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Enligt miljöskyddslagen gäller 
tillståndsplikten således all torvut-
vinning. Småskalig torvutvinning för 
husbehov är dock möjlig utan miljö-
tillstånd om verksamheten inte anses 
vara yrkesmässig. I detta fall utvinns 
torv bara för eget bruk och utvinnings-
området är klart mindre än 10 hektar.  

Denna anvisning har gjorts upp 
som en del av projektet för utveckling 
av styrning ”Förfarandet vid ansökan 
om miljötillstånd för torvutvinnings-
områden som är mindre än 10 ha”, 
som finansieras av miljöministeriet. 
Projektet har riktat in sig på mindre 
än 10 hektars torvutvinningsområden 
som är i bruk. Projektet administreras 
av NTM-centralen i Södra Österbot-
ten. När anvisningen har utarbetats 
har ifyllningsanvisningarna för den 
allmänna blanketten för ansökan om 
miljötillstånd utnyttjats. Anvisningen är 
inte juridiskt bindande varken för myn-
digheter eller för verksamhetsutövare, 
och när den tillämpas bör prövning 
från fall till fall och lokala förhållanden 
beaktas.

Utvinning av stycketorv 
Foto: Maiju Ikonen
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Oberoende av areal har torvutvin-
ning och därtill anknuten dikning varit 
tillståndspliktig från och med 1.9.2014 
(miljöskyddslagen 527 / 2014). I lagen 
utfärdades övergångsbestämmelser 
för små torvutvinningsområden som 
är i bruk. Med ändringen av miljö-
skyddslagen (327 / 2016) förlängdes 
övergångstiden så att miljötillstånd bör 
sökas för ett högst 10 hektars torvut-
vinningsområde senast 1.9.2020. Att 
tillståndsärendet är anhängigt hindrar 
inte att verksamheten fortsätter.

Enligt den tidigare miljöskyddsla-
gen 86 / 2000 och miljöskyddsförord-
ningen 169 / 2000 fordrade torvut-
vinning och därtill anknuten dikning 
miljötillstånd om utvinningsområdet är 
större än 10 hektar. Således var det i 
regel möjligt att inrätta små torvutvin-
ningsområden utan att ansöka om 
miljötillstånd. Torvutvinningsområden 
som är mindre än 10 hektar togs i 
bruk i synnerhet i Södra Österbotten 
och Satakunta. I Finland finns inalles 
ca 450 torvutvinningsområden som är 
mindre än 10 hektar.

Enligt miljöskyddslagen gäller 
tillståndsplikten således all torvut-
vinning. Småskalig torvutvinning för 
husbehov är dock möjlig utan miljö-
tillstånd om verksamheten inte anses 
vara yrkesmässig. I detta fall utvinns 
torv bara för eget bruk och utvinnings-
området är klart mindre än 10 hektar.  

Denna anvisning har gjorts upp 
som en del av projektet för utveckling 
av styrning ”Förfarandet vid ansökan 
om miljötillstånd för torvutvinnings-
områden som är mindre än 10 ha”, 
som finansieras av miljöministeriet. 
Projektet har riktat in sig på mindre 
än 10 hektars torvutvinningsområden 
som är i bruk. Projektet administreras 
av NTM-centralen i Södra Österbot-
ten. När anvisningen har utarbetats 
har ifyllningsanvisningarna för den 
allmänna blanketten för ansökan om 
miljötillstånd utnyttjats. Anvisningen är 
inte juridiskt bindande varken för myn-
digheter eller för verksamhetsutövare, 
och när den tillämpas bör prövning 
från fall till fall och lokala förhållanden 
beaktas.

Utvinning av stycketorv 
Foto: Maiju Ikonen

Inledning
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projekt som är tillståndspliktigt enligt 
vattenlagen. Den kommunala miljö-
vårdsmyndigheten är den behöriga 
tillstånds- och tillsynsmyndigheten i 
fråga om utvinning för husbehov, som 
dock fordrar miljötillstånd för avledan-
de av avloppsvatten, som kan orsaka 
förorening av dike, källa eller rännil 
som avses i 1 kapitlet 3 § 1 momen-
tet 6 punkten i vattenlagen eller för 
verksamhet som kan medföra oskäligt 
besvär som avses i 17 § 1 momentet 
i lagen om vissa grannelagsförhål-
landen. 

Kommunen är tillstånds- och till-
synsmyndighet även i det fall att torv-
utvinningen för husbehov förläggs till 
ett grundvattenområde och verksam-
heten kan orsaka fara för förorening 
av grundvattnet (MiljöskyddsL 28 §).

Figur 1. Alternativ enligt miljöskyddslagen för ett torvutvinningsområde mindre än 10 hektar som är i bruk.
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Frivillig anmälan om torvutvinning för husbehov till 
NTM-centralen. NTM-centralen ger utlåtande i ärendet. 

Torvutvinning kan bedrivas för husbehov, eller så 
ansöks miljötillstånd för torvutvinning exempelvis på 
grund av eventuellt oskäligt besvär för grannarna. 
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Miljötillstånd

Miljötillstånd krävs för verksamhet 
som medför risk för förorening av 
miljön och för ändringar som ökar 
utsläppen eller deras konsekvenser 
och för andra väsentliga ändringar av 
verksamheten. Behovet av tillstånd 
stadgas i miljöskyddslagen (Miljö-
skyddsL 527 / 2014). När miljöskydds-
lagen trädde i kraft 1.9.2014 utfärda-
des en övergångstid för ansökan om 
miljötillstånd för verksamma torvutvin-
ningsområden som är mindre än 10 
hektar. Miljötillståndsansökan bör vara 
anhängig senast 1.9.2020. Verksam-
heten kan fortsätta under tiden som 
miljötillståndsansökan är anhängig.

Behörig myndighet

Tillståndsansökan skickas till den 
behöriga miljötillståndsmyndighe-
ten, som är regionförvaltningsverket 
i fråga om torvutvinning. Det är skäl 
att i god tid vara i kontakt med den be-
höriga tillsynsmyndigheten i fråga om 
tillståndsbehov och andra frågor som 
gäller tillståndsärendet. Den regionala 
närings-, trafik- och miljöcentralen 
är tillsynsmyndighet. (MiljöskyddsL 
189 §)

Regionförvaltningsverket är till-
ståndsmyndighet om det är frågan 
om torvutvinning för husbehov, som 
kräver miljötillstånd för verksamhet 
som kan medföra förorening av vat-
tendrag, och det inte är frågan om ett 

projekt som är tillståndspliktigt enligt 
vattenlagen. Den kommunala miljö-
vårdsmyndigheten är den behöriga 
tillstånds- och tillsynsmyndigheten i 
fråga om utvinning för husbehov, som 
dock fordrar miljötillstånd för avledan-
de av avloppsvatten, som kan orsaka 
förorening av dike, källa eller rännil 
som avses i 1 kapitlet 3 § 1 momen-
tet 6 punkten i vattenlagen eller för 
verksamhet som kan medföra oskäligt 
besvär som avses i 17 § 1 momentet 
i lagen om vissa grannelagsförhål-
landen. 

Kommunen är tillstånds- och till-
synsmyndighet även i det fall att torv-
utvinningen för husbehov förläggs till 
ett grundvattenområde och verksam-
heten kan orsaka fara för förorening 
av grundvattnet (MiljöskyddsL 28 §).

Figur 1. Alternativ enligt miljöskyddslagen för ett torvutvinningsområde mindre än 10 hektar som är i bruk.
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NTM-centralen. NTM-centralen ger utlåtande i ärendet. 

Torvutvinning kan bedrivas för husbehov, eller så 
ansöks miljötillstånd för torvutvinning exempelvis på 
grund av eventuellt oskäligt besvär för grannarna. 

Ansökan om miljötillstånd



6

Ansökan kan vara fritt formulerad så 
att uppgifter enligt 3 § 1 momentet i 
miljöskyddsförordningen, och bero-
ende på verksamhetens karaktär och 
konsekvenser från fall till fall, uppgif-
ter enligt 3 § 2 momentet och 4 – 7 §, 
framgår av ansökan. I bilaga 1 till mil-
jöskyddsanvisningen för torvproduk-
tion (2 / 2015) finns en anvisning om 
innehållet i ansökan.

Ansökan och de bifogade handling-
arna måste utgöra en entydig och be-
griplig helhet. Kartorna och ritningarna 
som bifogas till ansökan måste vara 

tydliga och i en skala som är lämplig 
för ändamålet.

Sökanden måste ha användnings-
rätt till materialet som används för att 
göra upp ritningarna. På ritningarna 
antecknas ritningens identifikations-
uppgifter (typ och nummer), skala, da-
tum när ritningen är gjord och namnet 
på den som gjort den. 

Ansökan om miljötillstånd för ett 
litet torvutvinningsområde bör åtmins-
tone innefatta de uppgifter som fram-
förs i punkterna 1 – 13 nedan. Kraven 
på innehållet i en miljötillståndsansö-

kan bestäms bl.a. av områdets storlek 
och eventuella utvidgningsområden, 
status i vattendraget nedströms och 
störningskänsliga objekt. Från fall till 
fall kan tillståndsmyndigheten begära 
komplettering av uppgifterna som 
nämns här eller begära utredning av 
andra uppgifter.

Vattnet från torvutvinningsområdet leds i ett 
samlingsdike till sedimenteringsbassängen, 
som har en bom i vattenytan och en damm-
konstruktion som reglerar vattenföringen i 
utloppet. Foto: Marjaana Eerola

Ansökans innehåll
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1. Bakgrundsuppgifter 
och allmän beskrivning av 
verksamheten
I ansökan uppges sökandens kon-
taktuppgifter och kontaktuppgifterna 
till en eventuell konsult. Fastigheten 
där verksamheten ligger anges också 
(fastighetens namn och fastighetsbe-
teckning). I fråga om utvinningsområ-
det meddelas uppgifter om fastigheten 
och huruvida området ägs eller ar-
renderas. Om området är arrenderat, 
uppges arrendeavtalets giltighetstid. 
Planuppgifterna utreds och en kopia 
av planerna (detalj-, general- eller 
landskapsplanen) och planbeteck-
ningarna skickas in. Områdets läge 
märks ut på en översiktskarta i skalan 
1:100 000 eller 1:200 000, som bifo-
gas till ansökan.

Utvinningsområdets nuvarande 
tillstånd och användningshistoria be-
skrivs. Om det har gjorts en anmälan 
om utvinningsområdet till kommunens 
miljövårdsmyndighet om att en myr 
som är mindre än 10 ha har tagits i 
bruk för torvutvinning, bifogas den 
kommunala miljövårdsmyndighe-
tens beslut eller tjänsteinnehavarens 
utlåtande i ärendet till ansökan. Till 
ansökan bifogas en planeringskarta 
för utvinningen, av vilken framgår bl.a. 
vattenbehandlingskonstruktionerna, 
stödpunktens och stackarnas place-
ring och en karta som visar vattenled-
ningsrutten från utvinningsområdet 
längs utfallsdiket till närmaste vat-

tendrag. I anmälan uppges utvinnings-
metod, den årliga utvinningsmängden 
och hur länge utvinningen uppskattas 
pågå. Dessutom uppges hur länge 
torvutvinningen pågår per år i genom-
snitt samt säsongs- och årsbetingade 
variationer, verksamhetsperiodernas 
längd och dagliga verksamhetstider.

2. Beskrivning av 
vattenbehandlingen skilt för 
varje torvutvinningsskifte 
eller utfallsdike

Vattenbehandling på grundnivå är 
tegdikeskonstruktioner, flödes-
reglering och sedimenteringsbas-
sänger. I regel bör vattenbehand-
lingen effektiveras med andra 
vattenbehandlingsmetoder. Vid 
översilning styrs avrinningsvattnet 
till en odikad eller alternativt dikad 
myr, som har ett minst en halv 
meter tjockt torvskikt. Ett vege-
tationsfält är ett invallat område 
täckt av växtlighet, där det växer 
exempelvis rörflen. En våtmark är 
ett invallat område med beståen-
de öppen vattenyta.

Anläggande av tegdikeskonstruktioner 
(silrör och slamficka) utreds. Grun-
derna för dimensionering av andra 
vattenbehandlingskonstruktioner 
såsom sedimenteringsbassänger och 
översilningsfält, våtmark eller vegeta-
tionsfält uppges.

I fråga om översilningsfält ang-
es fältets areal, översilningsfältets 
arealandel av avrinningsområdet som 
avgränsas av isolerdiken, lutning, 
torvtjocklek, torvens förmultnings-
grad, höjdförhållanden samt trädbe-
stånd och annan växtlighet. För det 
dikade översilningsfältet bör dess-
utom meddelas uppgifter om torvens 
kvalitet, antalet diken, deras skick, 
djup och huruvida de sträcker sig ner 
till mineraljorden samt en plan för 
igentäppning av diken. När det gäller 
vegetationsfält eller våtmark uppges 
åtminstone fältets eller våtmarkens 
areal samt arealens andel av avrin-

ningsområdet som avgränsas av iso-
lerdiken, den öppna vattenytans andel 
och växtlighet.

En detaljerad planritning över vat-
tenbehandlingskonstruktioner, exem-
pelvis översilningsfält, vegetationsfält 
eller våtmark framförs. Av ritningen 
bör till lämpliga delar framgå vallarnas 
placering, höjdförhållanden, placering 
av diken i det dikade översilningsfältet 
och en preliminär plan om platser där 
diken täpps igen, punkterna för mät-
ning av torvens tjocklek och kvalitet 
samt placeringen av fördelningsdi-
ken eller -rör, uppsamlingsdike eller 
-diken. Av ritningen bör även framgå 
var sedimenteringsbassängen och 
eventuell pumpbassäng ligger.
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Vattenbehandlingens (översilningsfält, 
vegetationsfält eller våtmark) renings-
effekt uppskattas såsom även halter 
som måste uppnås i fråga om totalfos-
for, totalkväve och partiklar. 

3. Damm, buller och trafik

Uppkomsten av damm- och bullerut-
släpp beskrivs och vid behov framförs 
att en damm- och / eller bullerutredning 
görs. Till ansökan bifogas en karta, av 
vilken framgår trafikrutterna.

4. Lagring och avfall

I ansökan uppges mängden bräns-
len och smörjoljor som används per 
år och hur de lagras. Mängden avfall 
som uppstår per år uppskattas och 
platsen dit avfallet förs meddelas. Till 
ansökan bifogas en avfallshanterings-
plan för utvinningsavfall, i vilken ang-
es uppskattad mängd utvinningsavfall 
(såsom stubbar och sten) och på vil-
ket sätt avfallet återvinns. Blanketten 
finns på miljöförvaltningens webbplats 
(http://www.miljo.fi/blanketter).

5. Bästa tillgängliga teknik 
(BAT)

En uppskattning om tillämpning av 
bästa tillgängliga teknik i fråga om vat-
tenbehandlingstekniken på utvinnings-

området och i andra åtgärder som 
syftar till att minska olägenheterna för 
miljön framförs. Utvinningsområdets 
storlek och verksamhetstid kan beak-
tas i granskningen.

6. Beskrivning av 
utvinningsområdet 
och dess miljö samt 
naturvärden
Naturvärden såsom hotade arter, 
naturskyddsområden, källor och andra 
värdefulla livsmiljöer i utvinnings-
områdets verkningsområde utreds. 
Om miljötillstånd även ansöks för ett 
utvidgningsområde, bör naturvärdena 
i såväl utvinningsområdet som dess 
verkningsområde utredas. Till natur-
värdena hör bl.a. hotade arter och 
arter enligt bilaga IV (a) till habitatdi-
rektivet, myrnaturtyper, naturskydds-
områden, småvatten som avses i 
2:11 § i vattenlagen (källor, rännilar 
och tjärnar mindre än 1 ha) samt vär-
defulla livsmiljöer som avses i 10 § i 
skogslagen. En uppskattning av utvin-
ningens konsekvenser för naturvär-
dena framförs.

Avståndet till närmaste Natura-
område uppges. Om torvutvinnings-
området ligger nära ett område som 
ingår i nätverket Natura 2000, bör en 
motiverad bedömning av behovet för 
en Naturabedömning framföras.

Bebyggelsen i omgivningen och 
avståndet till de närmaste bostads-
fastigheterna beskrivs. Om det finns 
bebyggelse på mindre än 500 meters 
avstånd från utvinningsområdet, 
beskrivs dessutom terrängen och 
växtligheten mellan utvinningsområ-
det och bebyggelsen samt uppgifter 
om förvaltningen av området. Mark-
användningsformerna i miljön utreds. 
Om det finns grundvattenområden 
eller brunnar i närheten av utvinnings-
området, skickas dessa uppgifter in.

Till ansökan bifogas en karta, av 
vilken framgår avståndet till eventuella 
skyddsobjekt, grundvattenområden 
och bebyggelse.

Uppgifter om naturvärden som 
ligger till grund för Naturaområdet 
finns i Naturaområdets informa-
tionsblanketter och på miljöför-
valtningens webbplats (https://
www.ymparisto.fi/sv-FI/Natur/
Skyddsomraden/Natura_2000_
omraden). På sidan kan man 
välja NTM-central och Naturaom-
rådet där åtgärden utförs. Den 
regionala NTM-centralen ger mer 
information om ett enskilt Natura 
2000-område.

http://www.miljo.fi/blanketter
https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Natur/Skyddsomraden/Natura_2000_omraden
https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Natur/Skyddsomraden/Natura_2000_omraden
https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Natur/Skyddsomraden/Natura_2000_omraden
https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Natur/Skyddsomraden/Natura_2000_omraden
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7. Uppgifter om vattendrag

Tillståndet, såsom vattenföring, areal 
och vattenkvalitet i de närmaste ut-
loppsvattendragen nedströms utreds. 
Uppgifter om vattendraget finns bland 
annat i vattenförvaltningsplanerna och 
åtgärdsprogrammen, som finns på 
miljöförvaltningens webbplats (http://
www.ymparisto.fi/vaikutavesiin  -> 
Kirjasto). Fiskbeståndet och fiskeriet 
i de närmaste utloppsvattendragen 
nedströms utreds exempelvis genom 
att utnyttja rapporterna från tidigare 
fiskerihushållningskontroller. Dessut-
om utreds annan rekreationsanvänd-

ning såsom badstränder och fritidsbe-
byggelse.

Till ansökan bifogas en karta, av 
vilken framgår rutten för avledande av 
dräneringsvatten från utvinningsområ-
det ut i vattendraget. 

8. Utsläpp och påverkan

De årliga brutto- och nettoutsläppen 
(kg / år) i fråga om totalfosfor, totalkvä-
ve och partiklar bedöms och grunder-
na för utsläppsvärdena uppges. Even-
tuella analysuppgifter i anslutning till 
utsläppskontrollen skickas som bilaga 

till ansökan. I ansökan uppskattas vil-
ken påverkan utsläppen från verksam-
heten har på vattenstatus nedströms 
och för att uppnå målen i åtgärdspro-
grammet för vattenvården.

Om det finns bebyggelse i närhe-
ten av utvinningsområdet (på mindre 
än 500 meters avstånd, bedöms olä-
genheterna som buller- och damm-
utsläppen orsakar för bebyggelsen. 
Dessutom beskrivs åtgärderna i syfte 
att begränsa olägenheterna på grund 
av dammutsläpp och buller.

Vattenbehandlingen effektiveras exempelvis 
genom att avleda dräneringsvattnet till det 
utdikade översilningsfältet. Foto: Pia Jaakola

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
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9. Förslag till kontroll

Den obligatoriska kontrollen av ett 
torvutvinningsområde består av drift- 
och utsläppskontroll samt kontroll 
av påverkan. Till driftkontrollen hör 
uppföljning av både verksamheten 
och utsläppen samt driftbokföring. I 
utsläppskontrollen kontrolleras utsläp-
pen som leds ut i vattendraget. Utöver 
kontroll av det utgående vattnets kva-

litet och mängd kan utsläppskontrollen 
även omfatta kontroll av vattenbe-
handlingskonstruktionens effekt. Då 
tas vattenprover av vattnet som leds 
till och från vattenbehandlingskon-
struktionen. I små utvinningsområden 
omfattar kontrollen av påverkan vanli-
gen kontroll av vattendraget, men från 
fall till fall kan kontrollen även innefat-
ta fiskerihushållnings-, grundvatten-, 
buller- och dammkontroll. Information 

om hur kontrollen ordnas finns i anvis-
ningen för kontroll av torvutvinning. 

10. Eventuella ersättningar 
och kompensationer

Om vattendraget nedströms har fiske-
riekonomisk betydelse och utvinnings-
området kan anses ha skadlig effekt 
på fiskerihushållningen, kan olägen-
heterna på förslag kompenseras med 
en fiskerihushållningsavgift.

11. Uppgifter om sakägare

Till ansökan bifogas uppgifter om 
fastigheterna (fastighetsbeteckning 
och ägare inklusive kontaktuppgifter) 
som ligger på 500 meters avstånd 
från utvinningsområdet och uppgif-
ter om ägare till strandområden i de 
områden, dit vattendragspåverkan 
kan sträcka sig. Till ansökan bifogas 
dessutom en registerkarta, av vilken 
framgår ovan nämnda fastigheter tyd-
ligt numrerade. Uppgifter om ägarna 
till vattenområdena utreds också i om-
rådet som berörs av vattendragspå-
verkan.

Tegdike med slamficka och silrör på torvut-
vinningsområdet. Foto: Ari Koski
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12. Utredning om 
försurning i alven, kan det 
finnas sura sulfatjordar i 
området 

måga, i övrigt övervägs kontroll av sur 
sulfatjord från fall till fall. Åtgärder som 
kan vidtas är exempelvis att undvika 
grävning av diken ner till mineraljor-
den och behandling av grävmassorna 
med kalk.

13. Nödvändiga 
utredningar

Sannolikheten för att det kan fin-
nas sura sulfatjordar i ett område 
kan granskas i Geologiska forsk-
ningscentralens karttjänst (http://
gtkdata.gtk.fi/hasu/index.html). 

Om utvinningsområdet sannolikt ligger 
i sur sulfatjord, bör området undersö-
kas. På ett område som är 10 ha räck-
er det vanligen att provet tas från en 
provpunkt. Provpunkten bör väljas så 
att provet tas i ett område där torvut-
vinningen kan sträcka sig ner till mine-
raljorden. I bilaga 6 till miljöskyddsan-
visningen för torvproduktion (2 / 2015) 
finns anvisningar för utredning av sur 
sulfatjord. Sulfa 2-projektet har gjort 
verksamhetsmodeller i syfte att förut-
spå försurning och hantera riskerna 
på torvutvinningsområden (http://
www.syke.fi/hankkeet/sulfa2).

Om torvutvinningsområdet ligger 
i sur sulfatjord, bifogas ett förslag till 
plan för bekämpning av försurningso-
lägenheterna till ansökan. Under alla 
provtagningsomgångar omfattar kon-
trollen pH och elektrisk ledningsför-

och beräknings-, undersöknings- el-
ler bedömningsmetoder uppgifterna 
grundar sig på. En del av de behöv-
liga utredningarna kan fordra terräng-
undersökningar under sommaren, 
vilket är skäl att beakta i tidtabellen för 
miljötillståndsansökan.

När utredningarna görs måste man 
sörja för rättigheterna att vistas i och 
undersöka området. För annan än för 
allmänrättslig vistelse måste man ha 
medgivande av områdets ägare / inne-
havare eller undersökningstillstånd.Kostnaderna som utredningarna 

föranleder kan sänkas genom 
att göra utredningarna samtidigt 
med andra torvutvinningsom-
råden som ansöker om miljötill-
stånd i närområdet. 

Till ansökan bifogas aktuella utred-
ningar som är nödvändiga med avsikt 
på behandlingen. Sökanden ansva-
rar för att göra upp utredningarna 
och skicka in dem, men ofta behövs 
experthjälp för att göra upp dem. 
Projektets natur och områdets särdrag 
påverkar utredningarnas innehåll och 
omfattning. Utredningarna kan gälla 
verksamheten, naturvärden, utsläpp, 
påverkan, sakägare och andra bety-
delsefulla aspekter. Av ansökan måste 
vid behov framgå på vilket material 

http://gtkdata.gtk.fi/hasu/index.html
http://gtkdata.gtk.fi/hasu/index.html
http://www.syke.fi/hankkeet/sulfa2
http://www.syke.fi/hankkeet/sulfa2
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Behandling av 
miljötillståndsansökan

Avgift

För behandling av miljötillståndsansö-
kan uppbärs en avgift enligt vad som 
stadgas i statsrådets förordning om 
regionförvaltningsverkets avgifter. År 
2019 är avgiften för ett miljötillstånds-
beslut för ett torvutvinningsområde 
som är mindre än 10 hektar 4780 euro 
och för ett område på 10 – 50 hektar 
9550 euro. Avgiften är 35 procent 
lägre om arbetsmängden som krävs 
för ärendets behandling är mindre än 
genomsnittet och 35 procent högre 
om arbetsmängden är större än ge-
nomsnittet.

När beviljas 
miljötillstånd?

Beviljande av miljötillstånd 
och tillståndets giltighetstid

Tillståndsmyndigheten utreder förut-
sättningarna för beviljande av tillstånd 
på basis av uppgifterna som framförts 
i ansökan, utlåtanden och anmärk-
ningar samt andra utredningar som 
erhållits i ärendet (MiljöskyddsL 48 §). 

Miljötillstånd beviljas för verksamhe-
ten om den uppfyller kraven i miljö-
skyddslagen och avfallslagen samt 
författningarna som har utfärdats med 
stöd av dem och andra lagar (exem-

pelvis naturvårdslagen, markanvänd-
nings- och bygglagen) eller författ-
ningar som har utfärdats med stöd 
av dem inte heller utgör ett hinder för 
beviljande av miljötillståndet. 

Miljötillstånd beviljas vanligen så 
att det gäller tillsvidare, men i slut-
skedet av utvinningen eller av annan 
särskild orsak kan tillståndet beviljas 
för en viss tid. Verksamhetsutövaren 
kan ansöka om miljötillstånd för viss 
tid. Verksamhetstiden beaktas när till-
ståndsbestämmelserna utfärdas. Ex-
empelvis kraven på vattenbehandling 
kan vara lindrigare om verksamheten 
inte pågår länge.

I tillståndet som gäller för en viss 
tid kan det ha utfärdats en bestäm-
melse om möjligheten att göra en 
ny tillståndsansökan anhängig inom 
den utsatta tidsfristen och att till-
ståndet oberoende av tidsfristen är i 
kraft tills att en ny tillståndsansökan 
för verksamheten har avgjorts på ett 
laga kraftvunnet sätt. Om tidsfristen 
för att göra en ny ansökan anhängig 
inte följs eller en sådan bestämmelse 
inte ingår i tillståndet, förfaller miljötill-
ståndet som beviljats för viss tid när 
tidsfristen går ut.

I miljötillståndet utfärdas nödvän-
diga bestämmelser i syfte att förhindra 
förorening av miljön. 

Miljötillståndsansökan inklusive bila-
gor skickas elektroniskt till den behö-
riga tillståndsmyndigheten. En fysisk 
person i egenskap av verksamhetsut-
övare kan dock lämna in tillståndsan-
sökan och dess bilagor på papper.

Behandlingen av tillståndsansökan 
främjas av att ansökan är tydlig och 
täckande. Av den som gör upp an-
sökan fordras tillräcklig sakkunskap. 
Kravnivån beror på projektets natur, 
omfattning och konsekvensernas 
betydelse. Sökanden kan själv göra 
upp ansökan om sakkunskapen är 
tillräcklig för ändamålet. En sakkunnig 
person eller en konsult inom bran-
schen kan också ges i uppdrag att 
göra upp ansökan.

Om det finns ett sådant tekniskt 
och funktionellt samband mellan flera 
tillståndspliktiga verksamheter inom 
samma verksamhetsområde att det 
finns ett behov av att granska deras 
miljökonsekvenser eller avfallshante-
ring tillsammans, ska tillstånd för verk-
samheterna sökas samtidigt med olika 
tillståndsansökningar eller gemensamt 
med en enda tillståndsansökan (41 § i 
miljöskyddslagen). Detta kan bli aktu-
ellt exempelvis när utvinningsområden 
som är mindre än 10 ha ligger nära 
varandra. 

En beskrivning av miljötillstånds-
behandlingens olika skeden finns 
på webbplatsen http://www.miljo.fi/
tillstand → Miljötillstånd 

http://www.miljo.fi/tillstand
http://www.miljo.fi/tillstand


13

Småskalig torvutvinning för husbehov 
är fortfarande möjlig utan miljötillstånd 
om verksamheten inte anses vara 
yrkesmässig. Enligt miljöskyddsan-
visningen för torvutvinning (4 / 2015) 
avses med småskalig husbehovsut-
vinning avses ett utvinningsområde 
som helt klart är mindre än 10 ha. I 
torvutvinning för husbehov produceras 
torven enbart för eget bruk och det 
är inte ens möjligt att utan ersättning 
överlåta torv till en utomstående. Tor-
ven utvinns exempelvis för uppvärm-
ning av egna fastigheter, växttorv till 
eget växthus eller som torrströ för 
djuren på egen gård. Mängden som 
utvinns bör motsvara användningsbe-
hovet (figur 1).

Trots att kriterierna för husbehovsut-
vinning uppfylls, krävs miljötillstånd 
enligt 27 § i miljöskyddslagen för:
1. verksamhet som kan orsaka föro-

rening av vattendrag, när det inte 
är fråga om ett projekt som är till-
ståndspliktigt enligt vattenlagen,

2. avledande av avloppsvatten som 
kan orsaka förorening av ett dike, 
en källa eller en i 1 kap. 3 § 1 mom. 
6 punkten i vattenlagen avsedd 
rännil,

3. verksamhet som kan utsätta om-
givningen för sådant oskäligt bes-
vär som avses i 17 § 1 mom. i lagen 
angående vissa grannelagsförhål-
landen (26 / 1920).

Torvutvinning för husbehov
Enligt 28 § i miljöskyddslagen krävs 
miljötillstånd även för torvutvinning för 
husbehov om verksamheten förläggs 
till ett viktigt eller annat för vattenför-
sörjning lämpligt grundvattenområde 
och verksamheten kan medföra risk 
för förorening av grundvattnet. I torv-
utvinning för husbehov måste utöver 
miljöskyddslagen även beaktas annan 
lagstiftning såsom naturvårdslagen.

För att bedöma behovet av tillstånd 
begärs att torvutvinning för husbehov 
meddelas till den behöriga NTM-cen-
tralen. På grundvattenområde görs 
alltid en anmälan om husbehovsutvin-
ning. Anmälan kan göras på blanket-
ten ”Anmälan om torvutvinning för 
husbehov” som finns på miljöförvalt-
ningens webbplats (http://www.miljo.
fi/blanketter).

För beräkning av vattenföringen används vanligen en 90 
graders V-formad damm. Foto: Marjaana Eerola

http://www.miljo.fi/blanketter
http://www.miljo.fi/blanketter
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Om miljötillstånd inte ansöks för torvutvinning på befintligt område som är min-
dre än 10 hektar, och verksamheten inte är husbehovsutvinning, bör utvinnin-
gen avslutas senast 1.9.2020 och området överföras till efteranvändning. När 
verksamheten läggs ner ombeds att meddelande skickas till NTM-centralen. 
Området bör snyggas upp och onödiga konstruktioner och anordningar i anslut-
ning till torvutvinningen tas bort. Ett område som tagits ur torvutvinningsbruk kan 
exempelvis användas för åkerodling, beskogning, att försumpa området på nytt 
eller inrätta en våtmark. Efteranvändningen förutsätter vanligen dikning. Annan 
än obetydlig dikning ska meddelas till närings-, trafik- och miljöcentralen minst 60 
dagar innan dikningen inleds.

Ett gammalt torvutvinningsområde kan änd-
ras till våtmark. Foto: Marjaana Eerola
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Om miljötillstånd inte ansöks för torvutvinning på befintligt område som är min-
dre än 10 hektar, och verksamheten inte är husbehovsutvinning, bör utvinnin-
gen avslutas senast 1.9.2020 och området överföras till efteranvändning. När 
verksamheten läggs ner ombeds att meddelande skickas till NTM-centralen. 
Området bör snyggas upp och onödiga konstruktioner och anordningar i anslut-
ning till torvutvinningen tas bort. Ett område som tagits ur torvutvinningsbruk kan 
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Ett gammalt torvutvinningsområde kan änd-
ras till våtmark. Foto: Marjaana Eerola

Avslutning av torvutvinning
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Mer information om miljöskyddet, miljötillståndsprocessen och kontrollen inom torvutvinning finns bl.a. i följande 
guider och på webbsidorna (på finska):

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje [Verkkojulkaisu]. Helsinki Ympäristöhallinnon ohjeita 2 / 2015. Finns på:  
http://hdl.handle.net/10138/155221

Turvetuotannon tarkkailuohje. Uppdaterad anvisning finns på http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/  (Haku: Turvetuotan-
non tarkkailuohje. 

Toimintamallit happamuuden ennakoimiseksi ja riskien hallitsemiseksi turvetuotantoalueilla (Sulfa 2) -hanke.  
https://www.syke.fi/hankkeet/sulfa2

Mer information

http://hdl.handle.net/10138/155221
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/
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