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Nationella mål och måldatum som anges i protokollet 

 

Bakgrund 

 

 Målet med protokollet om vatten och hälsa är att förebygga, kontrollera och 

minska vattenrelaterade sjukdomar inom Europa. Protokollets betydelse ökas av att 

man därmed främjar utvecklandet av vattenförsörjningen, både dricksvatten- och 

avloppsvattenförsörjningen. Protokollet är av särskilt stor vikt för de östeuropeiska 

länderna när de strävar efter att lösa frågor med anknytning till sin vattenförsörjning. 

Finland undertecknade protokollet den 17 juni 1999 och ratificerade det den 3 mars 

2005. Protokollet trädde i kraft den 4 augusti 2005.  

 Såsom protokollet förutsätter skall var och en av parterna uppställa och 

offentliggöra de nationella mål som behöver uppnås eller upprätthållas för att 

förebygga vattenrelaterande sjukdomar. Uppställandet av de nationella målen skall 

basera sig på de mål som nämns i artikel 6(2) i protokollet. Parterna skall 

offentliggöra sina nationella mål och de datum som satts för uppnåendet av dem 

senast den 4 augusti 2007.  

 I denna bilaga anges de nationella mål som hänför sig till protokollet samt de 

måldatum som satts för att uppnå dem. Direkta citat från protokollets text har skrivits i 

”kursiv”. 
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Nationella mål och måldatum enligt artikel 6(2) i protokollet  
 

”1. För att uppnå målet med detta protokoll skall parterna sträva efter 

 

(a) tillgång till dricksvatten för alla, och  

 

(b) tillhandahållande av hygienisering för alla inom ramen för ett integrerat 

vattenvårdssystem som syftar till hållbar användning av vattenresurser, omgivande 

vattenkvalitet som inte utsätter människors hälsa för fara och skydd av 

vattenekosystem.  

 

2. I dessa syften skall var och en av parterna uppställa och offentliggöra nationella 

och/eller lokala mål för standarder och prestationsnivåer som behöver uppnås eller 

upprätthållas för en hög skyddsnivå gentemot vattenrelaterade sjukdomar. Dessa 

mål skall revideras kontinuerligt. Vid utförandet av allt detta skall inom en öppen 

och tydlig ram lämpliga praktiska och/eller andra förberedelser göras för 

allmänhetens deltagande och detta skall ske på så vis att tillbörlig vikt läggs vid 

resultatet av allmänhetens deltagande. Förutom i de fall då nationella eller lokala 

omständigheter gör dem irrelevanta för förebyggandet, kontrollen och minskningen 

av vattenrelaterade sjukdomar skall målen omfatta bland annat följande:  

 

(a) Kvaliteten av tillhandahållet dricksvatten, med beaktande av 

Världshälsoorganisationens riktlinjer för drickvattenkvalitet.”  
 

Det nationella målet 

 

Kvaliteten på det dricksvatten som levereras av vattentjänstverk skall uppfylla 

kraven enligt social- och hälsovårdsministeriets förordningar (461/2000) och 

(410/2001). Förordningarna baserar sig på rådets direktiv 98/83/EG om 

kvaliteten på dricksvatten, nedan dricksvattendirektivet. Vid beredningen av 

direktivet beaktades Världshälsoorganisationens (WHO) hälsorelaterade 

riktvärden för kvaliteten på dricksvatten.  

 

Den som arbetar i en anläggning som levererar dricksvatten och som utför 

åtgärder som påverkar dricksvattnets kvalitet skall ha med godkänt resultat 

genomgått det test för anläggningsteknisk och dricksvattenhygienisk 

kompetens som avses i 20 b § i hälsoskyddslagen. 

 

Måldatum 

 

Som måldatum för att uppnå det gränsvärde för fluorid som ingår i 

dricksvattendirektivet sätts den 31 december 2007. Måldatumet baserar sig på 

de i direktivet tillåtna tidsbegränsade avvikelser som beviljats i Finland för 

tillfälligt överskridande av gränsvärdet för fluorid. Dricksvattnets fluoridhalt 

skall under den tid avvikelserna är i kraft åtgärdas så att den uppnår 

gränsvärdet. Det är inte behövligt att sätta måldatum i fråga om övriga 

variabler eftersom övergångstiden för uppfyllandet av kraven enligt 

dricksvattendirektivet utgick den 25 december 2003. 
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Som måldatum för genomgång av kompetenstestet med godkänt resultat sätts 

den 30 juni 2008.  

 

Motivering 

 

I Finland har allmänna föreskrifter om hushållsvattnets kvalitet intagits i 

hälsoskyddslagen (763/1994). Enligt 20 § i lagen skall den kommunala 

hälsoskyddsmyndigheten regelbundet övervaka kvaliteten på hushållsvatten. 

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan vid behov bestämma att vattnet 

skall behandlas eller meddela föreskrifter om vattnets användning för 

förebyggande av sanitära olägenheter.  

 

Närmare föreskrifter om övervakningen av hushållsvatten och dess kvalitet 

finns i social- och hälsovårdsministeriets förordningar (461/2000) och 

(401/2001), som utfärdats med stöd av 21 § i hälsoskyddslagen (763/1994). 

Förordningarna innehåller såväl hälsorelaterade krav på hushållsvattnets 

kvalitet som kvalitetsrekommendationer som grundar sig på vattnets 

användbarhet. Kraven i förordningarna baserar sig på rådets direktiv 98/83/EG 

om kvaliteten på dricksvatten, som har beretts med beaktande av 

Världshälsoorganisationens riktlinjer. Enligt 6 § i förordning (461/2000) kan 

länsstyrelserna inom sina verksamhetsområden bevilja ett tillfälligt undantag 

från uppfyllandet av kraven på hushållsvattnets kvalitet, om hushållsvatten i 

det aktuella området inte kan levereras på något annat sätt som måste anses 

skäligt och undantaget inte orsakar fara för människors hälsa. 

 

I 16 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning (461/2000) förutsätts att 

en leverantör av hushållsvatten skall ge tillräcklig information om kvaliteten 

på det vatten som tillhandahålls. Informationen om hushållsvattnets kvalitet 

skall enligt dricksvattendirektivet 98/83/EG med jämna intervall även 

rapporteras till Europeiska kommissionen. Rapporteringsskyldigheten gäller 

anläggningar som levererar hushållsvatten i en omfattning om minst 1 000 m
3
 

om dagen eller till minst 5 000 användare. Länsstyrelserna gör varje år ett 

sammandrag av informationen om de anläggningar i Finland som omfattas av 

rapporteringsskyldigheten och skickar dem via Folkhälsoinstitutet vidare till 

Europeiska kommissionen. Inom miljö- och hälsoskyddet bereds dessutom ett 

riksomfattande datasystem som kommer att omfatta alla objekt inom miljö- 

och hälsoskyddet, inklusive alla anläggningar som levererar hushållsvatten. De 

grundläggande uppgifterna om dessa anläggningar sammanställs i ett 

gemensamt system med resultaten från myndigheternas undersökningar av 

hushållsvatten. Systemet kommer att finnas till förfogande för 

miljöförvaltningen och alla myndigheter som ansvarar för miljö- och 

hälsoskyddet. Systemet färdigställs i slutet av år 2008. 

 

Kommunerna skall utarbeta och godkänna en plan för regelbunden tillsyn av 

miljö- och hälsoskyddet som grundar sig på det riksomfattande 

tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet. Syftet med det riksomfattande 

tillsynsprogrammet och kommunernas tillsynsplaner är att förbättra tillsynens 

effektivitet och kvalitet i anslutning till miljö- och hälsoskyddet (bl.a. 

hushålls- och badvatten) samt att förenhetliga styrningen av den kommunala 

tillsynen. Den ändring i hälsoskyddslagen (763/1994) genom vilken 
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bestämmelserna om det riksomfattande tillsynsprogrammet och de kommunala 

tillsynsplanerna intogs i lagen trädde i kraft i maj 2006. Statsrådets 

förordningar (664/2006) och (665/2006), vilka trädde i kraft i augusti 2006, 

innehåller noggrannare bestämmelser om utarbetandet av tillsynsprogrammet 

och tillsynsplanerna samt deras innehåll. Det första riksomfattande 

tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet har utarbetats för år 2007. 

Kommunernas tillsynsplaner skall vara klara före ingången av år 2008.  

 

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och 

kontrollundersökning av hushållsvatten (461/2000) förpliktar den kommunala 

hälsoskyddsmyndigheten att för regelbunden kontroll av anläggningar som 

levererar hushållsvatten i samarbete med varje anläggning göra upp ett 

program för kontrollundersökningar i vilket anläggningens särdrag beaktas. 

Programmet för kontrollundersökningar skall granskas åtminstone med fem 

års intervaller och även däremellan, om detta på grund av förändrade 

omständigheter anses vara nödvändigt. 

  

Enligt 14 § i lagen om vattentjänster (119/2001) skall vattentjänstverket se till 

att det hushållsvatten som verket levererar uppfyller kvalitetskraven i 

hälsoskyddslagen.  

 

Till hälsoskyddslagen (763/1994) har fogats en bestämmelse om 

behörighetskraven för de personer som ansvarar för vattenkvaliteten vid en 

anläggning som levererar hushållsvatten och hur behörigheten skall påvisas. 

Lagändringen trädde i kraft i maj 2006 och gäller anläggningar som levererar 

hushållsvatten i en omfattning om minst 10 m
3
 om dagen eller till minst 50 

personer. Närmare bestämmelser om den anläggningstekniska och 

hushållsvattenhygieniska kompetens som krävs av den som arbetar vid en 

anläggning som levererar hushållsvatten samt om testning av sådan kompetens 

finns i social- och hälsovårdsministeriets förordning (1351/2006), som trädde i 

kraft i januari 2007. Testet skall utföras med godkänt resultat före slutet av 

juni 2008. Intyget över genomfört kompetenstest gäller i fem år. 

 

”(b) Minskning av skalan av epidemier av och tillbud med vattenrelaterade 

sjukdomar.” 

 

Det nationella målet 

 

Man skall minska antalet insjuknade i vattenepidemier så att det årliga antalet 

insjuknade är som högst 0,01 % av hela befolkningen.  

 

Måldatum 

 

 Som måldatum sätts den 31 december 2015.  

 

Motivering 

 

Hälsoskyddslagen (763/1994) innehåller föreskrifter om exceptionella 

situationer och epidemier som orsakas av hushållsvatten. Enligt lagens 8 § 

skall den kommunala hälsoskyddsmyndigheten i samarbete med övriga 
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myndigheter på förhand bereda sig på att vidta behövliga beredskaps- och 

försiktighetsåtgärder i syfte att förebygga, klarlägga och undanröja sanitära 

olägenheter i samband med exceptionella situationer. Social- och hälsovårdens 

produkttillsynscentral skall göra upp en plan för att trygga hushållsvattnets 

kvalitet i samband med olyckor eller andra motsvarande exceptionella 

situationer. Närmare bestämmelser om innehållet i och utarbetandet av planer 

som gäller beredskap inför exceptionella situationer utfärdas genom 

förordning av social- och hälsovårdsministeriet.  

 

I samband med en epidemi som orsakats av hushållsvatten eller vid misstanke 

om en sådan epidemi skall enligt 20 a § i hälsoskyddslagen (763/1994) den 

anläggning som levererar hushållsvattnet och den kommunala 

hälsoskyddsmyndigheten vidta omedelbara åtgärder för att förbättra vattnets 

kvalitet och förhindra att epidemin sprids. Social- och hälsovårdsministeriets 

förordning 251/2007 från mars 2007 innehåller närmare bestämmelser om 

utredningen av epidemier som sprids med hushållsvatten. Folkhälsoinstitutet 

ger experthjälp vid utredning av vattenburna epidemier. Social- och 

hälsovårdsministeriet har år 2000 publicerat en handbok om exceptionella 

situationer inom miljöhälsan som sammanställts av olika experter 

(Handböcker 2000:4) och som redogör för utredningen av exceptionella 

situationer som orsakats av bland annat vatten. Utöver detta har social- och 

hälsovårdsministeriet år 1997 meddelat en anvisning (1/021/97) om 

uppföljningen och rapporteringen av matförgiftningar. Ministeriet kommer 

också att utfärda närmare bestämmelser om beredskapen att desinficera 

hushållsvatten. Finlands miljöcentral har i början av år 2007 gett ut en guide 

om underhåll och kontroll av små grundvattenverk. Guiden är avsedd för de 

anställda på vattenverken. Jord- och skogsbruksministeriet, 

Försörjningsberedskapscentralen och Finlands miljöcentral har år 2006 

publicerat en handbok om beredskapen inför exceptionella situationer inom 

vattenförsörjningen.  

 

Eftersom antalet personer som insjuknar på grund av vattenburna epidemier 

varierar från år till år, kan uppfyllandet av ovan nämnda mål inte bedömas 

utifrån vattenepidemiuppgifter för bara ett år. En beräkning av andelen 

personer som insjuknat i vattenburna epidemier i förhållande till hela 

befolkningen baserat på epidemiuppgifterna för flera år ger en mer tillförlitlig 

bild av situationen. 

 

Bassängvatten och badvatten vid allmänna badstränder får inte heller orsaka 

sanitära olägenheter för användarna. Bestämmelser om förebyggande av 

sanitära olägenheter i anslutning till dessa vattenmiljöer finns i 

hälsoskyddslagen (763/1994) och i författningar av lägre grad som utfärdats 

med stöd av denna. Bassängvatten behandlas närmare i underpunkt k) och 

badvatten vid allmänna badstränder i underpunkt j). 

 

Vattenburna sjukdomar bekämpas också genom grundlig behandling av 

avloppsvatten, vilken har långa traditioner i Finland. Genom effektiv 

behandling minskar inte bara övergödningen i vattendragen utan också 

mängden ämnen som orsakar syreproblem och dessutom också mängden 

sjukdomsalstrare som människan gett upphov till i avloppsvattnet. En central 
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författningsgrund utgör nuförtiden miljöskyddslagen (86/2000), där ett viktigt 

mål är att trygga en hälsosam miljö. I detta syfte strävar man genom 

miljöskyddslagen och dess kompletterande förordningar efter att förebygga 

effekterna av verksamhet som orsakar risk för miljöförorening bland annat 

genom att styra verksamhetens lokalisering, förbjuda förorening av jordmån 

och grundvatten, belägga verksamhet med tillståndsplikt samt i lag fastställa 

skyldighet att rena avloppsvatten också i områden utanför avloppsnäten. Före 

miljöskyddslagen styrdes behandlingen av samhällenas avloppsvatten med 

stöd av vattenlagen redan från början av 1960-talet, och reningsverkens 

utsläpp har begränsats genom tillståndsvillkor. Tillståndsvillkoren förutsätter i 

allmänhet att avloppsvattnet desinficeras vid behov. Förutom reningsverkens 

självövervakning granskar också tillsynsmyndigheterna att tillståndsvillkoren 

efterföljs. EG:s avloppsvattendirektiv 91/271/EEG har verkställts genom 

statsrådets beslut (365/1994), vilket har ersatts med statsrådets förordning 

888/2006, som trädde i kraft i november 2006.  

 

Lokala föroreningsproblem och sanitära olägenheter bekämpas också med 

hjälp av förordningen  om behandlingen av hushållsavloppsvatten i områden 

utanför vattenverkens avloppsnät (542/2003), vilken har utfärdats med stöd av 

miljöskyddslagen. Förordningen innehåller bestämmelser om utsläpp från 

fastighetsspecifika och andra små avloppssystem. Även om förordningen inte 

innehåller några särskilda krav på det behandlade avloppsvattnets hygieniska 

kvalitet, förebygger sådana behandlingsmetoder som uppfyller de övriga 

kraven som nämns i förordningen också uppkomsten av hygieniska 

olägenheter. 

 

Underpunkterna e), f) och i) går närmare in på olika detaljer i anslutning till 

behandlingen av avloppsvatten. 

 

Också jord- och skogsbruksministeriets förordning  om hygienkraven på 

primärproduktion (134/2006), som trädde ikraft i mars 2006, har som mål att 

bekämpa vattenburna sjukdomar. Denna förordning, som utfärdats med stöd 

av livsmedelslagen (23/2006) och som kompletterar EG:s hygienförordningar, 

innehåller krav på kvaliteten och kvalitetskontrollen av det vatten som på 

primärproduktionsstället används bland annat som dricksvatten för de djur 

som används till livsmedelsproduktion, för bevattning, rengöring och 

nedfrysning av primärproduktionsprodukter samt för all rengöring som sker på 

primärproduktionsstället. 

 

”(c) Förbättring av gemensamma system och andra sätt för tillhandahållande av 

dricksvatten till territoriella områden eller befolkningsmängder som skall 

betjänas.” 

 

Det nationella målet 

 

År 2006 var ungefär 90 % av befolkningen delaktig i de gemensamma 

dricksvattensystemen. Man uppskattar att anslutningsgraden inte mera 

kommer att öka betydligt från den nuvarande nivån. Vid förbättring av 

dricksvattenförsörjningen säkerställs att det dricksvatten som man har tillgång 

till uppfyller kvalitetskraven. Man strävar efter att vattenförsörjningen för 
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glesbygder och byar omfattas av vattenförsörjningsnätverket i de fall där detta 

är tekniskt och ekonomiskt ändamålsenligt.  Förutsättningarna för 

fastighetsspecifikt tillhandahållande av dricksvatten förbättras i de fall där en 

fastighet inte har möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt och till skäliga 

kostnader tillhandahålla dricksvatten.  

 

Måldatum 

 

 Som måldatum sätts den 31 december 2015. 

 

Motivering 

 

Enligt 8 § i lagen om vattentjänster (119/2001) godkänner kommunen 

verksamhetsområdet för ett vattentjänstverk. I sitt beslut om godkännande 

skall kommunen fastställa de områden som skall omfattas av 

vattentjänstverkets vattenledningsnät samt de områden som skall omfattas av 

verkets avloppsnät. 

 

Enligt 6 § i lagen om vattentjänster (119/2001) skall kommunen se till att 

behovet av vattentjänster i de olika delarna av kommunen, såsom behoven hos 

en större grupp invånare, samt sanitära skäl eller miljöskyddsskäl beaktas och 

att nödvändiga åtgärder vidtas. Åtgärderna kan också bestå av annat än att 

utvidga vattentjänstverkets verksamhetsområde eller inrätta ett nytt 

vattentjänstverk. 

 

Vattentjänstverkets verksamhetsområde skall vara sådant att verket är kapabelt 

att på ett ekonomiskt och ändamålsenligt sätt sköta de uppgifter som det 

ansvarar för. I samband med beslutet om godkännande av verksamhetsområdet 

skall det också fastställas en målinriktad tidtabell för när ledningsnäten skall 

anläggas i de olika delarna av verksamhetsområdet.  

 

Målet är att ledningsnätens omfattning motsvarar bosättningens samt närings- 

och fritidsverksamhetens behov så att ledningsnäten utvidgas till alla sådana 

områden där vattentjänsterna kan organiseras bäst genom att fastigheterna 

ansluts till vattentjänstverkens ledningsnät. I anslutningsmålen skall utöver 

befolkningen också andra stora vattenanvändare beaktas, särskilt gårdar med 

kreatur. 

 

Enligt 5 § i lagen om vattentjänster (119/2001) skall kommunen i samarbete 

med vattentjänstverken inom sitt område och andra kommuner utarbeta och 

uppdatera sådana planer för utvecklande av vattentjänsterna som täcker dess 

område. I utvecklingsplanerna fastställs ett mål för hur många hushåll som 

skall anslutas till vatten- och avloppsnätet. Den regionala miljöcentralen 

samlar från de utvecklingsplaner som kommunerna inom dess område har 

uppgjort information om behoven att utvidga ledningsnäten och följer upp hur 

besluten om verksamhetsområden står i förhållande till behoven. År 2005 

gjordes ett sammandrag av de mål som uppställts i utvecklingsplanerna i syfte 

att klarlägga den riksomfattande målnivån. Meningen är att följa upp antalet 

hushåll som ansluts till ledningsnäten i förhållande till de konstaterade 

utvidgningsbehoven. Informationen om antalet hushåll som ansluts till 
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ledningsnäten registreras årligen i det nya datasystemet för vattentjänstverken 

(VELVET), som togs i bruk sommaren 2005. 

 

En fastighet behöver inte anslutas till en vattenledning, om den fastighet som 

befrias från anslutningsskyldigheten förfogar över tillräckligt med 

hushållsvatten som uppfyller kraven, eller det på en fastighet som befrias från 

anslutning till avlopp är möjligt att ordna uppsamlingen och behandlingen av 

avloppsvatten så att varken sanitär olägenhet eller förorening av miljön 

uppkommer, eller det på en fastighet som befrias från anslutning till ett avlopp 

för avledande av dagvatten och dräneringsvatten är möjligt att avlägsna 

dagvatten och dräneringsvatten från fastigheten på något annat ändamålsenligt 

sätt (lagen om vattentjänster, 11 §). 

 

Anslutningen till avloppsnät har främjats också genom dels ett åtgärdsprogram 

för skydd av vattnen, dels programmet för skydd av Östersjön (den 26 april 

2002), i vilka en utvidgning av avloppsnäten presenteras som en metod för att 

nå de mål som uppställts för att minska glesbygdernas vattendragsbelastning.  

 

Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden 

utanför vattenverkens avloppsnät (542/2003) förutsätter att fastighetsägaren 

eller fastighetsinnehavaren skall vara på det klara med hur avloppsvattnet från 

fastigheten behandlas och vid behov ge de kommunala 

miljöskyddsmyndigheterna en utredning över detta. Utredningarna gör det 

möjligt att i varje kommun bedöma nivån på den fastighetsspecifika 

avloppsvattenbehandlingen och den belastning på miljön som orsakas av 

avloppsvatten från glesbebyggelse. De erbjuder också grunder för att bedöma i 

vilka områden fastighetsspecifika lösningar är motiverade även i 

fortsättningen och var det finns skäl att ta fram gemensamma lösningar för 

avloppsvattenbehandlingen. Miljöförvaltningen sammanställer eller låter 

sammanställa en utredning över nivån på vattentjänsterna i områden utanför 

vattenverkens avloppsnät med cirka 10 års intervall. 

 

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets vattenresursstrategi (den 24 

februari 2005) är målet att trygga tillgången till och kvaliteten på 

vattenförsörjningstjänster under alla förhållanden. Enligt 3 § i lagen om 

stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) prioriteras regional 

planering och regionalt samarbete samt beredskap inför exceptionella 

situationer genom sammanslagning av ledningsnät och reservarrangemang för 

vattentäkt. Vattentjänsterna förbättras särskilt i landsbygdssamhällen och i 

glesbygdsområden utanför vattenverkens ledningsnät. Stöd beviljas också för 

åtgärder som syftar till att förebygga förorening av yt- och grundvatten eller 

förbättra yt- och grundvattnets status. 

 

Ett varaktigt resultat av markanvändnings- och boendeförhållandena i Finland 

är att en stor del av befolkningen i dag bor så glest att det i praktiken inte är 

möjligt att ansluta hela befolkningen till de gemensamma systemen för 

hushållsvatten. Eftersom det finns grundvatten av god kvalitet i stora delar av 

landet, är det i allmänhet möjligt att på ett ändamålsenligt sätt organisera 

hushållsvattenförsörjningen fastighetsvis. 
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Utvidgningen av vatten- och avloppsledningsnäten och förbättringen av deras 

funktionssäkerhet främjas också genom statliga finansieringsstöd och statliga 

vattentjänstarbeten. Många understödda projekt för anläggande av 

förbindelsevattenledningar har inletts i syfte att trygga tillgången till 

hushållsvatten och förbättra dess kvalitet. Vattenskyddet effektiviseras i sin tur 

av transportavloppsprojekten, där idén är att avleda behandlat avloppsvatten 

till vattenområden som bättre tål belastning. Beviljandet av finansieringsstöd 

regleras i lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder, som trädde i 

kraft i början av år 2005. 

 

Enligt 16 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning (461/2000) skall 

den kommunala hälsoskyddsmyndigheten se till att de hushåll inom 

kommunens område som inte är anslutna till en vattenledning som tillhör en 

anläggning som levererar hushållsvatten får tillräcklig information om 

hushållsvattnets kvalitet inom sitt område, om de eventuella sanitära 

olägenheter som ansluter sig till kvaliteten hos vattnet samt om vilka 

möjligheter det finns att undanröja olägenheterna. 

 

Ett riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet färdigställdes 

år 1997. Målet för programmet är att främja och skydda människornas hälsa 

och välbefinnande, bevara de livsformer och arter som har en positiv inverkan 

på människornas hälsa samt att skydda livsmiljön. När det gäller 

hushållsvatten strävar programmet efter att garantera att befolkningen har 

tillgång till hälsosamt hushållsvatten av god kvalitet i tillräcklig mängd under 

alla förhållanden. På lokal nivå eftersträvas detta mål bland annat genom att 

lokala program för miljö- och hälsoskyddet utarbetas antingen kommunvis 

eller som kommunalt samarbete. Genom gemensamma program strävar man 

efter att öka samarbetet mellan kommunerna och på så sätt också säkerställa 

att små kommuner har de resurser som krävs för miljö- och 

hälsoskyddsverksamhet. Tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet 

omfattar bland annat produktionen av rent hushållsvatten. 

 

Klimatförändringen förväntas avsevärt förändra vattenförhållandena också i 

Finland. Förändringens effekter på vattenresurserna och vattenförsörjningen 

samt möjliga åtgärder för anpassning till förändringen dryftas i jord- och 

skogsbruksministeriets publikation om den nationella strategin för anpassning 

till klimatförändringen (JSM:s publikationer 1/2005). I synnerhet extrema 

fenomen såsom torka, störtregn och översvämningar kommer sannolikt att bli 

allt vanligare och kan vara till skada för vattentjänsterna. 

Blandavloppssystemens, pumpverkens och avloppsreningsverkens kapacitet 

kan överskridas på grund av översvämmade vattendrag och störtregn, varvid 

orenat avloppsvatten kan rinna ut i vattendragen och råvattentäkterna. 

Svämvatten i hushållsvattensystemet och funktionsodugliga avloppssystem 

kan i värsta fall leda till omfattande epidemier. Vattentjänsterna i glesbygder 

är ofta känsligare för översvämningar än tätorternas vatten- och avloppsverk. 

Det händer lätt att ytvatten rinner ned i enskilda brunnar både på våren när 

snön smälter och vid häftiga regn. Under längre och nuförtiden allt oftare torra 

somrar sjunker ytvattennivån, varvid särskilt små grundvattenförekomster kan 

bli betydligt mindre rikliga. 
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”(d) Förbättring av gemensamma system och andra sätt för hygienisering i 

territoriella områden eller för befolkningsmängder som skall betjänas.” 

 

Det nationella målet 

 

År 2006 omfattades ungefär 80 % av befolkningen av de gemensamma 

avloppsförsörjningssystemen. Ett centraliserat avloppssystem och en 

centraliserad behandling av avloppsvatten är målet då detta är tekniskt och 

ekonomiskt befogat med tanke på vattenförsörjningen och miljöskyddet. Man 

strävar efter att identifiera de områden som uppfyller dessa förutsättningar så 

att det är möjligt att verkställa ett centraliserat avloppssystem och en 

centraliserad behandling av avloppsvatten innan den tidsfrist för uppfyllandet 

av kraven på fastighetsspecifik avloppsrening som bestäms i statsrådets 

förordning (542/2003) utgår. Fastighetsägarna skall anpassa sina 

fastighetsspecifika avloppsvattensystem så att de stämmer överens med kraven 

i förordningen i de fall där det på grund av fastighetens läge inte finns 

förutsättningar för att ansluta fastigheten till det gemensamma 

avloppsförsörjningssystemet.  

  

Måldatum 

 Som måldatum sätts den 1 januari 2014. 

 

Motivering 

 

I enlighet med miljöskyddslagen (86/2000) skall avloppsvatten från 

glesbebyggelse behandlas så att det inte orsakar risk för miljöförorening. I 

statsrådets förordning (542/2003) ställs krav på avlägsnande av biologisk 

syreförbrukning, fosfor och kväve i behandlingen av avloppsvatten från 

glesbebyggelse. Kraven trädde i kraft för nya byggnader i början av år 2004. 

Gamla fastigheter i glesbygder skall uppfylla kraven på 

avloppsvattenbehandling senast i början av år 2014, om de inte anslutits till 

samhällenas avloppsnät före det. 

 

Till övriga delar se motiveringen i underpunkt c). 

 

”(e) Prestationsnivåer som skall uppnås för sådana gemensamma system och andra 

sätt för tillhandahållande av vatten respektive hygienisering.” 

 

Det nationella målet 

 

Vattenförsörjningstjänster av god kvalitet för bosättningens samt närings- och 

fritidsverksamhetens behov finns tillgängliga även i framtiden till skäliga 

kostnader.  

 

När man betraktar de vattentjänstverk som betjänar över 5 000 invånare, får 

inemot 90 % av anslutarna i detta nu sitt dricksvatten från vattentjänstverk 

som hör till säkerhetsklass I eller II, dvs. verk som kan via 

distributionsnätverket leverera minst 50 liter vatten per invånare/dygn även då 

deras huvudsakliga vattentäkt inte är i bruk. Säkerheten i tillgången på 
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dricksvatten förbättras så att samtliga vattentjänstverk som betjänar över 5 000 

personer skall höra till säkerhetsklass I eller II. 

 

Måldatum 

 

Som måldatum för att förbättra vattentjänstverkens säkerhetsklassificering 

sätts den 31 december 2015.  

 

Motivering 

 

Syftet med lagen om vattentjänster (119/2001) är att trygga vattentjänster som, 

till skäliga kostnader, ger tillgång till tillräckligt med hygieniskt och även i 

övrigt oklanderligt hushållsvatten samt sådan avloppshantering som är 

ändamålsenlig med avseende på hälso- och miljöskyddet. Ansvaret för 

ordnande av sådana vattentjänster ligger enligt lagens 6 § hos kommunerna. I 

syfte att trygga tillgången till högklassiga vattenförsörjningstjänster under alla 

förhållanden kan vattenförsörjningen i kommunen dock stödjas med statliga 

medel.  

 

Enligt 9 § i lagen om vattentjänster (119/2001) är vattentjänstverket skyldigt 

att ombesörja vattentjänsterna inom sitt verksamhetsområde. Med 

ombesörjande avses att anlägga och upprätthålla distributionsnätet och 

avloppsnäten för hushållsvatten, leverera hushållsvatten, avleda avloppsvatten, 

dagvatten och dräneringsvatten samt därtill hörande uppgifter. 

Omsorgspliktens innehåll bestäms med stöd av lagen om vattentjänster, 

beslutet om godkännande av verksamhetsområdet och de allmänna 

verksamhetsvillkoren för vattenförsörjning. Lagen om vattentjänster innehåller 

också bestämmelser om vattentjänstverkets ansvar i händelse av avbrott och 

fel i vattenförsörjningstjänsterna. 

 

Allmänna mål för ordnandet av samhällenas vattentjänster uppställs i 

kommunernas planer för utvecklande av vattentjänsterna, vilka förutsätts i 5 § 

i lagen om vattentjänster (119/2001). Utifrån det sammandrag som gjordes av 

de första versionerna år 2005 är det möjligt att precisera de riksomfattande 

målen i jord- och skogsbruksministeriets samt miljöministeriets program. 

Jord- och skogsbruksministeriet har varje år satt upp mål i statsbudgeten för 

anslutningen av hushåll i områden utanför vatten- och avloppsnäten till 

ledningsnäten samt för övrig standardförbättring i anknytning till statens 

stödåtgärder. Meningen med finansieringsstöden är att främja en tillräcklig 

tillgång till hushållsvatten av god kvalitet samt att åstadkomma ändamålsenlig 

avloppshantering och avloppsvattenbehandling för 5 000 hushåll varje år. 

 

Ändamålsenliga vattenförsörjningstjänster inbegriper också att trygga 

vattentjänstverkens vattentillgång. En central författning i detta avseende är 

vattenlagen (264/1961), som reglerar vattenanskaffningen. I samband med 

totalrevideringen av vattenlagen strävar man efter att ytterligare främja en 

störningsfri vattentäkt som tjänar samhällets vattenförsörjning bland annat 

genom att precisera företrädesordningen i fråga om vattentäkt och göra 

tillståndsbestämmelserna för reservvattentäkter mer flexibla.  
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Förbättrandet av vattentjänsternas servicenivå innebär också att främja 

beredskapen inför exceptionella situationer, vilket betonas i såväl 

statsbudgeten som prioriteringsområdena i jord- och skogsbruksministeriets 

vattenresursstrategi (den 24 februari 2005) fram till år 2010. Under normala 

förhållanden är så gott som alla vattenverk i Finland kapabla att leverera 

hushållsvatten av god kvalitet i tillräcklig omfattning till sina kunder 24 

timmar i dygnet. Också avloppssystemen och avloppsvattenbehandlingen 

fungerar kontinuerligt. Problem förekommer endast i de allra minsta 

vattenverken och i exceptionella situationer. Behoven och metoderna när det 

gäller beredskapen inför exceptionella situationer har analyserats i en 

promemoria (den 17 juni 2005) som sammanställts av en arbetsgrupp för 

exceptionella situationer inom vattenförsörjning, vilken tillsatts av jord- och 

skogsbruksministeriet. Denna kompletteras av de handböcker som år 2006 

publicerats om exceptionella situationer inom vattenförsörjning och 

beredskapen inför dessa i vattenverken och fastigheterna. 

 

När det gäller säkerställandet och effektiviseringen av vattenverkens underhåll 

finns det ännu rum för utveckling. De minsta vattenverken, i synnerhet de som 

administreras av vattenandelslag, har så liten personal att verkets funktion och 

vattnets kvalitet inte alltid kan säkerställas i problemsituationer. År 2007 

publicerades en handbok om underhåll och kontroll av små grundvattenverk 

avsedd att hjälpa de anställda vid vattenverken i utvecklandet av 

verksamheten, och år 2006 utkom i samma syfte också handböcker om 

klorering av hushållsvatten och avlägsnande av bekämpningsmedel ur 

grundvatten.  

 

Avsikten är att uppföljningen av dessa åtgärder och deras verkningar i 

fortsättningen skall skötas med hjälp av datasystemet för vattentjänstverken, 

VELVET, när det gäller tekniska uppgifter och med hjälp av 

miljöförvaltningens projektdatasystem när det gäller effekten av statens 

stödåtgärder. 

 

”(f) Tillämpning av allmänt vedertagna metoder för tillhandahållande av vatten och 

hygienisering, inbegripet skydd av vatten som är en källa för dricksvatten.” 

 

Det nationella målet 

 

De allmänna målen för vattenskydd har definierats i programmet 

Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015 - Riktlinjer för vattenskydd fram till 

år 2015, som regeringen godkände i november 2006. De viktigaste målen med 

tanke på kvaliteten på dricksvatten anknyter till att minska den 

näringsbelastning som orsakar övergödning och de risker som orsakas av 

skadliga ämnen samt till skyddet av grundvatten.  

 

EU:s ramdirektiv för vattenpolitik som har verkställts genom lagen om 

vattenvårdsförvaltningen 1299/2004 fastställer de allmänna målen för vattnens 

status. Målen fastställs i samband med vattenvårdsplanerna och de därmed 

förknippade åtgärdsprogrammen. De har som mål att yt- och grundvattnens 

status inte försämras samt att deras status är åtminstone god.  
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Måldatum 

 

Målen för statsrådets principbeslut Riktlinjer för vattenskydd fram till år 2015 

sträcker sig fram till 2015. Enligt lagen om vattenvårdsförvaltningen skyddas, 

förbättras och återställs yt- och grundvattenförekomsterna så att målen för 

vattnens status kan uppnås senast år 2015.  

 

Motivering 

 

Regeringen godkände den november 2006 riktlinjer för skydd av vattnen, 

inklusive vattentäkterna för hushållsvatten fram till år 2015. I riktlinjerna 

anges mål för vattnens status och de vattenskyddsåtgärder som behövs för att 

dessa skall uppnås. Mål och åtgärder som är viktiga med tanke på skyddet av 

hushållsvatten har fastställts för avloppsvatten från samhällen, glesbebyggelse 

och industri. Exempel på centrala åtgärder är att reducera förekomsten av 

näringsämnen som orsakar övergödning samt riskerna till följd av skadliga 

ämnen. Statsrådet godkände Finlands målprogram för skydd av Östersjön (den 

26 april 2002). Ett handlingsprogram för skydd av Östersjön och av 

inlandsvattnen godkändes den 1 juni 2005.  

 

Lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004), som trädde i kraft i slutet av 

år 2004, förutsätter att förvaltningsplaner utarbetas för fem 

vattenförvaltningsområden och två internationella vattenförvaltningsområden 

före slutet av år 2009. Statsrådets förordningar som utfärdas med stöd av 

denna lag bestämmer grunderna för den ekologiska klassificeringen av 

ytvattnen och därmed kriterierna för vad som anses som god status för 

ytvatten. Den ekologiska klassificeringen tas i bruk i slutet av år 2008. Nya 

planer utarbetas med sex års mellanrum. Som en del av förvaltningsplanerna 

bereds åtgärdsprogram, i vilka kostnadseffektiva åtgärder utreds i syfte att 

uppnå statusmålen. I planeringen av åtgärder beaktas relevant hälso- och 

miljöskyddslagstiftning. Åland gör upp en egen förvaltningsplan och 

verkställer ramdirektivet för vatten 2000/60/EG via sin egen lagstiftning. 

Målet för planeringen av vattenvården är att yt- och grundvattnens status inte 

försämras och att de uppvisar minst god status före år 2015. Ytvattnen 

skyddas, förbättras och återställs för att uppnå god ekologisk och kemisk 

status. Om miljömålen endast kan uppnås stegvis, kan det i 

förvaltningsplanerna konstateras att den lagstadgade möjligheten att förlänga 

tidtabellen för måluppfyllelsen bör utnyttjas. I extremfall kan miljömålen 

mildras. 

 

Centrala lagar som reglerar vattenfrågor är miljöskyddslagen (86/2000), 

miljöskyddsförordningen (169/2000), vattenlagen (264/1961) och 

vattenförordningen (282/1962). Syftet med miljöskyddslagen är att förebygga 

förorening av miljön samt minska och avhjälpa skador som orsakas av 

förorening. Ett annat mål är att trygga en hälsosam livsmiljö. För verksamhet 

som orsakar risk för miljöförorening krävs ett tillstånd enligt 

miljöskyddslagen. En förutsättning för att tillståndet skall beviljas är bland 
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annat att verksamheten inte får orsaka olägenhet för hälsan eller betydande 

risk för förorening av miljön. 

 

Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från 

jordbruket (931/2000) trädde i kraft i november 2000. Statsrådets förordning  

om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens 

avloppsnät (542/2003) trädde i kraft i början av år 2004. Syftet med denna 

förordning är att minska utsläppen av hushållsavloppsvatten och 

miljöföroreningen med särskilt beaktande av de riksomfattande målen för 

vattenvården. Statsrådets förordning  om avloppsvatten från tätbebyggelse 

(888/2006) tillämpas på sådan behandling och sådant avledande av 

avloppsvatten från tätbebyggelse för vilket krävs ett miljötillstånd enligt 

miljöskyddslagen. Statsrådets förordning om ämnen som är farliga och 

skadliga för vattenmiljön (1022/2006) trädde i kraft i december 2006.  

 

EU:s ramdirektiv för vatten 2000/60/EG och det år 2006 godkända 

dotterdirektivet 2006/118/EG till ramdirektivet om skydd för grundvatten mot 

föroreningar och försämring fastställer riktlinjerna för skyddet av grundvatten 

och därtill relaterad undersökning. Direktivet verkställs år 2007 genom en 

förordning som statsrådet utfärdat därom. Syftet med direktivet är att främja 

en hållbar användning av vattenresurserna, förhindra att grundvattnen 

förorenas och reducera föroreningar som redan inträffat. Grundvattnen bör 

enligt direktivet uppnå god kvantitets- och kvalitetsmässig status före 

utgången av år 2015. 

 

De viktigaste nationella bestämmelserna om skyddet av grundvatten finns i 

vattenlagen (264/1961) och miljöskyddslagen (86/2000): 1) förbud mot 

ändring av grundvatten (vattenlagen, 1:18 §), 2) förbud mot förorening av 

grundvatten (miljöskyddslagen, 8 §) och 3) vattentäktens vattenrättsliga 

skyddsområden (vattenlagen, 9:20 §). Vidare finns det också bestämmelser om 

skyddet av grundvatten i marktäktslagen (555/1981) och i vissa andra lagar 

och förordningar. Skyddet av grundvatten regleras av statsrådets principbeslut 

om riktlinjerna för skydd av vattnen fram till år 2015 (den 23 november 2006).  

 

Enligt 18 § i hälsoskyddslagen (763/1994) skall en anläggning som levererar 

hushållsvatten vara godkänd av den kommunala hälsoskyddsmyndigheten 

innan anläggningen börjar leverera hushållsvatten. Ansökan om godkännande 

av verksamheten skall också göras då vattentäkten eller vattenbehandlingen 

väsentligen utvidgas eller byggs om, eller då det med tanke på kvaliteten på 

det vatten som skall levereras sker väsentliga förändringar i vattenkvaliteten 

eller vattendistributionen. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan i sitt 

beslut förplikta verksamhetsidkaren att kontrollera vattenkvaliteten eller 

meddela andra förpliktelser gällande vattenbehandlingen. I beslutsfattandet 

kan man till exempel utnyttja information från de regionala miljöcentralerna 

om vattenresurserna i området samt råvattnets kvalitet i grund- och ytvattnen. 

En lagändring trädde i kraft i mars 2006. 

 

I Finland är vattentjänsterna i allmänhet förknippade med öppenhet, 

genomskinlighet och god praxis, även om inga separata krav på dessa finns i 

lagstiftningen. Intressebevaknings- och utbildningsföreningen för vatten- och 
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avloppsverk, Vatten- och avloppsverksföreningen i Finland rf, tillhandahåller i 

samarbete med medlemsverken, myndigheterna och forskningsinstituten till 

sina medlemmar information och utbildning om forskning som tjänar vatten- 

och avloppsverken samt anvisningar om förvaltning och teknik. Vatten- och 

avloppsverksföreningen i Finland och Finlands Kommunförbund har i 

samarbete med olika intressegrupper sammanställt bland annat en praktisk 

handbok om tillämpningen av social- och hälsovårdsministeriets förordning  

om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten (461/2000).  

 

 

”(g) Förekomst av utsläpp av  

i.  orenat avloppsvatten, och 

ii.  orenade regnvattensöversvämningar från uppsamlingssystem 

för avloppsvatten avseende vatten som omfattas av detta 

protokoll.” 

 

 

Det nationella målet 

 

i. orenat avloppsvatten 

Under normala förhållanden kommer orenat avloppsvatten från samhällen 

eller industrier inte ut i vattendrag. Störningar hindras med förebyggande 

åtgärder, och tillräckliga åtgärder vidtas för att förbereda för skadesituationer.  

Belastningen från sporadiska utsläpp beaktas i miljötillståndet för vart och ett 

reningsverk, och utsläppens andel granskas i tillsynsverksamheten vid 

bedömningen av om tillståndsvillkoren följs.  

 

ii   orenade regnvattensöversvämningar från uppsamlingssystem för avloppsvatten 

 

I normala situationer leds allt avloppsvatten från blandavloppssystemen till 

reningsverk. För översvämningar som orsakas av exceptionella regn förbereds 

med förebyggande åtgärder. Belastningen från sporadiska utsläpp beaktas i 

miljötillstånden för reningsverken, och utsläppens andel granskas i 

tillsynsverksamheten vid bedömningen av om tillståndsvillkoren följs.  

 

I områden där dagvattnet spelar en betydande roll när det gäller belastningen 

på ytvatten och där vattnens status behöver förbättras vidtas planmässiga 

åtgärder (såsom förebyggande av att dagvatten bildas, kvarhållande, 

fördröjande eller behandling av dagvatten) i syfte att minska 

näringsbelastningen i dagvatten.   

 

Kommunens, vattentjänstverkets och fastighetsägarens ansvar för avledning av 

dagvatten skall klargöras i samband med revideringen av lagen om 

vattentjänster, som inleds under år 2007.  

 

Måldatum 

 

i. orenat avloppsvatten 
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I fråga om avloppsvatten från samhällen och industrier behöver man inte något 

måldatum för kontroll av normala situationer. Ändamålsenlig skötsel av 

störningar intas senast år 2015 i de tillståndsbestämmelser där den ännu inte 

finns.  

 

ii   orenade regnvattensöversvämningar från uppsamlingssystem för avloppsvatten 

 

I fråga om områden där det inte finns separata avlopp för regnvatten och annat 

avloppsvatten behöver man inte något måldatum för normala situationer. I 

fråga om separata avlopp för dagvatten är måldatumet 2015.  

  

När det gäller klargörandet av olika ansvar för ledningen av dagvatten sätts 

som måldatum den 31 december 2009. 

 

Motivering 

 

I Finland avleds orenat avloppsvatten i normala fall aldrig från reningsverken 

för samhällenas avloppsvatten till vattendragen. Under exceptionella 

förhållanden, såsom vid översvämningar och maskinfel är förbigångar ibland 

dock oundvikliga. Trots detta skall reningsverken uppfylla de utsläppskrav 

som anges i tillståndsvillkoren och som beroende på reningsverkets 

storleksklass fastställts som medeltal per kvartal, halvt år eller ett år. För att 

detta skall vara möjligt måste reningsverket normalt fungera en aning 

effektivare än vad tillståndsvillkoren förutsätter, så att inte tillfälliga 

förbigångar av obehandlat eller bara delvis behandlat avloppsvatten orsakar en 

överskridning av de fastställda gränserna i tillståndsvillkoren. 

 

I Finland används separata avloppssystem, med undantag av begränsade 

områden i städernas centrum. Regn- och smältvatten som samlats på 

hårdgjorda ytor avleds således med hjälp av separata dagvattenledningar 

bestående av rörlopp och delvis öppna diken direkt till ytvattnen. Endast en 

liten del av dagvattnen blandas med avloppsvattnet och behandlas därmed i 

reningsverken. Denna lösning valdes i tiderna då man ansåg att dagvattnen 

innehåller ytterst lite förorenande ämnen jämfört med den övriga 

vattendragsbelastningen. Dessutom stör i allmänhet stora mängder kallt vatten 

reningsprocessen i avloppsreningsverket och minskar dess effekt. I och med 

att avloppshanteringen har effektiviserats och också andra åtgärder resulterat i 

att vattendragsbelastningen har minskat, har man under de senaste åren börjat 

fästa uppmärksamhet också vid den belastning som orsakas av dagvatten och 

hur den kan minskas. Olägenheter som orsakas av dagvatten kan minskas, om 

de hydrologiska faktorerna tas i beaktande redan i stadsplaneringen. Dagvatten 

som samlas och avleds separat kan behandlas på många olika sätt i syfte att 

åtminstone delvis hindra framför allt de smutsigaste vattnen från att rinna ut i 

vattendragen. I vissa fall måste dagvattnet ledas till avloppsreningsverken för 

behandling, men också då gäller de krav om behandlingseffekter och 

utsläppsmängder som nämns i reningsverkens tillståndsvillkor. 

 

Faktorer som inverkar på dagvattenbildningen, vattnens smutsighet, 

behandlingsmetoder och förvaltningsrättsliga frågor dryftas i en rapport som 

färdigställdes på sommaren 2005, ”Rakennetun ympäristön valumavedet ja 
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niiden hallinta” (Avrinnande vatten från den byggda miljön samt dess 

hantering). Kommunernas, vattentjänstverkens och fastighetsägarnas ansvar 

vid avledandet av dagvatten klarläggs i samband med revideringen av lagen 

om vattentjänster (119/2001). 

 

”(h) Kvaliteten av utsläpp av avloppsvatten från behandlingsanläggningar till 

vatten som faller inom detta protokolls tillämpningsområde.” 

 

Det nationella målet 

 

Avloppsvattnen behandlas biologiskt och de näringsämnen som orsakar 

övergödning, dvs. fosfor och kväve, avlägsnas genom att kontinuerligt 

förbättra anläggningarnas reningseffekt. Behandlingen effektiveras i synnerhet 

där olägenheterna från avloppsvatten påverkar ytvatten vars status inte är bra 

eller vars status hotas av att försämras och där vattendragets status kan 

förbättras genom att effektivera reningen av avloppsvatten från samhällen. I 

fråga om skadliga ämnen överskrids inte gränsvärdena och kvalitetsnormerna 

för miljön. Med tanke på att minska de hygieniska riskerna av avloppsvatten 

från samhällen kommer man att utveckla därmed förknippade procedurer och 

metoder.  

 

Måldatum 

 

Måldatumet för att uppnå den sammanlagda nivån för fosforutsläpp från de 

kommunala vattenreningsverken är 2010. Måldatumet för effektivering av 

reningsverkens verksamhet som uppnåendet av en god status för vatten kräver 

samt för minskning av hygieniska risker och störningar i verksamheten är 

2015. Man strävar efter att uppnå dessa mål genom gemensamma avtal med 

aktörerna inom området.  

 

I fråga om behandlingen av avloppsvatten från glesbebyggelse skall den nivå 

som krävs i förordningen uppnås senast år 2014. Till övriga delar är det inte 

behövligt att fastställa måldatum.  

 

Motivering 

 

Utsläpp som orsakas av avloppsvatten regleras i miljöskyddslagen (86/2000) 

samt i kompletterande förordningar och andra författningar. Alla reningsverk 

som tjänar över 100 invånare eller som behandlar en motsvarande mängd 

avloppsvatten behöver ett tillstånd för sin verksamhet. Tillståndsbeviljande 

myndighet är den regionala miljöcentralen upp till en storleksklass på 4 000 

personekvivalenter. Tillståndsärenden för större reningsverk än så avgörs av 

miljötillståndsverken. Separata, motsvarande principer gäller för behandlingen 

av avloppsvatten från industri. I enlighet med lagen om 

vattenvårdsförvaltningen (1299/2004) vidtas åtgärder för att effektivisera 

avloppsvattenbehandlingen särskilt i sådana objekt där vattnens status inte är 

god och avloppsvattnen inverkar på detta.  

 

Avloppsreningsverken skall se till att de normer om utsläpp och ämneshalter i 

vattenmiljön som nämns i förordningen  om ämnen som är farliga och skadliga 
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för vattenmiljön (1022/2006) inte överskrids. Förordningen innehåller en 

förteckning över ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön. 

Kännedomen om skadliga ämnen i avloppsvatten från samhällen och deras 

utsläppskällor förbättras. Åtgärder vidtas också för att förebygga att skadliga 

ämnen som inte bryts ned i reningsprocessen rinner ut i tätbebyggelsernas 

avloppsbehandlingssystem och i vattendragen.  

 

I statsrådets förordning om avloppsvatten från tätbebyggelse (888/2006) anges 

minimikrav för biologisk behandling och avlägsnande av fosfor i 

avloppsvattenrening samt grunder för när avloppsvatten skall renas från kväve. 

Kvävereningen skall uppfylla de minimikrav som anges i förordningen.  

 

Statsrådets principbeslut av den 23 november 2006 om riktlinjerna för skydd 

av vattnen förutsätter att de hygieniska risker som orsakas av avloppsvatten 

minskas genom att nya förfaringssätt och metoder utvecklas och tas i bruk i 

samarbete med aktörer inom vattenförsörjning. 

 

Enligt miljöskyddslagen får avloppsvatten från glesbebyggelse inte orsaka 

miljöförorening. Avloppsvattenreningen skall dessutom uppfylla de krav på 

avlägsnande av biologisk syreförbrukning samt rening från fosfor och kväve 

som nämns i statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i 

områden utanför vattenverkens avloppsnät (542/2003). 

 

I reningsverkens tillstånd fastställs alltid den högsta tillåtna utsläppsmängden, 

i allmänhet både i mängd och i effektivitetsprocent. För reningsverk som 

behandlar avloppsvatten från bosättning ställs vanligen krav på åtminstone 

organiskt material (BHK), fosfor och kväve. 

 

Övervakningen av reningsverkens verksamhet grundar sig på analyser av 

prover som reningsverken tar själva samt på s.k. obligatoriska kontroller som 

reningsverket vanligtvis utför med hjälp av den regionala 

vattenskyddsföreningen eller en konsult. Myndigheterna granskar resultaten 

och utför vid behov stickprov. Resultaten från de obligatoriska kontrollerna 

införs i miljöförvaltningens datasystem VAHTI, som också kan användas som 

grund för regionala och riksomfattande sammandrag. 

 

Av uppgifterna i VAHTI-systemet framgår att reningsverken för samhällenas 

avloppsvatten år 2005 uppvisade en reningseffekt på i medeltal 96,7 % för 

rening från organiskt material, i medeltal 95,2 % för rening från fosfor och i 

medeltal 53,6 % för rening från kväve. I synnerhet kvävereningen kommer att 

effektiviseras avsevärt under den närmaste framtiden, i och med att ett krav på 

totalrening från kväve har fogats till de förnyade tillståndsvillkoren för allt fler 

reningsverk. Även i fråga om organiskt material och fosfor kommer 

reningseffekten i viss mån att förbättras ytterligare. 

 

Statsrådets principbeslut om riktlinjerna för skydd av vattnen fram till år 2015 

(den 23 november 2006) förutsätter att reningsverken för samhällenas 

avloppsvatten effektiviserar avloppsvattenbehandlingen, särskilt då 

avloppsvatten leds ut i ytvatten som inte uppnår god status eller där vattnets 

status kan förbättras genom effektivare avloppsvattenbehandling. Reduktionen 
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av näringsämnen effektiviseras och reningsverkens verksamhetsförutsättningar 

förbättras i enlighet med Finlands målprogram för skydd av Östersjön (den 26 

april 2002) samt handlingsprogrammet för skydd av Östersjön och av 

inlandsvattnen (den 1 juni 2005) genom att bästa tillgängliga teknik tillämpas i 

varje enskilt fall. Principbeslutet fäster också uppmärksamhet vid vikten att 

förebygga störningar och hålla avloppen och reningsverken i skick genom god 

skötsel. Genom avtal utvecklas frivilliga åtgärder som kompletterar 

tillståndsförfarandet och som syftar till att minska belastningen av 

avloppsvatten så kostnadseffektivt som möjligt. 

 

Hälsoskyddslagen (763/1994) innehåller allmänna föreskrifter om avfall och 

avloppsvatten. Enligt lagens 22 § får behandlingen av avfall och avloppsvatten 

inte medföra sanitära olägenheter. Bestämmelsen gäller förvaring, insamling, 

transport, behandling och deponering av avfall, ledning och rening av 

avloppsvatten samt planering, förläggning, byggande och underhåll av avlopp. 

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral kan enligt lagens 25 § meddela 

anvisningar i syfte att förebygga sanitära olägenheter på grund av avfall och 

avloppsvatten.  

 

“(i) Utsläpp och återanvändning av avloppsslam från gemensamma 

hygieniseringssystem eller andra hygieniseringsanläggningar och kvaliteten på 

avloppsvatten som används för bevattning. Härvid skall 

Världshälsoorganisationens riktlinjer och riktlinjerna i Förenta nationernas 

miljöprogram avseende en säker användning av avloppsvatten och exkret från 

jordbruk och vattenbruk beaktas.” 

 

Det nationella målet 

 

Enligt statsrådets förordning om avloppsvatten från tätbebyggelse (888/2006) 

får avloppsslam inte släppas ut i vatten.  

 

Enligt bestämmelserna i förordningen om gödselfabrikat (12/2007) och i 

statsrådets beslut om användning av slam från reningsverk inom jordbruket 

(282/1994) skall avloppsslam behandlas på sätt som uppfyller kraven innan 

det kan deponeras någon annanstans än på en avstjälpningsplats.  

 

Den riksomfattande avfallsplanen fram till 2005 förutsatte att åtminstone 90 % 

av slammet från reningsverk skall utnyttjas. En ny riksomfattande avfallsplan 

överlämnas till statsrådet för godkännande under år 2007.  

 

Statsrådets beslut om riktlinjer för vattenskydd fram till år 2015 kräver att de 

olika aktörerna tillsammans förbättrar förutsättningarna för en trygg och ur 

miljösynvinkel hållbar återvinning och placering av slam.  

 

Måldatum 

 

Uppnåendet av de bestämda målen utgör uppföljning av verkställigheten av 

den gällande lagstiftningen. Effektivering av behandlingen av slam är 

kontinuerlig verksamhet. 
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Motivering 

 

Enligt miljöskyddslagen (86/2000) är behandling av slam som sker i en 

anläggning eller yrkesmässigt sådan verksamhet som kräver miljötillstånd. I 

miljötillståndet fastställs i varje enskilt fall på basis av ansökan också ett antal 

bestämmelser som skall iakttas i slambehandlingen så att verksamhetens 

skadeverkningar på miljön blir så små som möjligt. Som miljötillståndspliktig 

verksamhet betraktas enligt 4 § 1 mom. 4 punkten i miljöskyddsförordningen 

(169/2000) inte återvinning av avloppsslam och slam från slamavskiljare som 

behandlats så att det blivit ofarligt som jordförbättrings- eller gödselmedel. 

Återvinningen får dock inte leda till att förbudet mot förorening av mark enligt 

7 § i miljöskyddslagen eller förbudet mot förorening av grundvatten enligt 8 § 

i samma lag bryts. 

 

Enligt statsrådet förordning (888/2006) får behandlat eller obehandlat 

avloppsslam från reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse inte släppas 

ut i vatten. 

 

I miljöministeriets handlingsprogram om skydd av Östersjön och av 

inlandsvattnen (den 1 juni 2005) dryftas olika metoder för att effektivisera 

behandlingen av avloppsslam.  

 

En effektivare behandling av avloppsslam är också ett av målen i den 

riksomfattande avfallsplanen, som justerades år 2003. En nationell 

bioavfallsstrategi godkändes år 2004. Behandlingen av avloppsslam 

effektiviseras i enlighet med de riksomfattande och regionala avfallsplanerna 

samt den nationella bioavfallsstrategin. Den riksomfattande avfallsplanen fram 

till år 2005 förutsatte att åtminstone 90 % av slammet från reningsverk skall 

utnyttjas. Måluppfyllelsen försvåras av att det råder en viss osäkerhet om den 

slutliga återvinningen av slam som deponerats eller komposterats i samband 

med avstjälpningsplatser. I tidigare statistik antogs det att också denna typ av 

slam återvinns, och enligt denna statistik ökade utnyttjandet av slam under 

1990-talet från 58 procent till 91 procent. År 2003 statistikfördes komposterat 

slam, kring vars utnyttjande det rådde en viss osäkerhet, under ’övrig 

behandling’. Således uppnåddes endast en återvinningsgrad på 65 % år 2003. 

Största delen av detta slam utnyttjades i komposterad form för anläggning av 

grönområden eller landskapsplanering av avstjälpningsplatser samt som 

jordförbättringsämne inom lantbruk. Förbudet att släppa ut slam i vatten anges 

i statsrådets förordning om avloppsvatten från tätbebyggelse (888/2006). 

 

En ny riksomfattande avfallsplan lämnas till statsrådet för godkännande under 

år 2007. Den arbetsgrupp som berett den nya avfallsplanen lämnade i januari 

2007 en framställning till miljöministeriet, där ett mål för avfallshanteringen är 

att främja utnyttjandet av avfallsbaserade gödselmedel bland annat med hjälp 

av rådgivning, information och försöksverksamhet. Dessutom föreslås att 

säkerheten vid utnyttjandet av avfallsbaserade gödselmedel tryggas genom att 

självövervakningen och marknadsövervakningen i tillverkningen och den 

tekniska behandlingen av dessa gödselmedel effektiviseras, samt i fråga om 

organiska gödselmedel genom att ett godkännandeförfarande för anläggningar 

tillämpas.  
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Statsrådets förordning  om behandling av hushållsavloppsvatten i områden 

utanför vattenverkens avloppsnät (542/2003) trädde i kraft i början av år 2004. 

Miljöförvaltningen utvecklar i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet, 

kommunerna samt vatten- och avloppsverken den allmänna planeringen av 

vatten- och avloppstjänsterna så att planerna omfattar och samordnar 

behandlingen av slam från reningsverk för avloppsvatten från glesbebyggelse 

och vidarebehandlingen av slam från reningsverk för tätbebyggelse.   

 

Vattentjänstverken utreder möjligheterna att utöka återvinningen av slam. 

Avloppsreningsverken intensifierar samarbetet med bland annat tillverkarna av 

gödselmedel och växtunderlag, de organisationer som har hand om 

kommunernas grönområden, jordbrukarna samt tillverkarna av 

lantbruksmaskiner. Målet med samarbetet är att utveckla slamförädlingen så 

att slamproduktens egenskaper samt transport- och spridningssystemen 

motsvarar användarnas behov. 

 

Statsrådets beslut om användning av slam från reningsverk inom jordbruket 

(282/1994) innehåller minimikrav för utnyttjandet av slam från reningsverk 

inom jordbruket. Syftet med detta beslut är att reglera användningen av slam 

från reningsverk inom jordbruket för att hindra slammets skadliga effekter på 

hälsan och miljön och samtidigt främja en ändamålsenlig användning av 

slammet. I författningen ställs krav i anslutning till de skadliga ämnena i slam, 

hygieniseringen av slam, mängden slam som får spridas, beskaffenheten hos 

den åkerareal på vilken slammet sprids samt bokföringen och rapporteringen 

av verksamheten. 

 

I jord- och skogsbruksministeriets guide ”Kompletterande villkor/ Odlingssed 

och miljövillkor” konstateras följande angående avloppsslam: ”Då odlare 

mottar avloppsslam bör detta vara bearbetat enligt godkänd metod och 

uppfylla stipulerade hygienkrav”. Jord- och skogsbruksministeriet har i ett 

brev från den 17 juni 2005 fastställt kompletterande villkor för användningen 

av behandlat avloppsslam inom jordbruket. Avdelningen för livsmedel och 

hälsa vid jord- och skogsbruksministeriet samt Livsmedelssäkerhetsverket har 

definierat de bearbetningsmetoder för avloppsslam som för närvarande är 

godkända i Finland och preciserar de kompletterande villkoren i sin anvisning. 

 

Användningen av avloppsslam inom jordbruket regleras i den nya lagen om 

gödselfabrikat (539/2006) och i jord- och skogsbruksministeriets 

kompletterande förordningar om gödselfabrikat (12/07) och om utövande och 

tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat (13/07), vilka anger 

förutsättningarna för att slam får utnyttjas som gödselfabrikat. 

 

Slam från fastighetsspecifik avloppsrening i glesbygder betraktas som avfall 

som uppkommer i samband med bosättning, om vilket regleras i 

bestämmelserna om motsvarande avfall i avfallslagen (1072/1993) (ordnad 

avfallstransport samt återvinning och behandling av avfall), så att kommunen 

är en betydande aktör. 
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”(j) Kvaliteten hos vatten som används såsom källa för dricksvatten och som 

vanligen används till badvatten, vattenbruk eller produktion och fångst av 

skaldjur.” 

 

Det nationella målet 

 

Kvaliteten hos ytvatten som är avsett för produktion av dricksvatten skall 

uppfylla kraven enligt statsrådets beslut (366/1994). 

  

Kvaliteten hos badvatten vid stora allmänna badstränder skall uppfylla kraven 

enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning som kommer att utfärdas i 

början av 2008 och som baserar sig på kraven enligt badvattendirektivet 

2006/7/EG. Kvaliteten hos badvatten skall motsvara minst tillfredsställande 

badvattenstandard. Kvaliteten hos badvatten vid små allmänna badstränder 

skall uppfylla de nationella krav som ställts av social- och 

hälsovårdsministeriet.  

 

Kvaliteten hos de vattendrag som används för vattenbruk skall uppfylla kraven 

enligt jord- och skogbruksministeriets förordning om kraven på 

primärproduktion för säkerställande av livsmedelssäkerheten (134/2006).  

 

Måldatum 

 

Som måldatum i fråga om kvaliteten hos badvatten sätts den 31 augusti 2015. 

 

Måldatumet i fråga om kvaliteten på vattendrag som används för vattenbruk är 

2015.  

 

Motivering 

 

Hälsoskyddslagen (763/1994) innehåller allmänna föreskrifter om 

vattenkvaliteten vid allmänna badstränder. Enligt lagens 13 § skall anläggande 

eller ibruktagande av en allmän badstrand, simhall eller badanläggning 

anmälas till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten, som i sitt beslut kan 

utfärda nödvändiga föreskrifter eller förbud för att förebygga sanitära 

olägenheter. Noggrannare bestämmelser om kvalitetskontrollen av vattnet vid 

allmänna badstränder finns för närvarande fortfarande i social- och 

hälsovårdsministeriets beslut (292/1996) och (41/1999), som grundar sig på 

rådets direktiv 76/160/EEG om kvaliteten på badvatten. I besluten ställs 

mikrobiologiska, fysikalisk-kemiska och organoleptiska kvalitetskrav på 

badvatten. Beslut (292/1999) innehåller också bestämmelser om åtgärder som 

skall vidtas om badvattnet inte uppfyller kvalitetskraven. Dessutom innehåller 

beslutet bestämmelser om delgivning av undersökningsresultaten och 

rapporteringen av dessa till Europeiska kommissionen. 

 

Bestämmelserna om kvaliteten på och kontrollen av vattnet vid badstränder 

kommer att ändra i och med att Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/7/EG om förvaltning av badvattenkvaliteten och om upphävande av 

direktiv 76/160/EEG trädde i kraft i mars 2006. Det nya badvattendirektivet 
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innehåller bestämmelser om uppföljningen och klassificeringen av badvatten 

samt förvaltningen av och informeringen om badvattenkvaliteten. 

Badvattendirektivet kompletterar vattenramdirektivet 2000/60/EG och det 

kommer att träda i kraft på nationell nivå i samband med social- och 

hälsovårdsministeriets förordning i början av år 2008. Förordningen kommer 

att gälla stora allmänna badstränder, vilka förväntas utnyttjas av minst 100 

badare per dag. Enligt förordningen kommer badvattnen att indelas i fyra olika 

klasser utifrån deras mikrobiologiska kvalitet: utmärkt, god, tillfredsställande 

eller dålig. Kvaliteten hos badvatten skall uppfylla kraven på minst 

tillfredsställande badvattenstandard i slutet av badsäsongen år 2015.  

 

Kvaliteten hos badvatten vid små allmänna badstränder övervakas med stöd av 

29 § i hälsoskyddslagen (763/1994). På vattnet vid dessa badstränder tillämpas 

för närvarande kvalitetskraven i social- och hälsovårdsministeriets beslut 

(292/1996). Kraven på kvaliteten och kontrollen av vattnet vid små allmänna 

badstränder kommer att revideras under åren 2008−2009.   

 

Enligt lagen om vattentjänster (119/2001) kan genom förordning av statsrådet 

närmare bestämmelser utfärdas om kvalitetskraven på råvatten, genomförandet 

av obligatoriska kontroller av råvatten och insändandet av kontrolluppgifter. 

Statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön 

(1022/2006) innehåller bestämmelser om frekvensen för kontroller av ytvatten 

som skall användas som hushållsvatten. Därtill gäller också statsrådets beslut 

om kvalitetskraven för ytvatten som är avsett för framställning av dricksvatten 

samt om kontroll av sådant ytvatten (366/1994). 

 

Det ytvatten som vattenverken i Finland använder som råvatten är i allmänhet 

av relativt god kvalitet. I rapporteringen i anslutning till EG:s direktiv om 

råvatten år 2002 konstaterades att det vid den tidpunkten fanns fyra vattenverk 

i Finland som använde råvatten av den lägsta godkända kvalitetsgruppen A3 

åtminstone under en del av året. Den låga kvaliteten berodde på naturliga 

faktorer, närmare bestämt vattnets för höga färgtal och järnhalt. Två av dessa 

fyra vattenverk hade redan konkreta planer på att skaffa bättre råvatten genom 

att börja använda konstgjort grundvatten. 

 

Det vatten som på ett primärproduktionsställe används i vattenbruk skall enligt 

jord- och skogsbruksministeriets förordning (134/2006) vara rent, och det får 

inte ha sådan främmande lukt eller smak eller innehålla mikroorganismer, 

parasiter eller främmande ämnen i sådana mängder som kan äventyra 

säkerheten för primärprodukterna och de livsmedel som fås av dem.  

 

”(k) Tillämpning av allmänt vedertagna metoder för vården av inneslutna vatten 

som vanligen är tillgängliga för badande.” 

 

Det nationella målet 

 

Kvaliteten på och övervakningen av vattnet i bassänger som är öppna för 

allmänheten skall uppfylla kraven enligt social- och hälsovårdsministeriets 

förordning (315/2002). Anställda som utför åtgärder som påverkar kvaliteten 

på bassängvatten i simhallar och badanläggningar skall ha med godkänt 
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resultat genomgått det test som bedömer den anläggningstekniska och 

bassängvattenhygieniska kompetensen som avses i 28 a § i hälsoskyddslagen 

(763/1994). 

 

Måldatum 

 

Som måldatum i fråga om kvaliteten på bassängvatten sätts år 2015 och i fråga 

om kompetenstestet den 30 juni 2008. 

 

Motivering 

 

Bestämmelser om kvaliteten på och kontrollen av bassängvatten i allmänna 

simbassänger finns i social- och hälsovårdsministeriets förordning (315/2002) 

om kvalitetskrav på och kontrollundersökningar av bassängvatten i simhallar 

och badanläggningar. I förordningen ställs mikrobiologiska, kemiska och 

fysikaliska krav på bassängvattnets kvalitet. Utgångspunkten för 

kvalitetskraven är att bassängvattnet inte får orsaka en hälsorisk för de 

badande. Detta säkerställs genom tillräcklig klordesinfektion av bassängen i 

förhållande till dess belastning och genom att se till att bassängen har de rätta 

förhållandena för att klordesinfektionen skall kunna fungera effektivt. Också 

kontrollfrekvensen för bassängvatten fastställs i förordningen. Principen är att 

bassängvattensprover tas med tätare mellanrum ju fler personer som i 

genomsnitt använder bassängerna. Det är i sista hand den kommunala 

hälsoskyddsmyndigheten som ansvarar för kontrollen av bassängvattnets 

kvalitet. Den som driver anläggningen ansvarar för informeringen om 

bassängvattnets kvalitet.  

 

I Finland tillämpas allmänt godkända förfaranden liksom på 

vattenförsörjningen även på vården av badvatten. Utöver ovan nämnda social- 

och hälsovårdsministeriets förordning (315/2002) har social- och 

hälsovårdsministeriet, undervisningsministeriet och Finlands 

simundervisnings- och livräddningsförbund rf sammanställt en praktisk 

tillämpningsguide om kvaliteten på och kontrollen av simbassängsvatten, 

vilken innehåller bland annat anvisningar om utarbetandet av ett 

kontrollundersökningsprogram och om användningskontroll. Syftet med 

guiden är också att dels intensifiera samarbetet mellan anläggningarna och de 

kommunala hälsoskyddsmyndigheterna, dels förenhetliga det praktiska 

förfarandet.  

 

Enligt 28 a § i hälsoskyddslagen (763/1994) skall den som utför åtgärder som 

påverkar bassängvattnets kvalitet i en simhall, badanläggning eller 

motsvarande anläggning ha ett av Social- och hälsovårdens 

produkttillsynscentral utfärdat intyg över anläggningsteknisk och 

bassängvattenhygienisk kompetens. Intyget utfärdas till personer som 

genomgått ett test som bedömer den anläggningstekniska och 

bassängvattenhygieniska kompetensen. Social- och hälsovårdsministeriets 

förordning (1350/2006) innehåller närmare bestämmelser om den 

anläggningstekniska och bassängvattenhygieniska kompetens som krävs av 

personer som arbetar på ovan nämnda anläggningar och om testning av denna 

kompetens. I förordningen anges bland annat vem som får testa ovan nämnda 
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arbetstagare och vilka kompetensområden arbetstagaren måste behärska för att 

klara testet. Syftet med lagstiftningen är att utöka helhetskompetensen hos 

personalen i simhallar och badanläggningar i frågor som gäller 

bassängvattenhygien och anläggningsteknik och på så sätt säkerställa 

bassängvattnets kvalitet i alla förhållanden, men särskilt i exceptionella 

situationer.  

 

Avsikten är också att trygga bassängvattnets kvalitet genom ändamålsenliga 

förfaranden och rekommendationer om rening av bassängvatten. Anvisningar 

om byggande av anläggningar för behandling av simbassängsvatten finns i 

Rakennustieto Oy:s s.k. VVS-kort (LVI 22-10386). Kortet innehåller 

noggranna anvisningar om hur bassängvattensbehandlingen bör uppbyggas i 

olika situationer så att de hälsorelaterade kraven på bassängvattnets kvalitet 

uppfylls. VVS-kortet används som byggrekommendation i alla objekt där det 

byggs allmänna simbassänger. 

 

”(l) Fastställande och åtgärdande av särskilt förorenade områden som har skadlig 

inverkan på vatten som omfattas av detta protokoll eller som sannolikt kommer att 

omfattas av detsamma och som därmed hotar att ge upphov till vattenrelaterade 

sjukdomar.”  

 

Det nationella målet 

 

Fastställandet och åtgärdandet av förorenade markområden fortsätter på ett 

prioriterat sätt inom ramen för anslagen.  

 

Måldatum 

 

Uppfyllandet av målen är ett led i verkställigheten av den gällande 

lagstiftningen och utgör kontinuerlig verksamhet. 

 

Motivering 

 

Den viktigaste författningen när det gäller förorenade markområden och 

grundvatten är miljöskyddslagen (86/2000). Dessutom behandlas markskydd 

antingen direkt eller indirekt i många andra författningar (t.ex. skogslagen 

(1093/1996), naturvårdslagen (1096/1996), avfallslagen (1072/1993), 

kemikalielagen (744/1989), lagen om miljöskadeförsäkring (81/1998), lagen 

om bekämpande av oljeskador om uppkommer på land (378/1974), lagen om 

oljeskyddsfonden (1406/2004)). Statsrådets förordning  om bedömning av 

markens föroreningsgrad och saneringsbehovet (214/2007) trädde i kraft i juni 

2007. 

 

Vid hanteringen av risker som berör grundvatten fästs särskild uppmärksamhet 

vid förorenade markområden och marktäkt. Skadliga ämnen i förorenade 

sediment och deras effekter utreds vid behov, och olägenheter som 

uppkommer av dessa förhindras genom att nödvändiga vattenskyddsåtgärder 

vidtas i samband med bland annat muddring. 
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De väsentligaste bestämmelserna om förorening av markområden finns i 

miljöskyddslagen (86/2000). Uppgifter om förorenade markområden har 

insamlats från början av 1990-talet. Projektet för utredning av 

marknedsmutsningen (SAMASE) färdigställdes år 1994, varefter uppgifterna 

kontrollerades och uppdaterades under åren 1998 och 1999. För närvarande 

testanvänds ett nytt riksomfattande datasystem om markens tillstånd, som tas i 

bruk i omfattande skala under år 2007. Uppgifterna om objekten kontrolleras i 

samband med att systemet tas i bruk. Sammanlagt har information samlats om 

närmare 21 000 objekt. Objekten klassificeras enligt följande: områden som 

måste utredas, områden som måste bedömas eller saneras vid behov samt 

områden som inte behöver saneras. Största delen av objekten är områden som 

måste utredas, i vilka det bedrivs eller har bedrivits verksamhet där man 

behandlar ämnen som är skadliga för miljön och dessa kan ha hamnat i 

jordmånen, men ingen markförorening ännu konstaterats med säkerhet. Cirka 

4 000 av de kartlagda objekten är belägna på grundvattenområden, knappt 

3 200 objekt finns på mindre än 100 meters avstånd från vattendrag och cirka 

250 objekt på mindre än 200 meters avstånd från vattentäkter.  

 

Inom miljöförvaltningen hade man i slutet av år 2006 fattat cirka 3 000 beslut 

om sanering av förorenad mark. Varje år inleds cirka 300 saneringsprojekt. De 

flesta av dessa görs i samband med förändringar i markanvändningen i 

tätbebyggelser eller i anslutning till fastighetsaffärer. På grundvattenområden 

utförs saneringar i syfte att förebygga en försämrad grundvattenstatus. 

Sanering av redan förorenat grundvatten har tills vidare sällan inletts på grund 

av osäkra resultat, höga kostnader och lång behandlingstid. Vid fastställandet 

av marksaneringsmål för grundvattenområden har risken att grundvattnet 

förorenas beaktats, och därför har målen ofta varit striktare än i andra 

områden.  

 

Största delen av saneringarna genomförs med privat finansiering. Via statens 

system för avfallshanteringsarbete hade sanering inletts i närmare 380 objekt i 

början av år 2007. Med dessa medel har åtskilliga gamla avstjälpningsplatser 

som varit belägna på grundvattenområden flyttats, och sågverk och 

träimpregneringsinrättningar vid stränder till vattendrag har iståndsatts. 

Saneringsprojekt på nedlagda servicestationer har samordnats via oljebolagens 

och miljöministeriets gemensamma program SOILI. I början av år 2007 hade 

närmare 1 400 objekt inkluderats i saneringsprogrammet. Vid årets början 

hade saneringsarbete inletts i närmare 380 objekt. Genom 

saneringsprogrammet har man framför allt stävat efter att sanera gamla 

servicestationsfastigheter i grundvattenområden. 

 

Av de 330 fall av förorenat grundvatten som uppdagades under åren 

1976−2000 stod 104 fall på något sätt i samband med markförorening till följd 

av avstjälpningsplats-, skjutbane- eller företagsverksamhet. Den enda faktorn 

som orsakade fler fall av grundvattensförorening var trafiken. 
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”(m) Effektiviteten hos systemen för vård, utveckling, skydd och användning av 

vattenresurser, inbegripet tillämpningen av allmänt vedertagna metoder för 

kontrollen av föroreningar från alla sorters olika källor.”  

 

 Målen och måldatumen har behandlats i underpunkterna f) – i).  

 

”(n) Frekvensen av offentliggörandet av information om kvaliteten hos det 

dricksvatten som tillhandahålls och av annat vatten som berörs av målen i denna 

punkt i intervallen mellan offentliggörandet av information enligt artikel 7.2. 

 

Enligt beslutet som det första mötet för parterna till protokollet om vatten och 

hälsa fattat skall de uppgifter och utvärderingar som avses i artikel 7.2 i 

protokollet offentliggöras minst vart tredje år, dvs. för första gången år 2010. 

Man kommer att utnyttja de tillgängliga systemen vid insamlingen och 

rapporteringen av uppgifter som förutsätts av protokollet ( bl.a. de 

rapporteringar som krävs av EU och WHO).  

 

 

 

 

 

 


