
 
   

6011 instr. / 11.2014    

Tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar – ifyllnadsinstruktioner 
 

 

Anmälan gällande tillfälligt buller och skakningar kan göras med miljöförvaltningens blankett 6011 (se 

www.miljo.fi/tillstand → Anmälningar enligt miljöskyddslagen) eller så kan den formuleras fritt enligt vad 

som har bestämts i miljöskyddslagen (MSL 527/2014) och miljöskyddsförordningen (MSF 713/2014) an-

gående anmälan om buller och skakningar. 

 

Anmälningsskyldig är verksamhetsutövare som förorsakar fara för förorening av miljön eller den vars 

verksamhet huvudsakligen förorsakar buller och skakningar. Till myndigheten anmäls kontaktuppgifter/ 

kontaktperson i Finland. 

 

Anmälan görs om åtgärd eller händelse som förorsakar tillfälligt buller och skakningar, t.ex. byggande, 

konserter, motorsportevenemang och jordtransport om det finns orsak att anta att bullret eller skakningar-

na är speciellt störande. Med en anmälan kan flera händelser anmälas på samma gång, t.ex. konserter. 

 

Anmälan bör göras i god tid före verksamheten eller åtgärden som förorsakar buller inleds eller vidtas, 

likväl senast 30 dygn före förorsakande av speciellt störande buller och skakningar. Kommunerna kan 

utfärda lokala från den föreskrivna tiden avvikande föreskrifter. 

 

Anmälan behöver inte göras om verksamhet som förutsätter miljötillstånd eller om verksamhet i anslut-

ning till privata hushåll. 

 

Anmälan behöver inte göras om försvarsmaktens verksamheter eller om sådan tillfällig verksamhet som 

enligt de kommunala miljöskyddsföreskrifterna inte förutsätter anmälan. 

 

Anmälan görs till behörig myndighet (MSL 118 §). Anmälan angående tillfälligt buller och skakningar 

behandlas av: 

 kommunens miljöskyddsmyndighet; 

 närings-, trafik- och miljöcentralen, om projektet utförs på flera kommuners område; 

 den närings-, trafik- och miljöcentralen, på vars område verksamheten huvudsakligen sker, om 

projektet utförs på flera närings-, trafik- och miljöcentralers område; 

 

Ur anmälan bör till tillämpliga delar framgå information enligt MSF 24 §. En karta över spridningen av 

bullret och skakningarna bör alltid uppvisas samt adresserna till de grannar som skall informeras om an-

sökan.  

 

Platsen för verksamheten skall alltid specifieras tillräckligt noggrant, t.ex. för ett rally eller annan dylik 

händelse skall ruttbeskrivningar märkas ut på kartan. 

 

Innan anmälan inlämnas kan anmälaren underskriva den. Anmälan behöver inte underskrivas, om hand-

lingen innehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns anledning att betvivla handlingens autentici-

tet och integritet. 

 

För behandlingen av anmälan uppbärs avgift. 

 

I oklara fall är det bra att kontakta kommunens miljöskyddsmyndighet eller närings-, trafik- och miljöcen-

tralen i god tid före verksamheten eller åtgärden inleds eller vidtas. 

 

http://www.miljo.fi/tillstand

