ANVISNING OM ANMÄLAN ENLIGT 62 § I MILJÖSKYDDSLAGEN OM
TILLVARATAGANDE OCH UTNYTTJANDE AV RIVNINGSAVFALL
Att göra anmälan
Avfallshanteringen på rivningsarbetsplatser och nybyggen övervakas av kommunens
miljömyndighet. Vid rivningsarbete av engångsnatur kan miljönämnden i kommunen, på grund av
den stora avfallsmängden och miljökonsekvenserna, kräva anmälan enligt 62 § i miljöskyddslagen.
Lojo stad förutsätter att rivningsarbetsplatser gör anmälan (miljöskyddslagen 62 §). Anmälan skall
göras om alla byggnader som rivs minst 30 dygn innan rivningsarbetena inleds, dvs. samtidigt som
rivningen anmäls till byggnadstillsynsbyrån. Genom anmälningsförfarandet försäkrar sig
miljövårdsmyndigheten om att målen i avfallslagen uppfylls vid rivningsarbetet på så sätt att
avfallet styrs till rätt behandling: återvinning, behandling av miljöfarligt avfall eller
avstjälpningsplats.
På basis av anmälan kan kommunen utfärda bestämmelser bl.a. om sortering vid källan på
arbetsplatsen, om uppsamling och lagring av avfall, om återvinning och om hantering av
miljöfarligt avfall. Den som gör anmälan kan också förpliktas att presentera kvittenser över att
avfallet mottagits på ändamålsenliga platser.
Att fylla i blanketten
Rivningsarbetet skall anmälas av den som har avfallet i sin besittning (markägaren,
uppdragsgivaren, huvud- eller underentreprenören).
De uppgifter som anmäls skall antecknas enligt blanketten på så sätt att
–avfall som styrs till återvinning och avfall som transporteras till avstjälpningsplats uppges för sig;
–uppsamlingen, behandlingen och lagringssättet på fastigheten framgår;
–avfallsbehandlingssättet och -platsen framgår; samt
–en plan för rivningsarbetet vid behov presenteras.
Att inleda rivningsarbetet
1. Om anmälan har gjorts enligt bestämmelserna och miljömyndigheten inte har tagit kontakt i
ärendet, kan rivningsarbetet inledas enligt anmälan 30 dygn efter att anmälan gjorts.
2. Om myndigheten begär kompletterande uppgifter eller utfärdar bestämmelser med
anledning av anmälan, kan rivningsarbetet inledas först efter komplettering och
godkännande från myndighetens sida.
3. Om anmälan inte efter kompletteringen motsvarar miljövårdsbyråns krav, fattar
miljönämnden (eller i brådskande fall miljöinspektören) beslut med anledning av anmälan
och fastställer de åtgärder som krävs (t.ex. förutsätter ansökan om avfallstillstånd).
Att utföra rivningsarbetet och sortera avfallet
Vid rivningsarbeten är det viktigt att tanken på sortering vid källan tillämpas i avfallshanteringen
och att rivningen sker med hjälp av maskinell sortering. Det ofarliga mark- och stensubstansavfall

som uppstår kan i liten skala utnyttjas utan avfallstillstånd t.ex. vid schaktning, om placeringen
bygger på en ändamålsenlig plan som myndigheten har godkänt (miljöskyddsförordningen 4 §).
Vid rivningsarbete kan man följa t.ex. Tekniska utvecklingscentralens anvisning Purku 1997,
Teknologiakatsaus 50/97, enligt vilken rivningsarbete i stora drag kan indelas t.ex. i följande
skeden:
1. Eventuell asbest avlägsnas av specialpersonal
2. Rivningsarbetet inleds med städning av byggnaden och sortering av löst avfall, farligt avfall
(ackumulatorer, lysrör, mediciner, kylskåp m.m.) och andra avfallsslag. Oljecisterner töms
och rengörs.
3. Metallrivningsarbete fördelas på apparater som tas till vara hela och metallskrot.
4. Om det finns efterfrågan på mindre utrustning (t.ex. WC-stolar, badkar, fönster- och
dörrkarmar, dörrar), kan utrustningen rivas hel.
5. Innan byggnadens stomme rivs avlägsnas alla främmande material, t.ex. täckmaterial som
innehåller bitumen (i allmänhet till avstjälpningsplatsen), oimpregnerat trävirke (för
återanvändning och det otjänliga till flis) samt impregnerat trävirke till behandling av
miljöfarligt avfall.
6. Komponenter i konstruktionen som tas till vara hela lösgörs (t.ex. stålbalkar, faner- och
limträbalkar, takbjälklag).
7. Stommen rivs.
På arbetsplatsen skall rivningsavfallet enligt statsrådets beslut (295/1997) sorteras i följande
avfallstyper:
–oimpregnerat träavfall;
–metallavfall;
–mark- och stensubstansavfall samt muddermassor;
–betong-, tegelstens-, mineralplatts-, keramik- och gipsavfall; samt
–problemavfall (miljöfarligt avfall).
Att leverera rivningsavfall till behandlingsplatser
Enligt principerna i avfallslagen skall man i första hand försöka utnyttja det material som ingår i
avfall och i andra hand den energi som avfallet innehåller. Om dessa behandlingsalternativ inte står
till buds, kan avfallet levereras till avstjälpningsplats. Avfall får emellertid inte överges eller
hanteras okontrollerat.
Det ofarliga mark- och stensubstansavfall som uppstår kan i liten skala utnyttjas utan avfallstillstånd
t.ex. vid schaktning, om placeringen bygger på en ändamålsenlig plan som myndigheten har
godkänt. Detta förutsätter i regel miljötillstånd av miljönämnden.
Vid återvinning av mark- och stensubstansavfall (också t.ex. betong- och tegelkross) skall man
utöver behandlingsplatsen redogöra för återvinningsplatsen och -sättet med planer och ritningar.
Inspektion och rådgivning
Miljömyndigheten övervakar att tillvaratagandet, sorteringen och återvinningen av rivningsavfall
samt slutdeponeringen av icke-återvinningsbart avfall sker på det sätt som nämns i anmälan.
Avfallet får inte t.ex. hamna på olagliga avstjälpningsplatser eller brännas.
Övervakningen sker genom inspektioner och avfallsrådgivning. Vid behov kan administrativa
tvångsåtgärder tillämpas i verkställandet av beslutet. Om ett beslut inte efterföljs, kan myndigheten

lämna en begäran om utredning till polisen gällande brott mot avfallslagen eller begära
handräckning vid tillsynen. Övriga samarbetsparter är tullverket (avfallsskatt) och
arbetarskyddsdistriktet.
Tillämpande av avfallsskattelagen
Enligt avfallsskattelagen (495/1996, ändrad 1157/1998) skall skatt betalas till staten för avfall som
levereras till avstjälpningsplatser på det sätt som stadgas i lagen i fråga. Skatten behöver inte betalas
för deponering av bl.a. jord- och berggrundsmaterial på avstjälpningsplatser eller på sådana platser
för avfallsbehandling, där enbart jord- och berggrundsmaterial deponeras. En förutsättning för
skattefriheten är bl.a. att de nödvändiga miljötillstånden är i skick.
Skattefriheten gällande rivningsavfall upphörde vid utgången av år 1997 och från och med början
av år 1998 skall avfallsskatt betalas också för byggavfall.
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