Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillståndsförfaranden och
andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för
förnybar energi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2 De viktigaste förslagen

I propositionen föreslås det att det stiftas en ny lag om tillståndsförfaranden och andra
administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi. Enligt
förslaget ska bestämmelserna om tillståndsförfarandenas varaktighet och organisation i fråga
om produktionsanläggningar för förnybar energi i artikel 16 i RED II genomföras nationellt med
den föreslagna lagen.
Kontaktpunkt, elektronisk kommunikation och rådgivning
Till nationell kontaktpunktsmyndighet enligt den föreslagna lagen utses Närings- trafik- och
miljöcentralen i N.N. [regional NTM-central som bestäms i ett senare skede av beredningen]. I
fråga om kontaktpunktsmyndighetens uppgifter föreslås det att kontaktpunktsmyndigheten med
hjälp av ett elektroniskt system (elektronisk kontaktpunkt) ska sköta de uppgifter som i RED II
föreskrivs för kontaktpunkten. Utnämningen av den kontaktpunkt som förutsätts enligt artikel
16.1 i RED II ska således genomföras nationellt så att det förutom en elektronisk kontaktpunkt
också utses en kontaktpunktsmyndighet som ska sköta de uppgifter som i denna lag föreskrivs
för den. Den sökande ska via den elektroniska kontaktpunkten kunna sköta ärenden i anknytning
till de tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden som separat i lag fastställts
höra till tillämpningsområdet. Skötseln av ärenden via den elektroniska kontaktpunkten ska
omfatta inlämnande av ansökan och den övriga elektroniska kommunikation mellan
kontaktpunkten, den behöriga myndigheten och den sökande som hänför sig till ansökan.
Den sökande ska kunna lämna in vederbörliga handlingar till den behöriga myndigheten via den
elektroniska kontaktpunkten och via den också få rådgivning av den behöriga myndigheten i
anslutning till sin ansökan. Den sökande kan bestämma om han eller hon vill sköta sina ärenden
via den elektroniska kontaktpunkten, men den sökande kan också fortsättningsvis, om denne så
önskar, sköta sina tillståndsärenden och andra administrativa förfaranden direkt med den
behöriga myndigheten. Det föreslås inte att myndigheternas lagstadgade behörigheter ändras
genom propositionen eller att arbetsfördelningen mellan myndigheter ändras när det gäller
behandlingen av tillståndsärenden. I propositionen föreslås inte några innehållsmässiga
ändringar i övriga myndigheters behörighet, utan myndigheternas befogenheter att fatta beslut
ska kvarstå oförändrade.
Kontaktpunktsmyndigheten ska dessutom sörja för den centraliserade rådgivningen till
projektutvecklare i fråga om tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden i
samband med produktionsanläggningar för förnybar energi. Kontaktpunktsmyndighetens
rådgivningsskyldighet omfattar särskilt frågor som gäller tillvägagångssättet.
Kontaktpunktsmyndigheten ska också följa upp hur tidsfristerna för tillståndsförfarandena och
andra administrativa godkännandeförfaranden iakttas.

I den föreslagna lagen finns också bestämmelser om en handbok. Kontaktmyndigheten ska
enligt förslaget ansvara för sammanställningen, publiceringen och uppdateringen av handboken.
Handboken ska innehålla övergripande anvisningar om tillståndsförfaranden och andra
administrativa förfaranden i anslutning till produktionsanläggningar för förnybar energi till
utvecklarna av produktionsanläggningsprojekt i olika storlekar. I sammanställningen av
handboken ska delta alla behöriga myndigheter om vilkas tillstånd eller administrativa
förfaranden handboken innehåller anvisningar.
Tillämpningsområde
Den föreslagna lagens tillämpningsområde ska i fråga om verksamheterna vid
produktionsanläggningarna för förnybar energi omfatta produktionen av energi (el, värme, kyla,
biogas, biodrivmedel eller flytande biobränsle) samt hanteringen och vidarebearbetningen av
rötrester vid anläggningar som producerar biogas. Hanteringen och vidarebearbetningen av
rötrester vid anläggningar som producerar biogas ska inkluderas i lagens tillämpningsområde,
eftersom de utgör en integrerad del av en anläggningshelhet som producerar biogas.
Tillämpningsområdet ska inte omfatta odling, framställning, hantering, lagring eller transporter
av sådana råvaror som behövs för produktion av förnybar energi (el, värme, kyla, biogas,
biodrivmedel eller flytande biobränsle). Lagens tillämpningsområde ska exempelvis inte
omfatta flisningen av virke.
Möjligheten att sköta ärenden elektroniskt ska gälla såväl fysiska som juridiska personer. Alla
utvecklare av projekt som gäller produktionsanläggningar för förnybar energi ska kunna få
rådgivning via den elektroniska kontaktpunkten och av kontaktpunktsmyndigheten.
I de tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden som omfattas av
tillämpningsområdet för den elektroniska kommunikationen inkluderas i enlighet med RED II
tillståndsförfarandena och andra administrativa godkännandeförfaranden i samband med
produktionsanläggningar för förnybar energi vilka gäller uppförande och drift av anläggningar
samt resurser som krävs för anslutning av dessa till elnätet och uppgradering av dem för
produktion av energi från förnybara energikällor. I tillämpningsområdet för den elektroniska
kommunikationen inkluderas dessutom de registrerings- och anmälningsförfaranden som har
samband med uppförande, uppgradering, anslutning till nätet och drift av
produktionsanläggningar samt godkännandet av anläggningar enligt förordningen om
animaliska biprodukter och lagen om gödselfabrikat, som har ett nära samband med
produktionen av biogas, samt som en nationell utvidgning av regleringens tillämpningsområde,
registreringen enligt förordningen om animaliska biprodukter. Kontaktpunktsmyndighetens
rådgivningsskyldighet ska omfatta de tillståndsförfaranden och andra administrativa
förfaranden som har samband med produktionsanläggningar för förnybar energi i en större
omfattning än vad som anges i artikel 16 i RED II. Rådgivningsskyldigheten ska således omfatta
också tillstånden och andra administrativa förfaranden i samband med
markanvändningsplaneringen (planläggning), nyttjanderätten till fast egendom och planeringen
av produktionsanläggningar.
I tabellen nedan presenteras hur olika tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden
placerar sig inom tillämpningsområdet för den elektroniska kommunikationen,
kontaktpunktsmyndighetens förhandlingsskyldighet och tidsfristerna.
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Tillståndsförfaranden och
andra
administrativa
förfaranden

Rättslig grund

Behörig myndighet

Etjänster

Kontaktpunktsmyndighetens
rådgivningsskyldighet

Uppförande, uppgradering och anslutning till nätet av produktionsanläggning
Miljötillstånd
Miljöskyddslagen
Regionförvaltnings(527/2014), 27 §
verket (RFV),
●
kommunal
miljövårdsmyndighet
Registrering av
Miljöskyddslagen
kommunal
verksamheten
(527/2014), 116 §
miljövårdsmyndighet
●
Bygglov
Markanvändningskommunal
och bygglagen
byggnadstillsynsmyn
●
(132/1999), 125 §
dighet
Åtgärdstillstånd
Markanvändningskommunal
och bygglagen
byggnadstillsynsmyn
●
(132/1999), 126 §
dighet
Rivningslov för
Markanvändningskommunal
byggnad
och bygglagen
byggnadstillsynsmyn
●
(132/1999), 127 §
dighet
Rivningsanmälan
Markanvändningskommunal
för byggnad
och bygglagen
byggnadstillsynsmyn
●
(132/1999), 127 §
dighet
Rubbningstillstånd
Lagen om
Museiverket
fornminnen
●
(295/1963), 11 §
Samtycke till
Lag om Finlands
Arbets- och
byggande inom den ekonomiska zon
näringsministeriet
●
ekonomiska zonen
(1058/2004), 7 §
(ANM)
Vattenhushållningst Vattenlagen
RFV
illstånd
(587/2011), 3 kap.
●
2-3 §
Hanterings- och
Lagen om säkerhet
Säkerhets- och
upplagringstillstånd vid hantering av
kemikalieverket
●
farliga kemikalier
(Tukes)
och explosiva varor
(390/2005), 23 §
Hanterings- och
Lagen om säkerhet
räddningsmyndigupplagringsanmälan vid hantering av
heten
●
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●

Tidsfristen tilllämpas
(elprodukt
ionsanlägg
ningar)

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Undantag från
skyddet av
naturtyper
Undantag från
bestämmelserna om
fridlysning och från
skyddet av
organismer
Anmälan om åtgärd
som påverkar
Natura-område
Undantag från
skyddet av
vattennaturtyper
Flyghindertillstånd
Projekttillstånd för
byggande av
högspänningslednin
g
Meddelanden om
byggande och
avvecklande av
kraftverk
Byggnadstillstånd
(rörsystem för
biogas och
biometan)

Byggnadstillstånd
för upplagring av
naturgas (tillämpas
också på biogas)

Anmälan om
upplagring av

farliga kemikalier
och explosiva varor
(390/2005), 24 §
Naturvårdslagen
(1096/1996), 31 §

NTM-centralen

Naturvårdslagen
(1096/1996), 48-49
§

Miljöministeriet
(MM), NTMcentralen

Naturvårdslagen
(1096/1996), 65 b §

NTM-centralen

Vattenlagen
(587/2 011), 2 kap.
11 §
Luftfartslagen
(864/2014), 158 §
Elmarknadslagen
(588/2013), 14 §

RFV

Elmarknadslagen
(588/2013), 64 §

Energimyndigheten

Statsrådets
förordning om
säkerhet vid
hantering av
naturgas
(551/2 009), 5 §
Statsrådets
förordning om
säkerhet vid
hantering av
naturgas
(551/2009), 9 §
Statsrådets
förordning om
säkerhet vid

Tukes

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Traficom
Energimyndigheten

Tukes

Tukes
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naturgas (tillämpas
också på biogas)

hantering av
naturgas
(551/2009), 9 §
Driften av produktionsanläggningar
Registrering
Lagen om
animaliska
biprodukter
(517/2015), 33 §
och EU:s
förordning om
animaliska
biprodukter ((EG)
nr 1069/2009),
artikel 23
Godkännande
Lagen om
animaliska
biprodukter
(517/2015), 33 §
och EU:s
förordning om
animaliska
biprodukter ((EG)
nr 1069/2009),
artikel 24
Godkännande av
Lagen om
anläggning
gödselfabrikat
(539/2006), 14 §
Utsläppstillstånd
Lagen om
utsläppshandel
(311/2011), 8 §
Anmälan om
Lagen om
vindkraftverk
kompensationsområ
den för vindkraft
(490/2013), 5 §
Registrering av
Lagen om
tryckbärande
tryckbärande
anordning
anordningar
(1144/2016), 51 §
Planering av markanvändningen
Planläggning
Markanvändningsoch bygglagen
(132/1999)

kommunalveterinär,
Livsmedelsverket

●

●

kommunalveterinär,
Livsmedelsverket

●

●

●

●

●

●

●

●

Livsmedelsverket

Energimyndigheten

Energimyndigheten

Tukes
●

kommunen,
landskapsförbundet
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●

Avgörande som
gäller
planeringsbehov

Markanvändningsoch bygglagen
(132/1999), 137 §

kommunen

Markanvändningsoch bygglagen
(132/1999), 174 §

kommunen

Undantagsbeslut

Nyttjanderätt till fast egendom
Inlösningstillstånd
Lagen om inlösen
av fast egendom
och särskilda
rättigheter
(603/1977), 5-10 §,
Placering av
Markanvändningssamhällstekniska
och bygglagen
anordningar
(132/1999), 161 §
Placering av en
Vattenlagen
ledning på annans
(587/2 011), 2 kap.
vattenområde
5a§
Kommunens
Elmarknadslagen
samtycke
(588/2013), 17 §
Planering av produktionsanläggning
Förfarandet vid
Lagen om
miljökonsekvensbe förfarandet vid
dömning (MKB)
miljökonsekvensbe
dömning
(252/2017)
Tillstånd till
Lagen om
undersökning
fornminnen
(295/1963), 10 §

Lantmäteriverket,
statsrådet

kommunal
byggnadstillsynsmyndighet
NTM-centralen

Endast
sådant
avgörande som
behandlas i samband
med
bygglov
Endast
mindre
undantag
som
behandla
si
samband
med
bygglov

●

●

●

●

●
kommunen

●

NTM-centralen
●

Museiverket
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●

Endast
sådant
avgörande
som
behandlas i
samband
med
bygglov
Endast
mindre
undantag
som
behandlas i
samband
med
bygglov

Utnyttjanderätt

Tillstånd till
undersökning
Natura-bedömning

Tillstånd till
utforskning och
kartläggning av
havsbottnen
Tillstånd till
undersökning

Försvarsmaktens
utlåtande om den
slutliga
acceptabiliteten hos
vindkraftsbyggande
t

Lagen om Finlands
ekonomiska zon
(1058/2004), 6 §
Vattenlagen
(587/2011), 18 kap.
7§
Naturvårdslagen
(1096/1996), 65 §

Territorialövervakni
ngslagen
(755/2000), 12 §
Lagen om inlösen
av fast egendom
och särskilda
rättigheter
(603/1977), 84 §

ANM
●
RFV
●
NTM-centralen
(utlåtande),
kommunen/RFV
(tillstånd)
Huvudstaben

●

●

Lantmäteriverket
●

Huvudstaben
●

Tidsfrister för tillståndsförfaranden och andra administrativa godkännandeförfaranden i
samband med elproduktionsanläggningar
I den föreslagna lagen föreskrivs det om bindande tidsfrister för tillståndsförfaranden och andra
administrativa godkännandeförfaranden som gäller kraftverk för förnybar energi i enlighet med
RED II samt om reglerna om beräkningen av tidsfristerna.
Den maximala varaktigheten för tillståndsförfarandena och andra administrativa
godkännandeförfaranden som gäller kraftverk, dvs. anläggningar som producerar el, föreslås
vara två år, med undantag för sådana kraftverk vars kapacitet för elproduktion understiger150
kW och projekt för uppgradering av kraftverk. För deras del föreslås tidsfristen för
tillståndsförfarandet vara ett år. I den föreslagna lagen föreskrivs dessutom om en möjlighet att
förlänga ovan nämnda tidsfrister med ett år om detta är vederbörligen motiverat på grund av
exceptionella omständigheter.
De tillståndsförfaranden och andra administrativa godkännandeförfaranden som omfattas av
tidsfristerna täcker de behöriga myndigheternas alla vederbörande tillståndsförfaranden och
andra administrativa förfaranden som gäller byggandet och driften av anläggningar och
byggandet och användningen av resurser som behövs för att anläggningarna ska kunna anslutas
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till nätet samt uppgraderingen av dem med tanke på produktionen av energi från förnybara
energikällor.
Tidsfristerna omfattar den totala varaktigheten för de tillståndsförfaranden och andra
administrativa godkännandeförfaranden som utgör förutsättning för byggandet,
uppgraderingen, anslutningen till nätet och driften av ett kraftverk. De behöriga myndigheterna
ska behandla de förfaranden som separat nämns i lag inom ramen för tidsfristerna. Om ett
kraftverksprojekt kräver flera tillståndsförfaranden eller andra administrativa
godkännandeförfaranden för att kraftverket ska kunna byggas, anslutas till nätet och drivas, ska
de behöriga myndigheterna med hjälp av kontaktpunktsmyndigheten sinsemellan samordna
tidsfristerna för olika tillståndsförfaranden eller andra administrativa godkännandeförfaranden
och vid behov komma överens om behandlingstider som reserveras för olika förfaranden.
I tidsfristerna räknas inte sådan tid under vilken den sökande inte har några anhängiga
förfaranden som beräkningen av tidsfrister ska tillämpas på. Tidsfristen ska dessutom under
vissa förutsättningar kunna förlängas med motsvarande tid som åtgår till sådana förfaranden
som separat anges i lag och som har samband med förpliktelser enligt Europeiska unionens
gällande miljölagstiftning eller med ändringssökande. I den föreslagna lagen ingår dessutom
bestämmelser om avbrytande av beräkningen av tidsfristen på den sökandes initiativ och om
upphörande av beräkningen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8

Lagförslag

Lag
om tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden i samband med
produktionsanläggningar för förnybar energi

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
1§
Syfte
Syftet med denna lag är att påskynda tillståndsförfaranden och andra administrativa
förfaranden i samband med produktionsanläggningsprojekt som gäller förnybar energi genom
elektronisk kommunikation och fastställande av tidsfrister för förfarandena samt genom att
förbättra rådgivningen i anslutning till dem utan att undergräva syftet med de
tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden som omfattas av
tillämpningsområdet.
2§
Lagens tillämpningsområde och förhållande till annan lagstiftning
I denna lag föreskrivs det om elektronisk kommunikation och rådgivning i samband med
tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden som gäller produktionsanläggningar
för förnybar energi samt om tidsfristerna för de tillståndsförfaranden och andra administrativa
godkännandeförfaranden som gäller kraftverk för förnybar energi.
Denna lag tillämpas på de i 4, 4 a och 4 b § angivna tillståndsförfarandena och på andra
administrativa förfaranden enligt miljöskyddslagen (527/2014), vattenlagen (587/2011),
naturvårdslagen (1096/1996), lagen om fornminnen (295/1963), lagen om säkerhet vid
hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), statsrådets förordning om
säkerhet vid hantering av naturgas (551/2009), lagen om gödselfabrikat (539/2006), lagen om
animaliska biprodukter (517/2015), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter
som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr
1774/2002, nedan förordningen om animaliska biprodukter, luftfartslagen (864/2014),
markanvändnings- och bygglagen (132/1999), lagen om inlösen av fast egendom och särskilda
rättigheter (603/1977), lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004), elmarknadslagen
(588/2013), lagen om utsläppshandel (311/2011), lagen om kompensationsområden för
vindkraft (490/2013), territorialövervakningslagen (755/2000) och lagen om förfarandet vid
miljökonsekvensbedömning (252/2017) enligt det som nedan föreskrivs närmare i denna lag.
I fråga om tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden iakttas utöver denna lag
också vad som föreskrivs i de författningar som nämns i 2 mom.
9

3§
Definitioner
I denna lag avses med
1) elektronisk kontaktpunkt ett elektroniskt system med hjälp av vilket den sökande kan sköta
ärenden i samband med de i 4 § nämnda tillståndsförfarandena och andra administrativa
förfaranden,
2) elektronisk kommunikation skötsel av ärenden via den elektroniska kontaktpunkten,
3) behöriga myndigheter myndigheter som är behöriga enligt de författningar som nämns i 2
§ 2 mom. och som sköter uppgifter i samband med de förfaranden som nämns i 4, 4 a och 4 b
§,
4) förnybar energi energi från icke-fossila energikällor, dvs. vindenergi, solenergi och
geotermisk energi, omgivningsenergi, tidvattensenergi, vågenergi och annan havsenergi,
vattenkraft, biomassa, deponigas och gas från avloppsreningsverk samt biogas,
5) geotermisk energi energi lagrad i form av värme under den fasta jordytan,
6) omgivningsenergi naturligt förekommande värmeenergi och energi som ackumulerats inom
ett avgränsat område, som kan lagras i omgivningsluften, dock inte i frånluft, eller i yt- eller
avloppsvatten,
7) biogas gasformiga bränslen som framställs av biomassa,
8) biodrivmedel vätskeformiga bränslen som framställs av biomassa och som används för
transportändamål.
9) flytande biobränsle vätskeformiga bränslen för andra energiändamål än för
transportändamål, som framställs av biomassa,
10) biomassa, den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter av
biologiskt ursprung från jordbruk, skogsbruk eller därmed förknippad industri eller från fiske
eller vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt
avfall,
11) kraftverk en produktionsanläggning som producerar förnybar energi av vilken åtminstone
en del är elektricitet,
12) produktionsanläggning en anläggning som producerar energi som helt eller delvis är
förnybar energi,
13) projekt ett projekt som gäller en produktionsanläggning för förnybar energi,
14) uppgradering av kraftverk uppgradering av ett kraftverk som producerar förnybar energi,
inklusive helt eller delvist utbyte av anläggningar eller driftsystem och driftsutrustning, i syfte
att ersätta kapacitet eller att öka anläggningens effektivitet eller kapacitet.
15) sökande en projektutvecklare som sköter ärenden med den behöriga myndigheten
antingen via den elektroniska kontaktpunkten eller direkt och som har inlett ett i 4 § avsett
tillståndsförfarande eller annat administrativt förfarande,
16) projektutvecklare en fysisk eller juridisk person som förbereder genomförandet av ett
projekt.
4§
Förfaranden som omfattas av den elektroniska kommunikationen
Den elektroniska kommunikation om vilken det föreskrivs i 6 § och den rådgivning som anges
i 7 § i denna lag omfattar följande förfaranden:
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1) miljötillstånd enligt 27 § i miljöskyddslagen samt registrering av verksamheten enligt 116
§ i den lagen,
2) vattenhushållningstillstånd enligt 3 kap. 2 § i vattenlagen samt undantag från skyddet av
vattennaturtyper enligt 2 kap. 11 § i den lagen,
3) undantag från skyddet av naturtyper enligt 31 §, undantag från bestämmelser om
fridlysning enligt 48 § 2 mom. och undantag från skyddet av organismer enligt 49 § 3 och 4
mom. i naturvårdslagen samt anmälan om åtgärder som påverkar ett Natura-område enligt 65 b
§ i den lagen,
4) rubbningstillstånd enligt 11 § i lagen om fornminnen,
5) hanterings- och upplagringstillstånd enligt 23 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga
kemikalier och explosiva varor samt hanterings- och upplagringsanmälan enligt 24 § i den
lagen,
6) byggnadstillstånd enligt 5 § i statsrådets förordning om säkerhet vid hantering av naturgas
samt byggnadstillstånd för upplagring och anmälan om upplagring enligt 9 § i den förordningen,
7) godkännande av anläggning enligt 14 § i lagen om gödselfabrikat,
8) registrering och godkännande av driftsansvariga och anläggningar enligt 33 § i lagen om
animaliska biprodukter och artiklarna 23 och 24 i förordningen om animaliska biprodukter,
9) flyghinderstillstånd enligt 158 § i luftfartslagen,
10) bygglov enligt 125 § i markanvändnings- och bygglagen samt åtgärdstillstånd enligt 126
§, rivningslov och rivningsanmälan enligt 127 §, avgörande om planeringsbehov enligt 137 §
och undantagsbeslut enligt 174 § i den lagen, om de behandlas i samband med ett bygglov enligt
125 §,
11) samtycke till att uppföra anläggningar och konstruktioner inom den ekonomiska zonen
enligt 7 § i lagen om Finlands ekonomiska zon,
12) projekttillstånd för byggande av högspänningsledning enligt 14 § i elmarknadslagen samt
anmälningar om byggande och avvecklande av kraftverk enligt 64 § i den lagen,
13) utsläppstillstånd enligt 8 § i lagen om utsläppshandel och,
14) anmälan om vindkraftverk enligt 5 § i lagen om kompensationsområden för vindkraft.
4a§
Förfaranden som omfattas av en tidsfrist
De tidsfrister som anges i 8 § i denna lag tillämpas på följande förfaranden:
1) miljötillstånd enligt 27 § i miljöskyddslagen,
2) vattenhushållningstillstånd enligt 3 kap. 2 § i vattenlagen samt undantag från skyddet av
vattennaturtyper enligt 2 kap. 11 § enligt den lagen,
3) undantag från skyddet av naturtyper enligt 31 § i naturvårdslagen,
4) rubbningstillstånd enligt 11 § i lagen om fornminnen,
5) hanterings- och upplagringstillstånd enligt 23 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga
kemikalier och explosiva varor samt anmälan om hantering och upplagring enligt 24 § i den
lagen,
6) byggnadstillstånd enligt 5 § i statsrådets förordning om säkerhet vid hantering av naturgas
samt byggnadstillstånd för upplagring enligt 9 § i den förordningen,
7) flyghinderstillstånd enligt 158 § i luftfartslagen,
8) bygglov enligt 125 § i markanvändnings- och bygglagen samt åtgärdstillstånd enligt 126 §,
rivningslov och rivningsanmälan enligt 127 §, avgörande om planeringsbehov enligt 137 § och
undantagsbeslut enligt 174 § i den lagen, om de behandlas i samband med ett bygglov enligt
125 §,
9) samtycke till att uppföra anläggningar och konstruktioner inom den ekonomiska zonen
enligt 7 § i lagen om Finlands ekonomiska zon, och
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10) projekttillstånd för byggande av högspänningsledning enligt 14 § i elmarknadslagen.
4b§
Förfaranden som omfattas av kontaktpunktmyndighetens rådgivningsskyldighet
Rådgivningsskyldigheten för en kontaktpunktsmyndighet som avses i 5 § 3 mom. i denna lag
omfattar de i 4 a § angivna förfarandena samt följande förfaranden:
1) läggande av en ledning på någon annans vattenområde enligt 2 kap. 5 a § i vattenlagen samt
undersökningstillstånd enligt 18 kap. 7 § i den lagen,
2) Natura-bedömning enligt 65 § i naturvårdslagen,
3) tillstånd till undersökning enligt 10 § i lagen om fornminnen,
4) planläggning enligt markanvändnings- och bygglagen samt avgörande om planeringsbehov
enligt 137 §, placering av samhällstekniska anordningar enligt 161 § och undantagsbeslut enligt
174 § i den lagen,
5) inlösningstillstånd enligt 2 kap. i lagen om inlösen av fast egendom särskilda rättigheter
samt tillstånd till undersökning enligt 84 § i den lagen,
6) utnyttjanderätt enligt 6 § i lagen om Finlands ekonomiska zon,
7) kommunens samtycke enligt 17 § i elmarknadslagen,
8) tillstånd till utforskning och kartläggning av havsbottnen enligt 12 § i
territorialövervakningslagen,
9) förfarande vid miljökonsekvensbedömning enligt 3 kap. i lagen om förfarandet vid
miljökonsekvensbedömning, och
10) registrering av en tryckbärande anordning enligt 51 § i lagen om tryckbärande
anordningar.
Kontaktpunktsmyndighets rådgivningsskyldighet omfattar dessutom försvarsmaktens
utlåtande om acceptabiliteten hos vindkraftsbyggandet.
5§
Kontaktpunktsmyndighet
N.N. Närings-, trafik och miljöcentralen är kontaktpunktsmyndighet enligt denna lag och
fullgör de uppgifter som i denna lag föreskrivs för den.
Kontaktpunktsmyndigheten sörjer i samarbete med de behöriga myndigheterna för den
rådgivning till den sökande som ges via den elektroniska kontaktpunkten enligt 7 § i denna lag.
Kontaktpunktsmyndigheten ska dessutom på begäran av en projektutvecklare ge rådgivning i
frågor som gäller de förfaranden som nämns i 4 och 4 b §.

2 kap.
Elektronisk kommunikation och rådgivning
6§
Elektronisk kommunikation
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Om uppförande, uppgradering, anslutning till nätet och drift av en produktionsanläggning för
förnybar energi förutsätter ett i 4 § avsett tillståndsförfarande eller annat administrativt
förfarande, kan den sökande sköta ärenden med anknytning till förfarandet via den elektroniska
kontaktpunkten.
Den elektroniska kommunikation som avses i 1 mom. omfattar alla faser i förfarandena från
inledande av ärendet till delgivning av beslut.
Bestämmelser om inledandet av ett tillståndsförfarande och annat administrativt förfarande
och om innehållet i ansökan eller någon annan handling genom vilken ett ärende anhängiggörs
finns i de författningar som nämns i 2 § 2 mom.
I fråga om de tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden som handläggs via
den elektroniska kontaktpunkten sköter de behöriga myndigheterna de kontakter med den
sökande som hänför sig till förfarandet i fråga via den elektroniska kontaktpunkten.
Närmare bestämmelser om den elektroniska kommunikationen får utfärdas genom förordning
av statsrådet.
7§
Rådgivning via den elektroniska kontaktpunkten
Den sökande ska på begäran ges sådan rådgivning som avses i 8 § 1 mom. i förvaltningslagen
(434/3003) och som gäller de i 4 § nämnda tillståndsförfarandena och andra administrativa
förfaranden via en elektronisk kontaktpunkt.
3 kap.
Tidsfrister
8§
Tidsfrister för tillståndsförfaranden och andra administrativa godkännandeförfaranden i
fråga om kraftverk
Den sammanlagda varaktigheten av de i 4 a § nämnda tillståndsförfarandena och av andra
administrativa godkännandeförfaranden för kraftverk vilka utgör förutsättning för uppförande
av ett kraftverk, anslutning av ett kraftverk till nätet och drift av ett kraftverk får inte överstiga
två år.
Den sammanlagda varaktigheten av de i 4 a § nämnda tillståndsförfarandena och av andra
administrativa godkännandeförfaranden i fråga om ett kraftverk vars kapacitet för elproduktion
understiger 150 kilowatt får inte överstiga ett år.
Den sammanlagda varaktigheten av de i 4 a § nämnda tillståndsförfarandena och av andra
administrativa godkännandeförfaranden för uppgradering av ett kraftverk får inte överstiga ett
år.
De behöriga myndigheterna ska behandla de i 4 a § nämnda förfarandena inom ramen för de
tidsfrister som anges i 1–3 mom. Om fler än ett av de i 4 a § nämnda tillståndsförfarandena eller
av andra administrativa godkännandeförfaranden utgör förutsättning för uppförande av ett
kraftverk, uppgradering av ett kraftverk, anslutning av ett kraftverk till nätet och drift av ett
kraftverk ska de behöriga myndigheterna tillsammans sörja för att tidsfristerna iakttas och vid
behov komma överens om behandlingstiderna. Kontaktpunktsmyndigheten ska vid behov bistå
de behöriga myndigheterna att komma överens om behandlingstiderna vid olika förfaranden.
Närmare bestämmelser om förfarandet mellan de behöriga myndigheterna i situationer enligt
4 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.
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9§
Beräkning av tidsfrist
De tidsfrister som anges i 8 § omfattar alla faser i tillståndsförfarandena och andra
administrativa godkännandeförfaranden från inledande av ärendet till delgivning av beslut.
Tidsfristen börjar löpa från tidpunkten för inledandet av det första av de i 4 a § nämnda
förfaranden som utför förutsättning för uppförande av ett kraftverk, uppgradering av ett
kraftverk, anslutning av ett kraftverk till nätet och drift av ett kraftverk.
Tidsfristen slutar löpa vid tidpunkten för delgivningen av ett beslut om ett i 4 a § nämnt
förfarande som utgör förutsättning för uppförande av ett kraftverk uppgradering av ett kraftverk,
anslutning av ett kraftverk till nätet och drift av ett kraftverk.
I tidsfristen räknas inte den tid under vilken den sökande inte har några tillståndsförfaranden
eller andra administrativa godkännandeförfaranden enligt 4 a § anhängiga.
Närmare bestämmelser om beräkning av tidsfristen får utfärdas genom förordning av
statsrådet.
10 §
Uppföljning av tidsfristerna
Kontaktpunktsmyndigheten ska följa upp hur tidsfristerna för de i 8 § angiva
tillståndsförfarandena och andra administrativa godkännandeförfaranden iakttas.
Den behöriga myndigheten ska se till att den elektroniska kontaktpunkten har uppdaterade
uppgifter om den aktuella behandlingsfasen för ett i 4 a § nämnt tillståndsförfarande eller annat
administrativt godkännandeförfarande.
Den behöriga myndigheten ska utan dröjsmål underrätta kontaktpunktsmyndigheten om
inledande av och delgivning av beslut om ett i 4 a § nämnt tillståndsförfarande eller annat
administrativ godkännandeförfarande för ett kraftverk, om den sökande inte sköter förfarandet
i fråga via den elektroniska kontaktpunkten.
Närmare bestämmelser om innehållet i den behöriga myndighetens underrättelseskyldighet
enligt 3 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.
11 §
Förlängning av och avbrott i tidsfristen
Den tidsfrist som anges i 8 § förlängs med motsvarande tid som åtgår till följande förfaranden:
1) undantag enligt 48 § 2 mom. i naturvårdslagen samt undantag enligt 49 § 3 och 4 mom. i
den lagen,
2) utsläppstillstånd enligt 8 § i lagen om utsläppshandel, och
3) ändringssökande i samband med i 4 a § nämnda tillståndsförfaranden och andra
administrativa förfaranden.
En förutsättning för förlängning av tidsfristen enligt 1 mom. är att den sökande inte har några
andra i 4 a § nämnda tillståndsförfaranden eller andra administrativa godkännandeförfaranden
anhängiga. Ett anhängigt tillståndsförfarande eller annat administrativt godkännandeförfarande
enligt 4 a § utgör dock inte något hinder för förlängningen av tidsfristen, om behandlingen eller
avgörandet av det är beroende av avgörandet i ett förfarande som nämns i 1 mom.
Kontaktpunktsmyndigheten kan förlänga tidsfristen enligt 8 § med högst ett år om det är
vederbörligen motiverat på grund av exceptionella omständigheter.
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Kontaktpunktsmyndigheten ska besluta om ett avbrott i tidsfristen, om den sökande lämnar in
en ansökan om saken. Avbrott i tidsfristen söks för viss tid.
Närmare bestämmelser om förfarandet vid förlängning av tidsfristen och avbrytande av
tidsfristen samt om exceptionella omständigheter får utfärdas genom förordning av statsrådet.
12 §
Upphörande av beräkningen av tidsfrist
Kontaktpunktsmyndigheten kan besluta att beräkningen av en tidsfrist enligt 8 § upphör, om
ett i 4 a § nämnt tillståndsförfarande eller annat administrativt godkännandeförfarande av skäl
som beror på den sökande varit avbrutet i minst ett års tid i en följd eller sammanlagt i minst ett
års tid.
Kontaktpunktsmyndigheten ska besluta att beräkningen av tidsfristen upphör, om den sökande
lämnar in en ansökan om saken.
4 kap.
Handbok
13 §
Sammanställning, publicering och uppdatering
Kontaktpunktsmyndighetens uppgift är att samordna sammanställningen av en handbok samt
publiceringen och uppdateringen av handboken. De behöriga myndigheterna ska delta i
sammanställningen och uppdateringen av handboken i fråga om de tillståndsförfaranden och
andra administrativa förfaranden som hör till deras behörighet.
Handboken publiceras på kontaktpunktsmyndighetens webbplats så att den är fritt tillgänglig
för alla projektutvecklare.
Närmare bestämmelser om sammanställningen, publiceringen och uppdateringen av
handboken får utfärdas genom förordning av statsrådet.
14 §
Innehållet i handboken
Handboken innehåller övergripande anvisningar för alla projektutvecklare om
tillståndsförfarandena och andra administrativa förfaranden i samband med
produktionsanläggningar för förnybar energi.
Närmare bestämmelser om kraven angående innehållet i handboken får utfärdas genom
förordning av statsrådet.

5 kap.
Särskilda bestämmelser
15 §
15

Rätt att få uppgifter
Kontaktpunktsmyndigheten har trots sekretessbestämmelserna rätt att av de behöriga
myndigheterna få sådana uppgifter om de i 4 § nämnda förfaranden som är under behandling
och om förfaranden som redan har behandlats vilka behövs för fullgörandet av uppdrag enligt
denna lag.
16 §
Styrning och uppföljning
Den allmänna styrningen, uppföljningen och utvecklingen av verksamhet enligt denna lag hör
till arbets- och näringsministeriets uppgifter.
17 §
Sökande av ändring i kontaktpunktsmyndighetens beslut
I beslut som kontaktpunktsmyndigheten fattat med stöd av denna lag får omprövning begäras.
Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i
förvaltningsärenden (808/2019).
18 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den
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