minst 30 m från Dragsfjärdens strandlinje och minst 10 m från ett dike. 
Små mängder gråvatten (s.k. buret vatten) får enligt 103 § miljöskyddslagen (86/2000) orenat 
infiltreras i marken om det inte medför risk för förorening av miljön, i annat fall skall vattnet 
renas innan det avleds i terrängen. I enskilda och välmotiverade fall kan bygg- och 
miljötillsynsenhetens tjänstemän godkänna mindre avvikelser från ovan nämnda avstånd. 
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6.3 På grundvattenområden skall avloppsvatten från vattenklosetter ledas till sluten tank 
eller ledas utanför grundvattenområdet efter att det har behandlats eller för 
behandling. Gråvatten kan efter behandling i t.ex. en tätbottnad markbädd avledas till 
ett dike om det inte medför risk för förorening av grundvattnet. Direkt infiltrering av 
behandlat gråvatten, t.ex. i en infiltrationsbädd eller i ett stenöga, är inte tillåtet. Små 
mängder gråvatten, s.k. buret vatten, får orenat avledas i marken om det inte medför 
risk för förorening av grundvattnet. 

 
6.4 Den kommunala miljövårdsmyndigheten kan i enskilda fall eller på ett visst område 

förbjuda installering av vattenklosetter av miljövårdsmässiga skäl. Det är förbjudet att 
installera vattenklosett på en fastighet ifall det inte är möjligt att regelbundet sköta 
slamtömningen. 

 
6.5 På strandområden och tätbebyggda områden skall de strängare kraven enligt 4 § 

uppfyllas vid behandlingen av en fastighets hushållsavloppsvatten, medan på övriga 
områden skall minimikraven enligt 4 § uppfyllas, såvida det inte är fråga om små 
mängder gråvatten som i enlighet med 27 b § miljöskyddslagen (86/2000) orenat får 
avledas i marken om det inte medför risk för förorening av miljön. 

 
 I bostadsfastigheter utan vattenklosett är mängden avloppsvatten i allmänhet liten då den 

årliga användningen i form av boendedygn är liten och hushållsvattnet bärs in eller leds in 
med hjälp av en jämförbar tillfällig vattenledning, eller om fastigheten på annat sätt är 
anspråkslöst utrustad i fråga om vattenanvändningen. Om det finns t.ex. en trycksatt 
varmvattenberedare, vattenklosett, dusch, badkar, tvättmaskin, diskmaskin eller motsvarande, 
kan mängden avloppsvatten däremot inte anses vara liten. 

 
6.6 Vid anläggande av ett nytt system för behandling av avloppsvatten skall de 

riktgivande skyddsavstånden i bilaga 3 i regel följas. Gamla system för behandling av 
avloppsvatten som tas ur bruk skall tömmas och därefter avlägsnas ur marken och 
föras till återanvändning, återvinning eller sakenlig avfallshantering. Ur bruk tagna 
slambrunnar av betong kan efter tömning lämnas kvar i marken förutsatt att de fylls 
med marksubstans. 

 
6.7 Avloppsvatten från slutna tankar och slam som uppkommer vid behandlingen av 

avloppsvatten skall levereras till en godkänd mottagningsplats. Med beaktande av 
vad som bestäms i lagen om gödselfabrikat (539/2006) och statsrådets beslut om 
användning av slam från reningsverk inom jordbruket (282/1994) kan slam som 
uppkommer vid behandlingen av avloppsvatten på en jordbruksfastighet användas 
vid gödsling av egna åkrar. 

 
6.8 Torrtoaletter skall placeras och skötas så att de inte orsakar oskäligt besvär för 

grannar, sanitär olägenhet eller förorening av miljön. Utedass skall placeras minst 5 
m från fastighetsrån, minst 20 m från strandlinjen och helst åtminstone 50 m från 
närmaste hushållsvattenbrunn. Avföring, lakvatten och urin från torrtoaletter skall 
uppsamlas i vattentäta behållare. 

 
6.9 Fast avfall från en torrtoalett kan efterkomposteras på ett ändamålsenligt sätt på 

fastigheten med beaktande av minimiskyddsavstånden i punkt 6.8. Det är förbjudet 
att gräva ner avfallet i marken. Lakvatten och urin kan läggas till komposten i små 
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mängder eller användas för att gödsla t.ex. gräsmattan eller blomsterrabatten på 
fastigheten. 

 
7 § TVÄTT OCH UNDERHÅLL AV BÅTAR, FORDON, MASKINER OCH 

MOTSVARANDE ANORDNINGAR 
 
7.1 Det är förbjudet att leda tvättvatten från tvätt av båtar, fordon, maskiner och 

motsvarande anordningar orenat till vattendrag. Det är även förbjudet att tvätta båtar, 
fordon, maskiner och motsvarande anordningar på gatu- eller vägområden och andra 
allmänna områden. 

 
7.2 Vid yrkesmässig eller omfattande tvättverksamhet skall en för ändamålet avsedd 

tvättplats användas där tvättvattnet leds via sand- och oljeavskiljare till sakenlig 
behandling så att tvättvattnet inte förorenar miljön. 

 
7.3 Båtar, fordon, maskiner och motsvarande anordningar för privat bruk får tvättas på en 

bostadsfastighet om tvättvattnet kan ledas till fastighetens avloppsvattensystem eller 
infiltreras i marken så att det inte medför risk för förorening av miljön eller oskäligt 
besvär för grannar. Om lösningsmedelsbaserade tvättmedel används skall 
tvättvattnet ledas via en oljeavskiljare. 

 
7.4 På grundvattenområden är det förbjudet att använda lösningsmedelsbaserade 

tvättmedel om inte tvätten sker på en för ändamålet avsedd tvättplats och tvättvattnet 
leds via en oljeavskiljare till fastighetens avloppsvattensystem. Sporadisk tvätt av 
båtar, fordon, maskiner och motsvarande anordningar med tvättmedel utan 
lösningsmedel är tillåten på bostadsfastigheter om tvättvattnet inte medför risk för 
förorening av grundvattnet. 

 
7.5 Bottenfärg som avlägsnas från båtar skall samlas upp på ett underlag som hindrar att 

färgavfallet förorenar miljön eller hamnar i ett vattendrag. Vid slipning av båtar skall 
slipdammet förhindras att spridas i miljön. Färgavfallet och slipdammet skall föras till 
sakenlig avfallshantering. 

 
8 § TVÄTT AV MATTOR I VATTENDRAG 
 
8.1 Tvätt av mattor i sjöar, åar och bäckar är förbjudet. 
 
8.2 Rekommenderas att tvättning av mattor vid havsstränder sker på land och att 

tvättvattnet infiltreras i marken eller avleds till fastighetens avloppsvattensystem. 
Tallsåpa eller fosfatfria tvättmedel som är skonsamma för miljön skall användas. 

 
9 § MUDDRING OCH ANDRA VATTENBYGGNADSARBETEN SAMT AVLÄGSNANDE 

AV VATTENVÄXTER 
 
9.1 Vid muddring och andra vattenbyggnadsarbeten som utförs maskinellt skall en 

skriftlig anmälan göras till den kommunala miljövårdsmyndigheten eller närings-, 
trafik- och miljöcentralen minst en månad före den planerade åtgärden. 
Vattenområdets ägare eller delägarlaget för samfällt vattenområde skall likaså på 
förhand informeras om åtgärden. Åtgärder som berör Natura- eller andra 
naturskyddsområden skall anmälas direkt till närings-, trafik- och miljöcentralen. På 
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basen av förhandsanmälan ger tillsynsmyndigheten ett utlåtande över huruvida ett 
tillstånd av regionförvaltningsverket behövs för åtgärden. 

 
9.2 Muddring och andra vattenbyggnadsarbeten skall utföras så att sjöfåglarnas häckning 

och fiskarnas lektid inte störs, helst under tiden september-mars. 
 
9.3 Avlägsnande av vattenväxter skall göras så att sjöfåglarnas häckning inte störs. De 

skördade växterna skall komposteras på den egna fastigheten eller med 
markägarens tillstånd på annans mark eller behandlas på något annat sätt som inte 
medför skada för vattendrag eller miljön. 

 
9.4 Muddring och andra åtgärder som äventyrar att flador och glon på högst tio hektar, 

eller gölar och sjöar på högst en hektar, bevaras i naturtillstånd är enligt 15a § 
vattenlagen (264/1961) förbjudna. 

 
9.5 Muddring och andra vattenbyggnadsarbeten skall utföras så att vattenkvaliteten i 

närliggande vattentäkter eller hushållsvattenbrunnar inte äventyras.  
 
9.6 Muddring och andra vattenbyggnadsarbeten skall utföras så att olägenheter på 

närliggande badstränder är så små som möjligt. I närheten av allmänna badstränder 
utförs muddring och andra vattenbyggnadsarbeten utanför badsäsongen. 

 
10 § PLACERING AV SNÖTIPPAR 
 
10.1 En snötipp får inte placeras på ett grundvattenområde, ett vattenområde eller en 

allmän badstrand. Snö som innehåller smuts och skräp får inte utstjälpas i havet. 
 
10.2 En snötipp skall placeras så att smältvattnet inte medför risk för förorening av 

hushållsvattenbrunn eller vattendrag, ej heller skada på grannfastigheter eller oskäligt 
besvär för grannar. Ett område som använts som snötipp skall städas av snötippens 
innehavare eller ägaren av fastigheten när snön har smält. Med snötipp avses inte 
snö som skottats på hög på den egna fastigheten. 

 
KAPITEL 3 BESTÄMMELSER OM DJURHÅLLNING OCH GÖDSELHA NTERING 
 
11 § DJURSTALLAR, FÅLLOR OCH BETESMARKER 
 
11.1 Ett djurstall skall i regel vara utrustat med en gödselstad om det vid djurstallet 

uppkommer mera än 20 m3 stallgödsel per år frånsett den spillning som blir kvar på 
betesmarken under betesgång. 

 
11.2 Ett nytt djurstall får inte placeras närmare än 100 m från närmaste objekt som kan 

störas, såsom en grannfastighets bostads- eller fritidshus. För nya mindre djurstall (1 
– 5 djur) gäller ett minst 40 m skyddsavstånd. Avståndet till närmaste 
hushållsvattenbrunn och vattendrag skall i regel vara minst 50 m. 

 
11.3 Ett nytt djurstall får placeras på ett grundvattenområde endast om verksamheten inte 

medför risk för förorening av grundvattnet. Ett befintligt djurskydd på ett 
grundvattenområde får förnyas eller utvidgas endast om förorening av grundvattnet 
kan förebyggas. 
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11.4 En ny utomhusfålla eller rasthage för fler än 5 djur får inte placeras närmare än 100 m 
från närmaste objekt som kan störas, såsom en grannfastighets bostads- eller 
fritidshus. Avståndet till närmaste hushållsvattenbrunn och vattendrag skall vara minst 
30 - 50 m beroende på höjdförhållandena i terrängen och till närmaste utfallsdike 
minst 10 m. Gödseln skall regelbundet föras till gödselstaden. Markskiktet skall 
förnyas vid behov. 

 
11.5 Ett permanent utfodringsställe för djur på bete får inte placeras närmare än 50 m från 

en hushållsvattenbrunn eller ett vattendrag, ej heller närmare än 10 m från ett dike. 
 
11.6 Betesmarker för djur skall vara belägna minst 20 m från närmaste objekt som kan 

störas, såsom en grannfastighets bostads- eller fritidshus. Avståndet till närmaste 
hushållsvattenbrunn skall vara minst 30 - 50 m beroende på höjdförhållandena i 
terrängen. 

 
12 § LAGRING OCH SPRIDNING AV GÖDSEL OCH URIN 
 
12.1 En gödselstad för lagring av gödsel och urin skall vara så stor att den rymmer den 

stallgödsel som ansamlas under 12 månader frånsett den spillning som blir kvar på 
betesmarken under betesgång. Gödselstäder och gödselrännor skall vara vattentäta. 

 
12.2 En ny gödselstad får, med beaktande av storleken, inte placeras närmare än 50 - 100 

m från närmaste objekt som kan störas, såsom en grannfastighets bostads- eller 
fritidshus. 

 
12.3 Om det vid djurstallet uppkommer mindre än 20 m3 gödsel per år frånsett den 

spillning som blir kvar på betesmarken under betesgång, kan fast gödsel lagras på ett 
tätt underlag eller t.ex. i ett bytesflak. Avrinning skall förhindras genom övertäckning. 

 
12.4 Av arbetstekniska och hygieniska skäl kan fast gödsel lagras i täckta gödselstackar 

om omständigheterna så kräver. En gödselstack får inte anläggas på mark som 
översvämmas, på grundvattenområde, på tätbebyggt område eller mindre än 100 m 
från ett vattendrag, ett utfallsdike, en hushållsvattenbrunn eller en grannfastighets 
bostads- eller fritidshus, ej heller mindre än 5 m från ett dike. En gödselstack skall 
placeras mitt på ett jämnt åkeravsnitt eller nära övre renen på en svagt sluttande 
åker. En gödselstack skall täckas med en presenning eller ett minst 10 cm tjockt 
torvskikt eller annat motsvarande skikt för att minimera avrinning och avdunstning. I 
botten skall finnas ett minst 15 cm tjockt gyttje- eller torvskikt. 

 
12.5 Vid lagring av gödsel i stack skall en skriftlig anmälan göras till den kommunala 

miljövårdsmyndigheten minst en månad på förhand. 
 
12.6 Gödsel får inte spridas under tiden 15.10 - 15.4 eller om marken är snötäckt, frusen 

eller vattenmättad. Om marken är ofrusen och torr kan utspridningen påbörjas tidigast 
1.4 och pågå högst fram till 15.11. Ytgödsling av vall får inte ske efter 15.9. Vid 
spridning av gödsel på hösten skall gödseln omedelbart, senast inom ett dygn, myllas 
ned eller åkern plöjas. 

 
12.7 Gödsel får inte spridas närmare än 5 m från ett vattendrag eller närmare än 10 m om 

åkerns lutning överstiger 2 %. Ytgödsling med stallgödsel är alltid förbjuden om 
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åkerns genomsnittliga lutning överskrider 10 %. Beroende på höjdförhållanden i 
terrängen och jordarten skall en 30 - 100 m skyddszon till vilken stallgödsel inte tillförs 
lämnas kring hushållsvattenbrunnar och källor. 

 
12.8 På grundvattenområde är det förbjudet att sprida flytgödsel, urin, pressaft från 

ensilage, tvätt- och avloppsvatten, slam från reningsverk eller slamavskiljare, eller 
annat flytande gödselmedel. Spridning av fast gödsel på grundvattenområde är tillåtet 
högst i sådana mängder som grödans näringsbehov förutsätter och endast om det 
inte medför risk för förorening av grundvattnet. 

 
12.9 I övrigt skall iakttas vad som föreskrivs i statsrådets förordning om begränsning av 

utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket (931/2000). 
 
KAPITEL 4 BESTÄMMELSER OM LUFTVÅRD 
 
13 § FÖREBYGGANDE AV SKADLIGA EFFEKTER FRÅN RÖKGASER 
 
13.1 I fastigheters värmepannor och andra eldstäder är det inte tillåtet att bränna avfall, 

tryckimpregnerade eller ytbehandlade trävaror, faner, plast eller annat material som 
ger upphov till skadliga rökgasutsläpp. 

 
13.2 Förbränningsanordningarna skall användas, regleras och underhållas så att 

förbränningen inte medför skada för hälsan eller inverkar negativt på den allmänna 
trivseln. Utsläppshöjden för en byggnads rökgaser skall vara tillräckligt hög så att 
rökgaserna inte orsakar olägenhet för hälsan eller oskäligt besvär för grannar. 

 
13.3 På tätbebyggt område är det förbjudet att med öppen eld utomhus bränna halm, hö, 

kvistar, löv, ris och annat trädgårdsavfall som ryker kraftigt. 
 
13.4 Utanför tätbebyggt område får små mängder halm, hö, kvistar, löv, ris, vass och trä 

som inte tryckimpregnerats eller ytbehandlats sporadiskt brännas på öppen eld 
utomhus på den egna fastigheten om rökgaserna inte orsakar oskäligt besvär för 
grannar. 

 
14 § FÖREBYGGANDE AV DAMMSPRIDNING 
 
14.1 Spridning av damm från trafikleder, gårdsplaner och övriga områden skall 

förebyggas. Vid avlägsnande av sandningssand skall arbetsmetoder där det uppstår 
så lite spridning av damm som möjligt användas. Sporadisk sandblästring utomhus 
skall ordnas så att spridningen av damm begränsas. Regelbunden sandblästring 
utomhus är förbjuden utan miljötillstånd. 

 
KAPITEL 5 BESTÄMMELSER OM BULLERBEKÄMPNING 
 
15 § SKYLDIGHET ATT ANMÄLA OM TILLFÄLLIG VERKSAMHET SOM ORSAKAR 

SPECIELLT STÖRANDE BULLER ELLER SKAKNINGAR 
 
15.1 Om tillfälliga åtgärder eller händelser som orsakar speciellt störande buller eller 

skakningar skall verksamhetsutövaren i enlighet med 60 § miljöskyddslagen 
(86/2000) senast 30 dygn innan åtgärden vidtas eller verksamheten inleds göra en 
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skriftlig anmälan till den kommunala miljövårdsmyndigheten om inte annat bestäms 
nedan. Om ett projekt genomförs på flera kommuners område, skall anmälan göras 
till den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde bullret eller 
skakningarna huvudsakligen framträder. 

 
 En anmälan skall göras om åtminstone följande åtgärder eller händelser: 

a) tillfällig brytning och krossning av sten, där stenmaterial behandlas mindre än 50 
dagar i sin helhet 

b) sprängning, pålning, användning av slaghammare eller motsvarande arbeten 
som ger upphov till speciellt störande buller eller skakningar och som utförs 
under andra tider än vardagar måndag till fredag kl. 07 - 18, eller om arbetet 
varar längre än 10 arbetsdagar i sin helhet 

c) byggnads- och rivningsarbeten, reparationer eller underhåll som inte hänför sig 
till privata hushåll och som utförs under andra tider än vardagar måndag till 
fredag kl. 07 - 18, eller om arbetet varar längre än 20 arbetsdagar i sin helhet, om 
arbetet inkluderar arbetsmoment som orsakar speciellt störande buller 

d) utomhusevenemang och motorsporttävlingar, om dessa bedöms orsaka buller i 
bostads- eller rekreationsområden i närheten 

 
15.2 Den anmälan som avses i punkt 15.1 behöver inte göras om verksamhet som 

förutsätter miljötillstånd, om verksamhet i anslutning till privata hushåll eller om 
försvarsmaktens verksamhet. Normalt jord- och skogsbruksarbete är likaså 
undantaget från anmälningsskyldigheten. 

 
16 § ANVÄNDNING AV LJUDANLÄGGNINGAR 
 
16.1 En arrangör av offentliga tillställningar och andra tillfälliga evenemang skall se till att 

ljudanläggningarna placeras, riktas och ställs in så att användningen stör grannskapet 
så litet som möjligt. 

 
16.2 Användning av ljudanläggningar utomhus i samband med tillfälliga 1 - 3 dagars 

evenemang på torg, idrottsplaner eller motsvarande platser avsedda för allmänheten 
kl. 07 - 22 förutsätter inte en anmälan som avses i punkt 15.1. 

 
16.3 Användning av ljudanläggningar nattetid kl. 22 - 07, eller återkommande, minst 4 

gånger per år, användning av ljudanläggningar dagtid kl. 07 - 22, utomhus på samma 
plats i samband med offentliga tillställningar eller evenemang förutsätter en anmälan 
som avses i punkt 15.1. 

 
17 § SKYLDIGHET ATT INFORMERA OM VERKSAMHET SOM ORSAKAR SPECIELLT 

STÖRANDE BULLER ELLER SKAKNINGAR 
 
17.1 Om en anmälan enligt punkt 15.1 b - c eller 16.2 inte behöver göras, skall 

verksamhetsutövaren/arrangören trots allt minst en dag på förhand informera vård- 
och läroanstalter samt boende i närområdet om arbetets/evenemangets typ, tidpunkt, 
varaktighet, samt kontaktuppgifter till den person som ansvarar för 
arbetet/evenemanget. 
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KAPITEL 6 BESTÄMMELSER OM AVFALL OCH KEMIKALIER 
 
18 § AVFALLSHANTERING 
 
18.1 Hanteringen av avfall på en fastighet skall ordnas så att avfallshanteringen inte 

medför risk för förorening av miljön, sanitär olägenhet eller oskäligt besvär för 
grannar. 

 
18.2 Detaljerade föreskrifter om hur fastighetens avfallshantering skall ordnas ges i 

kommunens allmänna avfallshanteringsbestämmelser. 
 
19 § FÖRVARING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA FARLIGA KEMIKALIER 
 
19.1 Bränslen och andra farliga kemikalier, såsom oljor, målfärger, lösningsmedel och 

bekämpningsmedel, skall förvaras i enlighet med tillverkarnas anvisningar och på ett 
sådant sätt att det inte medför risk för hälsa eller förorening av miljön. 

 
19.2 Bränsle-, kemikalie- och oljecisterner ovan jord skall vara placerade på en gjuten 

betongplatta. Föreskriften gäller inte tillfällig placering av en flyttbar cistern som 
används för förvaring av bränsle för arbetsmaskiner i samband med t.ex. 
skogsavverkning och jordbyggnad. 

 
19.3 Ägaren eller innehavaren av en i användning varande underjordisk bränsle-, 

kemikalie- eller oljecistern skall låta besiktiga cisternen första gången inom 10 år efter 
att cisternen tagits i användning. Därefter skall cisternen besiktigas med 2-10 års 
mellanrum beroende på dess konditionsklass, förutsatt att cisternen fortfarande är 
användbar. Besiktningen skall utföras av en person som säkerhets- och 
kemikalieverket TUKES bedömt vara kompetent. Över besiktningen skall upprättas 
ett besiktningsprotokoll som skall sparas och på begäran företes för 
tillsynsmyndigheterna. Föreskriften gäller inte dubbelmantlade cisterner utrustade 
med ett läckagedetektorsystem eller enkelmantlade cisterner placerade i en tät 
skyddsbassäng eller skyddsbunker. 

 
19.4 Underjordiska bränsle-, kemikalie- eller oljecisterner som tas i användning efter att 

dessa miljöskyddsföreskrifter trätt i kraft skall vara dubbelmantlade och försedda med 
ett läckagedetektorsystem. 

 
19.5 På grundvattenområden skall befintliga underjordiska bränsle-, kemikalie- och 

oljecisterner ersättas av dubbelmantlade cisterner utrustade med ett 
läckagedetektorsystem senast 31.12.2019. Enkelmantlade cisterner ovan jord skall 
placeras i en tät vallbassäng som till volymen är sådan att den rymmer hela 
cisternens innehåll. 

 
19.6 En underjordisk bränsle-, kemikalie- eller oljecisterner som tagits ur bruk skall 

tömmas och rengöras, varefter cisternen skall avlägsnas ur marken. Den som utför 
tömningen och rengörningen skall ha den kompetens som uppgiften kräver. 
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KAPITEL 7 ÖVRIGA BESTÄMMELSER  
 
20 § LAGRING PÅ FASTIGHET 
 
20.1 På en fastighet får inte förvaras fordon, maskiner och motsvarande anordningar eller 

skrot så att lagringen medför risk för förorening av miljön eller hushållsvattenbrunnar, 
förfulning av landskapet, minskad allmän trivsel eller oskäligt besvär för grannar. 

 
21 § ALLMÄN SKYLDIGHET ATT LÄMNA UPPGIFTER 
 
21.1 En fastighetsägare eller fastighetsinnehavare, användare av ett område, 

verksamhetsutövare eller anordnare av en tillställning eller ett evenemang skall för 
tillsynen av dessa miljöskyddsföreskrifter på begäran lämna behövliga uppgifter till 
kommunens miljövårdsmyndighet eller till en underlydande tjänsteinnehavare. 

 
22 § PÅFÖLJDER VID ÖVERTRÄDELSER ELLER FÖRSUMMELSER AV 

MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTERNA 
 
22.1 Om påföljder och tvångsåtgärder vid överträdelser eller försummelser av 

miljöskyddsföreskrifterna föreskrivs i 13 kap. och 116 § miljöskyddslagen (86/2000). 
 
23 § ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 
 
23.1 Den första besiktning av underjordiska cisterner som avses i punkt 19.3 skall vara 

genomförd senast 31.12.2014 om cisternen är äldre än 10 år när dessa 
miljöskyddsföreskrifter träder i kraft. 

 
24 § IKRAFTTRÄDANDE 
 
24.1 Miljöskyddsföreskrifterna träder i kraft 23.1.2012. 
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