Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen
och vattenlagen
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att miljöskyddslagen och vattenlagen ändras.
Enligt förslaget ändras i miljöskyddslagen bestämmelsen om ändring av tillståndsvillkor samt
regleringen av säkerhet för avfallsbehandling. Det föreslås att det i en mer förpliktande form
ska föreskrivas om behövliga utredningar som ska lämnas in för behandling av initiativ till ändring av tillståndsvillkor. Dessutom ska det föreskrivas om tillståndsmyndighetens möjlighet att
för behandlingen av initiativ höra verksamhetsutövaren förutom om initiativet även om tillståndsmyndighetens beslutsutkast. Bestämmelsen om ändring av tillståndsvillkor ska enligt förslaget ändras så att den beaktar möjligheten att ändra tillståndsvillkoret om säkerhet för avfallsbehandling, om det behövs för att säkerhetens storlek eller andra i lagen föreskrivna krav på
säkerheten ska uppfyllas.
Översynen av bestämmelserna om säkerhet för avfallsbehandling grundar sig på en skrivning i
statsminister Sanna Marins regeringsprogram om att förbättra miljöskyddet inom gruvdriften:
”bestämmelserna om säkerheter kommer att utvecklas så att det miljömässiga ansvaret kan tryggas i alla situationer”. Bestämmelserna om säkerheter för avfallsbehandling ses över genom att
skyldigheten att ställa säkerhet preciseras så att den omfattar även sådan yrkesmässig behandling av avfall eller behandling av avfall i en anläggning som ingår i verksamhet som beviljats
tillstånd på annan grund. För tillståndsmyndigheten föreskrivs möjlighet att i tillståndet bestämma att verksamhetsutövaren regelbundet ska bedöma att säkerheten räcker till för de kostnader som orsakas av de åtgärder som den avses täcka och meddela om detta till tillsynsmyndigheten. Det föreslås även att det till lagen ska fogas bestämmelser om tillståndsmyndighetens
möjlighet att i vissa fall delegera ändring och frigörande av säkerhetsbelopp till tillsynsmyndigheten.
Enligt förslaget ska det till miljöskyddslagen och vattenlagen fogas bestämmelser om offentliggörande av gamla beslut. Bestämmelserna skulle möjliggöra publicering av personuppgifterna
i besluten i det allmänna datanätet.
I propositionen ingår även ändringar i miljöskyddslagen som gäller förbränning av kött- och
benmjöl, där ändringarna för sin del syftar till att genomföra en ändring av Europeiska unionens
genomförandeförordning om animaliska biprodukter enligt vilken kött- och benmjöl kan förbrännas utan att kraven i avfallsförbränningslagstiftningen följs. Propositionen syftar till att förtydliga miljöregleringen av förbränning av kött- och benmjöl och tillsynsmyndigheternas ansvarsfördelning. Den föreslagna lagen föreslås innehålla de undantag i förbränningen av köttoch benmjöl som ändringen av genomförandeförordningen till Europeiska unionens förordning
om animaliska biprodukter möjliggör.
Dessutom föreslås i propositionen en komplettering av bestämmelsen om verkställighet av beslut trots omprövningsbegäran eller överklagande i miljöskyddslagen.
Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

—————
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Kläm
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

1.
Lag
om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i miljöskyddslagen (527/2014) 59 §, 60 § 1 mom., 61 och 89 §, 107 § 2 mom. 4 punkten, rubriken för 221 c § samt 221 c § 1 mom., rubriken för 221 d §, rubriken för 221 e § samt
221 e § 1 mom. samt rubriken för 221 f §, av dem 89 § sådan den lyder i lag 423/2015, samt
fogas till lagen nya 61 a och 85 b § samt till 221 d § ett nytt 2 mom. som följer:
59 §
Säkerhet för avfallsbehandlingsverksamhet
Den som bedriver avfallsbehandling ska ställa säkerhet för att garantera en adekvat avfallshantering, uppföljning, kontroll och åtgärder som behövs när verksamheten avslutas eller efter
avslutad verksamhet. Skyldigheten att ställa säkerhet gäller även andra verksamhetsutövare i
vars verksamhet betydande mängder avfall behandlas. Säkerhet behöver inte krävas av den som
bedriver annan verksamhet än avstjälpningsplatsverksamhet, om de kostnader som avses bli
täckta genom säkerheten när verksamheten avslutas är obetydliga med beaktande av avfallets
mängd och beskaffenhet samt övriga omständigheter. Närmare bestämmelser om de förutsättningar under vilka säkerhet inte behöver krävas får utfärdas genom förordning av statsrådet.
Kostnaderna för fullgörandet av de förpliktelser som avses i 1 mom. och som anges i det
berörda tillståndet kan betalas ur säkerheten.

60 §
Säkerhetens storlek
Säkerheten ska vara tillräcklig för att de åtgärder som avses i 59 § ska kunna vidtas med
beaktande av verksamhetens omfattning och natur och de villkor som meddelas för verksamheten. Gällande säkerhetens storlek ska det beaktas att de åtgärder som säkerheten är avsedd att
täcka vidtas av någon annan än verksamhetsutövaren eller en myndighet. Säkerheten för en
avstjälpningsplats ska också täcka kostnaderna för uppföljning och kontroll efter det att avstjälpningsplatsen lagts ned samt för behandling av lakvatten och deponigaser och övrig efterbehandling under en tid av minst 30 år, om inte verksamhetsutövaren visar att något annat räcker.
Säkerheten för en deponi för utvinningsavfall ska också täcka kostnaderna för att det markområde som påverkas av deponin och som anges närmare i planen för hantering av utvinningsavfall
iståndsätts så att dess tillstånd blir tillfredsställande.
I miljötillståndet ska det bestämmas att verksamhetsutövaren höjer beloppet av säkerheten för
avstjälpningsplatsen, deponin för utvinningsavfall och långtidsverksamhet av annat slag på ett
sådant sätt att säkerheten hela tiden så väl som möjligt motsvarar de kostnader som skulle orsakas av avslutande av verksamheten och efterbehandling vid bedömningstillfället.
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Närmare bestämmelser om hur säkerheten räknas ut och utökas får utfärdas genom förordning
av statsrådet. För småskaliga verksamheter kan det föreskrivas att säkerheten ska vara ett fast
belopp som får vara högst 10 000 euro.
61 §
Ställande av säkerhet och säkerhetens giltighet
Ett miljötillstånd ska förenas med behövliga villkor om säkerhet enligt 59 § och om hur säkerheten ställs. I tillståndet kan det bestämmas att verksamhetsutövaren regelbundet ska bedöma
säkerhetens tillräcklighet för de kostnader som orsakas av verksamheter som nämns i 59 § och
meddela om detta till tillsynsmyndigheten. Vid behov ska tillståndsvillkoret om säkerhet ändras
på det sätt som det anges i 89 § 3 mom.
Som säkerhet godkänns borgen, försäkring eller en pantsatt insättning. I tillståndet kan det av
grundad anledning bestämmas närmare om godtagbara säkerhetsformer. Den som ställer säkerheten ska vara ett kreditinstitut, en försäkringsanstalt eller något annat yrkesmässigt finansiellt
institut med hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Säkerheten ska ställas till förmån för den i miljötillståndet angivna tillsynsmyndigheten innan
verksamheten inleds. Säkerheten för en deponi för utvinningsavfall ska ställas innan utvinningsavfall börjar deponeras på deponin.
Säkerheten ska vara giltig utan avbrott eller förnyad med jämna mellanrum i minst tre månader efter det att de åtgärder som täcks av säkerheten har vidtagits och anmälts till tillsynsmyndigheten. Om säkerhetens giltighet förnyas ska det göras innan säkerhetens giltighetstid går ut.
Säkerheten för en avstjälpningsplats ska vara giltig tills den kontroll och den efterbehandling av
annat slag som följer efter det att avstjälpningsplatsen lagts ned har upphört.
61 a §
Realisering och frigörande av säkerhet
Tillsynsmyndigheten har rätt att vidta realisering av säkerhet när en verksamhetsutövare har
konstaterats vara insolvent eller när denna trots uppmaning har försummat skötseln av de åtgärder som avses i 59 §. Innan säkerheten realiseras ska tillsynsmyndigheten vidta de åtgärder som
avses i 175 § till följd av försummelsen. Ett separat beslut ska fattas om realisering av säkerhet.
Tillståndsmyndigheten ska på ansökan frigöra en säkerhet när verksamhetsutövaren har uppfyllt sina skyldigheter. En säkerhet kan också frigöras delvis. I ett beslut om att tillståndet förfaller eller verksamheten upphör kan bestämmas att tillsynsmyndigheten på ansökan får frigöra
en säkerhet när verksamhetsutövaren har uppfyllt sina skyldigheter.
85 b §
Offentliggörande av gamla beslut
Ett beslut enligt miljöskyddslagen som har meddelats före den 1 september 2014 får offentliggöras på den myndighets webbplats som har meddelat beslutet eller på miljöförvaltningens
gemensamma webbplats. Beslutet kan innehålla verksamhetsutövarens namn och uppgifter om
verksamhetens placeringsort utan hinder av det som föreskrivs i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Personuppgifterna i beslutet ska raderas från webbplatsen
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när den verksamhet som avses i beslutet har upphört och när de åtgärder enligt 94 § som hänför
sig till avslutandet av verksamheten har vidtagits.
89 §
Ändring av tillstånd
Verksamhetsutövaren får ansöka om ändring av ett miljötillstånd. På en sådan ansökan tilllämpas bestämmelserna i 39 § om tillståndsansökan.
Tillståndsmyndigheten ska dessutom på initiativ av en tillsynsmyndighet, den myndighet som
bevakar allmänt intresse, den som orsakats olägenhet eller en i 186 § avsedd registrerad förening
eller stiftelse ändra tillståndet, om
1) den förorening eller risk för förorening som verksamheten medför väsentligen avviker från
vad som bedömts på förhand,
2) verksamheten kan ha konsekvenser som är förbjudna enligt denna lag,
3) utsläppen kan minskas väsentligt utan oskäliga kostnader på grund av den bästa tillgängliga
teknikens utveckling,
4) verksamhetens yttre förhållanden efter det att tillståndet beviljades väsentligt har förändrats
och tillståndet därför behöver ändras,
5) det behövs för att tillgodose ett sådant efter beviljandet av tillståndet genom lag, statsrådsförordning eller en rättsakt av Europeiska unionen infört specificerat krav som är bindande och
gäller förebyggande eller hindrande av förorening av miljön.
Tillståndsmyndigheten ska dessutom på initiativ av tillsynsmyndigheten eller den myndighet
som bevakar allmänt intresse ändra tillståndsvillkoren om säkerhet i tillståndet om tillståndsmyndigheten bedömer att den säkerhet som ställts för avfallsbehandlingsverksamheten [i tillståndet] inte är tillräcklig för att sköta de åtgärder som avses i 59 § eller säkerheten i övrigt inte
uppfyller kraven enligt 59—61 §. I tillståndet kan det bestämmas att tillsynsmyndigheten kan
godkänna en ändring av säkerhetens storlek till den del det är frågan om ändring av storleken
på en säkerhet som är bunden till ett index som beskriver den allmänna ökningen av prisnivån.
Om ändring av tillståndet inleds på initiativ av en i 2 eller 3 mom. avsedd aktör ska tillståndsmyndigheten innan den avgör ärendet höra verksamhetsutövaren och ålägga denne att lämna
behövliga utredningar för bedömning av grunden för och behovet att ändra tillståndet. Om avgörandet av ärendet är av betydelse för allmänintresset eller om vägande skäl kräver det, kan
verksamhetsutövaren åläggas att inhämta utredning som behövs för att initiativet ska kunna avgöras vid äventyr att utredning inhämtas på verksamhetsutövarens bekostnad.
Utöver det som föreskrivs i 4 mom. kan tillståndsmyndigheten för att behandla ett ärende som
inletts med stöd av 2 eller 3 mom. höra verksamhetsutövaren förutom om initiativet även om
sitt beslutsutkast innan ärendet avgörs om det behövs för att klargöra ärendet.
Vid behandlingen av ärendet tillämpas 96 §.
107 §
Tillämpningsområde
——————————————————————————————
Lagens 108—110 § tillämpas dock inte på
——————————————————————————————
4) sådan användning av naturgödsel från produktionsdjur eller kött- och benmjöl som bränsle
på vilken 221 c—221 f tillämpas.
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200 §
Verkställighet av beslut trots omprövningsbegäran eller överklagande
Den myndighet som fattat beslutet kan förordna att villkor, förelägganden eller beslut som
avses i 62, 64, 65, 99, 122, 123, 136, 137, 171, 175, 176, 180, 181, 182 a och 183 § ska iakttas
trots omprövningsbegäran eller överklagande.
221 c §
Särskilda krav och myndighetsförfaranden vid användning av naturgödsel och kött- och benmjöl som bränsle
Vid användning av sådan naturgödsel från produktionsdjur som avses i kapitel V.C i bilaga
III till genomförandeförordningen till förordningen om animaliska biprodukter i en energiproducerande enhet med en bränsleeffekt på högst 50 megawatt eller sådant kött- och benmjöl som
avses i kapitel V.D som bränsle i en energiproducerande enhet med en bränsleeffekt på högst
50 megawatt ska inte bestämmelserna i punkt 13 i tabell 1 eller punkt 13 i tabell 2 i bilaga 1 till
denna lag om avfallsförbränning eller annan behandling av avfall som sker yrkesmässigt eller i
en anläggning och inte heller 108–110 § tillämpas på verksamheten. Det är fråga om energiproduktion där förbränningen ska uppfylla följande krav i genomförandeförordningen till förordningen om animaliska biprodukter:
1) det krav i fråga om temperatur och uppehållstid för gasen från förbränning som anges i
kapitel IV avsnitt 2 punkt 2 i bilaga III samt det krav på temperaturmätvärden som anges i
kapitel IV avsnitt 2 punkt 4 i bilaga III,
2) det krav i fråga om hjälpbrännare som anges i kapitel V.B punkt 3 b led ii och kapitel V.D
punkt 3 b led ii i bilaga III, och
3) de krav i fråga om utsläppsgränsvärden som anges i kapitel V.B punkt 4 a i bilaga III och
kravet i fråga om de utsläppsmätningar som enligt kapitel V.B punkt 4 b i bilaga III ska göras
en gång om året.
När det gäller miljötillståndsplikt och registreringsplikt för en energiproducerande enhet som
avses i 1 mom. tillämpas bestämmelserna om energiproduktion i denna lag. I lagen om animaliska biprodukter (517/2015) föreskrivs det om ett i den lagen förutsatt godkännande av enheten.
221 d §
Undantag från särskilda krav vid användning av naturgödsel och kött- och benmjöl som
bränsle
På i 221 c § 1 mom. avsedda särskilda krav som gäller förbränning av naturgödsel ska följande
undantag som är tillåtna enligt genomförandeförordningen till förordningen om animaliska biprodukter tillämpas:
1) det krav i fråga om temperatur och uppehållstid för gasen från förbränning som anges i
kapitel IV avsnitt 2 punkt 2 i bilaga III till genomförandeförordningen till förordningen om
animaliska biprodukter samt det därtill hörande kravet i fråga om hjälpbrännare ska i fråga om
sådana energiproducerande enheter som är i drift när denna lag träder i kraft börja tillämpas när
det gått sex år från denna lags ikraftträdande,
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2) med avvikelse från det som föreskrivs i kapitel V.B punkt 4 a i bilaga III till genomförandeförordningen till förordningen om animaliska biprodukter får utsläpp av partiklar från energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på högst 5 megawatt vara högst 50 mg/m3n vid en
syrehalt på 11 procent, och
3) med avvikelse från det som föreskrivs i kapitel V.B punkt 3 b led i i bilaga III till genomförandeförordningen till förordningen om animaliska biprodukter får hästgödsel föras in för
hand i förbränningskammaren i energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på högst 0,5
megawatt.
Det krav i fråga om temperatur och uppehållstid för gasen från förbränning av kött- och benmjöl enligt 221 c § 1 mom. ovan som anges i kapitel IV avsnitt 2 punkt 2 i bilaga III till genomförandeförordningen till förordningen om animaliska biprodukter samt det därtill hörande kravet i fråga om hjälpbrännare ska i fråga om sådana energiproducerande enheter som är i drift
när denna lag träder i kraft börja tillämpas när det gått fyra år från denna lags ikraftträdande.
221 e §
Utsläppsgränsvärden för användning av naturgödsel och kött- och benmjöl som bränsle i flerbränsleenheter
Vid samtidig användning av sådan naturgödsel från produktionsdjur som avses i kapitel V.C
eller sådant kött- och benmjöl som avses i kapitel V.D i bilaga III till genomförandeförordningen
till förordningen om animaliska biprodukter som bränsle i en energiproducerande enhet med en
bränsleeffekt på högst 50 megawatt och annat bränsle (flerbränsleenhet) ska utsläppsgränsvärdena fastställas enligt följande:
1) för en flerbränsleenhet med en bränsleeffekt på minst 1 men högst 50 megawatt i enlighet
med utsläppsgränsvärdestabellerna och beräkningsformeln i en förordning av statsrådet som
utfärdats med stöd av 9 eller 10 §, och
2) för en flerbränsleenhet med en bränsleeffekt på mindre än 1 megawatt i enlighet med utsläppsgränsvärdestabellerna och beräkningsformeln i en förordning av statsrådet som utfärdats
med stöd av 10 § som om enheten var en enhet med en bränsleeffekt på 1 megawatt.
Vid tillämpning av 1 mom. ska start- och stopperioder inte beaktas när utsläppsgränsvärden
för flerbränsleenheter fastställs.
Om det är fråga om en energiproducerande enhet som inte omfattas av denna lags bestämmelser om tillstånds- eller registreringsplikt för energiproduktion, ska den kommunala miljövårdsmyndigheten fastställa och meddela utsläppsgränsvärdena för flerbränsleenheten till den behöriga myndighet som svarar för biproduktstillsynen enligt lagen om animaliska biprodukter.
221 f §
Tillsyn vid användning av naturgödsel och kött- och benmjöl som bränsle
Om det är fråga om en energiproducerande enhet som omfattas av denna lags bestämmelser
om tillstånds- eller registreringsplikt för energiproduktion, ska det som en del av tillsynen enligt
denna lag övervakas att kraven i 221 c—221 e § uppfylls, även om enheten också omfattas av
tillämpningsområdet för biproduktstillsynen enligt lagen om animaliska biprodukter.
Om det är fråga om en energiproducerande enhet som inte omfattas av denna lags bestämmelser om tillstånds- eller registreringsplikt för energiproduktion, ska det som en del av biproduktstillsynen enligt lagen om animaliska biprodukter övervakas att kraven i 221 c—221 e §
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uppfylls. Den kommunala miljövårdsmyndigheten ska dock ge den behöriga myndighet som
svarar för biproduktstillsynen experthjälp vid tillsynen.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
—————

2.
Laki
om ändring av vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 11 kap. 2 § i vattenlagen (587/2011) ett nytt 2 mom. och till 18 kap. en ny 19 a §, av
dem 11 kap. 2 § sådan den lyder i lag 505/2019, som följer:
11 kap.
Ansökningsförfarande
2§
Anhängiggörande av ett ansökningsärende
——————————————————————————————
Tillståndsmyndigheten ska göra en anteckning om det inledda ärendet i den informationstjänst
för vattenhushållningsärenden som avses i 18 kap. 19 §. Av anteckningen ska utöver ärendet
framgå datum för när ärendet inleddes, namnet på den som ansvarar för projektet och den kommun där projektet är beläget. För offentliggörandet av uppgifterna gäller det som föreskrivs i 18
kap. 19 § 2 mom. om offentliggörandet av uppgifter som ingår i ett beslut och om radering av
personuppgifter.
18 kap.
Särskilda bestämmelser
19 a §
Offentliggörande av gamla beslut
Ett beslut om ett vattenhushållningsärende som har meddelats före den 1 september 2019 får
offentliggöras på den myndighets webbplats som har meddelat beslutet eller på miljöförvaltningens gemensamma webbplats. I beslutet får namnet på den projektansvarige samt namnen
och fastighetsbeteckningarna på fastigheterna inom projektets influensområde offentliggöras.
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Uppgifterna får offentliggöras om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna, och de
får offentliggöras trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Personuppgifterna i beslutet ska raderas från webbplatsen efter det att projektet har upphört.
———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
—————
Helsingfors den xx xxx 2020
Statsminister

Sanna Marin

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
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Bilaga
Parallelltext

1.
Lag
om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i miljöskyddslagen (527/2014) 59 §, 60 § 1 mom., 61 och 89 §, 107 § 2 mom. 4 punkten, rubriken för 221 c § samt 221 c § 1 mom., rubriken för 221 d §, rubriken för 221 e § samt
221 e § 1 mom. samt rubriken för 221 f §, av dem 89 § sådan den lyder i lag 423/2015, samt
fogas till lagen nya 61 a och 85 b § samt till 221 d § ett nytt 2 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
59 §

59 §

Säkerhet för avfallsbehandlingsverksamhet

Säkerhet för avfallsbehandlingsverksamhet

Den som bedriver avfallsbehandling ska
ställa säkerhet för att garantera en adekvat avfallshantering, uppföljning, kontroll och åtgärder som behövs när verksamheten avslutas
eller efter avslutad verksamhet. Säkerhet behöver inte krävas av den som bedriver annan
verksamhet än avstjälpningsplatsverksamhet,
om de kostnader som avses bli täckta genom
säkerheten när verksamheten avslutas är obetydliga med beaktande av avfallets mängd och
beskaffenhet samt övriga omständigheter.
Närmare bestämmelser om de förutsättningar
under vilka säkerhet inte behöver krävas får
utfärdas genom förordning av statsrådet.

Den som bedriver avfallsbehandling ska
ställa säkerhet för att garantera en adekvat avfallshantering, uppföljning, kontroll och åtgärder som behövs när verksamheten avslutas
eller efter avslutad verksamhet. Skyldigheten
att ställa säkerhet gäller även andra verksamhetsutövare i vars verksamhet betydande
mängder avfall behandlas. Säkerhet behöver
inte krävas av den som bedriver annan verksamhet än avstjälpningsplatsverksamhet, om
de kostnader som avses bli täckta genom säkerheten när verksamheten avslutas är obetydliga med beaktande av avfallets mängd och
beskaffenhet samt övriga omständigheter.
Närmare bestämmelser om de förutsättningar
under vilka säkerhet inte behöver krävas får
utfärdas genom förordning av statsrådet.
Kostnaderna för fullgörandet av de förpliktelser som avses i 1 mom. och som anges i det
berörda tillståndet kan betalas ur säkerheten.
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

60 §

60 §

Säkerhetens storlek

Säkerhetens storlek

Säkerheten ska vara tillräcklig för att de åtgärder som avses i 59 § ska kunna vidtas med
beaktande av verksamhetens omfattning och
natur och de villkor som meddelas för verksamheten. Säkerheten för en avstjälpningsplats ska också täcka kostnaderna för uppföljning och kontroll efter det att avstjälpningsplatsen lagts ned samt för behandling av
lakvatten och deponigaser och övrig efterbehandling under en tid av minst 30 år, om inte
verksamhetsutövaren visar att något annat
räcker. Säkerheten för en deponi för utvinningsavfall ska också täcka kostnaderna för att
det markområde som påverkas av deponin och
som anges närmare i planen för hantering av
utvinningsavfall iståndsätts så att dess tillstånd blir tillfredsställande.

I miljötillståndet ska det bestämmas att
verksamhetsutövaren höjer beloppet av säkerheten för avstjälpningsplatsen, deponin för utvinningsavfall och långtidsverksamhet av annat slag på ett sådant sätt att säkerheten hela
tiden så väl som möjligt motsvarar de kostnader som skulle orsakas av avslutande av verksamheten och efterbehandling vid bedömningstillfället.
Närmare bestämmelser om hur säkerheten
räknas ut och utökas får utfärdas genom förordning av statsrådet. För småskaliga verksamheter kan det föreskrivas att säkerheten
ska vara ett fast belopp som får vara högst 10
000 euro.

Säkerheten ska vara tillräcklig för att de åtgärder som avses i 59 § ska kunna vidtas med
beaktande av verksamhetens omfattning och
natur och de villkor som meddelas för verksamheten. Gällande säkerhetens storlek ska
det beaktas att de åtgärder som säkerheten är
avsedd att täcka vidtas av någon annan än
verksamhetsutövaren eller en myndighet. Säkerheten för en avstjälpningsplats ska också
täcka kostnaderna för uppföljning och kontroll efter det att avstjälpningsplatsen lagts ned
samt för behandling av lakvatten och deponigaser och övrig efterbehandling under en tid
av minst 30 år, om inte verksamhetsutövaren
visar att något annat räcker. Säkerheten för en
deponi för utvinningsavfall ska också täcka
kostnaderna för att det markområde som påverkas av deponin och som anges närmare i
planen för hantering av utvinningsavfall
iståndsätts så att dess tillstånd blir tillfredsställande.
I miljötillståndet ska det bestämmas att
verksamhetsutövaren höjer beloppet av säkerheten för avstjälpningsplatsen, deponin för utvinningsavfall och långtidsverksamhet av annat slag på ett sådant sätt att säkerheten hela
tiden så väl som möjligt motsvarar de kostnader som skulle orsakas av avslutande av verksamheten och efterbehandling vid bedömningstillfället.
Närmare bestämmelser om hur säkerheten
räknas ut och utökas får utfärdas genom förordning av statsrådet. För småskaliga verksamheter kan det föreskrivas att säkerheten
ska vara ett fast belopp som får vara högst 10
000 euro.

61 §

61 §

Ställande av säkerhet och säkerhetens giltighet

Ställande av säkerhet och säkerhetens giltighet
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Ett miljötillstånd ska förenas med behövliga
villkor om säkerhet enligt 59 § och om hur säkerheten ställs. Som säkerhet godkänns borgen, försäkring eller en pantsatt insättning.
Den som ställer säkerheten ska vara ett kreditinstitut, en försäkringsanstalt eller något annat
yrkesmässigt finansiellt institut med hemort i
en stat som hör till Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.

Ett miljötillstånd ska förenas med behövliga
villkor om säkerhet enligt 59 § och om hur säkerheten ställs. I tillståndet kan det bestämmas att verksamhetsutövaren regelbundet ska
bedöma säkerhetens tillräcklighet för de kostnader som orsakas av verksamheter som
nämns i 59 § och meddela om detta till tillsynsmyndigheten. Vid behov ska tillståndsvillkoret om säkerhet ändras på det sätt som det
anges i 89 § 3 mom.
Som säkerhet godkänns borgen, försäkring
eller en pantsatt insättning. I tillståndet kan
det av grundad anledning bestämmas närmare om godtagbara säkerhetsformer. Den
som ställer säkerheten ska vara ett kreditinstitut, en försäkringsanstalt eller något annat yrkesmässigt finansiellt institut med hemort i en
stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Säkerheten ska ställas till förmån för den i
miljötillståndet angivna tillsynsmyndigheten
innan verksamheten inleds. Säkerheten för en
deponi för utvinningsavfall ska ställas innan
utvinningsavfall börjar deponeras på deponin.
Säkerheten ska vara giltig utan avbrott eller
förnyad med jämna mellanrum i minst tre månader efter det att de åtgärder som täcks av säkerheten har vidtagits och anmälts till tillsynsmyndigheten. Om säkerhetens giltighet förnyas ska det göras innan säkerhetens giltighetstid går ut. Säkerheten för en avstjälpningsplats ska vara giltig tills den kontroll och den
efterbehandling av annat slag som följer efter
det att avstjälpningsplatsen lagts ned har upphört.

Säkerheten ska ställas till förmån för den
tillsynsmyndighet som anges i miljötillståndet
innan verksamheten inleds. Säkerheten för en
deponi för utvinningsavfall ska ställas innan
utvinningsavfall börjar deponeras på deponin.
Säkerheten ska vara giltig utan avbrott eller
förnyad med jämna mellanrum i minst tre månader efter det att de åtgärder som täcks av säkerheten har vidtagits och anmälts till tillsynsmyndigheten. Om säkerhetens giltighet förnyas ska det göras innan säkerhetens giltighetstid går ut. Säkerheten för en avstjälpningsplats ska vara giltig tills den kontroll och den
efterbehandling av annat slag som följer efter
det att avstjälpningsplatsen lagts ned har upphört.
Tillståndsmyndigheten ska på ansökan frigöra en säkerhet när verksamhetsutövaren
har uppfyllt sina skyldigheter. En säkerhet
kan också frigöras delvis.

61 a §
Realisering och frigörande av säkerhet
Tillsynsmyndigheten har rätt att vidta realisering av säkerhet när en verksamhetsutövare
har konstaterats vara insolvent eller när
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denna trots uppmaning har försummat skötseln av de åtgärder som avses i 59 §. Innan
säkerheten realiseras ska tillsynsmyndigheten
vidta de åtgärder som avses i 175 § till följd
av försummelsen. Ett separat beslut ska fattas
om realisering av säkerhet.
Tillståndsmyndigheten ska på ansökan frigöra en säkerhet när verksamhetsutövaren
har uppfyllt sina skyldigheter. En säkerhet
kan också frigöras delvis. I ett beslut om att
tillståndet förfaller eller verksamheten upphör
kan bestämmas att tillsynsmyndigheten på ansökan får frigöra en säkerhet när verksamhetsutövaren har uppfyllt sina skyldigheter.
85 b §
Offentliggörande av gamla beslut
Ett beslut enligt miljöskyddslagen som har
meddelats före den 1 september 2014 får offentliggöras på den myndighets webbplats
som har meddelat beslutet eller på miljöförvaltningens gemensamma webbplats. Beslutet
kan innehålla verksamhetsutövarens namn
och uppgifter om verksamhetens placeringsort utan hinder av det som föreskrivs i 16 § 3
mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet. Personuppgifterna i beslutet ska
raderas från webbplatsen när den verksamhet
som avses i beslutet har upphört och när de
åtgärder enligt 94 § som hänför sig till avslutandet av verksamheten har vidtagits.
89 §

89 §

Ändring av tillstånd

Ändring av tillstånd

Verksamhetsutövaren får ansöka om ändring av ett miljötillstånd. På en sådan ansökan
tillämpas bestämmelserna i 39 § om tillståndsansökan.
Tillståndsmyndigheten ska dessutom på initiativ av en tillsynsmyndighet, den myndighet
som bevakar allmänt intresse, den som orsa-

Verksamhetsutövaren får ansöka om ändring av ett miljötillstånd. På en sådan ansökan
tillämpas bestämmelserna i 39 § om tillståndsansökan.
Tillståndsmyndigheten ska dessutom på initiativ av en tillsynsmyndighet, den myndighet
som bevakar allmänt intresse, den som orsa-
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kats olägenhet eller en i 186 § avsedd registrerad förening eller stiftelse ändra tillståndet,
om
1) den förorening eller risk för förorening
som verksamheten medför väsentligen avviker från vad som bedömts på förhand,
2) verksamheten har konsekvenser som är
förbjudna enligt denna lag,
3) utsläppen kan minskas väsentligt utan
oskäliga kostnader på grund av den bästa tillgängliga teknikens utveckling,
4) verksamhetens yttre förhållanden efter
det att tillståndet beviljades väsentligt har förändrats och tillståndet därför behöver ändras,
5) det behövs för att tillgodose ett sådant efter beviljandet av tillståndet genom lag, statsrådsförordning eller en rättsakt av Europeiska
unionen infört specificerat krav som är bindande och gäller förebyggande eller hindrande av förorening av miljön.

kats olägenhet eller en i 186 § avsedd registrerad förening eller stiftelse ändra tillståndet,
om
1) den förorening eller risk för förorening
som verksamheten medför väsentligen avviker från vad som bedömts på förhand,
2) verksamheten kan ha konsekvenser som
är förbjudna enligt denna lag,
3) utsläppen kan minskas väsentligt utan
oskäliga kostnader på grund av den bästa tillgängliga teknikens utveckling,
4) verksamhetens yttre förhållanden efter
det att tillståndet beviljades väsentligt har förändrats och tillståndet därför behöver ändras,
5) det behövs för att tillgodose ett sådant efter beviljandet av tillståndet genom lag, statsrådsförordning eller en rättsakt av Europeiska
unionen infört specificerat krav som är bindande och gäller förebyggande eller hindrande av förorening av miljön.
Tillståndsmyndigheten ska dessutom på initiativ av tillsynsmyndigheten eller den myndighet som bevakar allmänt intresse ändra
tillståndsvillkoren om säkerhet i tillståndet om
tillståndsmyndigheten bedömer att den säkerhet som ställts för avfallsbehandlingsverksamheten [i tillståndet] inte är tillräcklig för
att sköta de åtgärder som avses i 59 § eller
säkerheten i övrigt inte uppfyller kraven enligt
59—61 §. I tillståndet kan det bestämmas att
tillsynsmyndigheten kan godkänna en ändring
av säkerhetens storlek till den del det är frågan om ändring av storleken på en säkerhet
som är bunden till ett index som beskriver den
allmänna ökningen av prisnivån.
Om ändring av tillståndet inleds på initiativ
Om ändring av tillståndet inleds på initiativ
av en i 2 mom. avsedd aktör ska tillstånds- av en i 2 eller 3 mom. avsedd aktör ska tillmyndigheten innan den avgör ärendet höra ståndsmyndigheten innan den avgör ärendet
verksamhetsutövaren och vid behov lämna höra verksamhetsutövaren och ålägga denne
denne en specificerad begäran om att ge in de att lämna behövliga utredningar för bedömredogörelser som myndigheten behöver för att ning av grunden för och behovet att ändra tillbedöma grunderna för och behovet av en änd- ståndet. Om avgörandet av ärendet är av bering.
tydelse för allmänintresset eller om vägande
skäl kräver det, kan verksamhetsutövaren
åläggas att inhämta utredning som behövs för
att initiativet ska kunna avgöras vid äventyr
15
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att utredning inhämtas på verksamhetsutövarens bekostnad.
Utöver det som föreskrivs i 4 mom. kan tillståndsmyndigheten för att behandla ett
ärende som inletts med stöd av 2 eller 3 mom.
höra verksamhetsutövaren förutom om initiativet även om sitt beslutsutkast innan ärendet avgörs om det behövs för att klargöra
ärendet.
Vid behandlingen av ärendet tillämpas 96 §.
Vid behandlingen av ärendet tillämpas 96 §.
107 §

107 §

Tillämpningsområde

Tillämpningsområde

——————————————
Lagens 108—110 § tillämpas dock inte på
——————————————
4) sådan användning av naturgödsel från
produktionsdjur som bränsle på vilken 221
c—221 f § tillämpas.

——————————————
Lagens 108—110 § tillämpas dock inte på
——————————————
4) sådan användning av naturgödsel från
produktionsdjur eller kött- och benmjöl som
bränsle på vilken 221 c—221 f tillämpas.

200 §

200 §

Verkställighet av beslut trots omprövningsbegäran eller överklagande

Verkställighet av beslut trots omprövningsbegäran eller överklagande

Den myndighet som fattat beslutet kan förordna att villkor, förelägganden eller beslut
som avses i 62, 64, 65, 99, 122, 123, 136, 137,
171, 175, 176, 180, 181 och 183 § ska iakttas
trots omprövningsbegäran eller överklagande.

Den myndighet som fattat beslutet kan förordna att villkor, förelägganden eller beslut
som avses i 62, 64, 65, 99, 122, 123, 136, 137,
171, 175, 176, 180, 181, 182 a och 183 § ska
iakttas trots omprövningsbegäran eller överklagande.

221 c §

221 c §

Särskilda krav och myndighetsförfaranden
vid användning av naturgödsel som bränsle

Särskilda krav och myndighetsförfaranden
vid användning av naturgödsel och kött- och
benmjöl som bränsle

Vid användning av sådan naturgödsel från
produktionsdjur som avses i kapitel V.C i bilaga III till genomförandeförordningen till
förordningen om animaliska biprodukter som
bränsle i en energiproducerande enhet med en
bränsleeffekt på högst 50 megawatt ska inte
bestämmelserna i punkt 13 i tabell 1 eller

Vid användning av sådan naturgödsel från
produktionsdjur som avses i kapitel V.C i bilaga III till genomförandeförordningen till
förordningen om animaliska biprodukter i en
energiproducerande enhet med en bränsleeffekt på högst 50 megawatt eller sådant köttoch benmjöl som avses i kapitel V.D som
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punkt 13 i tabell 2 i bilaga 1 till denna lag om
avfallsförbränning eller annan behandling av
avfall som sker yrkesmässigt eller i en anläggning och inte heller 108–110 § tillämpas på
verksamheten. Det är fråga om energiproduktion där förbränningen av naturgödsel ska uppfylla följande krav i genomförandeförordningen till förordningen om animaliska biprodukter:
1) det krav i fråga om temperatur och uppehållstid för gasen från förbränning som anges
i kapitel IV avsnitt 2 punkt 2 i bilaga III samt
det krav på temperaturmätvärden som anges i
kapitel IV avsnitt 2 punkt 4 i bilaga III,
2) det krav i fråga om hjälpbrännare som
anges i kapitel V.B punkt 3 b led ii i bilaga III,
och
3) de krav i fråga om utsläppsgränsvärden
som anges i kapitel V.B punkt 4 a i bilaga III
och kravet i fråga om de utsläppsmätningar
som enligt kapitel V.B punkt 4 b i bilaga III
ska göras en gång om året.
När det gäller miljötillståndsplikt och registreringsplikt för en energiproducerande enhet
som avses i 1 mom. tillämpas bestämmelserna
om energiproduktion i denna lag. I lagen om
animaliska biprodukter (517/2015) föreskrivs
det om ett i den lagen förutsatt godkännande
av enheten.

bränsle i en energiproducerande enhet med en
bränsleeffekt på högst 50 megawatt ska inte
bestämmelserna i punkt 13 i tabell 1 eller
punkt 13 i tabell 2 i bilaga 1 till denna lag om
avfallsförbränning eller annan behandling av
avfall som sker yrkesmässigt eller i en anläggning och inte heller 108–110 § tillämpas på
verksamheten. Det är fråga om energiproduktion där förbränningen ska uppfylla följande
krav i genomförandeförordningen till förordningen om animaliska biprodukter:
1) det krav i fråga om temperatur och uppehållstid för gasen från förbränning som anges
i kapitel IV avsnitt 2 punkt 2 i bilaga III samt
det krav på temperaturmätvärden som anges i
kapitel IV avsnitt 2 punkt 4 i bilaga III,
2) det krav i fråga om hjälpbrännare som
anges i kapitel V.B punkt 3 b led ii och kapitel
V.D punkt 3 b led ii i bilaga III, och
3) de krav i fråga om utsläppsgränsvärden
som anges i kapitel V.B punkt 4 a i bilaga III
och kravet i fråga om de utsläppsmätningar
som enligt kapitel V.B punkt 4 b i bilaga III
ska göras en gång om året.
När det gäller miljötillståndsplikt och registreringsplikt för en energiproducerande enhet
som avses i 1 mom. tillämpas bestämmelserna
om energiproduktion i denna lag. I lagen om
animaliska biprodukter (517/2015) föreskrivs
det om ett i den lagen förutsatt godkännande
av enheten.

221 d §

221 d §

Undantag från särskilda krav vid användning Undantag från särskilda krav vid användning
av naturgödsel och kött- och benmjöl som
av naturgödsel som bränsle
bränsle
På i 221 c § 1 mom. avsedda särskilda krav
som gäller förbränning av naturgödsel ska följande undantag som är tillåtna enligt genomförandeförordningen till förordningen om animaliska biprodukter tillämpas:
1) det krav i fråga om temperatur och uppehållstid för gasen från förbränning som anges
i kapitel IV avsnitt 2 punkt 2 i bilaga III till
genomförandeförordningen till förordningen

På i 221 c § 1 mom. avsedda särskilda krav
som gäller förbränning av naturgödsel ska följande undantag som är tillåtna enligt genomförandeförordningen till förordningen om animaliska biprodukter tillämpas:
1) det krav i fråga om temperatur och uppehållstid för gasen från förbränning som anges
i kapitel IV avsnitt 2 punkt 2 i bilaga III till
genomförandeförordningen till förordningen
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om animaliska biprodukter samt det därtill hörande kravet i fråga om hjälpbrännare ska i
fråga om sådana energiproducerande enheter
som är i drift när denna lag träder i kraft börja
tillämpas när det gått sex år från denna lags
ikraftträdande,
2) med avvikelse från det som föreskrivs i
kapitel V.B punkt 4 a i bilaga III till genomförandeförordningen till förordningen om animaliska biprodukter får utsläpp av partiklar
från energiproducerande enheter med en
bränsleeffekt på högst 5 megawatt vara högst
50 mg/m3n vid en syrehalt på 11 procent, och
3) med avvikelse från det som föreskrivs i
kapitel V.B punkt 3 b led i i bilaga III till genomförandeförordningen till förordningen om
animaliska biprodukter får hästgödsel föras in
för hand i förbränningskammaren i energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på
högst 0,5 megawatt.

om animaliska biprodukter samt det därtill hörande kravet i fråga om hjälpbrännare ska i
fråga om sådana energiproducerande enheter
som är i drift när denna lag träder i kraft börja
tillämpas när det gått sex år från denna lags
ikraftträdande,
2) med avvikelse från det som föreskrivs i
kapitel V.B punkt 4 a i bilaga III till genomförandeförordningen till förordningen om animaliska biprodukter får utsläpp av partiklar
från energiproducerande enheter med en
bränsleeffekt på högst 5 megawatt vara högst
50 mg/m3n vid en syrehalt på 11 procent, och
3) med avvikelse från det som föreskrivs i
kapitel V.B punkt 3 b led i i bilaga III till genomförandeförordningen till förordningen om
animaliska biprodukter får hästgödsel föras in
för hand i förbränningskammaren i energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på
högst 0,5 megawatt.
Det krav i fråga om temperatur och uppehållstid för gasen från förbränning av köttoch benmjöl enligt 221 c § 1 mom. ovan som
anges i kapitel IV avsnitt 2 punkt 2 i bilaga III
till genomförandeförordningen till förordningen om animaliska biprodukter samt det
därtill hörande kravet i fråga om hjälpbrännare ska i fråga om sådana energiproducerande enheter som är i drift när denna lag träder i kraft börja tillämpas när det gått fyra år
från denna lags ikraftträdande.

221 e §

221 e §

Utsläppsgränsvärden för användning av naturgödsel som bränsle i flerbränsleenheter

Utsläppsgränsvärden för användning av naturgödsel och kött- och benmjöl som bränsle
i flerbränsleenheter

Vid samtidig användning av sådan naturgödsel från produktionsdjur som avses i kapitel V.C i bilaga III till genomförandeförordningen till förordningen om animaliska biprodukter och annat bränsle i en energiproducerande enhet med en bränsleeffekt på högst 50
megawatt (flerbränsleenhet) ska utsläppsgränsvärdena fastställas enligt följande:

Vid samtidig användning av sådan naturgödsel från produktionsdjur som avses i kapitel V.C eller sådant kött- och benmjöl som avses i kapitel V.D i bilaga III till genomförandeförordningen till förordningen om animaliska biprodukter som bränsle i en energiproducerande enhet med en bränsleeffekt på
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2) för en flerbränsleenhet med en bränsleeffekt på mindre än 1 megawatt i enlighet med
utsläppsgränsvärdestabellerna och beräkningsformeln i en förordning av statsrådet
som utfärdats med stöd av 10 § som om enheten var en enhet med en bränsleeffekt på 1
megawatt.
Vid tillämpning av 1 mom. ska start- och
stopperioder inte beaktas när utsläppsgränsvärden för flerbränsleenheter fastställs.
Om det är fråga om en energiproducerande
enhet som inte omfattas av denna lags bestämmelser om tillstånds- eller registreringsplikt
för energiproduktion, ska den kommunala
miljövårdsmyndigheten fastställa och meddela utsläppsgränsvärdena för flerbränsleenheten till den behöriga myndighet som svarar för biproduktstillsynen enligt lagen om
animaliska biprodukter.

högst 50 megawatt och annat bränsle (flerbränsleenhet) ska utsläppsgränsvärdena fastställas enligt följande:
1) för en flerbränsleenhet med en bränsleeffekt på minst 1 men högst 50 megawatt i enlighet
med utsläppsgränsvärdestabellerna och beräkningsformeln i en förordning av statsrådet
som utfärdats med stöd av 9 eller 10 §, och
2) för en flerbränsleenhet med en bränsleeffekt på mindre än 1 megawatt i enlighet med
utsläppsgränsvärdestabellerna och beräkningsformeln i en förordning av statsrådet
som utfärdats
med stöd av 10 § som om enheten var en enhet
med en bränsleeffekt på 1 megawatt.
Vid tillämpning av 1 mom. ska start- och
stopperioder inte beaktas när utsläppsgränsvärden för flerbränsleenheter fastställs.
Om det är fråga om en energiproducerande
enhet som inte omfattas av denna lags bestämmelser om tillstånds- eller registreringsplikt
för energiproduktion, ska den kommunala
miljövårdsmyndigheten fastställa och meddela utsläppsgränsvärdena för flerbränsleenheten till den behöriga myndighet som svarar för biproduktstillsynen enligt lagen om
animaliska biprodukter.

221 f §

221 f §

Tillsyn vid användning av naturgödsel som
bränsle

Tillsyn vid användning av naturgödsel och
kött- och benmjöl som bränsle

Om det är fråga om en energiproducerande
enhet som omfattas av denna lags bestämmelser om tillstånds- eller registreringsplikt för
energiproduktion, ska det som en del av tillsynen enligt denna lag övervakas att kraven i
221 c—221 e § uppfylls, även om enheten
också omfattas av tillämpningsområdet för biproduktstillsynen enligt lagen om animaliska
biprodukter.
Om det är fråga om en energiproducerande
enhet som inte omfattas av denna lags bestämmelser om tillstånds- eller registreringsplikt
för energiproduktion, ska det som en del av

Om det är fråga om en energiproducerande
enhet som omfattas av denna lags bestämmelser om tillstånds- eller registreringsplikt för
energiproduktion, ska det som en del av tillsynen enligt denna lag övervakas att kraven i
221 c—221 e § uppfylls, även om enheten
också omfattas av tillämpningsområdet för biproduktstillsynen enligt lagen om animaliska
biprodukter.
Om det är fråga om en energiproducerande
enhet som inte omfattas av denna lags bestämmelser om tillstånds- eller registreringsplikt
för energiproduktion, ska det som en del av

1) för en flerbränsleenhet med en bränsleeffekt på minst 1 men högst 50 megawatt i enlighet med utsläppsgränsvärdestabellerna och
beräkningsformeln i en förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av 9 eller 10 §, och
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biproduktstillsynen enligt lagen om animaliska biprodukter övervakas att kraven i 221
c—221 e § uppfylls. Den kommunala miljövårdsmyndigheten ska dock ge den behöriga
myndighet som svarar för biproduktstillsynen
experthjälp vid tillsynen.

biproduktstillsynen enligt lagen om animaliska biprodukter övervakas att kraven i 221
c—221 e § uppfylls. Den kommunala miljövårdsmyndigheten ska dock ge den behöriga
myndighet som svarar för biproduktstillsynen
experthjälp vid tillsynen.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .

2.
Laki
om ändring av vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 11 kap. 2 § i vattenlagen (587/2011) ett nytt 2 mom. och till 18 kap. en ny 19 a §, av
dem 11 kap. 2 § sådan den lyder i lag 505/2019, som följer:
Voimassa oleva laki

Ehdotus

11 kap.

11 kap.

Ansökningsförfarande

Ansökningsförfarande

2§

2§

Anhängiggörande av ett ansökningsärende

Anhängiggörande av ett ansökningsärende

——————————————

——————————————
Tillståndsmyndigheten ska göra en anteckning om det inledda ärendet i den informationstjänst för vattenhushållningsärenden som
avses i 18 kap. 19 §. Av anteckningen ska utöver ärendet framgå datum för när ärendet inleddes, namnet på den som ansvarar för projektet och den kommun där projektet är beläget. För offentliggörandet av uppgifterna gäller det som föreskrivs i 18 kap. 19 § 2 mom.
om offentliggörandet av uppgifter som ingår i
ett beslut och om radering av personuppgifter.
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Voimassa oleva laki

Ehdotus

18 kap.
18 kap.
Särskilda bestämmelser
Särskilda bestämmelser
19 a §
Offentliggörande av gamla beslut
Ett beslut om ett vattenhushållningsärende
som har meddelats före den 1 september 2019
får offentliggöras på den myndighets webbplats som har meddelat beslutet eller på miljöförvaltningens gemensamma webbplats. I
beslutet får namnet på den projektansvarige
samt namnen och fastighetsbeteckningarna på
fastigheterna inom projektets influensområde
offentliggöras.
Uppgifterna får offentliggöras om inte något
annat följer av sekretessbestämmelserna, och
de får offentliggöras trots bestämmelserna i
16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Personuppgifterna i beslutet ska raderas från webbplatsen efter det
att projektet har upphört.
———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
. .
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