1

Miljövårdsmyndighetens tillsynsprogram 2019
1. Inledning
Den kommunala miljövårdsmyndigheten ska utarbeta ett tillsynsprogram som gäller
periodiska inspektioner och annan regelbunden tillsyn över tillståndspliktiga,
anmälningspliktiga 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 (30 §, 713/2014 ). Enligt förordningen ska
tillsynsprogrammet innehålla
1) en plan över de periodiska kontroller över olika typer av tillståndspliktiga,
anmälningspliktiga 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 i Lovisa
stad fastställde tillsynsplanen för åren 2017–2021 genom sitt beslut 29.6.2017 § 46
och uppdateringen av tillsynsplanen genom sitt beslut 6.9.2018 § 64.

2. Tillsyn över miljötillståndspliktiga, anmälningspliktiga och registreringspliktiga
anläggningar
Antalet miljötillståndspliktiga, anmälningspliktiga och registreringspliktiga anläggningar
som omfattas av regelbunden tillsyn uppgick 1.1.2019 sammanlagt till 85 (Lovisa 61,
Lappträsk 24, lagakraftvunna beslut).
Tillsynen över anläggningarna sker utifrån den riskbedömning som utarbetats för
respektive anläggning. På basis av riskbedömningen är anläggningarna indelade i tre
tillsynsklasser. År 2019 kommer tillsynen över miljötillstånd och registrerade
anläggningar att fokusera på att utföra periodiska inspektioner. Dessutom granskas de
årsrapporter och kontrollresultat som anläggningarna lämnat in.

Tabell 1. Regelbunden tillsyn över
registreringspliktiga anläggningar 2019

Periodiska inspektioner

tillståndspliktiga,

Lovisa
24

anmälningspliktiga

Lappträsk
5

och

Sammanlagt
29

2
Årsrapporter och kontrollresultat

32

3

35

Miljövårdsenheten deltar även i den mån resurserna tillåter i tillsyn över de
anläggningar för vilka tillsynsansvaret ligger hos Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Nyland (NTM-centralen). I Lovisa finns det 27 och i Lappträsk 16 anläggningar för vilka
tillsynsansvaret ligger hos NTM-centralen.

3. Tillsyn enligt marktäktslagen och över gemensamma tillstånd
Det finns sammanlagt 22 gällande marktäktstillstånd. Dessutom genomförs tillsyn över
två gemensamma tillstånd som innefattar avgöranden om marktäktstillstånd och
miljötillstånd. Tillsyn enligt marktäktslagen består av periodiska inspektioner och av
granskning av årsrapporter och kontrollresultat. Tillståndspliktiga marktäktsområden
inspekteras årligen.
Inom ramen för resurserna kartlägger man och genomför tillsyn över täktområden för
husbehov.

Tabell 2. Inspektioner av tillsynsobjekt i enlighet med marktäktslagen 2019

Periodiska inspektioner
Årsrapporter och kontrollresultat

Lovisa
24
19

Lappträsk
2
2

Sammanlagt
26
21

4. Regelbunden tillsyn enligt avfallslagen
Regelbunden tillsyn enligt avfallslagen omfattar verksamhet som producerar farligt
avfall, verksamheter som kräver registrering och internationella flyttningar av avfall.
Inspektion och kartläggning av verksamheter där det uppkommer farligt avfall
fortsätter. År 2019 inspekteras i Lovisa och Lappträsk sammanlagt 10 sådana aktörer
som avses i 124 § i avfallslagen (646/2011).

5. Tillsyn enligt vattenlagen
Objekt enligt vattenlagen inspekteras vid behov och i den mån det är möjligt i
samarbete med NTM-centralen.

6. Övrig planmässig tillsyn
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Kartläggningen av avloppssystemen för fastigheter belägna på grundvattenområden
eller på strandområden fortsätter under år 2019. Dessa fastigheters avloppssystem
måste uppfylla lagstiftningens krav senast 31.10.2019.

7. Utvärdering av utfallet för tillsynen
Tillsyn enligt tillsynsprogrammet 2018 har för de tillstånds- och registreringspliktiga
anläggningarnas del genomförts. Alla planerade inspektioner i anknytning till marktäkt
har inte gjorts i och med att alla marktäktsområden inte haft täktverksamhet under
2018. Man har inte kunnat anvisa tillräckligt med personresurser för övrig tillsyn så att
målen i tillsynplanen och –programmet skulle ha uppfyllts till alla delar.
Tillsammans med NTM-centralen i Nyland
inspektionsbesök till tillståndspliktiga objekt.

gjordes

fem

gemensamma

Aderton aktörer enligt 124 § i avfallslagen inspekterades under 2018. En del av
verksamheterna utgör riskobjekt på grundvattenområden.
Av de registreringspliktiga småbåtshamnarna inspekterades en under 2018.
Tillsyn enligt vattenlagen förrättades i samarbete med NTM-centralen. Ett objekt
inspekterades tillsammans med NTM-centralen.
Genomförandet av tillsynen 2018 bedöms närmare i miljövårdsmyndighetens
tillsynsberättelse.

