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Miljövårdsmyndighetens tillsynsprogram 2017 

1. Inledning 
 

Den kommunala miljövårdsmyndigheten ska utarbeta ett tillsynsprogram som gäller 

periodiska inspektioner och annan regelbunden tillsyn över tillståndspliktiga och 

registreringspliktiga verksamheter. 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. (168 § i miljöskyddslagen 

527/2014.) 

Närmare bestämmelser om innehållet i tillsynsprogrammet finns angivna i statsrådets 

förordning om miljöskydd (713/2014 30 §). Enligt förordningen ska 

tillsynsprogrammet innehålla 

1) en plan över de periodiska kontroller över olika typer  av  tillståndspliktiga  och 

registreringspliktiga verksamheter som ska genomföras under 

programperioden 

2) uppgifter om andra än i 1 punkten avsedda åtgärder inom den regelbundna 

tillsynen 

3) en beskrivning av hur målen i tillsynsprogrammet för den föregående perioden 

uppnåtts. 

Enligt 28 § i miljöskyddsförordningen ska tillsynsplanen innehålla en beskrivning av 

förfarandet för att utarbeta tillsynsprogrammet. Byggnads- och miljönämnden 

fastställde tillsynsplanen genom sitt beslut 29.12.2015 § 89. 

 

2. Tillsyn över miljötillståndspliktiga och registreringspliktiga anläggningar 

Antalet miljötillståndspliktiga och registreringspliktiga anläggningar som den 

kommunala miljövårdsmyndigheten ska ha tillsyn över var sammanlagt 86 st. (Lovisa 

62, Lappträsk 24) 1.1.2017.  

Tillsynen över anläggningarna sker utifrån den riskbedömning som utarbetats för 

respektive anläggning. På basis av riskbedömningen är anläggningarna indelade i tre 

tillsynsklasser. År 2017 kommer tillsynen över miljötillståndspliktiga och 

registreringspliktiga anläggningar att fokusera på att utföra periodiska inspektioner 

och på att granska årsrapporter och kontrollresultat. 

Tabell 1. Regelbunden tillsyn över tillståndspliktiga och registreringspliktiga 

anläggningar 2017 

 Lovisa Lappträsk Sammanlagt 

Periodiska inspektioner 15 3 18 

Årsrapporter och 
kontrollresultat 

32 2 36 
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Miljövårdsenheten deltar även i tillsyn över de anläggningar för vilka tillsynsansvaret 

ligger hos närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen). I Lovisa finns 

det 29 st. och i Lappträsk 16 st. anläggningar för vilka tillsynsansvaret ligger hos 

NTM-centralen. 

 

3. Tillsyn enligt marktäktslagen 

Tillsyn enligt marktäktslagen består av periodiska inspektioner och av granskning av 

årsrapporter och kontrollresultat. Tillståndspliktiga marktäktsområden inspekteras 

årligen. 

Tabell 2. Inspektioner av tillsynsobjekt i enlighet med marktäktslagen år 2017 

 Lovisa Lappträsk Sammanlagt 

Periodiska inspektioner 19 3 22 

Årsrapporter och 
kontrollresultat 

19 3 22 

 

4. Regelbunden tillsyn enligt avfallslagen 

Inspektion och kartläggning av verksamheter där det uppkommer farligt avfall 

fortsätter i form av tillsyn av projektkaraktär. År 2017 inspekteras i Lovisa och 

Lappträsk cirka 10 sådana aktörer som avses i 124 § i avfallslagen (646/2011). 

 

5. Övrig tillsyn 

Tillsyn av projektkaraktär förrättas i de riskobjekt både i Lovisa och i Lappträsk som 

anges i skyddsplanerna för grundvattenområden. En del av objekten är sådana 

aktörer som avses i avfallslagen och de inspekteras i enlighet med avfallslagen och 

en del inspekteras i enlighet med marktäktslagen. 

Registerföringen av småbåtshamnarna i Lovisa i miljövårdens datasystem fortsätter, 

och objekten inspekteras vid behov innan planerna för avfallshantering godkänns och 

registreras. 

Objekt enligt vattenlagen inspekteras vid behov och i den mån det är möjligt i 

samarbete med NTM-centralen. 

 

6. Utvärdering av utfallet för tillsynen 

Tillsyn enligt tillsynsprogrammet 2016 har för de tillståndspliktiga anläggningarnas 

och marktäktsområdenas del i huvudsak genomförts. I sådana marktäktsobjekt där 

täktverksamheten ännu inte inletts eller det inte har funnits täktverksamhet under 

2016 har man inte utfört en sådan periodisk inspektion där verksamhetsutövaren varit 

närvarande. 
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Tillsammans med NTM-centralen i Nyland gjordes sex gemensamma 

inspektionsbesök till tillståndspliktiga objekt. 

Nio aktörer enligt 124 § i avfallslagen inspekterades. En del av verksamheterna utgör 

riskobjekt på grundvattenområdet. 

Småbåtshamnarna inspekterades inte under 2016 medan kartläggningsarbetet ännu 

inte slutförts. 

Tillsyn enligt vattenlagen förrättades i samarbete med NTM-centralen, sammanlagt 

12 objekt har inspekterats.  

Genomförandet av tillsynen 2016 bedöms närmare i tillsynsberättelsen.  


