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ÄRENDE  Beslut om exceptionell situation enligt miljöskyddslagen 120 § 
  

 
SÖKANDE Lars och Anita Perklén 

 
 

BAKGRUND Kyrkslätts kommuns miljövårdsenhet fick 4.11.2020 en anmälan av Västra 
Nylands räddningsverk om bränning av ett hus 4.11.2020 på adressen 
Ollasvägen 23, Evitskog, Kyrkslätt (Rnr 257-414-5-12). Enligt 
räddningsverket hade man avsiktligt satt eld på byggnaden.  
 
Miljöinspektörerna Janne Rainio och Ilari Patamaa vid Kyrkslätts 
miljövårdsenhet besökte platsen 12.11.2020.  
På inspektionsbesöket konstaterades att huset hade brunnit upp.  
Lars och Anita Perklén berättade att allt återvinningsbart och brännbart 
lösöre hade röjts ut ur bostaden innan bränningen påbörjades.  

 
 12 § i Kyrkslätts miljöskyddsföreskrifter förbjuder öppen bränning. Som 

undantag näms det sporadisk bränning av hö, halm, hyggesavfall, ris och 
annat växtavfall på jord- och skogsbruksdominerade och glest bebyggda 
områden ifall det inte förorsakar olägenheter och man har meddelat 
räddningsverket om brännandet i enlighet med 8 § i räddningslagen 
(279/2011). Dessutom förbjuder 17 § i föreskrifterna om avfallshanteringen 
i huvudstadsregionen och Kyrkslätt bränning av avfall.  För bränningen av 
huset hade varken undantag från de kommunala miljöskyddsföreskrifterna 
sökts eller anmälan till Räddningsverket gjorts på förhand.  

 
Enligt 120 § i miljöskyddslagen (527/2014) (exceptionella situationer): ”Om 
det i verksamhet som inte är tillståndspliktig, anmälningspliktig eller 
registreringspliktig, på grund av en olycka eller en oförutsedd 
produktionsstörning eller av någon annan därmed jämförbar oväntad 
exceptionell orsak som inte beror på verksamheten, eller vid rivning av en 
konstruktion eller anordning, uppstår eller riskerar att uppstå utsläpp eller 
avfall i en utsträckning som medför direkt och uppenbar risk för förorening 
av miljön eller som på grund av avfallets mängd eller beskaffenhet 
föranleder avfallshanteringsåtgärder som avviker från det normala, ska den 
som ansvarar för verksamheten eller avfallsinnehavaren utan dröjsmål 
underrätta den kommunala miljövårdsmyndigheten om saken.” En 
anmälning som gäller undantagssituationer enligt 120 § i miljöskyddslagen 
hade inte gjorts. 

  
Kyrkslätts byggnadstillsyn beviljade objektet rivningstillstånd i efterskott 
1.2.2021. Rivningstillståndet beviljades med följande villkor: 
Byggnadstillsynen ska skriftligt informeras när rivningsarbetet har slutförts. 
En slutlig utredning om behandlingen av rivningsavfallet måste tillställas 
kommunens miljövårdsmyndighet omgående efter att rivningsarbetet 
slutförts så att utredningen kan arkiveras tillsammans med 
bygglovshandlingarna. Man behöver inte begära en separat slutsyn om 
man på annat sätt kan påvisa att byggnadens rivits. Ingen utredning om 
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behandlingen av rivningsavfallet har lämnats till kommunens 
miljövårdsmyndighet. 

  
 

BEGÄRAN OM  
UNDERRÄTTELSE Miljövårdsenheten begärde retroaktivt 18.1.2021 att en skriftlig 

underrättelse om bränningen av huset på fastighet 257-414-5-12 enligt 120 
§ i miljöskyddslagen ska lämnas in senast 12.2.2021.  

 
 Följande saker begärdes: 

- redogörelse för den brända byggnadens bygglov 
- redogörelse för fastighetsskatt för byggnaden med kvitton 
- redogörelse för användningen av byggnaden, om den har stått tom, när 
den senast varit bebodd 
- redogörelse för anslutning av byggnaden till organiserad avfallstransport 
- redogörelse för lösöre som avlägsnats före bränningen och kvitton på det 
- redogörelse för det brända husets strukturer och skadeämnen i dem, till 
exempel asbest 
- redogörelse för de brända strukturerna, vad brann? 
- hur minimerade man olägenheten för grannarna (till exempel 
rökbildningen)? 
- hur släcktes branden? 
- redogörelse för användning och hantering av eventuellt släckvatten 
(avrinningar i marken) 
- hur meddelade man grannarna? 
- hur säkerställde man grannskapets tillgång till elektricitet? 
 
Eftersom ingen underrättelse lämnades in begärde kommunen 16.2.2021 
att den ska lämnas in senast 5.3.2021. Fortfarande har ingen underrättelse 
lämnats till kommunen. 

 
 

BESLUT Den exceptionella situationen enligt 120 § i miljöskyddslagen godkänns 
retroaktivt. Bränningen av huset har utförts utan behörigt 
tillståndsförfarande. Eftersom beslutet fattas retroaktivt kan inga föreskrifter 
om utförande av arbetet ges. 

 
MOTIVERINGAR  
TILL BESLUTET Bränningen av huset har utförts i strid med 120 § i miljöskyddslagen utan 

att anmälan gjorts på förhand och utan att undantag från de kommunala 
miljöskyddsföreskrifterna (19 §) sökts.  
 
Eftersom underrättelse inte har lämnats in trots begäran fattas ett beslut 
som grundar sig på Kyrkslätts miljövårdsenhets inspektion 12.11.2020. 

 
Kyrkslätts miljövårdsenhet överväger ännu begäran om undersökning till 
polisen. 

 
TILLÄMPADE  
RÄTTSNORMER  Miljöskyddslagen (527/2014) 120 §, 202 § 
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Kyrkslätts miljöskyddsföreskrifter (7.6.2017) 12 §, 19 § 
Föreskrifterna om avfallsbehandling för huvudstadsregionen och Kyrkslätt 
(18.1.2019) 17 §  

 
VERKSTÄLLANDE  
AV BESLUTET Beslutet har givits 24.5.2021. Beslutet är lagakraftvunnet efter att 

besvärstiden gått ut, om beslutet inte överklagas. 
 
HANDLÄGGNINGSAVGIFT OCH FASTSTÄLLANDE 
AV DEN För behandlingen av registreringsanmälan uppbärs en handläggningsavgift 

på 760 euro enligt punkt A i avgiftstabellen i Kyrkslätts kommuns 
miljövårdsmyndighets taxa. 

 
DELGIVNING 
AV BESLUTET Lars och Anita Perklén  
  Västra Nylands räddningsverk, pelastuslaitos@espoo.fi 

 
Beslutet delges genom kungörelse på Kyrkslätts kommuns webbplats. 

 
BEGÄRAN OM 
OMPRÖVNING Ändring i detta beslut och handläggningsavgiften får sökas hos Vasa 

förvaltningsdomstol. Besvärsanvisningen ingår som bilaga. 
 
MYNDIGHETENS 
BEFOGENHETER Enligt 77 § i förvaltningsstadgan, som godkänts av Kyrkslätts 

kommunfullmäktige 13.5.2019 § 35 hör till miljöchefens befogenheter att 
avgöra anmälningar som gäller undantagssituationer enligt 120 § i 
miljöskyddslagen. 

BESLUTETS  
BEREDARE Janne Rainio, miljöinspektör 
 
UNDERSKRIFT Anu Hynninen, miljöchef 
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