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Godkända av kommunfullmäktige
13.12.2004

SIBBO KOMMUNS
MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER
KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1§

Tillämpningsområde och mål. För verkställigheten av miljöskyddslagen
(86/2000) skall dessa miljöskyddsföreskrifter iakttas i Sibbo kommun. Föreskrifterna är i kraft inom hela kommunens område om inte något annat bestäms nedan. Föreskrifterna berör inte sådan verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöskyddslagen, sådan verksamhet som är anmälningspliktig enligt
61, 62 eller 78 § i denna lag eller försvarsmaktens verksamhet. Syftet med miljöskyddsföreskrifterna är att med hänsyn till de lokala förhållandena förebygga
förorening av miljön samt avhjälpa och minska skador orsakade av förorening
såsom det sägs i 1 kap. i miljöskyddslagen.
Motiveringar: I enlighet med 19 § i miljöskyddslagen kan kommunfullmäktige,
med avseende på kommunen eller någon del av den, för verkställigheten av miljöskyddslagen utfärda av de lokala förhållandena påkallade allmänna föreskrifter om
annat än sådan verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöskyddslagen, sådan
verksamhet som är anmälningspliktig enligt 61, 62 eller 78 § eller försvarsmaktens
verksamhet. Föreskrifterna kan gälla:
1) åtgärder, begränsningar och konstruktioner som hindrar utsläpp eller skadeverkningar av sådana
2) motverkande av särskilt störande tillfälligt buller eller tillfälliga skakningar
3) miljöskyddsmässiga förutsättningar för placering av verksamheter utanför detaljplaneområden
4) områden där det på grund av speciell risk för förorening av miljön är förbjudet
att leda ut avloppsvatten i marken eller vattendrag eller i en sådan bädd som
avses i 1 kap. 2 § vattenlagen
5) zoner och områden där användningen av stallgödsel och gödselmedel samt
inom jordbruket förekommande, för miljön skadliga ämnen begränsas
6) lämnande av uppgifter som behövs för tillsynen.
Andra kommunala författningar som motsvarar miljöskyddsföreskrifterna är byggnadsordningen och avfallshanteringsbestämmelserna. Vid beredningen av miljöskyddsföreskrifterna har strävan varit att undvika onödiga överlappningar eller
motstridigheter med dessa bestämmelser och med andra på lag grundade förordningar eller beslut.

2§

Tillsynen av miljöskyddsföreskrifterna. Nämnden för teknik och miljös miljövårdssektion övervakar i egenskap av Sibbo kommuns miljövårdsmyndighet
att dessa miljöskyddsföreskrifter iakttas.
Den kommunala miljövårdsmyndigheten kan delegera sin behörighet enligt
dessa föreskrifter till en underlydande tjänsteinnehavare såsom anges i lagen
om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/1986).
Motivering: I enlighet med 21 § 1 mom. i miljöskyddslagen skall den i lagen om
kommunernas miljövårdsförvaltning (64/1986) avsedda kommunala miljövårds-
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myndigheten sköta de tillstånds- och tillsynsuppgifter som enligt denna lag ankommer på kommunen.

3§

Lokala förhållanden. Lokala förhållanden och områden för vars del det krävs
preciserade allmänna bestämmelser för att förebygga och hindra förorening av
miljön samt avhjälpa och minska skador orsakade av förorening är i Sibbo
kommun följande områden:
- grundvattenområdena, varmed avses de av en myndighet klassificerade
grundvattenområdena (bilaga 1)
- strandområdena, som är områden som ligger i närheten/influensområdet
för ett vattenområde, dvs. havet eller annat vattendrag (sjö, å, bäck, naturlig damm m.m.). Ett strandområde är i regel ca 200 m brett, men det kan
vara smalare eller bredare beroende av bl.a. terrängförhållandena, landskapet och vattenområdets betydelse.
Motivering: Enligt 19 § i miljöskyddslagen skall de lokala förhållandena i kommunen beaktas i miljöskyddsföreskrifterna.
Till Sibbo kommuns särdrag hör ett rätt omfattande glesbygdsområde och flera
bycentra, många grundvattenområden samt skärgård och andra strandområden.
Definitionen av grundvattenområdena baserar sig på den av Helsingfors vattenoch miljödistrikt år 1994 publicerade kartläggningen och klassificeringen av grundvattenområden. Definitionen av strandområde följer definitionen i kommunens
byggnadsordning.

KAPITEL 2 BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN OCH GÖDSEL
Avsikten med detta kapitel är att förebygga förorening av yt- eller grundvatten till
följd av behandling av avloppsvatten eller andra ämnen. I 103 § i miljöskyddslagen
finns bestämmelser om den allmänna skyldigheten att rena avloppsvatten. Dessutom har statsrådet gett en förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i
områden utanför vattenverkens avloppsnät (542/2003). Förordningen trädde i kraft
i början av år 2004 och gäller behandling av avloppsvatten från bostäder, kontor,
affärsbyggnader och anläggningar samt t.ex. från kreaturslägenheters mjölkrum
eller annan näringsverksamhet utanför kommunala eller andra vattenverks avloppsnät.

4§

I en fastighets avloppsvattensystem får inte ledas eller sättas problemavfall
eller andra ämnen som är skadliga för avloppssystemet, behandlingen av avloppsslammet eller miljön. Ifall fastighetens avloppsvatten leds till ett vattentjänstverks avloppsnät skall dessutom de av vattentjänstverket utfärdade villkoren iakttas.
Motivering: I avlopp får inte utan miljötillstånd ledas sådana ämnen som nämns i
3 § i miljöskyddsförordningen och dess bilaga 1.
Begränsningarna för användningen av Sibbo kommuns avloppsnät definieras i
vattentjänstverkets allmänna leveransvillkor och ledningsavtalet med Helsingfors
Vatten. I dessa definieras i detalj kraven på beskaffenheten hos det avloppsvatten
som tas emot. Motsvarande regler bör också iakttas i fråga om fastighetsvis ordnade avloppsvattensystem utanför vattentjänstverkens verksamhetsområde.

5§

Placering av avloppssystem. Ett avloppssystem och utloppsställe för renat
avloppsvatten bör placeras så att sanitära olägenheter, luktolägenhet eller an-
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nan olägenhet inte uppstår. Vid placeringen av andra system än sluten tank
bör följande minimiskyddsavstånd iakttas:
Objekt

Minimiskyddsavstånd (m)
ej klosettvatten
klosettvatten

Hushållsvattenbrunn
– jordmån med dålig genomsläpplighet (lera, silt)
– jordmån med god genomsläpplighet (sand, grov morän)
Strand vid vattendrag

bostadsbyggnad
bastu

Väg, fastighetsgräns eller dike
Skyddslager ovanför högsta grundvattennivån
vid infiltrering i markbädd (från markbäddens botten)

20
40

50
100

30
20

50

5

10

0,5

0,5

Motiveringar: I statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i
områden utanför vattenverkens avloppsnät (542/2003) bestäms om kraven på behandling av avloppsvatten, planering och byggande av avloppssystem samt om
bruk och underhåll av dessa.
I Sibbo kommuns byggnadsordning finns bestämmelser om placeringen av avloppssystem i grundvattenområden och strandområden. Vid placeringen av avloppssystem och utlopp för renat avloppsvatten bör dock känsliga platser beaktas
och tillräckliga avstånd lämnas till dessa.

6§

I strandområden bör reningssystem för avloppsvatten och torrtoaletter placeras på en plats där marknivån ligger ovanför den i medeltal en gång på 50 år
återkommande högvattennivån (HW 50). I närheten av havsstränder bör infiltreringsrör för avloppsvatten placeras på en nivå som ligger minst 1,5 meter över
medelvattennivån (MW).
Motiveringar: Reningssystem för avloppsvatten bör i strandområden placeras så
att avloppsvatten inte sköljs ut i vattendraget vid översvämning.

7§

Komposterande och andra torrtoaletter bör vara försedda med tät botten
och skötas så att de inte förorsakar förorening av marken eller grundvattnet eller någon annan olägenhet i miljön eller för hälsan.

8§

Avfall från kemiska toaletter får inte hällas ut på marken, i dike eller vattendrag, utan bör föras till en därtill avsedd mottagningsplats.

9§

Slambehållare. Slambehållare som hör till ett avloppssystem bör tömmas med
slamsugningsfordon tillräckligt ofta, dock minst en gång per år.
En sluten avloppstank bör förses med överfyllningslarm. Tanken bör tömmas
med slamsugningsfordon i god tid innan den fylls.
Fastighetens innehavare bör spara verifikaten på slamtömningar och granskningar, provtagningar och underhåll av avloppssystemet. Verifikaten bör på
begäran visas upp för den kommunala miljövårdsmyndigheten.
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Motiveringar: I statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i
områden utanför vattenverkens avloppsnät (542/2003) bestäms om bruk och underhåll av avloppssystem.
I kommunens avfallshanteringsbestämmelser finns bestämmelser om hantering av
avloppsslam. Genom bestämmelserna om tömningsintervaller för slambehållare
och överfyllningslarm för slutna tankar säkerställs att avloppssystemet fungerar
och förhindras utsläpp på grund av överfyllning. Skyldigheten att spara verifikaten
på tömningar och underhåll underlättar utredningen av eventuella problem.

10 §

Tvättning av fordon, maskiner och motsvarande anordningar. Ofta upprepad tvätt av fordon, maskiner och motsvarande anordningar och även sporadisk tvätt med organiska lösningsmedel är tillåten endast på för detta ändamål
anlagda tvättplatser, där tvättvattnet leds till ett regelrätt avloppssystem via en
sand- och oljeavskiljare.
I strandområden får avloppsvatten från tvättning av fordon, maskiner och motsvarande anordningar inte ledas orenat direkt ut i ett vattendrag.
Motiveringar: Tvättvatten från tvättning av fordon, maskiner och motsvarande
anordningar är avloppsvatten, som bör behandlas liksom annat avloppsvatten.
Biltvätt med tvättmedel som innehåller lösningsmedel kan förorsaka förorening
av miljön, i synnerhet om stora mängder avloppsvatten leds ut i terrängen eller
regnvattenavloppet. För att avloppssystemet skall fungera är det nödvändigt att
förbehandla tvättvattnet i en olje- och sandavskiljare innan det leds i avloppet.
Ett undantag utgör avloppsvatten som uppstår vid biltvätt enbart med vatten,
eftersom sådant tvättvatten i regel innehåller endast små mängder föroreningar. Då tvättvatten leds ut i terrängen gäller det dock alltid att se till att förorening
av miljön inte uppstår. För förhindrande av vattenförorening är det förbjudet att
leda orenat tvättvatten direkt ut i ett vattendrag.

11 §

Tvättning och underhåll av båtar. Tvättning av båtar med tvättmedel som innehåller organiska lösningsmedel är tillåten endast på för detta ändamål anlagda tvättplatser, där tvättvattnet leds till en avloppsvattenledning via en oljeavskiljare.
På vinterförvaringsområden kan båtar tvättas med tvättmedel som inte innehåller lösningsmedel så att tvättvattnet leds ut antingen i terrängen eller i regnvattenavloppet.
Båtarnas bottenfärg bör avlägsnas på ett tätt underlag, som förhindrar att miljöskadligt målfärgsavfall hamnar i marken och gör det möjligt att samla upp målfärgsavfallet. Det bör förhindras att damm från båtslipning sprids i miljön.
Motiveringar: Vid tvättning av båtar uppstår samma typ av avloppsvatten som
vid tvättning av bilar och andra maskiner, och liknande bestämmelser bör därför
iakttas vid avloppsvattenbehandingen. På båtarnas vinterförvaringsplatser slipas
båtar, vars bottnar ofta är målade med giftiga målfärger. För förhindrande av att
marken förorenas bör åtminstone merparten av målfärgsavfallet tas tillvara. Enligt 7 § i miljöskyddslagen är det förbjudet att släppa ut sådana ämnen i marken
som leder till att marken förorenas. Trots att innehållet av skadliga ämnen i de
s.k. anti-foulding-målfärgerna har begränsats innehåller de fortfarande bl.a.
kopparföreningar.
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12 §

Tvättning av mattor och annan tvättning. Tvätt av mattor, textilier och motsvarande bör ordnas så att tvättvattnet inte rinner direkt ut i ett vattendrag.
Motiveringar: Tvättmedel som används vid mattvätt förorsakar övergödning,
speciellt i sjöar och isolerade vikar. Sibbo kommuns allmänna platser för matttvätt finns vid Söderkulla gård och vid Stationsvägen i Nickby.

13 §

Mottagningsplatser för snö. Mottagningsplatser för snö bör placeras och anläggas så att de inte förorsakar nedskräpning, förorening av miljön, försämrad
trivsel eller vattendränkning. Smältvattnet bör ledas ut i terrängen eller via en
sedimenteringsbassäng i ett dike eller vattendrag.
Det är förbjudet att anlägga en mottagningsplats för snö i ett grundvattenområde
så att smältvattnet kan förorena grundvattnet.
Motiveringar: Plogad snö innehåller ofta skräp, sand, sot och andra orenheter,
som kan förorsaka nedskräpning eller förorening av marken och vattnet vid
mottagningsplatsen för snö. Mottagningsplatsen bör placeras och smältvattnet
behandlas så att sådana olägenheter inte uppstår.

14 §

Gödselstackar. Gödselstackar får inte placeras i omedelbar närhet av bostad,
skola, daghem, park och liknande anläggningar. Avståndet bör vara minst 100
meter.
Motiveringar: Om lagring av gödsel och gödsling föreskrivs i statsrådets förordning 931/2000, där det bl.a. bestäms att en gödselstad skall placeras mitt på
ett jämnt åkeravsnitt eller på en långsamt sluttande åker nära övre renen. Gödselstacken får inte placeras på kortare avstånd än 100 meter från ett vattendrag
eller ett utfallsdike, på mindre än fem meters avstånd från diken eller på mindre
än 100 meters avstånd från en brunn för hushållsvatten. En gödselstack får inte
heller anläggas på mark som översvämmas eller i ett grundvattenområde.
I miljöskyddsföreskrifterna har dessutom intagits en bestämmelse om gödselstackars avstånd till bosättning och andra störningskänsliga anläggningar.

15 §

Spridning av gödsel. Organisk gödsel som sprids ut närmare än 200 meter
från bosättning, skola, daghem, park och liknade anläggningar bör alltid myllas
ned i jorden omedelbart eller senast inom ett dygn. Nedmylling behöver dock
inte utföras när gödsel sprids i växande gröda.
Kring en brunn eller källa som används för tagande av hushållsvatten bör beroende av terrängens höjdförhållande, brunnens konstruktion och jordmånen
lämnas en minst 30–100 meter bred skyddszon som inte behandlas med gödsel eller urin från husdjur.
Motiveringar: I statsrådets förordning 931/2000 bestäms att kvävegödsel inte
får spridas på snötäckt eller frusen mark och inte heller på vattenmättad mark.
Gödsel får inte spridas under tiden mellan den 15 oktober och den 15 april. Om
marken är ofrusen och torr så att inget rinner av i ett vattendrag eller det inte
finns någon risk för alvförtätning, kan gödsel på hösten spridas ut högst till den
15 november och utspridningen på våren påbörjas tidigast den 1 april. Vid
spridning av organisk gödsel på hösten skall gödseln alltid omedelbart, senast
inom ett dygn, myllas ned eller åkern plöjas.
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I syfte att minska luktolägenheten av spridning av organisk gödsel har skyldigheten att mylla ned gödseln i närheten av bebyggelse preciserats.
Föreskriften om brunnar och källor som ingår som rekommendation i Statsrådets förordning 931/2000. I Sibbo finns en omfattande glesbebyggelse som är
beroende av egna brunnar för sin vattenförsörjning. Det är därför motiverat att
göra förordningens rekommendation bindande.

KAPITEL 3 PLACERING AV VERKSAMHETER
16 §

Placering av djurstall och rastgårdar. Nya djurstall får inte utan grannens
medgivande placeras närmare än 50–100 meter från dennes bostadshus eller
vistelsegård eller från skola, daghem, park eller motsvarande anläggning.
Samma begränsning gäller rastgårdar för nötboskap och fållor för hästar. Den
fasta delen av gödseln bör dagligen samlas upp från djurens rastgårdar och
placeras i gödselstad med tät botten.
Motiveringar: I Sibbo kommuns byggnadsordning bestäms att häststall eller
motsvarande djurstall eller maneger inte får placeras på en fastighet vars yta är
mindre än 2 ha. I miljöskyddsföreskrifterna har intagits en bestämmelse om avståndet till grannens bostadshus eller vistelsegård och andra lättstörda anläggningar för att luktolägenheter och motsvarande olägenheter inte skall uppstå.
Skyldigheten att samla upp gödseln från rastgårdar syftar till att minska risken
för förorening av yt- och grundvattnet och olägenheter av lukt och insekter i omgivningen. Betesmark räknas inte som rastgård eller fålla.

17 §

Olje- och kemikaliebehållare. Kärl och behållare för lagring av olja eller
andra kemikalier bör placeras och installeras så att de inte medför risk för förorening av grundvattnet eller marken eller luktolägenheter.
Nya behållare för lagring av motorbränsle för eget bruk, s.k. farmartankar, bör
vara försedda med dubbelmantel eller placeras i en takförsedd skyddsbassäng. I grundvattenområden bör redan befintliga behållare av denna typ försättas i motsvarande skick inom tio år från dessa föreskrifters ikraftträdande.
Motiveringar: Om lagring av olja och andra kemikalier finns bestämmelser i
kemikalielagen (744/1989), i förordningen om industriell hantering och lagring
av farliga kemikalier (59/1999) och i lagen om explosionsfarliga ämnen
(263/1953) samt i de med stöd av denna lag givna förordningen om oljeeldningsanläggningar (1211/1995), handels- och industriministeriets beslut om oljeeldningsaggregat (314/1985) och handels- och industriministeriets beslut om
periodisk besiktning av underjordiska oljecisterner (344/1983).
I Sibbo kommuns miljöskyddsföreskrifter fästs uppmärksamhet vid behållarnas
placering och konstruktion och speciellt vid en höjning av standarden på de s.k.
farmartankarna, som i praktiken oroväckande ofta har förorsakat oljeskador.

18 §

Hantering av ur bruk tagna behållare. Ägaren eller innehavaren bör avlägsna en ur bruk tagen underjordisk behållare för olja-, bränsle eller annan
kemikalie och låta rengöra behållaren med tillhörande rör innan den avlägsnas. Intyget på rengöringen skall sparas för en eventuell besiktning. Den som
utför rengöringen bör inneha den yrkesskicklighet som uppgiften förutsätter.
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Behållaren behöver inte avlägsnas om den innan dessa miljöskyddsföreskrifter träder i kraft har rengjorts på vederbörligt sätt och fyllts med sand eller något annat godtagbart ämne. Behållarens påfyllnings- och avluftningsrör bör
dock avlägsnas.
Den kommunala miljövårdsmyndigheten kan i enskilda fall bevilja undantag
från skyldigheten att avlägsna en ur bruk tagen behållare ur marken, om avlägsnandet i tekniskt hänseende är mycket svårgenomförbart eller skulle förorsaka skador på annan egendom.
Motiveringar: Genom att gamla underjordiska behållare i dåligt skick avlägsnas
förhindras förorening av marken. Marken kring gamla behållare kan vara förorenad till följd av läckage, vilket förutsätter sanering. Gamla ur bruk tagna oljeoch kemikaliebehållare med tillhörande rör betraktas som avfall, på vilket avfallslagens bestämmelser tillämpas.
Sådana behållare som har fyllts med sand eller något annat godtagbart material före miljöskyddsföreskrifternas ikraftträdande behöver inte avlägsnas ur
marken. Dock bör dessa behållares påfyllnings- och avluftningsrör avlägsnas,
så att inte drivmedel eller andra kemikalier av misstag kan ledas in i dem.
Gamla oljecisterner kan vara placerade på sådana platser i marken att de i
tekniskt hänseende är mycket svåra att avlägsna. Avlägsnandet kan i sådana
fall förorsaka till exempel skador på annan egendom, och skyldigheten att avlägsna cisternen kan bli oskälig. Undantag från skyldigheten att avlägsna en
cistern kan sökas hos den kommunala miljövårdsmyndigheten på de grunder
som nämns i bestämmelsen. Ansökan bör motiveras omsorgsfullt. Miljövårdssektionen överväger beviljande av undantag från fall till fall.

19 §

Användning av kreosotimpregnerat trä vid byggande. I områden som är
avsedda för boende eller allmän rekreation får inte ur bruk taget virke som är
impregnerat med kreosot användas för byggande.
Motiveringar: Genom statsrådets förordning 8/2003 är det förbjudet att använda ur bruk taget kreosotimpregnerat trä bl.a. på lekplatser och allmänna rekreationsområden. Även på privata gårdar har gamla järnvägssyllar använts
bl.a. vid terrassering. Syllarna innehåller många hälsovådliga föreningar och
det har kunnat bevisas att de medför luktolägenheter för näromgivningen.
Statsrådets beslut gäller inte privata områden, men även på dem kan till exempel luktolägenheter förekomma, och av den anledningen är det motiverat att
förbjuda användning av kreosotimpregnerat trä även i bostadsområden. Järnvägssyllarna kan alltid ersättas med något annat material.

KAPITEL 4 BULLER, SKAKNINGAR OCH LUFTVÅRD
20 §

Anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar.
Anmälan enligt 60 § i miljöskyddslagen behöver inte göras
1) för verksamhet i anslutning till byggande som pågår högst 10 dygn under
vardagar från måndag till fredag kl. 7.00–18.00
2) för offentliga tillställningar som ordnas på en plats som i en plan anvisas
som allmänt område eller på en plats som är anvisad för verksamheten
under vardagar kl. 7.00–22.00 eller under söndagar kl. 9.00–20.00
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3) för användning av rörligt fordon i reklamsyfte eller motsvarande syfte kl.
9.00–20.00
4) för verksamhet som hör samman med normalt bedrivande av jord- och
skogsbruk
5) för nödvändigt underhållsarbete på trafikleder och samhällstekniska anordningar.
Motiveringar: Enligt 60 § i miljöskyddslagen skall verksamhetsutövaren till den
kommunala miljövårdsmyndigheten göra en skriftlig anmälan om åtgärder eller
händelser som orsakar tillfälligt buller eller skakningar, såsom byggande eller
offentliga tillställningar, om bullret eller skakningarna kan antas bli speciellt störande. Anmälan behöver emellertid inte göras om verksamhet som förutsätter
miljötillstånd, om verksamhet i anslutning till privata hushåll eller om försvarsmaktens verksamhet och inte heller om sådan tillfällig verksamhet för vilken
kommunen med stöd av 19 § har utfärdat miljöskyddsföreskrifter och samtidigt
bestämt att någon anmälningsskyldighet inte föreligger.
I Sibbo kommuns miljöskyddsföreskrifter anses att anmälningsskyldighet inte
föreligger i fråga om kortvarig byggnadsverksamhet som bedrivs under normal
arbetstid, såsom byggnads- och rivningsarbeten, pålning och sprängning. Anmälan behövs inte heller för t.ex. cirkusföreställningar, idrottsevenemang och
utomhuskonserter som ordnas på en allmän plats eller idrottsplan och inte fortsätter sent in på natten. Inte heller anses användning av fordon med högtalare
och av t.ex. skördetröskor eller sädestorkar förutsätta anmälan.

21 §

Information om verksamhet som förorsakar buller. Ifall anmälan om verksamhet som förorsakar buller och skakningar inte behöver göras till den kommunala miljövårdsmyndigheten skall verksamhetsutövaren informera de närmaste grannarna om verksamheten och dess varaktighet samt om kontaktuppgifterna till ansvarspersonen för verksamheten senast två dygn innan verksamheten inleds.
Motivering: Informationsskyldighet ingår normalt i de detaljerade bestämmelser som ges i samband med beslutet om en bulleranmälan. Motsvarande bestämmelse ges även för sådan bullerframkallande verksamhet som enligt § 20
i dessa miljöskyddsföreskrifter är befriad från anmälningsskyldighet.

22 §

Sandblästring. Vid sandblästring av byggnader på detaljplaneområde skall
spridningen av damm förhindras genom att de delar av byggnaden som sandblästras täcks in.
Motivering: Syftet med bestämmelsen är att minska de damm- och bullerolägenheter som uppstår vid sandblästring av byggnader i tätt bebyggda områden.

KAPITEL 5 ÖVRIGA BESTÄMMELSER
23 §

Avvikelse från miljöskyddsföreskrifterna. Den kommunala miljövårdsmyndigheten kan av särskilt skäl efter ansökan i enskilda fall bevilja tillstånd att av-
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vika från dessa föreskrifter. Avvikelsen får inte leda till att syftet med dessa föreskrifter åsidosätts.
24 §

Påföljder av överträdelser eller försummelser av miljöskyddsföreskrifterna. I 13 kapitel och 116 § i miljöskyddslagen bestäms om tvångsåtgärder och
påföljder av överträdelser eller försummelser av miljöskyddsföreskrifterna.

25 §

Miljöskyddsföreskrifternas ikraftträdande. Dessa miljöskyddsföreskrifter
träder i kraft den 1 januari 2005.

