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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag 
om ändring av hälsoskyddslagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att de bestäm
melser i hälsoskyddslagen som gäller hus
hållsvatten ändras så, att de motsvarar rådets 
direktiv om kvaliteten på dricksvatten. 

Lagen avses träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att den har antagits och 
blivit stadfäst. 

MOTIVERING 

l. Nuläge 

1.1. Lagstiftning och praxis 

Genom den hälsoskyddslag (76311994) 
som trädde i kraft vid ingågen av 1995 upp
hävdes hälsovårdslagen (469/1965) från år 
1965. I hälsoskyddslagen definierades bl. a. 
begreppen hushållsvatten, vattentäkt och 
vattenverk; begreppen hade inte definierats i 
hälsovårdslagen. I hälsoskyddslagen infördes 
en bestämmelse om att social- och 
hälsovårdsministeriet vid behov meddelar 
närmare föreskrifter om bl.a. kvalitetskraven 
på hushållsvatten och om detaljer i anslut
ning till kontrollundersökningar. Motsvaran
de bestämmelse ingick också i hälsovårdsla
gen. 

I rådets direktiv 80/778/EEG om kvaliteten 
på vatten avsett att användas som dricksvat
ten, nedan dricksvattendirektivet, reglerades 
för första gången de allmänna krav som gäl
ler kvaliteten på hushållsvatten och över
vakningen av hushållsvatten inom Europeis
ka gemenskapens område. I Finland 
verkställdes direktivet i enlighet med avtalet 
om Europeiska ekonomiska samarbetsområ
det och genom social- och hälsovårdsminis
teriets beslut om kvalitetskrav på och 
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kontrollundersökning av hushållsvatten 
(74/1994). Dricksvattendirektivet hade utar
betats mot bakgrunden av de dåvarande 
central- och sydeuropeiska medlemsländer
nas behov och förhållanden, och direktivet 
har därför varit mindre lämpat för de 
finländska förhållandena. 

Dricksvattendirektivet kritiserades från 
första början i vissa medlemsländer och 
framför allt i <l,en europeiska vattenverksor
ganisationen. Ar 1993 publicerade Värld
shälsoorganisationen nya kvalitetsrekommen
dationer gällande dricksvatten, och detta på
skyndade en revidering av dricksvattendirek
tivet Europeiska kommissionen lade fram 
sitt förslag till nytt dricksvattendirektiv den 
4 januari 1995. Rådets direktiv 98/83/EG 
om kvaliteten på dricksvatten, nedan det 
nya dricksvattendirektivet, trädde i kraft den 
25 december 1998. Vid beredningen av det 
nya dricksvattendirektivet beaktades de nor
diska förhållandena och subsidiari
tetsprincipen, och därför är det inte svårt att 
genomföra det nya dricksvattendirektivet i 
Finland. 

Det nya dricksvattendirektivet innehåller 
vissa bestämmelser som förutsätter lagstift
ning på nationell nivå. Till skillnad från 
dricksvattendirektivet täcker det nya dricks-
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vattendirektivet också dricksvatten avsett att 
säljas i flaskor eller i behållare. Däremot har 
hushållsvatten som förpackas för saluförande 
i Finland omfattats av hälsoskyddslagens 
bestämmelser om hushållsvatten. 

Det finns inga betydande skillnader i sak 
mellan hälsoskyddslagens bestämmelser om 
hushållsvatten och bestämmelserna i det nya 
dricksvattendirektivet De artiklar i direktivet 
som gäller definitionen på begreppet 
hushållsvatten, kvalitet och avvikelser från 
kvalitetsnormerna förutsätter dock att hälso
skyddslagen ändras och bringas i 
överensstämmelse med direktivet. I fråga om 
sitt principiella innehåll motsvarar ovan av
sedda bestämmelser i direktivet de 
bestämmelser som är i kraft i Finland. 

2. Föreslagna ändringar 

Det föreslås att 16 § l mom. hälsoskydds
lagen ändras så, att definitionen på be
greppet hushållsvatten ändras i överensstäm
melse med definitionen i artikel 2.1 i dricks
vattendirektivet Med hushållsvatten skall, 
enligt förslaget, för det första avses vatten 
som är avsett för dryck, för matlagning eller 
för andra hushållsändamål. Sättet att tillhan
dahålla vattnet skall inte ha betydelse, utan 
som hushållsvatten skall betraktas vatten 
som tillhandahålls genom ett vattenled
ningsnät, från tankbil eller tankbåt, i flaskor 
eller i behållare. Med hushållsvatten skall 
dessutom avses vatten som i livsmedelsföre
tag används för tillverkning, bearbetning, 
konservering eller saluföring av varor eller 
ämnen som är avsedda att forbrukas av män
niskor. 

Enligt definitionen skall lagen dock inte 
tillämpas på naturligt mineralvatten och inte 
på vatten som är läkemedel. Dessa regleras 
separat i annan lagstiftning. Förslaget grun
dar sig på den avgränsning av tillämpnings
området som anges i artikel 3.1 i det nya 
dricksvattendirektivet, där det bestäms att 
dricksvattendirektivet inte gäller de typer av 
vatten som avses i rådets direktiv om till
närmning av medlemsstatemas lagstiftning 
om utvinning och saluförande av naturliga 
mineralvatten 801777 /EEG och rådets direk
tiv om tillnärmning av bestämmelser som 
fastställs genom lagar eller andra författ
ningar och som gäller farmaceutiska specia
liteter 65/65/EEG. 

I det 2 mom. som föreslås bli fogat till 

paragrafen skall definitionen på begreppet 
hushållsvatten avgränsas sa, att som 
hushållsvatten inte betraktas vatten som är 
avsett uteslutande för användning vid 
tvättning eller städning, för sanitetsändamål 
eller för andra motsvarande ändamål. Om 
förslaget godkänns blir det möjligt att 
använda tex. insjövatten som dusch- och 
bastuvatten på campingplatser. 

Det föreslas att definitionen i 16 § 3 mom. 
ändras så, att med anläggning som levererar 
hushållsvatten skall avses en anläggning som 
levererar vattenledningsvatten eller vatten 
som skall säljas i flaskor eller i behållare 
samt är avsett att användas som 
hushållsvatten. De undantag som medlems
staterna enligt artikel 3.2 i det nya dricksvat
tendirektivet enligt prövning får göra från 
direktivets bestämmelser, det vill säga de 
anläggningvolymer som enligt direktivet för
utsätter vissa kvalitetskrav och kontrollun
dersökningar avses bli definierade i en för
ordning av social- och hälsovårdsministeriet 
Det föreslås att den definition på begreppet 
vattenverk som ingår i den nuvarande lagen 
stryks i hälsoskyddslagen. I jord- och skogs
bruksministeriet bereds för närvarande en 
regeringsproposition om en ändring av lagen 
om allmänna vatten- och avloppsverk 
(98211977). A v sikten är att begreppet vatten
verk skall definieras i nämnda lag. Eftersom 
det föreslås att det till 16 § fogas ett nytt 2 
mom. blir det nuvarande 2 mom. och det 3 
mom. som föreslås äadrat nya 3 och 4 mom. 

Det föreslås att 17 § 2 mom. i överens
stämmelse med definitionerna i 16 § ändras 
så, att begreppet "vattenverk" ersätts med 
uttrycket "anläggning som levererar hus
hållsvatten". 

Länsstyrelsens befogenhet enligt 17 § 3 
mom. att bevilja tidsbegränsade undantag 
från U_(>pfyllandet av kvalitetskraven föreslås 
kvarsta. Enligt förslaget skall de väsentliga 
förutsättningarna för beviljande av undantag 
anges i lagen, vilket innebär att undantag 
skall kunna beviljas om leveransen av hus
hållsvatten inte kan ombesörjas på något 
annat skäligt sätt på området i fråga och om 
undantaget inte medför fara för människors 
hälsa. Motsvarande grunder för undantag 
ingår i artikel 9.1 i det nya dricksvattendi
rektivet 

Det föreslås att 18 § l och 2 mom. i tek
niskt hänseende ändras så, att lagrummen 
motsvarar den i 16 § föreslagna definitionen 
på begreppet anläggning som levererar hus-
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hållsvatten. Motsvarande tekniska ändring 
föreslås i 20 § l mom. I nämnda moment 
föreslås inga ändringar som avser innehållet. 

Enligt 21 § l mom. skall social- och häl
sovårdsministeriet genom förordning utfärda 
närmare bestämmelser om det förfarande 
som skall iakttas vid ansökan om och bevil
jande av de undantag som avses i 17 § 3 
m om. 

Det föreslagna 21 § 2 mom. motsvarar till 
innehållet huvudsakligen det nugällande 21 
§ l mom. Momentet föreslås bli ändrat vad 
gäller bemyndigandet av social- och hälso
vårdsministeriet att utfärda förordning. 
Enligt den nuvarande lagen täcker bemyndi
gandet möjligheten att också vid behov med
dela närmare föreskrifter om materialen i 
lednings- och behandlingsanordningar för 
hushållsvatten. De produkter inom bygg
branschen som råkar i beröring med dricks
vatten omfattas av tillämpningsområdet för 
rådets direktiv 89/106/EEG om tillnärmning 
av medlemsstatemas lagar och andra författ
ningar om byggprodukter, och kommis
sionen har påbörjat beredningen av ett en
hetligt europeiskt system för godkännande 
av dessa produkter. I detta skede föreslås 
därför att bemyndigandet för social- och häl
sovårdsministeriet att utfärda förordning be
gränsas till att gälla endast de hälsorelatera
de egenskaper gällande materialen i led
nings- och behandlingsanordningar för hus
hållsvatten. 

Dessutom skall enligt 21 § 3 mom. närma
re bestämmelser om kvalitetskrav på och 
kontrollundersökningar av hushållsvatten i 
små enheter kunna utfärdas genom förord
ning av social- och hälsovårdsministeriet. 
Sålunda blir det möjligt att bevilja små vat
tentäkter som tillhandahåller mindre än l O 
m3 hushållsvatten per dag i genomsnitt eller 
försörjer mindre än 50 personer sådana un
dantag som avses i artikel 3.2 i det nya 
dricksvattendirektiv. På dessa kunde ett för
enklat förfarande tillämpas. Bestämmelser 
om detta utfärdas av social- och hälsovårds
ministeriet genom förordning. 

3. Propositionens verkningar 

Propositionen har inga ekonomiska verk
ningar eller miljökonsekvenser. 

4. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid social- och hälsovårdsministeriet I 
samband med beredningen av lagen har jord
och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, 

justitieministeriet samt Vatten- och av
loppsverksföreningen i Finland rf hörts. 

S. N ärmare bestämmelser 

Social- och hälsovårdsministeriet har pa
rallellt med beredningen av propositionen 
lagförslaget som tjänsteuppdrag berett soci
al- och hälsovårdsministeriets förordning om 
kvalitetskrav på och kontrollundersökning av 
hushållsvatten. A v sikten är att genom för
ordning genomföra det nya dricksvattendi
rektivet till de delar som inte refereras ovan. 
A v sikten är att såväl ändringen av hälso
skyddslagen som den ovan avsedda förord
ningen träder i kraft samtidigt. 

Förslaget till förordningen har sänts på re
miss till 26 instanser. Bl.a. följande instanser 
har avgett ett utlåtande i fragan: handels
och industriministeriet, jord- och 
skogsbruksministeriet, justitieministeriet, 
utrikesministeriet, miljöministeriet, länssty
relserna, Livsmedelsverket, Folkhälsoinsti
tutet, Finlands Kommunförbund, Vatten- och 
avloppsverksföreningen i Finland, Kunnalli
nen ympäristö- ja terveydenhoitoyhdistys 
samt ett antal undersökningslaboratorier. 

6. Ikraftträdande 

La~en föreslås träda i kraft så snart som 
möjhgt efter att den har antagits och blivit 
stadfäst. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 

om ändring av hälsoskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994) 16 § l och 3 mom., rubri

ken för 17 §samt 17 § 2 och 3 mom., rubriken för 18 §samt 18 § l och 2 mom., 20 § l 
mom. och 21 §,av dessa lagrum 17 § 3 mom. sådant det lyder i lag 777/1996 och 21 § 
sådan den lyder i lag 1200/1999, samt 

fogas till 16 §ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och det ändrade 3 mom. blir 3 och 
4 mom., som följer: 

16 § 

Definitioner 

Med hushållsvatten avses med undantag av 
naturligt mineralvatten och vatten som an
vänds som läkemedel: 

l) allt vatten som är avsett för dryck, för 
matlagning eller för andra hushållsändamål, 
oavsett om vattnet tillhandahålls genom ett 
distributionsnät, från tankbil eller tankbåt, i 
flaskor eller i behållare och 

2) allt vatten som i ett företag inom livs
medelsbranschen används för tillverkning, 
bearbetning, konservering eller saluföring av 
livsmedel. 

Som hushållsvatten betraktas dock inte 
vatten som är avsett uteslutande för använd
ning vid tvättnin&, bykning eller städning, 
för sanitetsändamal eller för andra motsva
rande ändamål. 

Med anläggning som levererar hushållsvat
ten avses anläggningar som för användning 
som hushållsvatten levererar vattenlednings
vatten eller vatten som säljs i flaskor eller i 
behållare. 

17 § 

Allmänna krav och undantag från dem 

Vattentäkt och anläggning som levererar 
hushållsvatten skall planeras, förläggas, byg
gas och skötas så att hushållsvattnet upp
fyller de krav som anges i l mom. Om 
skyddsområden för vattentäkt bestäms 
särskilt. 

Länsstyrelsen kan på ansökan bevilja ett 
tidsbegränsat undantag i fråga om uppfyllan
det av de kvalitetskrav som reglerats med 
stöd av i 21 §. Undantag kan beviljas om 
distributionen av hushållsvatten inte kan om
besörjas på något annat skäligt sätt på om
rådet i fraga och om undantaget inte medför 
fara för människors hälsa. 

18 § 

Anmälan om anläggning som levererar 
hushållsvatten 

Anmälan om var en vattentäkt som tillhör 
anläggning som levererar hushållsvatten är 
belägen samt om vattnets kvalitet och vat
tenbehandlingsmetoden skall göras till den 
kommunala hälsoskyddsmyndigheten senast 
tre månader innan åtgärder som har väsen t
lig betydelse för vattenkvaliteten vidtas. 

Anmälan skall göras också då vattentäkten 
eller vattenbehandlingen i väsentlig grad 
utvidgas eller byggs om eller då det med 
tanke på kvaliteten på det vatten som skall 
användas sker väsentliga förändringar i vat
tenkvaliteten eller vattendistributionen. 

20 § 

Övervakning av hushållsvatten, föreskrifter 
om användningen av vatten samt 

förebyggande av vattenburen sjukdom 

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten 
skall regelbundet övervaka kvaliteten på vat
ten som distribueras av anläggningar som 
levererar hushållsvatten samt kvaliteten på 



RP 18/2000 rd 5 

hushållsvatten avsett för försäljning från 
tankbil eller tankbåt, i flaskor eller i behålla
re. 

21 § 

Förordningar om hushållsvatten 

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar 
genom förordning närmare bestämmelser om 
det förfarande som skall iakttas vid ansökan 
om ach beviljande av sådana undantag som 
avses i 17 § 3 mom. 

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar 
genom förordning närmare bestämmelser om 
kvalitetskraven på hushållsvatten, om desin
ficering, om kemikalier som används vid 

Helsingfors den 31 mars 2000 

behandlingen, om de hälsorelaterade egen
skaperna hos de material som används i 
lednings- och behandlingsanordningar samt 
om andra omständigheter som påverkar vat-· 
tenkvaliteten och likaså om regelbunden 
övervakning av hushållsvatten och om de 
undersökningar som behövs. Om 
godkännande av desinfektionsmedel för hus
hållsvatten bestäms i kemikalielagen 
(744/1989). 

Social- och hälsovårdsministeriet kan 
dessutom genom förordning utfärda närmare 
bestämmelser om kvalitetskrav på och 
kontrollundersökningar av hushållsvatten i 
små enheter 

Denna lag träder i kraft den 2000. 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

Omsorgsminister Eva Biaudet 
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Bilaga 

Lag 

om ändring av hälsoskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994) 16 § l och 3 mom., rubri

ken för 17 § samt 17 § 2 och 3 mom., rubriken för 18 § samt 18 § l och 2 mom., 20 § l 
mom. och 21 §,av dessa lagrum 17 § 3 mom. sådant det lyder i lag 777/1996 och 21 § 
sådan den lyder i lag 1200/1999, samt 

fogas till 16 §ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och det ändrade 3 mom. blir 3 och 
4 mom., som följer: 

Gällande lydelse 

16 § 

Definitioner 

Med hushållsvatten avses dricksvatten 
samt vatten som används i samband med 
produktion, tillverkning, förädling, förvar
ving eller saluförande av livsmedel. 

Med vattenverk avses en anläggning som 
levererar vattenledningsvatten avsett att an
vändas som hushållsvatten för flera än tio 
bostadslägenheters behov eller en annan an
läggning som levererar motsvarande mängd 
hushållsvatten. Ett vattenverk omfattar vat
tentäkter, vattenbehandlingsanläggningar och 
distributionsnät jämte därtill hörande behål
lare och anordningar. 

Föreslagen lydelse 

16 § 

Definitioner 

Med hushållsvatten avses med undantag av 
naturligt mineralvatten och vatten som an
vänds som läkemedel: 

l) allt vatten som är avsett för dryck, för 
matlagning eller för andra hushållsändamål, 
oavsett om vattnet tillhandahålls genom ett 
distributionsnät, från tankbil eller tankbåt, i 
flaskor eller i behållare och 

2) allt vatten som i ett företag inom livs
medelsbranschen används för tillverkning, 
bearbetning, konservering eller saluföring av 
livsmedel. 

Som hushållsvatten betraktas dock inte 
vatten som är avsett uteslutande för använd
ning vid tvättning, bykning eller städning, 
för sanitetsändamål eller för andra motsva
rande än dam ål. 

Med anläggning som levererar hush/Jllsvat
ten avses anläggningar som för användning 
som hushållsvatten levererar vattenlednings
vatten eller vatten som säljs i flaskor eller i 
behållare. 
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Gällande lydelse 

17 § 

Allmänna krav 

Vattentäkt och vattenverk skall planeras, 
förläggas, byggas och skötas så att hus
hållsvattnet uppfyller de krav som anges i l 
mom. Om skyddsområden för vattentäkt 
stadgas särskilt. 

Länstyrelsen kan på ansökan bevilja ett 
tidsbegränsat undantag från uppfyllandet av 
kvalitetskraven i l mom. enligt de grunder 
som vederbörande ministerium bestämmer. 
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten 
ger ett utlåtande om ansökan. 

18 § 

V artenverksanmälan 

Anmälan om till ett vattenverk hörande 
och till en anläggning som förpackar 
hushållsvatten till försäljing hörande vatten
täkts läge och vattenbehandlingsmetod skall 
göras till den kommunala hälsoskyddsmyn
digheten tre månader innan åtgärder med 
väsentlig betydelse för vattenkvaliteten 
vidtas. 

Anmälan skall göras också då en vatten
täkt eller vattenbehandlingsanläggning vä
sentligt utvidgas eller byggs om eller det i 
vattenverkets drift sker förändringar, som är 
väsentliga för vattenkvaliteten. 

20 § 

Övervakning av hushållsvatten, föreskrifter 
om användningen av vatten samt 

förebyggande av vattenburen sjukdom 

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten 
skall regelbundet övervaka kvaliteten på vat
ten som levereras av vattenverk och hus
hållsvatten som förpackas till försäljning. 

Föreslagen lydelse 

17 § 

Allmänna krav och undantag fron dem 

Vattentäkt och anläggning som levererar 
hushållsvatten skall planeras, förläggas, byg
gas och skötas så att hushållsvattnet uppfyl
ler de krav som anges i l mom. Om skyd
dsområden för vattentäkt bestäms särsk
ilt. 

Länsstyrelsen kan på ansökan bevilja ett 
tidsbegränsat undantag i fråga om uppfyllan
det av de kvalitetskrav som reglerats med 
stöd av i 21 §. Undantag kan beviljas om 
distributionen av hushållsvatten inte kan om
besörjas på något annat skäligt sätt på områ
det i fråga och om undantaget inte medför 
fara för människors hälsa. 

18 § 

Anmälan om anläggning som levererar 
hush/Jllsvatten 

Anmälan om var en vattentäkt som tillhör 
anläggning som levererar hushållsvatten är 
belägen samt om vattnets kvalitet och vat
tenbehandlingsmetoden skall göras till den 
kommunala hälsoskyddsmyndigheten senast 
tre månader innan åtgärder som har väsent
lig betydelse för vattenkvaliteten vidtas. 

Anmälan skall göras också då vattentäkten 
eller vattenbehandlingen i väsentlig grad 
utvidgas eller byggs om eller då det med 
tanke på kvaliteten på det vatten som skall 
användas sker väsentliga förändringar i vat
tenkvaliteten eller vattendistributionen. 

20 § 

Övervakning av hushållsvatten, föreskrifter 
om användningen av vatten samt 

förebyggande av vattenburen sjukdom 

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten 
skall regelbundet övervaka kvaliteten på vat
ten som distribueras av anläggningar som 
levererar hushållsvatten samt kvaliteten på 
hushållsvatten avsett för försäljning från 
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Gällande lydelse 

21 § 

Förordningar om hushållsvatten 

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar 
vid behov genom förordning bestämmelser 
om kvalitetskraven på hushållsvatten, om 
desinficering, kemikalier som används vid 
behandlingen, materialen i lednings- och 
behandlingsanordningar samt om andra om
ständigheter som påverkar vattenkvaliteten 
och likaså om regelbunden övervakning av 
hushållsvatten och om de undersökningar 
som behövs. Om godkännande av desinfek
tionsmedel för hushållsvatten bestäms i ke
mikalielagen (7 44/ 1989). 

Social- och hälsovårdsministeriet föreskri
ver genom förordning om de grunder på vil
ka ett vattenverk kan beviljas undantag en
ligt 17 § 3 mom. från uppfyllandet av kvali
tetskraven. 

Föreslagen lydelse 

tankbil eller tankbåt, i flaskor eller i behål
lare. 

21 § 

Förordningar om hushållsvatten 

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar 
genom förordning närmare bestämmelser om 
det förfarande som skall iakttas vid ansökan 
om ach beviljande av sådana undantag som 
avses i 17 § 3 mom. 

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar 
genom förordning närmare bestämmelser om 
kvalitetskraven på hushållsvatten, om desin
ficering, om kemikalier som används vid 
behandlingen, om de hälsorelaterade egen
skaperna hos de material som används i led
nings- och behandlingsanordningar samt om 
andra omständigheter som påverkar vatten
kvaliteten och likaså om regelbunden över
vakning av hushållsvatten och om de under
sökningar som behövs. Om godkännande av 
desinfektionsmedel för hushållsvatten 
bestäms i kemikalielagen (744/1989). 

Social- och hälsovårdsministeriet kan 
dessutom genom förordning utfärda närmare 
bestämmelser om kvalitetskrav på och 
kontrollundersökningar av hushållsvatten 
små enheter. 

Denna lag träder i kraft den 2000. 


