Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förfarandet vid
miljökonsekvensbedömning och marktäktslagen
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och marktäktslagen
ändras.
Det föreslås att det i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning görs preciseringar i
definitionerna, kontaktmyndigheterna och de behöriga myndigheterna, de myndigheter som ska höras om
programmet för miljökonsekvensbedömning och miljökonsekvensbeskrivningen samt förfarandet för
internationellt hörande i projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser. I propositionen föreslås
dessutom att det i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och i bilagorna till den lagen görs
tekniska ändringar så att de bättre motsvarar direktivet om bedömning av inverkan på miljön av vissa
offentliga och privata projekt.
Genom ändringarna av marktäktslagen föreskrivs det om gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning i
fråga om de projekt som gäller täktverksamhet och på vilka lagen om förfarandet vid
miljökonsekvensbedömning tillämpas. Det föreslås även att det i marktäktslagen tas in bestämmelser om
personuppgiftsansvariga enligt förordningen om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.
Genom de ändringar som föreslås i de ovannämnda lagarna kompletteras genomförandet av direktivet om
bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. Preciseringarna i marktäktslagen
säkerställer dessutom att de krav som gäller personuppgiftsansvariga enligt förordningen om skydd för
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
och om upphävande av direktiv 95/46/EG uppfylls i den lagen.
Lagarna avses träda i kraft den 1 september 2021.
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Lagförslag

1.
Lag
om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) 2 § 9 punkten, 3 § 3 mom., 10 §
1 mom., 11 § 3 mom., 17 § 1 mom., 20 § 2 mom., 26 §, 29 §, punkt 5 underpunkt a i bilaga 1, sådan
underpunkten lyder i lag 126/2019, och punkt 2 underpunkt c i bilaga 2, samt
fogas till 2 § en ny 10 punkt, till lagen en ny 29 a § och till bilaga 2 en ny 4 punkt som följer:
2§
Definitioner
I denna lag avses med
——————————————————————————————
9) tillstånd ett av en myndighet meddelat tillstånd till eller annat därmed jämförbart beslut om att ett projekt
får genomföras,
10) projekt
a) utförande av anläggnings-, installations- eller byggnadsarbeten, samt
b) andra ingrepp i den naturliga omgivningen och i landskapet, inklusive utnyttjande av naturresurser.
3§
Lagens tillämpningsområde och tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
——————————————————————————————
När det bestäms om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ska tillämpas i ett enskilt fall ska, utöver
vad som föreskrivs i 2 mom., projektets egenskaper och lokalisering samt konsekvensernas typ beaktas. I
bilaga 2 anges vilka faktorer som ska ligga till grund för beslutsfattandet.
10 §
Kontaktmyndighet
Närings-, trafik- och miljöcentralen är kontaktmyndighet. Arbets- och näringsministeriet är dock
kontaktmyndighet när ett projekt gäller en kärnanläggning som avses i kärnenergilagen eller en annan sådan
anläggning där kärnavfall behandlas, lagras eller slutförvaras. Närmare bestämmelser om
kontaktmyndighetens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.
——————————————————————————————
11 §
Behörig myndighet
——————————————————————————————
Arbets- och näringsministeriet fattar beslut enligt 1 mom. om projekt som gäller en kärnanläggning som
avses i kärnenergilagen eller en annan sådan anläggning där kärnavfall behandlas, lagras eller slutförvaras.
17 §
Hörande om programmet för miljökonsekvensbedömning
Kontaktmyndigheten ska se till att behövliga utlåtanden begärs och det ges möjlighet att framföra åsikter om
programmet för miljökonsekvensbedömning. Kontaktmyndigheten ska begära utlåtanden om programmet för
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miljökonsekvensbedömning av kommunerna inom projektets influensområde samt av andra myndigheter som
sannolikt berörs av ärendet, inklusive tillståndsmyndigheten för projektet.
——————————————————————————————
20 §
Hörande om miljökonsekvensbeskrivningen
——————————————————————————————
Kontaktmyndigheten ska också se till att behövliga utlåtanden om miljökonsekvensbeskrivningen begärs och
att möjlighet att framföra åsikter erbjuds. Kontaktmyndigheten ska begära utlåtanden om
miljökonsekvensbeskrivningen med iakttagande av vad som föreskrivs i 17 § 1 mom. Åsikter och utlåtanden
ska lämnas till kontaktmyndigheten inom den tid som anges i kungörelsen. Tiden börjar löpa den dag
kungörelsen offentliggörs och är minst 30 och högst 60 dagar lång.
26 §
Beaktande av miljökonsekvensbedömningen i tillstånd
Ett tillståndsbeslut ska innehålla en motiverad slutsats och på lämpligt sätt beakta resultaten av hörandet om
miljökonsekvensbeskrivningen och de höranden som ordnats i enlighet med 29 §. Av beslutet ska framgå hur
miljökonsekvensbeskrivningen, den motiverade slutsatsen och eventuella i 29 § avsedda handlingar för
internationellt hörande i fråga om projektets gränsöverskridande konsekvenser har beaktats.
29 §
Internationellt hörande i samband med projekt som genomförs på ett område under Finlands jurisdiktion
Kontaktmyndigheten ska lämna programmet för miljökonsekvensbedömning av ett i 28 § avsett projekt och
behövliga översättningar till miljöministeriet utan dröjsmål. Miljöministeriet ska sända en underrättelse om
projektet med programmet för miljökonsekvensbedömning och behövliga översättningar till den andra staten
senast då kontaktmyndigheten informerar om programmet för miljökonsekvensbedömning i Finland på det sätt
som anges i 17 §. Miljöministeriet ska sända den underrättelse som lämnas till en annan stat för kännedom till
utrikesministeriet.
Underrättelsen ska innehålla
1) uppgifter om projektet,
2) uppgifter om eventuella gränsöverskridande miljökonsekvenser,
3) detaljerade uppgifter om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, möjligheterna att delta i förfarandet
och tillhandahållandet av uppgifter om förfarandet,
4) uppgifter om vilka myndigheter som är behöriga, som kan lämna information om internationellt hörande
och till vilka frågor om ärendet kan ställas,
5) uppgifter om beslut som är väsentliga för genomförandet av projektet,
6) en rimlig tidsfrist, inom vilken den andra staten ska sända miljöministeriet ett svar i fråga om deltagande
i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.
Miljöministeriet ska sända den andra statens svar samt alla avgivna utlåtanden och framförda åsikter till
kontaktmyndigheten.
Om den andra staten har meddelat att den vill delta i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, ska
kontaktmyndigheten sända miljökonsekvensbeskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om
programmet för miljökonsekvensbedömning samt behövliga översättningar till miljöministeriet, som utan
dröjsmål ska vidarebefordra dem till den andra staten för lämnande av utlåtanden och framförande av åsikter.
Miljöministeriet ska dessutom ge den andra staten tillfälle att samråda om bland annat projektets eventuella
gränsöverskridande konsekvenser och de planerade åtgärderna för att minska eller eliminera sådana
konsekvenser samt fastställa en rimlig tidsfrist för detta samråd. Miljöministeriet ska sända handlingarna om
internationellt hörande till kontaktmyndigheten och vid behov till den projektansvarige.
Kontaktmyndigheten ska sända sin motiverade slutsats och behövliga översättningar till miljöministeriet,
som sänder slutsatsen till den andra staten.
29 a §
Tillståndsmyndighetens skyldigheter vid förfarandet för internationellt hörande
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Tillståndsmyndigheten ska sända en tillståndsansökan som gäller ett projekt som avses i 28 § och behövliga
översättningar till miljöministeriet när en medlemsstat i Europeiska unionen deltar i förfarandet vid
miljökonsekvensbedömning. Miljöministeriet sänder ansökan till medlemsstaten.
Tillståndsmyndigheten ska sända sitt tillståndsbeslut och behövliga översättningar till miljöministeriet, som
sänder beslutet till den andra stat som har deltagit i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
—————
Bilaga 1
Projektförteckning
——————————————————————————————
5) skogsindustri
a) fabriker som framställer pappersmassa av trä eller andra fibrösa material,
b) pappers- eller kartongfabriker med en produktionskapacitet på mer än 200 ton per dag,
——————————————————————————————
Bilaga 2
Faktorer som avses i lagens 3 § 3 mom. och som används vid beslut om tillämpning av förfarandet vid
miljökonsekvensbedömning på ett projekt som avses i 3 § 2 mom.
——————————————————————————————
2. Projektens lokalisering
Miljöns känslighet i de geografiska områden som antas bli påverkade av projektet måste beaktas, i synnerhet
vad beträffar
a) befintlig och godkänd markanvändning,
b) naturresursernas relativa förekomst, tillgänglighet, kvalitet och förnyelseförmåga i området och under
detta (inklusive jord, mark, vatten och biologisk mångfald),
c) den naturliga miljöns tålighet:
– våtmarker, strandområden och flodmynningar,
– kustområden och marin miljö,
– bergs- och skogsområden,
– nationalparker och naturparker,
– områden som är klassificerade eller skyddade med stöd av lag, och Natura 2000-områden som har fastställts
av medlemsstaterna i enlighet med rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och
växter och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar,
– områden där de miljökvalitetsnormer som fastställts i unionslagstiftningen redan har överskridits eller inte
har följts eller där det bedöms att de har överskridits,
– tätbefolkade områden, samt
– historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla markområden och platser.
3. Konsekvensernas typ
Projektets förväntade betydande miljökonsekvenser måste beaktas i förhållande till de kriterier som fastställs
i punkterna 1 och 2 i denna bilaga med beaktande av
a) konsekvensernas storlek och utbredning, såsom exempelvis geografiskt område och den berörda
befolkningens storlek,
b) konsekvensernas karaktär,
c) konsekvensernas gränsöverskridande karaktär,
d) konsekvensernas intensitet och komplexitet,
e) konsekvensernas sannolikhet,
f) konsekvensernas förväntade uppkomst, varaktighet, frekvens och reversibilitet,
g) kumulativa effekter i förhållande till andra befintliga och/eller godkända projekt,
h) möjligheten att begränsa konsekvenserna på ett effektivt sätt.
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4. Tillhörighet till de projekt som anges i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU
om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt.

2.
Lag
om ändring av marktäktslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i marktäktslagen (555/1981) 23 b § 3 och 4 mom., sådana de lyder, 23 b § 3 mom. i lag 468/2005 och
23 b § 4 mom. i lag 1577/2009, samt
fogas till 13 §, sådan den lyder i lagarna 258/2017 och 1407/2019, ett nytt 4 mom. och till 19 §, sådan den
lyder i lagarna 468/2005, 1577/2009 och 1407/2019, ett nytt 4 mom. som följer:
13 §
Delgivning av och information om tillståndsansökan
——————————————————————————————
Bestämmelser om tillståndsmyndighetens skyldighet att sända tillståndsansökan till miljöministeriet för
hörande av en annan stat i de projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser finns i 29 a § i lagen om
förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.
19 §
Delgivning av och information om tillståndsbeslut
——————————————————————————————
Bestämmelser om tillståndsmyndighetens skyldighet att sända beslutet om ett tillståndsärende till
miljöministeriet för sändande till en annan stat i de projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser
finns i 29 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.
23 b §
Datasystem
——————————————————————————————
Trots sekretessbestämmelserna har de tillstånds- och tillsynsmyndigheter som avses i denna lag rätt att
avgiftsfritt få tillgång till de uppgifter i datasystemet som är nödvändiga för tillsynen och uppföljningen. Vid
behandlingen av personuppgifter ska iakttas vad som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och i
dataskyddslagen (1050/2018).
Datasystemet förvaltas av närings-, trafik- och miljöcentralerna och Finlands miljöcentral, som är
personuppgiftsansvariga enligt allmänna dataskyddsförordningen.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .

—————
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Helsingfors den 20xx
Statsminister

Sanna Marin

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
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Bilagor
Parallelltexter

1.
Lag
om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) 2 § 9 punkten, 3 § 3 mom., 10 §
1 mom., 11 § 3 mom., 17 § 1 mom., 20 § 2 mom., 26 §, 29 §, punkt 5 underpunkt a i bilaga 1, sådan
underpunkten lyder i lag 126/2019, och punkt 2 underpunkt c i bilaga 2, samt
fogas till 2 § en ny 10 punkt, till lagen en ny 29 a § och till bilaga 2 en ny 4 punkt som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
2§

2§

Definitioner

Definitioner

I denna lag avses med
1) miljökonsekvenser de direkta och indirekta
verkningar som ett projekt eller en verksamhet
medför i Finland och utanför finskt territorium för
a) befolkningen samt för människors hälsa,
levnadsförhållanden och trivsel,
b) marken, jorden, vattnet, luften, klimatet,
växtligheten samt för organismer och för naturens
mångfald, särskilt för de arter och naturtyper som
skyddats med stöd av rådets direktiv 92/43/EEG
om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och
växter och Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar,
c)
samhällsstrukturen,
de
materiella
tillgångarna,
landskapet,
stadsbilden
och
kulturarvet,
d) utnyttjande av naturresurserna, samt för
e) växelverkan mellan de faktorer som nämns i
underpunkterna a–d,
2) förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
ett förfarande enligt 3 kap. där man identifierar,
bedömer
och
beskriver
de
betydande
miljökonsekvenser som vissa projekt kan antas
medföra samt hör myndigheter och dem vars
förhållanden eller intressen kan påverkas av
projektet liksom även sammanslutningar och
stiftelser vars verksamhetsområde kan beröras av
konsekvenserna av projektet,
3) program för miljökonsekvensbedömning en
plan som den projektansvarige har gjort upp för
behövliga utredningar och arrangemangen för
förfarandet vid miljökonsekvensbedömning,
4) miljökonsekvensbeskrivning en handling som
utarbetas av den projektansvarige och som
innehåller uppgifter om projektet och dess
alternativ samt en enhetlig bedömning av de
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

betydande miljökonsekvenser dessa kan antas
medföra,
5) projektansvarig den som driver verksamheten
eller annars är ansvarig för beredningen eller
genomförandet av ett projekt som avses i denna
lag,
6) kontaktmyndighet en myndighet som ser till
att förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
genomförs,
7)deltagande
växelverkan
vid
miljökonsekvensbedömning
mellan
den
projektansvarige, kontaktmyndigheten och andra
myndigheter, dem vars förhållanden eller intressen
kan påverkas av projektet samt sammanslutningar
och stiftelser vars verksamhetsområde kan beröras
av konsekvenserna av projektet,
8) motiverad slutsats den motiverade slutledning
om projektets betydande miljökonsekvenser som
kontaktmyndigheten har gjort utgående från
miljökonsekvensbeskrivningen och de åsikter och
utlåtanden som har getts om den, resultaten av
internationellt hörande och kontaktmyndighetens
egen analys,
9) tillstånd ett av en myndighet meddelat
tillstånd till eller annat därmed jämförbart beslut
om att ett projekt får genomföras.

——————————————
9) tillstånd ett av en myndighet meddelat
tillstånd till eller annat därmed jämförbart beslut
om att ett projekt får genomföras,
10) projekt
a) utförande av anläggnings-, installations- eller
byggnadsarbeten, samt
b) andra ingrepp i den naturliga omgivningen
och i landskapet, inklusive utnyttjande av
naturresurser.

3§

3§

Lagens tillämpningsområde och tillämpning av
förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

Lagens tillämpningsområde och tillämpning av
förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

Denna
lag
och
förfarandet
vid
miljökonsekvensbedömning tillämpas på projekt
och ändringar av projekt som kan antas medföra
betydande miljökonsekvenser. I bilaga 1 anges
vilka projekt och ändringar av projekt som ska
bedömas
i
förfarandet
vid
miljökonsekvensbedömning.
Bedömningsförfarandet tillämpas dessutom i
enskilda fall när ett projekt eller någon annan än en
i 1 mom. avsedd ändring av ett redan genomfört
projekt
kan
antas
medföra
betydande
miljökonsekvenser
som,
även
med de
sammantagna konsekvenserna av olika projekt, till
sin natur och omfattning kan jämföras med
konsekvenserna av projekt som avses i 1 mom.
När det bestäms om förfarandet vid
miljökonsekvensbedömning ska tillämpas i ett
enskilt fall ska, utöver vad som föreskrivs i 2
mom., projektets egenskaper och lokalisering samt
konsekvensernas karaktär beaktas. I bilaga 2 anges
vilka faktorer som ska ligga till grund för
beslutsfattandet. Närmare bestämmelser om
projektets egenskaper och lokalisering och dess
konsekvensers karaktär får utfärdas genom
förordning av statsrådet.

——————————————
När det bestäms om förfarandet vid
miljökonsekvensbedömning ska tillämpas i ett
enskilt fall ska, utöver vad som föreskrivs i 2
mom., projektets egenskaper och lokalisering samt
konsekvensernas karaktär beaktas. I bilaga 2 anges
vilka faktorer som ska ligga till grund för
beslutsfattandet.

10 §

10 §
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

Kontaktmyndighet

Kontaktmyndighet

Närings-, trafik- och miljöcentralen är
kontaktmyndighet. I projekt som gäller
kärnanläggningar enligt kärnenergilagen är det
likväl arbets- och näringsministeriet som är
kontaktmyndighet. Närmare bestämmelser om
kontaktmyndighetens uppgifter utfärdas genom
förordning av statsrådet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen är
kontaktmyndighet. Arbets- och näringsministeriet
är dock kontaktmyndighet när ett projekt gäller en
kärnanläggning som avses i kärnenergilagen eller
en annan sådan anläggning där kärnavfall
behandlas, lagras eller slutförvaras. Närmare
bestämmelser om kontaktmyndighetens uppgifter
utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 §

11 §

Behörig myndighet

Behörig myndighet

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om
tillämpningen
av
förfarandet
vid
miljökonsekvensbedömning på projekt som avses
i 3 § 2 mom.
Om ett projekt är förlagt till flera än en närings, trafik- och miljöcentrals verksamhetsområde eller
om en närings-, trafik- och miljöcentral svarar för
planeringen eller genomförandet av ett projekt,
bestämmer miljöministeriet vilken av närings-,
trafik- och miljöcentralerna som fattar beslutet.
Miljöministeriet ska i sitt beslut beakta projektets
placering
och
närings-,
trafikoch
miljöcentralernas resurser samt säkerställa att
ansvaret för planeringen och genomförandet av
projektet har separerats från den behöriga
myndighetens uppgifter så att myndighetens
opartiskhet inte äventyras. I det beslut som
miljöministeriet fattat i saken får ändring inte
sökas genom besvär.
Arbets- och näringsministeriet fattar beslut
enligt 1 mom. om projekt som gäller
kärnanläggningar enligt kärnenergilagen.

——————————————
Arbets- och näringsministeriet fattar beslut enligt
1 mom. om projekt som gäller en kärnanläggning
som avses i kärnenergilagen eller en annan sådan
anläggning där kärnavfall behandlas, lagras eller
slutförvaras.

17 §

17§

Hörande om programmet för
miljökonsekvensbedömning

Hörande om programmet för
miljökonsekvensbedömning

Kontaktmyndigheten ska se till att behövliga
utlåtanden begärs och det ges möjlighet att
framföra
åsikter
om
programmet
för
miljökonsekvensbedömning. Kontaktmyndigheten
ska
ge
kommunerna
inom
projektets
influensområde tillfälle att ge utlåtande om
programmet.

Kontaktmyndigheten ska se till att behövliga
utlåtanden begärs och det ges möjlighet att
framföra
åsikter
om
programmet
för
miljökonsekvensbedömning. Kontaktmyndigheten
ska begära utlåtanden om programmet för
miljökonsekvensbedömning av kommunerna inom
projektets influensområde samt av andra
myndigheter som sannolikt berörs av ärendet,
inklusive tillståndsmyndigheten för projektet.

20 §

20 §
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

Hörande om miljökonsekvensbeskrivningen

Hörande om miljökonsekvensbeskrivningen

Kontaktmyndigheten ska också se till att
behövliga
utlåtanden
om
miljökonsekvensbeskrivningen begärs och att
möjlighet att framföra åsikter erbjuds.
Kontaktmyndigheten ska ge kommunerna inom
projektets influensområde tillfälle att ge utlåtande
om miljökonsekvensbeskrivningen. Åsikter och
utlåtanden ska lämnas till kontaktmyndigheten
inom den tid som anges i kungörelsen. Tiden börjar
löpa den dag kungörelsen offentliggörs och är
minst 30 och högst 60 dagar lång.

Kontaktmyndigheten ska också se till att
behövliga
utlåtanden
om
miljökonsekvensbeskrivningen begärs och att
möjlighet att framföra åsikter erbjuds.
Kontaktmyndigheten ska begära utlåtanden om
miljökonsekvensbeskrivningen med iakttagande av
vad som föreskrivs i 17 § 1 mom. Åsikter och
utlåtanden ska lämnas till kontaktmyndigheten
inom den tid som anges i kungörelsen. Tiden börjar
löpa den dag kungörelsen offentliggörs och är
minst 30 och högst 60 dagar lång.

26 §

26 §

Beaktande av miljökonsekvensbedömningen i
tillstånd

Beaktande av miljökonsekvensbedömningen i
tillstånd

Ett tillståndsbeslut ska innehålla en motiverad
slutsats och beakta resultaten av hörandet om
miljökonsekvensbeskrivningen och de höranden
som ordnats i enlighet med 29 §. Av beslutet ska
framgå hur miljökonsekvensbeskrivningen, den
motiverade slutsatsen och eventuella i 29 §
avsedda handlingar för internationellt hörande i
fråga
om
projektets
gränsöverskridande
konsekvenser har beaktats.

Ett tillståndsbeslut ska innehålla en motiverad
slutsats och på lämpligt sätt beakta resultaten av
hörandet om miljökonsekvensbeskrivningen och
de höranden som ordnats i enlighet med 29 §. Av
beslutet
ska
framgå
hur
miljökonsekvensbeskrivningen, den motiverade
slutsatsen och eventuella i 29 § avsedda handlingar
för internationellt hörande i fråga om projektets
gränsöverskridande konsekvenser har beaktats.

29 §

29 §

Internationellt hörande i samband med projekt
som genomförs på ett område under Finlands
jurisdiktion

Internationellt hörande i samband med projekt
som genomförs på ett område under Finlands
jurisdiktion

Kontaktmyndigheten ska lämna programmet för
miljökonsekvensbedömning av ett i 28 § avsett
projekt inklusive behövliga översättningar till
miljöministeriet utan dröjsmål. Miljöministeriet
ska sända en underrättelse om projektet med
programmet för miljökonsekvensbedömning och
behövliga översättningar till den andra staten
senast då kontaktmyndigheten informerar om
programmet för miljökonsekvensbedömning i
Finland på det sätt som anges i 17 §.
Miljöministeriet ska sända den underrättelse som
lämnas till en annan stat för kännedom till
utrikesministeriet.
Underrättelsen ska innehålla
1) uppgifter om projektet,
2) uppgifter om eventuella gränsöverskridande
miljökonsekvenser,
3)
uppgifter
om
förfarandet
vid
miljökonsekvensbedömning och beslut som är
väsentliga för genomförandet av projektet, samt
4) en rimlig tidsfrist, inom vilken den andra
staten ska sända miljöministeriet ett svar i fråga om
deltagande
i
förfarandet
vid
miljökonsekvensbedömning.

Kontaktmyndigheten ska lämna programmet för
miljökonsekvensbedömning av ett i 28 § avsett
projekt och behövliga översättningar till
miljöministeriet utan dröjsmål. Miljöministeriet
ska sända en underrättelse om projektet med
programmet för miljökonsekvensbedömning och
behövliga översättningar till den andra staten
senast då kontaktmyndigheten informerar om
programmet för miljökonsekvensbedömning i
Finland på det sätt som anges i 17 §.
Miljöministeriet ska sända den underrättelse som
lämnas till en annan stat för kännedom till
utrikesministeriet.
Underrättelsen ska innehålla
1) uppgifter om projektet,
2) uppgifter om eventuella gränsöverskridande
miljökonsekvenser,
3) detaljerade uppgifter om förfarandet vid
miljökonsekvensbedömning, möjligheterna att
delta i förfarandet och tillhandahållandet av
uppgifter om förfarandet,
4) uppgifter om vilka myndigheter som är
behöriga, som kan lämna information om
internationellt hörande och till vilka frågor om
ärendet kan ställas,
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Miljöministeriet ska sända den andra statens
svar samt alla avgivna utlåtanden och framförda
åsikter till kontaktmyndigheten.
Om den andra staten har meddelat att den vill
delta
i
förfarandet
vid
miljökonsekvensbedömning,
ska
kontaktmyndigheten
sända
miljökonsekvensbeskrivningen och behövliga
översättningar till miljöministeriet, som utan
dröjsmål ska vidarebefordra dem till den andra
staten för lämnande av utlåtanden och framförande
av åsikter. Miljöministeriet ska dessutom ge den
andra staten tillfälle att samråda om bland annat
projektets
eventuella
gränsöverskridande
konsekvenser och de planerade åtgärderna för att
minska eller eliminera sådana konsekvenser samt
fastställa en rimlig tidsfrist för detta samråd.
Miljöministeriet ska sända handlingarna om
internationellt hörande till kontaktmyndigheten
och vid behov till den projektansvarige.

5) uppgifter om beslut som är väsentliga för
genomförandet av projektet,
6) en rimlig tidsfrist, inom vilken den andra
staten ska sända miljöministeriet ett svar i fråga
om
deltagande
i
förfarandet
vid
miljökonsekvensbedömning.
Miljöministeriet ska sända den andra statens
svar samt alla avgivna utlåtanden och framförda
åsikter till kontaktmyndigheten.
Om den andra staten har meddelat att den vill
delta
i
förfarandet
vid
miljökonsekvensbedömning,
ska
kontaktmyndigheten
sända
miljökonsekvensbeskrivningen
och
kontaktmyndighetens utlåtande om programmet
för miljökonsekvensbedömning samt behövliga
översättningar till miljöministeriet, som utan
dröjsmål ska vidarebefordra dem till den andra
staten för lämnande av utlåtanden och framförande
av åsikter. Miljöministeriet ska dessutom ge den
andra staten tillfälle att samråda om bland annat
projektets
eventuella
gränsöverskridande
konsekvenser och de planerade åtgärderna för att
minska eller eliminera sådana konsekvenser samt
fastställa en rimlig tidsfrist för detta samråd.
Miljöministeriet ska sända handlingarna om
internationellt hörande till kontaktmyndigheten
och vid behov till den projektansvarige.
Kontaktmyndigheten ska sända sin motiverade
slutsats och behövliga översättningar till
miljöministeriet, som sänder slutsatsen till den
andra staten.

Tillståndsmyndigheten ska sända sitt beslut till
miljöministeriet, som sänder beslutet till den andra
stat
som
har
deltagit
i
miljökonsekvensbedömningen.
(ny paragraf)

29 a §
Tillståndsmyndighetens skyldigheter vid
förfarandet för internationellt hörande
Tillståndsmyndigheten
ska
sända
en
tillståndsansökan som gäller ett projekt som avses
i 28 § och behövliga översättningar till
miljöministeriet när en medlemsstat i Europeiska
unionen
deltar
i
förfarandet
vid
miljökonsekvensbedömning.
Miljöministeriet
sänder ansökan till medlemsstaten.
Tillståndsmyndigheten
ska
sända
sitt
tillståndsbeslut och behövliga översättningar till
miljöministeriet, som sänder beslutet till den andra
stat som har deltagit i förfarandet vid
miljökonsekvensbedömning.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
—————

Bilaga 1. Projektförteckning

Bilaga 1. Projektförteckning

5) skogsindustri
a) massafabriker,
b) pappers- eller kartongfabriker med en
produktionskapacitet på mer än 200 ton per dag,

5) skogsindustri
a) fabriker som framställer pappersmassa av trä
eller andra fibrösa material,
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b) pappers- eller kartongfabriker med en
produktionskapacitet på mer än 200 ton per dag,

Bilaga 2.

Bilaga 2.

Faktorer som avses i lagens 3 § 3 mom. och som
används vid beslut om tillämpning av förfarandet
vid miljökonsekvensbedömning på ett projekt som
avses i 3 § 2 mom.
1. Projektets karakteristiska egenskaper
Projektets karakteristiska egenskaper måste
beaktas, i synnerhet vad beträffar
a) hela projektets omfattning och utformning,
b) kumulativa effekter i förhållande till andra
befintliga och/eller godkända projekt,
c) utnyttjandet av naturresurser, framför allt jord,
mark, vatten och biologisk mångfald,
d) alstrande av avfall,
e) föroreningar och störningar,
f) risken för allvarliga olyckor och/eller
katastrofer, som är relevanta för det berörda
projektet, inklusive sådana som orsakas av
klimatförändringar, i enlighet med vetenskapliga
rön,
g) risker för människors hälsa (exempelvis på
grund av vatten- eller luftföroreningar).

2. Projektens lokalisering
Miljöns känslighet i de geografiska områden
som antas bli påverkade av projektet måste
beaktas, i synnerhet vad beträffar
a) befintlig och godkänd markanvändning,
b)
naturresursernas relativa
förekomst,
tillgänglighet, kvalitet och förnyelseförmåga i
området
och under detta (inklusive jord, mark, vatten och
biologisk mångfald),
c) den naturliga miljöns tålighet.

——————————————
2. Projektens lokalisering
Miljöns känslighet i de geografiska områden
som antas bli påverkade av projektet måste
beaktas, i synnerhet vad beträffar
a) befintlig och godkänd markanvändning,
b)
naturresursernas relativa
förekomst,
tillgänglighet, kvalitet och förnyelseförmåga i
området
och under detta (inklusive jord, mark, vatten och
biologisk mångfald),
c) den naturliga miljöns tålighet:
—våtmarker,
strandområden
och
flodmynningar,
— kustområden och marin miljö,
— bergs- och skogsområden,
— nationalparker och naturparker,
— områden som är klassificerade eller skyddade
med stöd av lag, och Natura 2000-områden som
har fastställts av medlemsstaterna i enlighet med
rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av
livsmiljöer samt vilda djur och växter och
Europaparlamentets
och
rådets
direktiv
2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar,
— områden där de miljökvalitetsnormer som
fastställts i unionslagstiftningen redan har
överskridits eller inte har följts eller där det
bedöms att de har överskridits,
— tätbefolkade områden, samt
—historiskt, kulturellt eller arkeologiskt
betydelsefulla markområden och platser.
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3. Konsekvensernas typ
Projektets
förväntade
betydande
miljökonsekvenser måste beaktas i förhållande till
de kriterier som fastställs i punkterna 1 och 2 i
denna bilaga med beaktande av
a) konsekvensernas storlek och utbredning,
såsom exempelvis geografiskt område och den
berörda befolkningens storlek,
b) konsekvensernas karaktär,
c)
konsekvensernas
gränsöverskridande
karaktär,
d) konsekvensernas intensitet och komplexitet,
e) konsekvensernas sannolikhet,
f) konsekvensernas förväntade uppkomst,
varaktighet, frekvens och reversibilitet,
g) kumulativa effekter i förhållande till andra
befintliga och/eller godkända projekt,
h) möjligheten att begränsa konsekvenserna på
ett effektivt sätt.

3. Konsekvensernas typ
Projektets
förväntade
betydande
miljökonsekvenser måste beaktas i förhållande till
de kriterier som fastställs i punkterna 1 och 2 i
denna bilaga med beaktande av
a) konsekvensernas storlek och utbredning,
såsom exempelvis geografiskt område och den
berörda befolkningens storlek,
b) konsekvensernas karaktär,
c)
konsekvensernas
gränsöverskridande
karaktär,
d) konsekvensernas intensitet och komplexitet,
e) konsekvensernas sannolikhet,
f) konsekvensernas förväntade uppkomst,
varaktighet, frekvens och reversibilitet,
g) kumulativa effekter i förhållande till andra
befintliga och/eller godkända projekt,
h) möjligheten att begränsa konsekvenserna på
ett effektivt sätt.
4. Tillhörighet till de projekt som anges i bilaga
II till Europaparlamentets och rådets direktiv
2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön
av vissa offentliga och privata projekt.

2.
Lag
om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) 2 § 9 punkten, 3 § 3 mom., 10 §
1 mom., 11 § 3 mom., 17 § 1 mom., 20 § 2 mom., 26 §, 29 §, punkt 5 underpunkt a i bilaga 1, sådan
underpunkten lyder i lag 126/2019, och punkt 2 underpunkt c i bilaga 2, samt
fogas till 2 § en ny 10 punkt, till lagen en ny 29 a § och till bilaga 2 en ny 4 punkt som följer:
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13 §

13 §

Delgivning av och information om
tillståndsansökan

Delgivning av och information om
tillståndsansökan

Den behöriga tillståndsmyndigheten ska delge
ansökan om marktäktstillstånd genom offentlig
kungörelse.
Bestämmelser
om
offentlig
kungörelse finns i förvaltningslagen (434/2003).
Kungörelsen och ansökningshandlingarna ska med
avvikelse från 62 a § i den lagen dock hållas
tillgängliga i minst 30 dagar. De uppgifter om
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verksamhetsutövarens namn och om platsen där
täktområdet är beläget och de fastighetsuppgifter
som betraktas som personuppgifter och som har
publicerats i kungörelsen och i de kungjorda
handlingarna på myndighetens webbplats ska med
avvikelse från 62 b § i den lagen tas bort från
webbplatsen när beslutet har vunnit laga kraft.
Information om kungörelsen ska offentliggöras i
kommunerna inom det område som påverkas av
verksamheten. Bestämmelser om kommunala
tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen
(410/2015). Dessutom ska kommunen ge dem som
äger eller besitter de fastigheter och andra områden
som gränsar till den fastighet på vilken
täktområdet är beläget tillfälle att bli hörda, utom
när detta är uppenbart onödigt. Kostnaderna för
delgivning
av
och
information
om
tillståndsansökan ska betalas av den som ansöker
om tillstånd.
Den som ansöker om tillstånd kan till sin
ansökan foga en utredning om att grannarna eller
en del av grannarna är medvetna om handlingar
och uppgifter med relevans för projektet och en
redogörelse
för
deras
eventuella
ställningstaganden till projektet. Om sökanden inte
har lämnat in en adekvat utredning om att
grannarna har hörts, ska kommunen höra
grannarna. Närmare bestämmelser om hörande
utfärdas genom förordning av statsrådet.
Om ansökan gäller ett projekt som avses i lagen
om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning,
ska närings-, trafik- och miljöcentralen ges tillfälle
att ge ett utlåtande om ansökan. Registrerade
föreningar och stiftelser vars syfte är att främja
miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller
trivseln i boendemiljön och inom vars
verksamhetsområde
miljökonsekvenserna
uppträder kan framföra sin åsikt om ansökan.
——————————————
Bestämmelser
om
tillståndsmyndighetens
skyldighet att sända tillståndsansökan till
miljöministeriet för hörande av en annan stat i de
projekt
som
har
gränsöverskridande
miljökonsekvenser finns i 29 a § i lagen om
förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.
19 §

19 §

Delgivning av och information om tillståndsbeslut

Delgivning av och information om tillståndsbeslut

Tillståndsmyndigheten
ska
delge
tillståndsbeslutet genom offentlig kungörelse.
Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i
förvaltningslagen. Utöver det som föreskrivs om
kungörelsens innehåll i 62 a § i den lagen ska i
kungörelsen om tillståndsbeslutet också nämnas
besvärstiden.
De
uppgifter
om
verksamhetsutövarens namn och om platsen där
täktområdet är beläget och de fastighetsuppgifter
som betraktas som personuppgifter och som har
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publicerats i kungörelsen och i de kungjorda
handlingarna på myndighetens webbplats ska med
avvikelse från 62 b § i den lagen tas bort från
webbplatsen
när
den
tillståndspliktiga
verksamheten har upphört och de förpliktelser som
med stöd av 11 § i denna lag har angetts i
tillståndsbestämmelserna
har
fullgjorts.
Information om kungörelsen ska offentliggöras i
kommunerna inom det område som påverkas av
verksamheten. Bestämmelser om kommunala
tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen.
Beslutet skall sändas till den som ansökt om
tillstånd, och de som i samband med ärendets
behandling har anhållit om att bli informerade om
att tillstånd beviljats och som samtidigt har uppgett
sin adress skall ofördröjligen informeras om detta.
Dessutom
ska
närings-,
trafikoch
miljöcentralen utan dröjsmål underrättas om
tillstånd för täktverksamhet.

——————————————
Bestämmelser
om
tillståndsmyndighetens
skyldighet att sända beslutet om ett
tillståndsärende till miljöministeriet för sändande
till en annan stat i de projekt som har
gränsöverskridande miljökonsekvenser finns i 29 a
§
i
lagen
om
förfarandet
vid
miljökonsekvensbedömning.

23 b §

23 b §

Datasystem

Datasystem

För ordnandet av uppföljningen av marktäkt och
dess verkningar finns ett datasystem som
innehåller behövliga uppgifter om
1) de tillstånd och anmälningar som avses i
denna lag,
2) övervakningen av täktområdenas tillstånd.
En tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt denna
lag skall utan hinder av sekretessbestämmelserna i
lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (621/1999) till datasystemet sända
sådana i 1 mom. 1 punkten avsedda uppgifter som
den förfogar över.
Utan hinder av sekretessbestämmelserna har de
tillstånds- och tillsynsmyndigheter som avses i
denna lag rätt att avgiftsfritt få tillgång till de
uppgifter i datasystemet som de behöver för
tillsynen och uppföljningen. Vid behandlingen av
personuppgifter
skall
personuppgiftslagen
(523/1999) iakttas.

Datasystemet upprätthålls av närings-, trafikoch miljöcentralerna och Finlands miljöcentral.
Miljöministeriet kan komma överens om att någon
annan sakkunniginrättning som har den
sakkunskap som uppgiften förutsätter deltar till
behövliga delar i upprätthållandet av datasystemet.

——————————————
Trots
sekretessbestämmelserna
har
de
tillstånds- och tillsynsmyndigheter som avses i
denna lag rätt att avgiftsfritt få tillgång till de
uppgifter i datasystemet som är nödvändiga för
tillsynen och uppföljningen. Vid behandlingen av
personuppgifter ska iakttas vad som föreskrivs i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och
om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning) och i dataskyddslagen
(1050/2018).
Datasystemet förvaltas av närings-, trafik- och
miljöcentralerna och Finlands miljöcentral, som
är personuppgiftsansvariga enligt allmänna
dataskyddsförordningen.
———
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Denna lag träder i kraft den 20 .
—————
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