Utkast 23 5 2022

Statsrådets förordning
om utredningens innehåll åren 2022-2025

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 b § i lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverket (898/2009):
1§
Tillämpningsområde
Denna förordning tillämpas på ett ärende som avses i 2 a § i lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken.
2§
Utredningens innehåll
Utredningen ska innehålla sökandens skriftliga bedömning enligt bilaga 1 orsakar verksamheten betydande olägenheter för de miljömål som avses i artikel 17.1 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2020/852 om en ram som underlättar hållbar placering och om ändring
av förordning (EU) 2019/2088, dvs.
1) begränsning av klimatförändringen,
2) anpassning till klimatförändringen,
3) hållbar användning och skydd av vattenresurser och marina naturresurser,
4) övergång till cirkulär ekonomi,
5) förebyggande och begränsning av miljöförorening, samt
6) skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.
Utredningen ska också innehålla ett sammandrag av den sökandes bedömning.
3§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den xx xxxx 2022 och gäller till och med den 31 december
2025.
Helsingfors den 20xx
…minister Förnamn Efternamn

Titel Förnamn Efternamn

Bilaga 1

Utredningens struktur
Miljömål

Preciseringar

Ja/nej

1) Begränsning
av klimatförändringen
2) Anpassning
till klimatförändringen

Medför verksamheten betydande utsläpp av växthusgaser?

Ökar verksamheten den negativa inverkan som det nuvarande klimatet
och det förväntade kommande klimatet har på verksamheten i fråga eller
på människorna, naturen eller egendomen
3) Hållbart anFörsämrar verksamheten vattenförevändning och
komsternas goda status eller goda
skydd av vatten- ekologiska potential, inklusive ytvatresurser och ma- ten och grundvatten? Försämrar
rina naturrsesur- verksamheten god miljöstatus i fråga
ser
om havsvatten?
4) Cirkulär eko- Medför verksamheten avsevärd inefnomi, inklusive fektivitet i användningen av material
förebyggande
eller i direkt eller indirekt användning
av uppkomsten
av naturresurser såsom icke-förnyav avfall och
bara energikällor, råvaror, vatten och
återvinning
mark i ett eller flera faser av produkternas livscykel, också när det gäller
produkters hållbarhet, renovering, aktualitet, återanvändning eller återvinning?
Ökar verksamheten avsevärt uppkomsten, förbränningen eller bortskaffandet av avfall, med undantag
av förbränning av farligt avfall som
inte duger till återvinning?
Kan en långvarig slutförvaring av avfallet orsaka betydande och långvariga olägenheter för miljön?
5) Förebyggan- Ökar verksamheten avsevärt till lufdeoch begränsten, vattnet eller marken riktade utning av miljöfö- släpp av föroreningar jämfört med läroreningar
get innan verksamheten inleds?

2

Utredning, identifierade risker, sökandens
uppskattning

6) Skydd och
återställande av
biologisk mångfald och ekosystem
Sammandrag

Försämrar verksamheten avsevärt
ekosystemens goda status och uthållighet? Försämrar verksamheten naturtypernas och arternas skyddssituation inklusive de naturtyper och arter,
som är betydande för unionen?
Sammanfattning av den sökandes bedömning i fråga om punkterna 1–6
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