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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonse-
kvensbedömning 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I lagen om förfarandet vid miljökonse-
kvensbedömning föreslås ändringar som är 
nödvändiga för genomförandet av de änd-
ringar som gjorts i rådets direktiv om be-
dömning av inverkan på miljön av vissa of-
fentliga och privata projekt. 

Lagens bestämmelser om deltagande kom-
pletteras i fråga om organisationer. Tillämp-
ningsområdet för bedömningsförfarandet 
preciseras när det gäller ändringar av projekt. 

Beslutanderätten i fråga om tillämpningen 
av bedömningsförfarandet i enskilda fall 
överförs i regel på de regionala miljöcentra-
lerna. Andra än den projektansvarige får inte 
särskilt söka ändring i ett beslut, utan ändring 
måste sökas i samma ordning och vid samma 

tillfälle som då besvär anförs över ett till-
ståndsbeslut eller ett motsvarande beslut som 
gäller ett projekt. I lagen införs dessutom en 
möjlighet att söka ändring i ett tillståndsbe-
slut eller ett motsvarande beslut som gäller 
ett projekt, om det funnits väsentliga brister i 
bedömningsförfarandet.  

Lagen om förfarandet vid miljökonse-
kvensbedömning föreslås samtidigt bli änd-
rad i enlighet med kraven i den nya grundla-
gen genom att bemyndigandena preciseras 
och vissa bestämmelser i förordningen om 
förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 
lyfts upp på lagnivå. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1.  Nuläge och föreslagna ändringar  

Allmänt 
 

Lagen om förfarandet vid miljökonse-
kvensbedömning (468/1994), nedan MKB-
lagen, och förordningen om förfarandet vid 
miljökonsekvensbedömning (792/1994) träd-
de i kraft den 1 september 1994. Med dem 
genomfördes rådets direktiv 85/337/EEG om 
bedömning av inverkan på miljön av vissa 
offentliga och privata projekt, nedan MKB-
direktivet. Den 1 april 1999 trädde ändringar 
av MKB-lagen i kraft genom vilka rådets di-
rektiv 97/11/EG om ändring av MKB-
direktivet genomfördes. I samband med detta 
gavs också en ny förordning om förfarandet 
vid miljökonsekvensbedömning (268/1999), 
nedan MKB-förordningen. 

Med den nu föreslagna ändringen av MKB-
lagen och med den anknytande statsrådsför-
ordningen om förfarandet vid miljökonse-
kvensbedömning genomförs för MKB-
lagstiftningens del Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/35/EG om åtgärder för 
allmänhetens deltagande i utarbetandet av 
vissa planer och program avseende miljön 
och om ändring, med avseende på allmänhe-
tens deltagande och rätt till rättslig prövning, 
av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG. 
Direktiv 2003/35/EG kallas nedan direktivet 
om rätt till deltagande. Direktivet om rätt till 
deltagande har samband med ratificeringen 
inom Europeiska gemenskapen av konven-
tionen om tillgång till information, allmänhe-
tens deltagande i beslutsprocesser och till-
gång till rättslig prövning i miljöfrågor 
(FördrS 121–122/2004), nedan Århuskon-
ventionen. Genom direktivet har gemen-
skapslagstiftningen anpassats till kraven i 
Århuskonventionen till de delar konventio-
nen innehåller bestämmelser om allmänhe-
tens rätt till deltagande och till rättslig pröv-
ning. Direktivet skulle genomföras i med-
lemsstaterna senast den 25 juni 2005. 
 
Ändringarna i MKB-direktivet 
 

I artikel 3 i direktivet om rätt till deltagan-

de föreskrivs om ändringar av MKB-
direktivet. Ändringarna gäller främst allmän-
hetens deltagande och rätten till rättslig 
prövning. 

MKB-direktivet har utökats med definitio-
ner av uttrycken allmänheten och den berör-
da allmänheten. Den berörda allmänheten 
omfattar också icke-statliga miljöskyddsor-
ganisationer. MKB-direktivets bestämmelser 
om information till allmänheten och om sam-
råd med den berörda allmänheten har preci-
serats. Likaså har bestämmelserna om mel-
lanstatliga bedömningsförfaranden precise-
rats. 

I MKB-direktivet har införts en artikel 10 a 
om rätten till rättslig prövning. Enligt arti-
keln skall medlemsstaterna inom ramen för 
den relevanta nationella lagstiftningen se till 
att medlemmarna av den berörda allmänhe-
ten har rätt att få den materiella eller formella 
giltigheten av ett beslut, en handling eller en 
underlåtenhet som omfattas av bestämmel-
serna om allmänhetens deltagande i MKB-
direktivet prövad i domstol eller något annat 
oberoende och opartiskt organ som inrättats 
genom lag. Medlemsstaterna skall fastställa i 
vilket skede beslut, handlingar eller underlå-
tenhet kan prövas. Vad som utgör ett tillräck-
ligt intresse och kränkning av en rättighet 
skall fastställas av medlemsstaterna, i enlig-
het med målet att ge den berörda allmänheten 
en omfattande rätt till rättslig prövning. 

I projektförteckningen i bilaga I till MKB-
direktivet har införts en ny punkt enligt vil-
ken ett bedömningsförfarande alltid tillämpas 
på ändringar eller utvidgningar av projekt 
som tas upp i projektförteckningen, om såda-
na ändringar eller utvidgningar i sig själva 
uppfyller de eventuella tröskelvärden som 
anges i förteckningen. Projektförteckningen i 
bilaga II till MKB-direktivet har också preci-
serats när det gäller ändringsprojekt. 

Artikel 1.4 i MKB-direktivet har ändrats på 
så sätt att medlemsstaterna efter bedömning 
från fall till fall och inom ramen för den na-
tionella lagstiftningen får besluta att inte till-
lämpa MKB-direktivet på projekt som avser 
det nationella försvaret om de anser att det 
skulle inverka negativt på detta syfte. 
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Den gällande MKB-lagstiftningen uppfyl-
ler kraven i det ändrade MKB-direktivet till 
stora delar. Vissa ändringar behöver ändå gö-
ras i MKB-lagen och i den statsrådsförord-
ning som utfärdas med stöd av den.  
 
Deltagande i bedömningsförfarandet 
 

I den gällande MKB-lagen definieras del-
tagande som växelverkan vid miljökonse-
kvensbedömning mellan den projektansvari-
ge, kontaktmyndigheten, andra myndigheter 
och de vars förhållanden eller intressen kan 
påverkas av projektet eller planen. 

Lagens bestämmelser om deltagande före-
slås bli kompletterade med sammanslutning-
ar och stiftelser vars verksamhetsområde kan 
beröras av konsekvenserna av projektet. Här-
vid omfattar bestämmelserna frivillig- och 
intresseorganisationer, oavsett om deras för-
hållanden eller intressen kan anses bli påver-
kade av projektet eller inte. Kompletteringen 
följer rådande praxis eftersom t.ex. landsom-
fattande organisationer också tidigare har 
kunnat delta i bedömningsförfarandet. Ge-
nom kompletteringen säkerställer man att 
MKB-lagens definition av dem som deltar i 
bedömningsförfarandet motsvarar kraven en-
ligt det ändrade MKB-direktivet. 

Kompletteringen medför inget behov av att 
ändra de procedurer för deltagande som skall 
följas vid bedömningsförfarandet. Bedöm-
ningsprogram och konsekvensbeskrivningar 
skall på samma sätt som nu tillkännages ge-
nom kungörelse, och det skall erbjudas möj-
lighet att framföra åsikter. 
 
Tillämpningsområde för bedömningsförfa-
randet 
 

Bedömningsförfarandet tillämpas alltid i 
fråga om projekt som ingår i projektförteck-
ningen i MKB-förordningen. I praktiken har 
bestämmelserna om tillämpningsområdet för 
bedömningsförfarandet med beaktande av 
rättspraxis vid Europeiska gemenskapernas 
domstol (mål C-431/93, kommissionen mot 
Tyskland) tolkats på så sätt att bedömnings-
förfarandet alltid tillämpas också på ändring-
ar av befintliga projekt, om ändringarna är av 
den storleksklass som anges i projektförteck-
ningen. I enskilda fall kan bedömningsförfa-

randet tillämpas också på andra väsentliga 
ändringar av redan genomförda projekt. Be-
stämmelserna om tillämpningsområdet för 
bedömningsförfarandet preciseras för att 
motsvara det ändrade MKB-direktivet och 
rådande praxis. 

I lagen införs dessutom en särskild be-
stämmelse om försvaret. Enligt den kan man 
låta bli att tillämpa bedömningsförfarandet i 
fråga om projekt som försvarsmakten 
genomför vid undantagsförhållanden. 
 
Tillämpning av bedömningsförfarandet i en-
skilda fall 
 

Miljöministeriet beslutar om tillämpning av 
bedömningsförfarandet i enskilda fall, med 
undantag för projekt som gäller kärnanlägg-
ningar enligt kärnenergilagen (990/1987), där 
handels- och industriministeriet är behörigt 
ministerium. Om miljöministeriet kommer 
fram till att bedömningsförfarandet skall till-
lämpas på ett projekt, fattar det ett beslut i 
saken. Om ministeriet anser att bedömnings-
förfarandet inte skall tillämpas, avger det ett 
utlåtande i saken. Utlåtanden avges också av 
regionala miljöcentraler som är kontaktmyn-
dighet. 

Den projektansvarige får söka ändring hos 
högsta förvaltningsdomstolen i miljöministe-
riets beslut om tillämpning av bedömnings-
förfarandet. Däremot har andra, t.ex. de som 
bor i det område som påverkas av ett projekt, 
i nuläget inga effektiva rättsmedel för att få 
en besvärsinstans att pröva ett avgörande 
som gäller behovet av att tillämpa bedöm-
ningsförfarandet i ett enskilt fall. Högsta för-
valtningsdomstolen har ansett att förvalt-
ningsdomstolarna inte har behörighet att i 
samband med ett besvärsärende gällande ett 
tillståndsbeslut eller ett motsvarande beslut 
som gäller ett projekt ingripa i ett avgörande 
av miljöministeriet enligt vilket tillståndsför-
farandet inte skall tillämpas (HFD 2003:40). 

Kravet i den nya artikel 10 a i MKB-
direktivet, att en möjlighet till rättslig pröv-
ning skall ges, gäller också beslut om till-
lämpning av bedömningsförfarandet i enskil-
da fall. Enligt direktivet kan medlemsstaterna 
fastställa i vilket skede möjligheten till rätts-
lig prövning skall ges. Målet med de änd-
ringar som föreslås i lagen är att förvalt-
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ningsdomstolarna i samband med ett be-
svärsärende gällande ett tillståndsbeslut eller 
ett motsvarande beslut som gäller ett projekt 
skall kunna ta ställning till behovet av att till-
lämpa bedömningsförfarandet i ett enskilt 
fall, även om det finns ett tidigare avgörande 
av den behöriga myndigheten enligt vilket 
tillståndsförfarandet inte skall tillämpas. 

I lagen föreslås en sådan ändring att ett be-
slut skall fattas också om att inte tillämpa be-
dömningsförfarandet. Om man frångår förfa-
randet med utlåtanden leder det till ett behov 
av ändrad behörighetsfördelning mellan 
myndigheterna, eftersom det inte längre är 
möjligt att miljöministeriets och de regionala 
miljöcentralernas behörighet delvis överlap-
par varandra. Enligt förslaget skall alla beslut 
fattas av de regionala miljöcentralerna, med 
undantag för projekt som gäller kärnanlägg-
ningar, där handels- och industriministeriet 
fortfarande skall vara behörig myndighet. 
Om ett projekt är förlagt till flera regionala 
miljöcentralers verksamhetsområden eller 
om en regional miljöcentral svarar för plane-
ringen eller genomförandet av ett projekt, be-
stämmer miljöministeriet vilken miljöcentral 
som är behörig. 

Att behörigheten att fatta beslut överförs 
från miljöministeriet till de regionala miljö-
centralerna ligger i linje med den senaste ti-
dens utveckling inom miljölagstiftningen och 
miljöförvaltningen. Behörighet i beslutsären-
den har överförts från ministeriet till de regi-
onala miljöcentralerna t.ex. i ärenden som 
omfattas av markanvändnings- och byggla-
gen (132/1999) och miljöskyddslagen 
(86/2000). De regionala miljöcentralerna har 
redan nu en betydande del av den behörighet 
som följer av MKB-lagen. De är kontakt-
myndighet, gör framställningar till ministeri-
et om tillämpningen av bedömningsförfaran-
det och avger merparten av de utlåtanden en-
ligt vilka bedömningsförfarandet inte skall 
tillämpas. Enligt förslaget skall de regionala 
miljöcentralerna själva besluta i ärenden i 
stället för att göra framställningar. Detta 
minskar det överlappande arbetet och gör 
förvaltningen smidigare.  

Miljöministeriet skall fortfarande leda, föl-
ja upp och utveckla förfarandet vid miljökon-
sekvensbedömning. I lagen införs en be-
stämmelse som för närvarande finns i MKB-

förordningen och enligt vilken tillräckliga 
förhandlingar om behovet av bedömningsför-
farandet skall föras mellan behöriga myndig-
heter innan beslut fattas om tillämpningen av 
bedömningsförfarandet. Behovet av kontak-
ter mellan de regionala miljöcentralerna och 
miljöministeriet accentueras när det gäller 
projekt som är av betydelse för hela landet, 
t.ex. trafikprojekt och försvarsmaktens pro-
jekt, och nya slag av projekt. 

Alternativa lösningar som övervägdes när 
lagförslaget bereddes var dels att behörighe-
ten kvarstår hos miljöministeriet, dels att be-
hörigheten delas mellan miljöministeriet och 
de regionala miljöcentralerna. Om miljömi-
nisteriet håller kvar sin behörighet, fattar det 
också beslut enligt vilka bedömningsförfa-
randet inte skall tillämpas på ett projekt. I 
praktiken innebär detta en betydande överfö-
ring av behörighet från de regionala miljö-
centralerna till miljöministeriet, eftersom det 
för närvarande är de regionala miljöcentra-
lerna som avger största delen (93 %) av de 
utlåtanden som avses i 6 § i MKB-lagen. En 
överföring av behörigheten i beslutsärenden 
från de regionala miljöcentralerna till miljö-
ministeriet kan inte ses som en motiverad 
lösning. Om behörigheten delas mellan mil-
jöministeriet och de regionala miljöcentraler-
na blir följden åter ett tämligen oklart rättslä-
ge. Eftersom projekten kan vara av många 
olika slag går det inte att tillräckligt entydigt 
dela in dem i t.ex. landsomfattande och regi-
onala projekt. 

Ett beslut om behovet av att tillämpa be-
dömningsförfarandet skall i regel vara ett 
överklagbart avgörande i sak. Den projektan-
svarige behåller sin direkta möjlighet att 
överklaga. Ett beslut av en regional miljöcen-
tral skall kunna överklagas hos en förvalt-
ningsdomstol och vidare hos högsta förvalt-
ningsdomstolen. 

Däremot får andra än den projektansvarige 
inte särskilt söka ändring i ett beslut, utan 
ändring måste sökas i samma ordning och 
vid samma tillfälle som då besvär anförs över 
ett tillståndsbeslut eller ett motsvarande be-
slut som gäller ett projekt. I MKB-lagen in-
förs inte till denna del någon separat möjlig-
het att söka ändring, utan andra berördas 
eventuella besvärsrätt skall grunda sig på 
speciallagstiftning. I t.ex. ett miljötillstånds-
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ärende kan de som enligt miljöskyddslagen 
har besvärsrätt i ett miljötillståndsbeslut sam-
tidigt söka ändring också i ett beslut enligt 
vilket det inte har ansetts nödvändigt att till-
lämpa bedömningsförfarandet på det aktuella 
projektet. 

En alternativ lösning som också överväg-
des när lagförslaget bereddes var att en sepa-
rat möjlighet att söka ändring införs i MKB-
lagen. Som en följd av detta borde det i 
MKB-lagen ha angetts vilka som har rätt att 
söka ändring i ett beslut som gäller tillämp-
ningen av bedömningsförfarandet i ett enskilt 
fall. Med tanke på att genomförandet av ett 
projekt kan regleras i flera olika lagar med 
varierande bestämmelser om besvärsrätten, 
vore det problematiskt att ange besvärsrätten 
i MKB-lagen. Därför kan det fortfarande an-
ses motiverat att tillämpa lösningen enligt 
den gällande MKB-lagen, där besvärsrätten 
bestäms med stöd av speciallagstiftning. Om 
man inför en separat möjlighet till ändrings-
sökande i MKB-lagen, avgörs också andras 
än den projektansvariges överklagande av ett 
beslut om tillämpningen av bedömningsför-
farandet som ett separat ärende före till-
ståndsfasen. Detta kan påverka projektens 
tidtabeller och leda till den negativa utveck-
lingen att rättegångar som gäller projekt de-
las upp i flera faser än nu. 
 
Besvärsrätt med anledning av att bedöm-
ningsförfarandet är bristfälligt 
 

Enligt lydelsen i den gällande MKB-lagen 
får besvär anföras över ett tillståndsbeslut el-
ler ett motsvarande beslut som gäller ett pro-
jekt, när besvärsgrunden är att en miljökon-
sekvensbedömning inte har företagits. För-
valtningsdomstolarna har likväl normalt un-
dersökt också yrkanden som hänför sig till 
brister i bedömningsförfarandet (t.ex. HFD 
3.12.1999 liggare nr 3969, HFD 9.1.2001 
liggare nr 13 och HFD 2002:64). 

Lagen föreslås få uttryckliga bestämmelser 
enligt vilka det vid sökande av ändring går 
att åberopa inte bara det faktum att inget be-
dömningsförfarande har genomförts, utan 
också att förfarandet uppvisar väsentliga 
brister. Detta förutsätter också den nya arti-
kel 10 a i MKB-direktivet. 
 

Bemyndiganden att utfärda förordning 
 

Bemyndigandena i MKB-lagen har inte 
setts över efter det att den nya grundlagen 
trädde i kraft. Den gällande MKB-
förordningen har också utfärdats före grund-
lagens ikraftträdande. 

I lagförslaget preciseras de bemyndiganden 
som ingår i MKB-lagen. Dessutom överförs 
nästan alla bestämmelser om beslutsförfaran-
det, deltagandet, kontaktmyndigheten och 
dess utlåtanden liksom även bestämmelserna 
om mellanstatligt bedömningsförfarande i 
tillämpliga delar med oförändrat innehåll 
från förordningen till lagnivå. Vid översynen 
har man fäst särskild vikt vid grundlagens 80 
§ 1 mom. och vid dess 20 § 2 mom. och 21 § 
2 mom., som gäller tryggandet av en god 
förvaltning i miljöfrågor. 
 
2.  Proposi t ionens konsekvenser 

2.1. Konsekvenser för ekonomin och 
myndigheterna 

De föreslagna ändringarna i MKB-lagen 
har indirekta ekonomiska konsekvenser när-
mast för myndigheterna. Propositionen har 
inga direkta ekonomiska konsekvenser för 
hushållen, den enskilde eller verksamhetsut-
övarna. 

Nuvarande tillämpningspraxis tas med i la-
gen när det gäller tillämpningsområdet för 
bedömningsförfarandet och organisationers 
rätt till deltagande. Dessa ändringar har inga 
ekonomiska konsekvenser jämfört med nulä-
get. 

Överföringen av beslutsfattandet till de re-
gionala miljöcentralerna i projekt som avses i 
4 § 2 mom. i MKB-lagen leder till en liten 
ökning av centralernas arbetsuppgifter. Mil-
jöcentralerna gör redan nu framställningar 
om tillämpningen av bedömningsförfarandet 
i enskilda fall och ger merparten (93 %) av 
de utlåtanden enligt vilka bedömningsförfa-
randet inte skall tillämpas, varför ökningen 
av arbetsmängden blir relativt liten. För mil-
jöministeriets del faller beslutsfattandet i 
dessa frågor bort. På det hela taget minskar 
ändringen det överlappande arbetet och gör 
förvaltningen smidigare. 

Miljöministeriet har 1994—2004 gett 48 
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beslut om tillämpningen av MKB-förfarandet 
och 39 utlåtanden enligt vilka MKB-
förfarandet inte behöver tillämpas, dvs. 
sammanlagt 87 ställningstaganden. Av dem 
har 23 gjorts på miljöministeriets eget initia-
tiv och 64 på framställning av kontaktmyn-
digheterna. De regionala miljöcentralerna har 
således i 74 % av fallen gjort en framställ-
ning om tillämpningen av MKB-förfarandet. 
Dessutom har miljöcentralerna avgett ca 230 
utlåtanden sammanlagt om att MKB-
förfarandet inte behöver tillämpas. 

Miljöministeriet skall fortfarande sköta den 
allmänna ledningen, uppföljningen och ut-
vecklingen av MKB-förfarandet, vilket också 
inkluderar tillämpningen av bedömningsför-
farandet i enskilda fall. En överföring av det-
ta uppgiftsområde till de regionala miljöcen-
tralerna skulle förutsätta att det utvecklas en 
effektiv uppföljning så att det kan garanteras 
att förfarandet är enhetligt i hela landet. 

Det är svårt att på förhand bedöma vilka 
konsekvenser förslagen i anslutning till sö-
kande av ändring får för arbetsmängden vid 
förvaltningsdomstolarna. Under den tid 
MKB-lagen varit i kraft har den projektan-
svarige bara i två fall överklagat ett beslut av 
miljöministeriet om tillämpningen av be-
dömningsförfarandet (HFD 3.7.1996 liggare 
nr 2256 [ej i årsboken] och HFD 18.2.2000 
liggare nr 312 [ej i årsboken]). I och med att 
saken tas med i lagen kan det bli vanligare än 
nu att åberopa brister i bedömningsförfaran-
det när ändring söks. 

Miljöministeriet skall bestämma vilken re-
gional miljöcentral som är behörig, om ett 
projekt är förlagt till flera miljöcentralers 
verksamhetsområden eller om en regional 
miljöcentral svarar för planeringen eller ge-
nomförandet av ett projekt. Uppgiften är ny, 
men det beräknas att bara några få sådana be-
slut kommer att fattas varje år. 
 
2.2. Konsekvenser för miljön och samhäl-

let 

I lagen och förordningen skrivs in att be-
dömningsförfarandet skall tillämpas på änd-
ringar av redan genomförda projekt, om änd-
ringarna till storleken motsvarar de projekt 
som anges i projektförteckningen. I och med 
att rådande tillämpningspraxis skrivs in i la-

gen blir det i synnerhet för den projektansva-
rige och för medborgarna klarare hur det be-
stäms om bedömningsförfarandet behöver 
tillämpas eller inte. Om deltagandet definie-
ras i den omfattning som redan tillämpas, blir 
bedömningsförfarandet klarare för alla som 
deltar. 

Om väsentliga brister i bedömningsförfa-
randet skrivs in i lagen som en besvärsgrund, 
blir situationen tydligare för medborgarna, 
myndigheterna och den projektansvarige. 
Ändringen leder sannolikt också till bättre 
kvalitet på bedömningsdokumenten och be-
dömningsförfarandet. Den projektansvarige 
måste vid bedömningsförfarandet tydligt be-
akta att brister i bedömningen utgör en be-
svärsgrund. Kontaktmyndigheten måste å sin 
sida fästa allt större vikt vid att motivera sina 
utlåtanden omsorgsfullt. Ändringen under-
stryker också den betydelse kontaktmyndig-
hetens utlåtanden och resultaten av bedöm-
ningsförfarandet har när beslut fattas om ett 
projekt. 

De förslag som gäller sökande av ändring 
ger dem som bor och arbetar inom det områ-
de som berörs av projektet bättre möjligheter 
att påverka beslutsfattandet i frågor som gäll-
er den egna livsmiljön. Den projektansvari-
ges möjligheter att söka ändring kvarstår 
oförändrade. 
 
3.  Beredningen av proposit ionen 

Regeringens proposition har beretts vid 
miljöministeriet. I arbetets inledningsfas hör-
des företrädare för justitieministeriet och 
högsta förvaltningsdomstolen om de olika al-
ternativens juridiska konsekvenser. Det ord-
nades en diskussion om miljöministeriets ut-
kast till ändringar av lagen, och där deltog 
företrädare för handels- och industriministe-
riet, kommunikationsministeriet, social- och 
hälsovårdsministeriet, justitieministeriet, 
högsta förvaltningsdomstolen, Finlands 
Kommunförbund, Finlands näringsliv och 
Finlands naturskyddsförbund. 

Miljöministeriet preciserade sitt förslag ut-
ifrån de förda diskussionerna och begärde en 
omfattande mängd utlåtanden om proposi-
tionsutkastet. Utkastet var på remiss hos mi-
nisterierna, andra centrala myndigheter, för-
valtningsdomstolarna, flera verksamhetsut-



 RP 210/2005 rd 
  

 

8

övare och många intresse- och frivilligorga-
nisationer. 

En stor del av remissinstanserna, i synner-
het många myndigheter, fann att de föreslag-
na ändringarna är nödvändiga och motivera-
de och att de gör lagstiftningen tydligare. 
Förslaget ansågs också ligga i linje med ut-
vecklingen inom den övriga miljölagstift-
ningen och miljöförvaltningen. Vissa remiss-
instanser, i synnerhet en del av verksamhets-
utövarnas företrädare, ansåg att alla ändring-
ar inte var nödvändiga. Man ansåg att propo-
sitionen gör tillståndsförfarandet osäkrare, 

medför ett ökat antal besvär och leder till att 
genomförandet av projekten fördröjs. I flera 
utlåtanden föreslogs ändringar i fråga om de-
taljer i förslaget. Många remissinstanser kom 
också med nya förslag på hur MKB-
lagstiftningen kan förbättras. Justitieministe-
riet förutsatte i sitt utlåtande att hela lagen 
ses över med tanke på den nya grundlagen. 

Miljöministeriet har utarbetat ett samman-
drag av utlåtandena om propositionen. 

Propositionen bygger på miljöministeriets 
förslag och på utlåtandena om utkastet till 
proposition. 

 
 
 
 

DETALJMOTIVERING 

1.  Lagförslag 

2 §. Definitioner. I definitionerna av förfa-
randet vid miljökonsekvensbedömning och 
av deltagande i 2 respektive 7 punkten införs, 
vid sidan av andra instanser och berörda som 
är av central betydelse för bedömningsförfa-
randet, sammanslutningar och stiftelser vars 
verksamhetsområde kan beröras av konse-
kvenserna av projektet. Sådana är, beroende 
på projektet, olika frivillig- och intresseorga-
nisationer. Med ändringen genomförs artikel 
3.1 i direktivet om rätt till deltagande. Ge-
nom artikel 3.1 utökades MKB-direktivet 
med en definition av uttrycket den berörda 
allmänheten. Enligt definitionen omfattar den 
berörda allmänheten vid ett bedömningsför-
farande också icke-statliga miljöskyddsorga-
nisationer. 

Med beaktande av 80 § 1 mom. och 21 § 2 
mom. i grundlagen stryks den bestämmelse i 
definitionen av kontaktmyndighet i 6 punk-
ten enligt vilken kontaktmyndigheten utses 
genom förordning. Grundläggande bestäm-
melser om den behöriga kontaktmyndigheten 
skall enligt förslaget ingå i lagens nya 6 a §.  

4 §. Tillämpningsområde. Paragrafens 1 
mom. ändras på så sätt att bedömningsförfa-
randet alltid skall tillämpas också på sådana 
ändringar av projekt beträffande vilka verk-
ställigheten av ett för Finland förpliktande in-
ternationellt fördrag förutsätter bedömning 
eller vilka kan ha betydande skadliga miljö-

konsekvenser på grund av särdragen i Fin-
lands natur och miljö i övrigt. Genom för-
ordning av statsrådet föreskrivs närmare om 
projekten och ändringarna av dem. Det är 
meningen att i slutet av projektförteckningen 
i förordningen införa en ny punkt med stöd 
av vilken bedömningsförfarandet alltid skall 
tillämpas på ändringar av projekt, om änd-
ringarna till storleken motsvarar de projekt 
som ingår i förteckningen. Med denna änd-
ring genomförs artikel 3.8 i direktivet om rätt 
till deltagande. Genom artikel 3.8 infördes en 
separat punkt om ändringsprojekt i bilaga I 
till MKB-direktivet. 

Paragrafens 2 mom. föreslås för tydlighe-
tens skull få en hänvisning till att bedöm-
ningsförfarandet i enskilda fall kan tillämpas 
även på andra än i 1 mom. avsedda väsentli-
ga ändringar av projekt. Således kan bedöm-
ningsförfarandet i enskilda fall t.ex. tillämpas 
på en sådan ändring av ett projekt i projekt-
förteckningen som underskrider den stor-
leksgräns som anges i förteckningen. Genom 
detta tillägg genomförs också artikel 3.9 i di-
rektivet om rätt till deltagande. Genom arti-
kel 3.9 preciserades bilaga II till MKB-
direktivet i fråga om ändringsprojekt. 

Det bemyndigande att utfärda förordning 
som ingår i 3 mom. preciseras med tanke på 
80 § 1 mom. och 21 § 2 mom. i grundlagen. 

5 §. Förhållande till andra förfaranden. I 
enlighet med den föreslagna 2 § 2 och 7 
punkten utökas paragrafens 2 mom. med 
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sammanslutningar och stiftelser vars verk-
samhetsområde kan beröras av konsekven-
serna av projektet. I fråga om ett förfarande 
som motsvarar bedömningsförfarandet enligt 
MKB-lagen är kravet att alla de vilkas för-
hållanden eller intressen kan påverkas av 
projektet liksom även sammanslutningar och 
stiftelser vars verksamhetsområde kan berö-
ras av konsekvenserna av projektet har hörts 
om utredningarna. 

6 §. Beslut om tillämpning av bedömnings-
förfarandet. Paragrafens 1 mom. ändras på så 
sätt att den regionala miljöcentralen beslutar 
om tillämpningen av bedömningsförfarandet 
på projekt som avses i 4 § 2 mom. Förfaran-
det med utlåtanden enligt det gällande 2 
mom. i paragrafen frångås, och den regionala 
miljöcentralen skall fatta ett beslut i ärendet 
också när den anser att bedömningsförfaran-
det inte skall tillämpas på projektet. Be-
stämmelser om sökande av ändring i beslut 
ingår i 19 §. 

Samtidigt behöver 1 mom. ändras i fråga 
om sättet att inleda den prövning som gäller 
tillämpningen av bedömningsförfarandet. Ef-
tersom det är den regionala miljöcentralen 
som skall besluta om tillämpningen av be-
dömningsförfarandet, stryks bestämmelsen 
om framställning av kontaktmyndigheten. 
Miljöcentralen kan avgöra ett ärende på eget 
initiativ också utan en uttrycklig bestämmel-
se. Miljöcentralen kan få vetskap om ett 
ärende på olika sätt. På samma sätt som nu 
kan t.ex. den projektansvarige, en medborga-
re eller en frivilligorganisation tillkännage 
miljöcentralen en fråga som gäller tillämp-
ningen av bedömningsförfarandet. En moti-
verad framställning kan leda till att miljöcen-
tralen inleder en prövning och fattar beslut i 
ärendet. 

Med beaktande av 80 § 1 mom., 20 § 2 
mom. och 21 § 2 mom. i grundlagen införs 
de bestämmelser om beslutsförfarandet som 
för närvarande finns i 8 § i MKB-
förordningen i tillämpliga delar med oföränd-
rat innehåll i 1 mom. Beslutet skall delges 
den projektansvarige bevisligen, t.ex. mot 
mottagningsbevis, eftersom den projektan-
svarige får söka ändring i beslutet på det sätt 
som anges i 19 § 1 mom. Dessutom skall be-
slutet kungöras på anslagstavlorna i kommu-
nerna inom det område som påverkas av pro-

jektet och offentliggöras i elektronisk form 
t.ex. på myndighetens webbplats. 

I 2 mom. föreskrivs om förfarandet i de fall 
då ett projekt är förlagt till flera regionala 
miljöcentralers verksamhetsområden eller då 
en regional miljöcentral svarar för planering-
en eller genomförandet av ett projekt. I dessa 
fall bestämmer miljöministeriet vilken miljö-
central som är behörig. 

6 a §. Kontaktmyndighet. Med tanke på 80 
§ 1 mom. och 21 § 2 mom. i grundlagen får 
lagen en ny paragraf med bestämmelser om 
behörig kontaktmyndighet. Precis som för 
närvarande skall den regionala miljöcentralen 
vara kontaktmyndighet, med undantag för 
projekt som gäller kärnanläggningar, där 
handels- och industriministeriet är kontakt-
myndighet. Genom förordning av statsrådet 
föreskrivs om den närmare behörighetsför-
delningen. 

I 2 mom. införs med oförändrat innehåll 
bestämmelserna i den gällande 10 § i MKB-
förordningen om hur kontaktmyndigheten 
bestäms då ett projekt är förlagt till flera re-
gionala miljöcentralers områden eller då en 
regional miljöcentral svarar för planeringen 
eller genomförandet av ett projekt. 

8 §. Inledande av bedömningsförfarande. 
Paragrafens 1 mom. preciseras med beaktan-
de av 80 § 1 mom. i grundlagen på så sätt att 
närmare bestämmelser om bedömningspro-
grammets innehåll och struktur utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 

Bestämmelserna i 2—4 mom. om tillkän-
nagivande och hörande i fråga om bedöm-
ningsprogrammet överförs till lagens nya 8 a 
§. 

8 a §. Hörande om bedömningsprogram-
met. Med tanke på 80 § 1 mom., 20 § 2 mom. 
och 21 § 2 mom. i grundlagen får lagen en ny 
paragraf där de bestämmelser om tillkänna-
givande och hörande i fråga om bedöm-
ningsprogrammet som för närvarande finns i 
8 § 2–4 mom. i den gällande lagen och i 13 
och 14 § i MKB-förordningen tas in. Genom 
förordning av statsrådet föreskrivs om kun-
görelsens närmare innehåll. 

Den gällande lagens 8 § 3 mom., som blir 8 
a § 3 mom., utökas i enlighet med den före-
slagna 2 § 2 och 7 punkten med sammanslut-
ningar och stiftelser vars verksamhetsområde 
kan beröras av konsekvenserna av projektet. 
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I fråga om förfarandet i andra sammanhang 
är kravet således att information om projektet 
har getts och de vilkas förhållanden eller in-
tressen kan påverkas av projektet liksom 
även sammanslutningar och stiftelser vars 
verksamhetsområde kan beröras av konse-
kvenserna av projektet har hörts. 

9 §. Kontaktmyndighetens utlåtande. Med 
beaktande av 80 § 1 mom. och 21 § 2 mom. i 
grundlagen intas i 1 mom. med oförändrat 
innehåll de bestämmelser om tidsfristen för 
utlåtanden som för närvarande finns i 16 § 1 
mom. i MKB-förordningen. 

10 §. Konsekvensbeskrivning. Paragrafens 
2 mom. preciseras med beaktande av 80 § 1 
mom. i grundlagen på så sätt att närmare be-
stämmelser om konsekvensbeskrivningens 
innehåll och struktur utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 

11 §. Hörande om konsekvensbeskrivning-
en. Med beaktande av 80 § 1 mom., 20 § 2 
mom. och 21 § 2 mom. i grundlagen intas i 1 
och 2 mom. med oförändrat innehåll de pro-
cedurbestämmelser om tillkännagivande och 
hörande i fråga om konsekvensbeskrivningen 
som för närvarande finns i 13 och 14 § i 
MKB-förordningen. Genom förordning av 
statsrådet föreskrivs om kungörelsens närma-
re innehåll. 

Paragrafens gällande 2 mom. blir nytt 3 
mom. 

11 a §. Övrigt deltagande. Lagen utökas 
med en ny paragraf i vilken man med beak-
tande av grundlagens 80 § 1 mom., 20 § 2 
mom. och 21 § 2 mom. med oförändrat inne-
håll tar in de bestämmelser som för närva-
rande finns i 15 § i MKB-förordningen och 
enligt vilka den projektansvarige och kon-
taktmyndigheten utöver det som anges i la-
gen kan komma överens om att tillkännagi-
vandet och hörandet skall ordnas också på 
något annat sätt. 

12 §. Avslutande av bedömningsförfaran-
det. I paragrafen intas med beaktande av 
grundlagens 80 § 1 mom. och 21 § 2 mom. i 
tillämpliga delar med oförändrat innehåll de 
bestämmelser som gäller tidsfristen för utlå-
tande och sändande av utlåtandet till myn-
digheterna och som för närvarande finns i 16 
§ 2 och 3 mom. i MKB-förordningen. 

14 §. Internationella uppgifter. I paragra-
fen intas ett nytt 4 mom. i vilket man med 

beaktande av grundlagens 80 § 1 mom. och 
20 § 2 mom. med oförändrat innehåll inför 
de bestämmelser som för närvarande finns i 
17 § i MKB-förordningen och som gäller in-
nehållet i underrättelserna inom det mellan-
statliga bedömningsförfarandet. 

17 §. Besvärsrätt med anledning av att be-
dömningen saknas eller är bristfällig. I 1 och 
2 mom. intas en bestämmelse som motsvarar 
rådande rättspraxis och enligt vilken en regi-
onal miljöcentral och de som avses i 2 mom. 
skall ha besvärsrätt inte bara på grund av att 
bedömning saknas utan också på grund av att 
bedömningen är bristfällig till väsentliga de-
lar. Besvärsgrunden kan i fråga om bristfäl-
ligheter gälla såväl bedömningens innehåll 
som bedömningsförfarandet. Bristfälligheten 
skall vara väsentlig med tanke på syftet med 
bedömningsförfarandet och de krav som 
ställs på innehållet i förfarandet. Kontakt-
myndighetens utlåtanden om bedömnings-
programmet och konsekvensbeskrivningen är 
av central betydelse när bristerna bedöms. 
Med ändringen genomförs artikel 3.7 i direk-
tivet om rätt till deltagande. Genom artikel 
3.7 utökades MKB-direktivet med en ny arti-
kel 10 a om rättslig prövning. 

19 §. Sökande av ändring i beslut om till-
lämpning av bedömningsförfarandet. Para-
grafens 1 mom. ändras på motsvarande sätt 
som den föreslagna 6 § genom att den pro-
jektansvarige på det sätt som föreskrivs i för-
valtningsprocesslagen (586/1996) får söka 
ändring i beslut av den regionala miljöcentra-
len eller handels- och industriministeriet. 

I paragrafen föreslås ett nytt 2 mom. enligt 
vilket en regional miljöcentral har rätt att för 
tryggandet av en enhetlig rättspraxis söka 
ändring genom besvär hos högsta förvalt-
ningsdomstolen i ett beslut av en förvalt-
ningsdomstol, om förvaltningsdomstolen 
upphäver ett beslut av miljöcentralen. Det är 
fråga om en specialbestämmelse om myn-
digheters besvärsrätt enligt 6 § 2 mom. i för-
valtningsprocesslagen. 

I paragrafen föreslås ett nytt 3 mom. efter-
som förfarandet med utlåtanden enligt 6 § 2 
mom. i den gällande lagen frångås och den 
regionala miljöcentralen eller handels- och 
industriministeriet skall fatta ett beslut i ett 
ärende också när centralen eller ministeriet 
anser att bedömningsförfarandet inte skall 
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tillämpas på projektet. Andra än den projekt-
ansvarige får däremot inte särskilt söka änd-
ring i ett beslut. I ett beslut enligt vilket det 
inte har ansetts nödvändigt att tillämpa be-
dömningsförfarandet får de som avses i 17 § 
2 mom. likväl söka ändring i samma ordning 
och vid samma tillfälle som besvär anförs 
över ett sådant avgörande av ett tillstånds-
ärende enligt någon annan lag som gäller ett 
projekt enligt 4 § eller över något annat be-
slut som är väsentligt för genomförandet av 
projektet. 

Med de föreslagna ändringarna genomförs 
artikel 3.7 i direktivet om rätt till deltagande. 
Genom artikel 3.7 utökades MKB-direktivet 
med en ny artikel 10 a om rättslig prövning. 

21 §. Särskilda bestämmelser som gäller 
försvaret. I 1 mom. införs en förtydligande 
hänvisning till lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet (621/1999). 

Paragrafen får ett nytt 2 mom. som gäller 
undantagsförhållanden. Undantagsförhållan-
den kan förutsätta åtgärder som är inriktade 
på att höja den militära försvarsberedskapen 
och på vilka förfarandet vid miljökonse-
kvensbedömning skall tillämpas med stöd av 
4 §. Projekt som t.ex. upplagring av olika 
ämnen eller anläggande av en flygplats måste 
ändå kunna genomföras snabbt i undantags-
förhållanden. I sådana fall kan miljöministe-
riet enligt förslaget på framställning av för-
svarsministeriet besluta att bedömningsförfa-
randet inte skall tillämpas på försvarsmak-
tens projekt. En förutsättning är att tillämp-
ningen av bedömningsförfarandet skulle för-
svåra rikets försvar. För att syftet med be-
stämmelsen skall kunna säkerställas får änd-
ring i miljöministeriets beslut inte sökas ge-
nom besvär. 

23 §. Närmare bestämmelser. Paragrafen 
ändras på så sätt att tillkännagivande, höran-
de och internationella uppgifter inte längre 
nämns, eftersom bestämmelserna om detta 
har överförts till lagnivå eller bemyndigandet 
har flyttats till den paragraf det gäller. 
 
2.  Närmare bestämmelser och fö-

reskri f ter  

I lagförslaget finns bestämmelser som in-
nehåller bemyndiganden att utfärda en stats-
rådsförordning. De föreslagna bemyndigan-

dena finns i 4 § 1 och 3 mom., 6 a § 1 mom., 
8 §, 8 a § 1 mom., 10 § 2 mom., 11 § 1 mom. 
och 23 §. 

I 4 § 1 mom. i lagförslaget föreskrivs om 
projekt och ändringar av projekt på vilka be-
dömningsförfarandet alltid skall tillämpas. 
Enligt bemyndigandet föreskrivs genom för-
ordning av statsrådet närmare om dessa pro-
jekt och ändringar av dem. Avsikten är att 
genom förordning föreskriva om en projekt-
förteckning som huvudsakligen skall ha 
samma innehåll som projektförteckningen 
enligt 6 § i den gällande MKB-förordningen. 
Det är ändå meningen att utöka projektför-
teckningen med en ny 12 punkt enligt vilken 
bedömningsförfarandet alltid skall tillämpas 
också på ändringar av projekt, om ändringar-
na till storleken motsvarar de projekt som av-
ses i förteckningen. Dessutom är det nödvän-
digt att ändra 6 punkten underpunkt e i pro-
jektförteckningen enligt 6 § i den gällande 
förordningen på grund av en ändring 
(391/2005) i kemikalielagen (744/1989). 

I 4 § 3 mom. i lagförslaget anges de huvud-
sakliga bedömningsgrunderna när det gäller 
tillämpningen av bedömningsförfarandet i 
enskilda fall. Enligt bemyndigandet utfärdas 
närmare föreskrifter om bedömningsgrun-
derna i fråga om behovet av bedömningsför-
farandet genom förordning av statsrådet. Det 
är meningen att genom förordning utfärda fö-
reskrifter i ärendet vilka motsvarar 7 § i den 
gällande MKB-förordningen. 

I 6 a § 1 mom. i lagförslaget ingår grund-
läggande bestämmelser om behörig kontakt-
myndighet. Enligt bemyndigandet i 1 mom. 
föreskrivs genom förordning av statsrådet 
närmare om behörighetsfördelningen mellan 
de regionala miljöcentralerna och handels- 
och industriministeriet. Det är meningen att 
genom förordning utfärda föreskrifter i ären-
det vilka motsvarar 9 § i den gällande MKB-
förordningen. 

I 2 § 3 och 4 punkten och i 8 och 10 § i 
MKB-lagen sätts ramar för kraven på inne-
hållet i bedömningsprogrammet och konse-
kvensbeskrivningen. I 8 § och 10 § 2 mom. i 
lagförslaget bemyndigas statsrådet att genom 
förordning utfärda närmare föreskrifter om 
bedömningsprogrammets och konsekvensbe-
skrivningens innehåll och struktur. Det är 
meningen att genom förordning utfärda före-
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skrifter i ärendet vilka huvudsakligen mot-
svarar 11 och 12 § i den gällande MKB-
förordningen. Avsikten är ändå att se över 
kraven på innehållet i bedömningsprogram-
met och konsekvensbeskrivningen på det sätt 
som föreslås i 9 § 1, 2 och 4 punkten och 10 
§ 1, 8, 10 och 11 punkten i utkastet till för-
ordning. 

I 8 a § 1 mom. och 11 § 1 mom. i lagför-
slaget bemyndigas statsrådet att genom för-
ordning utfärda närmare föreskrifter om in-
nehållet i kungörelsen om bedömningspro-
grammet och konsekvensbeskrivningen. Det 
är meningen att genom förordning utfärda fö-
reskrifter i ärendet vilka huvudsakligen mot-
svarar 13 § 2 mom. i den gällande MKB-
förordningen. 

I 23 § i lagförslaget bemyndigas statsrådet 
att genom förordning utfärda närmare före-
skrifter om de myndigheter som är av central 
betydelse vid bedömningsförfarandet och om 
deras uppgifter. 

Som bilaga till propositionen finns ett ut-
kast till statsrådets förordning om förfarandet 
vid miljökonsekvensbedömning. Avsikten är 
att helt och hållet ersätta den gällande MKB-
förordningen med denna förordning. I lagför-
slaget har nästan alla bestämmelser om be-
slutsförfarandet, deltagandet, kontaktmyn-
digheten och dess utlåtanden liksom även be-
stämmelserna om mellanstatligt bedömnings-
förfarande överförts från MKB-förordningen 
till lagnivå. I övrigt motsvarar utkastet till 
förordning den gällande MKB-förordningen, 
med de undantag som redogörs för ovan. 
 
3.  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt. Enligt artikel 6 i direktivet om rätt 
till deltagande skulle direktivet genomföras i 
medlemsstaterna senast den 25 juni 2005. 

Enligt övergångsbestämmelsen skall den 
lag som gällde före den föreslagna lagens 
ikraftträdande tillämpas på de beslut som 
miljöministeriet eller handels- och industri-
ministeriet före lagens ikraftträdande har fat-
tat om tillämpningen av bedömningsförfa-
randet i enskilda fall. Detsamma gäller de ut-
låtanden från miljöministeriet, handels- och 
industriministeriet eller en regional miljöcen-
tral enligt vilka bedömningsförfarandet inte 

skall tillämpas på ett projekt. De ärenden en-
ligt 4 § 2 mom. som är anhängiga vid miljö-
ministeriet när lagen träder i kraft överförs 
för behandling vid den regionala miljöcentral 
som är behörig. 
 
4.  Förhål lande t i l l  grundlagen 

samt lagst i f tningsordning 

Enligt 19 § i lagförslaget får den projektan-
svarige särskilt söka ändring i ett beslut om 
tillämpningen av bedömningsförfarandet. I 
ett beslut enligt vilket det inte har ansetts 
nödvändigt att tillämpa bedömningsförfaran-
det kan andra enligt 19 § 3 mom. i lagförsla-
get söka ändring i samband med ett tillstånd 
eller annat beslut som gäller genomförandet 
av projektet. 

Enligt 21 § 1 mom. i grundlagen har var 
och en rätt att få ett beslut som gäller hans el-
ler hennes rättigheter och skyldigheter be-
handlat vid domstol eller något annat oav-
hängigt rättskipningsorgan. Inom förfarandet 
vid miljökonsekvensbedömning fattas inga 
beslut om genomförandet av ett projekt, utan 
det avgörs med stöd av speciallagstiftning 
om ett projekt kan tillåtas eller inte. Därför 
gäller ett beslut om den eventuella tillämp-
ningen av bedömningsförfarandet på ett pro-
jekt inte på det sätt som avses i 21 § 1 mom. i 
grundlagen någon annans än den projektan-
svariges rättigheter och skyldigheter. När 
man dessutom beaktar 17 § 2 mom. och den 
andra meningen i 19 § 3 mom. i lagförslaget, 
kan det med tanke på 21 § 1 mom. i grundla-
gen inte ses som något problem att det änd-
ringssökande som ingår i lagförslaget är knu-
tet till huvudärendet. Lagförslaget står i sam-
klang också med 20 § 2 mom. i grundlagen, 
enligt vilket det allmänna skall verka för att 
var och en har möjlighet att påverka beslut i 
frågor som gäller den egna livsmiljön. 

Enligt 21 § 1 mom. i grundlagen har var 
och en rätt att på behörigt sätt och utan 
ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad av en 
domstol eller någon annan myndighet som är 
behörig enligt lag. Även i artikel 6 stycke 1 i 
Europeiska människorättskonventionen ställs 
kravet att ett ärende skall behandlas inom 
skälig tid. Grundlagsutskottet har i sitt utlå-
tande om den proposition som gäller god-
kännande och sättande i kraft av Århuskon-
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ventionen understrukit att det är av största 
vikt att också domstolarnas möjligheter att 
arbeta på behörigt sätt och utan ogrundat 
dröjsmål enligt grundlagens 21 § 1 mom. 
uppmärksammas i lagstiftningen om änd-
ringssökande (GrUU 15/2004 rd). Enligt lag-
förslaget skall möjligheten att anföra besvär 
över att bedömningsförfarandet saknas eller 
är bristfälligt knytas till projektets tillstånds-
fas. På så sätt bidrar man till att projektens 
behandlingstider följer 21 § 1 mom. i grund-
lagen och artikel 6 stycke 1 i Europeiska 
människorättskonventionen. Om en separat 
möjlighet att söka ändring införs i förfarandet 
vid miljökonsekvensbedömning kan det leda 
till den negativa utvecklingen att rättegångar 
som gäller projekt delas upp i flera faser än 
nu. 

Med stöd av 19 § 2 mom. i lagförslaget har 
en regional miljöcentral rätt att för tryggan-
det av en enhetlig rättspraxis söka ändring 
genom besvär i ett beslut av en förvaltnings-
domstol, om förvaltningsdomstolen upphäver 
miljöcentralens beslut om tillämpning av be-
dömningsförfarandet. Grundlagsutskottet har 
i flera utlåtanden under den senaste tiden 
uppmärksammat myndigheternas rätt att söka 
ändring. Utskottet har ansett att det är excep-
tionellt med besvärsrätt för en myndighet i 
förvaltningsprocessystemet, framför allt att 

en myndighets allmänna besvärsrätt kan bli 
ett problem med tanke på kravet på behörigt 
förfarande i grundlagens 21 § 1 mom., efter-
som myndigheten då kan betraktas som en 
parts formella motpart (GrUU 4/2005 rd, 
GrUU 4/2004 rd, GrUU 36/2004 rd och 
GrUU 37/2004 rd). Å andra sidan har utskot-
tet ansett att en myndighets rätt att överklaga 
inte är ett problem med tanke på grundlagen 
om den genom lag begränsas t.ex. så att den 
ska bidra till en enhetlig rättspraxis (GrUU 
4/2005 rd och GrUU 4/2004 rd). 

De regionala miljöcentralernas rätt att söka 
ändring begränsas i lagförslagets 19 § 2 
mom. till att gälla tryggandet av en enhetlig 
rättspraxis, och därför kan bestämmelsen inte 
anses vara problematisk med tanke på 21 § 1 
mom. i grundlagen. Rätten att söka ändring 
kompletterar den lednings- och övervak-
ningsuppgift som de regionala miljöcentra-
lerna har enligt 16 § 2 mom. och 17 § 1 
mom. i MKB-lagen och tryggar för sin del en 
enhetlig tillämpningspraxis när det gäller be-
dömningsförfarandet. 

Den föreslagna lagen kan i enlighet med 
det ovan sagda stiftas i vanlig lagstiftnings-
ordning. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslaget 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 10 juni 1994 om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 

(468/1994) 2 § 2, 6 och 7 punkten, 4 §, 5 § 2 mom., 6 och 8 §, 9 § 1 mom., 10 § 2 mom. samt 
11, 12, 17, 19, 21 och 23 §,  

av dem 2 § 6 och 7 punkten, 5 § 2 mom., 9 § 1 mom. samt 11 och 12 § sådana de lyder i lag 
267/1999, 4 och 8 § sådana de lyder delvis ändrade i sistnämnda lag och 17 § sådan den lyder 
delvis ändrad i lag 59/1995, samt 

fogas till lagen nya 6 a, 8 a och 11 a § samt till 14 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda 
lag 267/1999, ett nytt 4 mom. som följer: 
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) förfarandet vid miljökonsekvensbedöm-
ning ett förfarande enligt 2 kap. där man ut-
reder och bedömer miljökonsekvenserna av 
vissa projekt samt hör myndigheter och de 
vilkas förhållanden eller intressen kan påver-
kas av projektet liksom även sammanslut-
ningar och stiftelser vars verksamhetsområde 
kan beröras av konsekvenserna av projektet, 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) kontaktmyndighet en myndighet som ser 
till att bedömningsförfarandet genomförs, 
samt med 

7) deltagande växelverkan vid miljökonse-
kvensbedömning mellan den projektansvari-
ge, kontaktmyndigheten, andra myndigheter, 
de vars förhållanden eller intressen kan på-
verkas av projektet samt sammanslutningar 
och stiftelser vars verksamhetsområde kan 
beröras av konsekvenserna av projektet. 
 

4 § 

Tillämpningsområde 

Förfarandet vid miljökonsekvensbedöm-
ning tillämpas på projekt och ändringar av 
projekt beträffande vilka verkställigheten av 

ett för Finland förpliktande internationellt 
fördrag förutsätter bedömning eller vilka kan 
ha betydande skadliga miljökonsekvenser på 
grund av särdragen i Finlands natur och miljö 
i övrigt. Genom förordning av statsrådet fö-
reskrivs närmare om de projekt och ändringar 
av projekt som skall bedömas vid förfarandet 
vid miljökonsekvensbedömning. 

Bedömningsförfarandet tillämpas vidare i 
enskilda fall när ett projekt liksom även nå-
gon annan än i 1 mom. avsedd väsentlig änd-
ring av ett redan genomfört projekt sannolikt 
föranleder betydande skadliga miljökonse-
kvenser som, även med de sammantagna 
konsekvenserna av olika projekt, till sin natur 
och omfattning kan jämföras med konse-
kvenserna av projekt som avses i 1 mom. 

Vid bedömningen av konsekvensernas be-
tydelse i enskilda fall skall utöver 2 mom. 
dessutom projektets egenskaper och lokalise-
ring samt konsekvensernas karaktär beaktas. 
Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
närmare om bedömningsgrunderna. 
 
 

5 § 

Förhållande till andra förfaranden 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om inte något annat följer av 3 kap., till-

lämpas bedömningsförfarandet inte på ett så-
dant projekt eller en sådan ändring av ett re-
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dan genomfört projekt som avses i 4 § 2 
mom., om konsekvenserna har utretts så som 
förutsätts i denna lag vid ett förfarande enligt 
någon annan lag och därvid alla de vilkas 
förhållanden eller intressen kan påverkas av 
projektet liksom även sammanslutningar och 
stiftelser vars verksamhetsområde kan berö-
ras av konsekvenserna av projektet har hörts 
om dessa utredningar. Innan beslut om till-
stånd eller något annat därmed jämställbart 
beslut som avser genomförandet av projektet 
fattas bedömer kontaktmyndigheten vid be-
hov om de utredningar och höranden som 
gjorts i enlighet med någon annan lag är till-
räckliga. 
 

6 § 

Beslut om tillämpning av bedömningsförfa-
randet 

Den regionala miljöcentralen beslutar om 
tillämpningen av bedömningsförfarandet på 
projekt som avses i 4 § 2 mom. Beslutet skall 
fattas utan dröjsmål, dock senast inom en 
månad efter det att den regionala miljöcentra-
len har fått tillräcklig information om projek-
tet. Innan beslutet fattas skall tillräckliga för-
handlingar om behovet av bedömningsförfa-
randet föras mellan behöriga myndigheter, 
och den projektansvarige skall ges tillfälle att 
bli hörd i saken. Beslutet skall delges den 
projektansvarige i enlighet med 60 § i för-
valtningslagen (434/2003). Beslutet skall 
utan dröjsmål på det sätt som anges i lagen 
om offentliga kungörelser (34/1925) kungö-
ras minst 14 dagar på anslagstavlorna i 
kommunerna inom det område som sannolikt 
påverkas av projektet. Beslutet skall offent-
liggöras också i elektronisk form och sändas 
till behöriga myndigheter för kännedom. 

Är ett projekt förlagt till flera regionala 
miljöcentralers verksamhetsområden eller 
om en regional miljöcentral svarar för plane-
ringen eller genomförandet av ett projekt, be-
stämmer miljöministeriet vilken av de regio-
nala miljöcentralerna som beslutar om till-
lämpningen av bedömningsförfarandet. I ett 
beslut som miljöministeriet fattat i saken får 
ändring inte sökas genom besvär. 

Handels- och industriministeriet sköter 
uppgifterna enligt 1 mom. beträffande pro-

jekt som gäller kärnanläggningar enligt kärn-
energilagen (990/1987). 
 

6 a § 

Kontaktmyndighet 

Den regionala miljöcentralen är kontakt-
myndighet. I projekt som gäller kärnanlägg-
ningar enligt kärnenergilagen är det likväl 
handels- och industriministeriet som är kon-
taktmyndighet. Genom förordning av statsrå-
det föreskrivs närmare om behörighetsför-
delningen mellan de regionala miljöcentra-
lerna och handels- och industriministeriet. 

Är ett projekt förlagt till flera regionala 
miljöcentralers verksamhetsområden, skall 
myndigheterna sinsemellan komma överens 
om vilken av dem som skall vara kontakt-
myndighet för projektet. Om oklarhet uppstår 
i fråga om kontaktmyndigheten eller om en 
regional miljöcentral svarar för planeringen 
eller genomförandet av ett projekt, bestäm-
mer miljöministeriet vilken av de regionala 
miljöcentralerna som är kontaktmyndighet 
för projektet. I ett beslut som miljöministeriet 
fattat i saken får ändring inte sökas genom 
besvär. 
 

8 § 

Inledande av bedömningsförfarande 

Den projektansvarige skall tillställa kon-
taktmyndigheten bedömningsprogrammet i 
ett så tidigt stadium av planeringen som möj-
ligt, med beaktande av den övriga beredning-
en av projektet. Genom förordning av stats-
rådet föreskrivs närmare om bedömningspro-
grammets innehåll och struktur. 
 

8 a § 

Hörande om bedömningsprogrammet 

Kontaktmyndigheten skall se till att be-
dömningsprogrammet utan dröjsmål på det 
sätt som anges i lagen om offentliga kungö-
relser kungörs minst 14 dagar på anslagstav-
lorna i kommunerna inom det område som 
sannolikt påverkas av projektet. Kungörelsen 
skall dessutom offentliggöras i elektronisk 
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form och i åtminstone en tidning med allmän 
spridning inom det område som påverkas av 
projektet. Genom förordning av statsrådet fö-
reskrivs närmare om innehållet i kungörel-
sen. 

Kontaktmyndigheten skall också se till att 
behövliga utlåtanden begärs om bedöm-
ningsprogrammet och att möjlighet att fram-
föra åsikter erbjuds. Kontaktmyndigheten 
skall ge kommunerna inom det område som 
påverkas av projektet tillfälle att avge utlå-
tande om bedömningsprogrammet. Åsikter 
och utlåtanden skall tillställas kontaktmyn-
digheten under den tid som nämns i kungö-
relsen. Tiden börjar den dag kungörelsen of-
fentliggörs och är minst 30 och högst 60 da-
gar. 

Information om bedömningsprogrammet 
behöver inte ges, om det är uppenbart onö-
digt därför att information om projektet en-
ligt denna lag redan har givits i annat sam-
manhang och de vilkas förhållanden eller in-
tressen kan påverkas av projektet liksom 
även sammanslutningar och stiftelser vars 
verksamhetsområde kan beröras av konse-
kvenserna av projektet har hörts. 

Tidpunkten för och innehållet i informatio-
nen skall bestämmas så att den projektansva-
riges konkurrensställning inte äventyras. 
Samtidigt skall beaktas det som bestäms i 3 
kap. om gränsöverskridande miljökonse-
kvenser. 
 

9 § 

Kontaktmyndighetens utlåtande 

Kontaktmyndigheten skall avge sitt utlå-
tande om bedömningsprogrammet. Utlåtan-
det skall ges till den projektansvarige inom 
en månad efter det att tiden för avgivande av 
utlåtanden och framförande av åsikter har 
löpt ut. Kontaktmyndigheten skall vid behov 
i sitt utlåtande fastslå till vilka delar bedöm-
ningsprogrammet skall revideras. Av utlå-
tandet skall också framgå hur de utredningar 
som behövs enligt denna lag skall skaffas 
och hur tillkännagivandet och hörandet skall 
ordnas och vid behov samordnas med förfa-
randen enligt andra lagar som gäller projek-
tet. I utlåtandet skall ett sammandrag ges 
över andra utlåtanden och åsikter. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
10 § 

Konsekvensbeskrivning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av statsrådet föreskrivs 

närmare om konsekvensbeskrivningens inne-
håll och struktur. 
 

11 § 

Hörande om konsekvensbeskrivningen 

Kontaktmyndigheten skall se till att konse-
kvensbeskrivningen utan dröjsmål på det sätt 
som anges i lagen om offentliga kungörelser 
kungörs minst 14 dagar på anslagstavlorna i 
kommunerna inom det område som sannolikt 
påverkas av projektet. Kungörelsen skall 
dessutom offentliggöras i elektronisk form 
och i åtminstone en tidning med allmän 
spridning inom det område som påverkas av 
projektet. Genom förordning av statsrådet fö-
reskrivs närmare om innehållet i kungörel-
sen. 

Kontaktmyndigheten skall också se till att 
behövliga utlåtanden om konsekvensbeskriv-
ningen begärs och att möjlighet erbjuds att 
framföra åsikter. Kontaktmyndigheten skall 
ge kommunerna inom det område som på-
verkas av projektet tillfälle att avge utlåtande 
om konsekvensbeskrivningen. Åsikter och 
utlåtanden skall tillställas kontaktmyndighe-
ten under den tid som nämns i kungörelsen. 
Tiden börjar den dag kungörelsen offentlig-
görs och är minst 30 och högst 60 dagar. 

Tillkännagivande och hörande enligt 1 och 
2 mom. kan ordnas i samband med tillkänna-
givande och hörande som förutsätts i någon 
annan lag som gäller projektet. 
 
 

11 a § 

Övrigt deltagande 

Utöver vad som anges i 8 a och 11 § kan 
den projektansvarige och kontaktmyndighe-
ten komma överens om att tillkännagivandet 
och hörandet skall ordnas också på något an-
nat sätt. 
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12 § 

Avslutande av bedömningsförfarandet 

Kontaktmyndigheten ger sitt utlåtande om 
konsekvensbeskrivningen och dess tillräck-
lighet. Utlåtandet skall ges till den projektan-
svarige inom två månader efter det att tiden 
för avgivande av utlåtanden och framförande 
av åsikter har löpt ut. I utlåtandet skall ett 
sammandrag ges över andra utlåtanden och 
åsikter. Bedömningsförfarandet avslutas när 
kontaktmyndigheten sänder sitt utlåtande 
jämte övriga utlåtanden och åsikter till den 
projektansvarige. Utlåtandet skall samtidigt 
sändas för kännedom till de myndigheter som 
behandlar projektet, till kommunerna inom 
det område som påverkas av projektet och 
vid behov till förbund på landskapsnivå och 
till andra behöriga myndigheter. 
 

14 § 

Internationella uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Underrättelsen skall särskilt innehålla 
1) uppgifter om projektet, 
2) uppgifter om eventuella gränsöverskri-

dande miljökonsekvenser, 
3) uppgifter om bedömningsförfarandet 

och beslut som är väsentliga för genomfö-
randet av projektet, samt 

4) en skälig tidsfrist inom vilken medde-
landen om myndigheters, medborgares och 
sammanslutningars eventuella deltagande i 
bedömningen skall tillställas miljöministeri-
et. 
 

17 § 

Besvärsrätt med anledning av att bedöm-
ningen saknas eller är bristfällig 

Utöver det som särskilt föreskrivs om sö-
kande av ändring har en regional miljöcentral 
rätt att anföra besvär över ett sådant avgö-
rande av ett tillståndsärende enligt någon an-
nan lag som gäller ett projekt enligt 4 § eller 
över något annat beslut som är väsentligt för 
genomförandet av projektet, när besvärs-
grunden är att en miljökonsekvensbedömning 

enligt denna lag inte har företagits eller att 
bedömningen har varit bristfällig till väsent-
liga delar. 

Den som annars har rätt att söka ändring i 
ett beslut genom besvär kan i dessa åberopa 
att bedömningsförfarandet inte har genom-
förts eller att det har varit bristfälligt till vä-
sentliga delar. 
 

19 § 

Sökande av ändring i beslut om tillämpning 
av bedömningsförfarandet 

Den projektansvarige får på det sätt som 
föreskrivs i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996) söka ändring genom besvär i ett 
beslut som fattats med stöd av 6 § 1 mom. 

En regional miljöcentral har rätt att för 
tryggandet av en enhetlig rättspraxis söka 
ändring genom besvär i ett beslut av en för-
valtningsdomstol genom vilket förvaltnings-
domstolen har upphävt ett beslut som den re-
gionala miljöcentralen fattat med stöd av 6 § 
1 mom. 

I övrigt får ändring i ett beslut som fattats 
med stöd av 6 § 1 mom. inte sökas särskilt 
genom besvär. I ett beslut enligt vilket det 
inte har ansetts nödvändigt att tillämpa be-
dömningsförfarandet får de som avses i 17 § 
2 mom. likväl söka ändring i samma ordning 
som besvär anförs över ett sådant avgörande 
av ett tillståndsärende enligt någon annan lag 
som gäller ett projekt enligt 4 § eller över 
något annat beslut som är väsentligt för ge-
nomförandet av projektet. 
 

21 § 

Särskilda bestämmelser som gäller försvaret 

Tillkännagivande och hörande enligt denna 
lag kan i behövliga delar frångås, om uppgif-
ter som gäller projektet med hänsyn till rikets 
försvar är sekretessbelagda i enlighet med la-
gen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999). 

Miljöministeriet kan på framställning av 
försvarsministeriet besluta att förfarandet vid 
miljökonsekvensbedömning inte skall tilläm-
pas på de av försvarsmaktens projekt som 
genomförs vid undantagsförhållanden som 



 RP 210/2005 rd 
  

 

18

avses i beredskapslagen (1080/1991), om till-
lämpningen av bedömningsförfarandet skulle 
försvåra rikets försvar. I ett beslut som mil-
jöministeriet fattat i saken får ändring inte 
sökas genom besvär. 
 
 

23 § 

Närmare bestämmelser 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
närmare om myndigheterna och deras upp-
gifter vid förfarandet vid miljökonsekvens-
bedömning. 

——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
De ärenden enligt 4 § 2 mom. som är an-

hängiga vid miljöministeriet när denna lag 
träder i kraft överförs för behandling vid den 
regionala miljöcentral som är behörig enligt 
denna lag. Den lag som gäller när denna lag 
träder i kraft skall likväl fortfarande tillämpas 
på de beslut av miljöministeriet eller handels- 
och industriministeriet och på de utlåtanden 
av miljöministeriet, handels- och industrimi-
nisteriet eller en regional miljöcentral som 
gäller tillämpningen av 4 § 2 mom. och som 
har fattats eller getts före denna lags ikraft-
trädande. 

————— 

Helsingfors den 25 november 2005 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Minister Hannes Manninen 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 10 juni 1994 om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 

(468/1994) 2 § 2, 6 och 7 punkten, 4 §, 5 § 2 mom., 6 och 8 §, 9 § 1 mom., 10 § 2 mom. samt 
11, 12, 17, 19, 21 och 23 §,  

av dem 2 § 6 och 7 punkten, 5 § 2 mom., 9 § 1 mom. samt 11 och 12 § sådana de lyder i lag 
267/1999, 4 och 8 § sådana de lyder delvis ändrade i sistnämnda lag och 17 § sådan den lyder 
delvis ändrad i lag 59/1995, samt 

fogas till lagen nya 6 a, 8 a och 11 a § samt till 14 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda 
lag 267/1999, ett nytt 4 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) förfarandet vid miljökonsekvensbe-
dömning ett förfarande enligt 2 kap. där 
miljökonsekvenserna av vissa projekt utreds 
och bedöms och myndigheter och de vilkas 
förhållanden eller intressen kan påverkas av 
projektet hörs, 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) kontaktmyndighet en myndighet som 
utses genom förordning och som ser till att 
bedömningsförfarandet genomförs, samt 
med 

7) deltagande växelverkan vid miljökon-
sekvensbedömning mellan den projektan-
svarige, kontaktmyndigheten, andra myn-
digheter och de vars förhållanden eller in-
tressen kan påverkas av projektet eller pla-
nen. 
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) förfarandet vid miljökonsekvensbe-
dömning ett förfarande enligt 2 kap. där 
man utreder och bedömer miljökonsekven-
serna av vissa projekt samt hör myndigheter 
och de vilkas förhållanden eller intressen 
kan påverkas av projektet liksom även 
sammanslutningar och stiftelser vars verk-
samhetsområde kan beröras av konsekven-
serna av projektet, 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) kontaktmyndighet en myndighet som 
ser till att bedömningsförfarandet genom-
förs, samt med 
 

7) deltagande växelverkan vid miljökon-
sekvensbedömning mellan den projektan-
svarige, kontaktmyndigheten, andra myn-
digheter, de vars förhållanden eller intres-
sen kan påverkas av projektet samt sam-
manslutningar och stiftelser vars verksam-
hetsområde kan beröras av konsekvenserna 
av projektet. 
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4 § 

Tillämpningsområde 

Förfarandet vid miljökonsekvensbedöm-
ning tillämpas på projekt om vilka stadgas 
genom förordning och 

1) beträffande vilka verkställigheten av ett 
för Finland förpliktande internationellt för-
drag förutsätter bedömning, eller 

2) vilka kan ha betydande skadliga miljö-
konsekvenser på grund av särdragen i Fin-
lands natur och miljö i övrigt.  
 
 
 

Bedömningsförfarandet tillämpas vidare i 
enskilda fall när ett projekt eller en väsent-
lig ändring av ett redan genomfört projekt 
sannolikt föranleder betydande skadliga 
miljökonsekvenser som, även med de sam-
mantagna konsekvenserna av olika projekt, 
till sin natur och omfattning kan jämföras 
med konsekvenserna av projekt som avses i 
1 mom. 
 

Vid bedömningen av konsekvensernas be-
tydelse i enskilda fall skall utöver 2 mom. 
dessutom projektets egenskaper och lokali-
sering samt konsekvensernas karaktär beak-
tas enligt vad som föreskrivs närmare ge-
nom förordning. 

4 § 

Tillämpningsområde 

Förfarandet vid miljökonsekvensbedöm-
ning tillämpas på projekt och ändringar av 
projekt beträffande vilka verkställigheten av 
ett för Finland förpliktande internationellt 
fördrag förutsätter bedömning eller vilka 
kan ha betydande skadliga miljökonsekven-
ser på grund av särdragen i Finlands natur 
och miljö i övrigt. Genom förordning av 
statsrådet föreskrivs närmare om de projekt 
och ändringar av projekt som skall bedö-
mas vid förfarandet vid miljökonsekvensbe-
dömning. 

Bedömningsförfarandet tillämpas vidare i 
enskilda fall när ett projekt liksom även nå-
gon annan än i 1 mom. avsedd väsentlig 
ändring av ett redan genomfört projekt san-
nolikt föranleder betydande skadliga miljö-
konsekvenser som, även med de samman-
tagna konsekvenserna av olika projekt, till 
sin natur och omfattning kan jämföras med 
konsekvenserna av projekt som avses i 1 
mom. 

Vid bedömningen av konsekvensernas be-
tydelse i enskilda fall skall utöver 2 mom. 
dessutom projektets egenskaper och lokali-
sering samt konsekvensernas karaktär beak-
tas. Genom förordning av statsrådet före-
skrivs närmare om bedömningsgrunderna. 

 
5 § 

Förhållande till andra förfaranden 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om inte något annat följer av 3 kap., till-

lämpas bedömningsförfarandet inte på ett 
sådant projekt eller en sådan ändring av ett 
redan genomfört projekt som avses i 4 § 2 
mom., om konsekvenserna har utretts så 
som förutsätts i denna lag vid ett förfarande 
enligt någon annan lag och därvid alla de 
vilkas förhållanden eller intressen kan på-
verkas av projektet har hörts om dessa ut-
redningar. Innan beslut om tillstånd eller 
något annat därmed jämställbart beslut som 
avser genomförandet av projektet fattas be-

5 § 

Förhållande till andra förfaranden 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om inte något annat följer av 3 kap., till-

lämpas bedömningsförfarandet inte på ett 
sådant projekt eller en sådan ändring av ett 
redan genomfört projekt som avses i 4 § 2 
mom., om konsekvenserna har utretts så 
som förutsätts i denna lag vid ett förfarande 
enligt någon annan lag och därvid alla de 
vilkas förhållanden eller intressen kan på-
verkas av projektet liksom även samman-
slutningar och stiftelser vars verksamhets-
område kan beröras av konsekvenserna av 
projektet har hörts om dessa utredningar. 
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dömer kontaktmyndigheten vid behov om 
de utredningar och höranden som gjorts i 
enlighet med någon annan lag är tillräckli-
ga. 

Innan beslut om tillstånd eller något annat 
därmed jämställbart beslut som avser ge-
nomförandet av projektet fattas bedömer 
kontaktmyndigheten vid behov om de ut-
redningar och höranden som gjorts i enlig-
het med någon annan lag är tillräckliga. 

 
6 § 

Beslut om tillämpning av bedömningsförfa-
randet 

Miljöministeriet beslutar på framställning 
av kontaktmyndigheten eller på eget iniativ 
om tillämpningen av bedömningsförfaran-
det på projekt som avses i 4 § 2 mom. An-
gående beslut om tillämpning stadgas när-
mare genom förordning. Innan beslutet fat-
tas skall den projektansvarige ges tillfälle 
att bli hörd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om kontaktmyndigheten anser att be-
dömningsförfarandet inte skall tillämpas på 
ett visst projekt, skall den vid behov avge 
ett utlåtande i saken till den projektansvari-
ge. 
 
 
 
 

Handels- och industriministeriet sköter 
uppgifterna enligt 1 och 2 mom. beträffande 
projekt som gäller kärnanläggningar enligt 
kärnenergilagen (990/87). 

6 § 

Beslut om tillämpning av bedömningsförfa-
randet 

Den regionala miljöcentralen beslutar om 
tillämpningen av bedömningsförfarandet på 
projekt som avses i 4 § 2 mom. Beslutet 
skall fattas utan dröjsmål, dock senast inom 
en månad efter det att den regionala miljö-
centralen har fått tillräcklig information om 
projektet. Innan beslutet fattas skall tillräck-
liga förhandlingar om behovet av bedöm-
ningsförfarandet föras mellan behöriga 
myndigheter, och den projektansvarige skall 
ges tillfälle att bli hörd i saken. Beslutet 
skall delges den projektansvarige i enlighet 
med 60 § i förvaltningslagen (434/2003). 
Beslutet skall utan dröjsmål på det sätt som 
anges i lagen om offentliga kungörelser 
(34/1925) kungöras minst 14 dagar på an-
slagstavlorna i kommunerna inom det om-
råde som sannolikt påverkas av projektet. 
Beslutet skall offentliggöras också i elek-
tronisk form och sändas till behöriga myn-
digheter för kännedom. 

Är ett projekt förlagt till flera regionala 
miljöcentralers verksamhetsområden eller 
om en regional miljöcentral svarar för pla-
neringen eller genomförandet av ett projekt, 
bestämmer miljöministeriet vilken av de re-
gionala miljöcentralerna som beslutar om 
tillämpningen av bedömningsförfarandet. I 
ett beslut som miljöministeriet fattat i saken 
får ändring inte sökas genom besvär. 

Handels- och industriministeriet sköter 
uppgifterna enligt 1 mom. beträffande pro-
jekt som gäller kärnanläggningar enligt 
kärnenergilagen (990/1987). 

 
 6 a § 

Kontaktmyndighet 

Den regionala miljöcentralen är kontakt-
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myndighet. I projekt som gäller kärnan-
läggningar enligt kärnenergilagen är det 
likväl handels- och industriministeriet som 
är kontaktmyndighet. Genom förordning av 
statsrådet föreskrivs närmare om behörig-
hetsfördelningen mellan de regionala mil-
jöcentralerna och handels- och industrimi-
nisteriet. 

Är ett projekt förlagt till flera regionala 
miljöcentralers verksamhetsområden, skall 
myndigheterna sinsemellan komma överens 
om vilken av dem som skall vara kontakt-
myndighet för projektet. Om oklarhet upp-
står i fråga om kontaktmyndigheten eller 
om en regional miljöcentral svarar för pla-
neringen eller genomförandet av ett projekt, 
bestämmer miljöministeriet vilken av de re-
gionala miljöcentralerna som är kontakt-
myndighet för projektet. I ett beslut som 
miljöministeriet fattat i saken får ändring 
inte sökas genom besvär. 

 
8 § 

Inledande av bedömningsförfarande 

Den projektansvarige skall tillställa kon-
taktmyndigheten bedömningsprogrammet i 
ett så tidigt stadium av planeringen som 
möjligt, med beaktande av den övriga be-
redningen av projektet. Om bedömnings-
programmets innehåll stadgas närmare ge-
nom förordning. 

Kontaktmyndigheten skall sörja för in-
formationen om bedömningsprogrammet 
genom kungörelse inom det område som 
beräknas bli påverkat av projektet. Kon-
taktmyndigheten skall också se till att be-
hövliga utlåtanden begärs om bedömnings-
programmet och att möjlighet att framföra 
åsikter erbjuds. 

Information om bedömningsprogrammet 
behöver inte ges, om det är uppenbart onö-
digt därför att information om projektet en-
ligt denna lag redan har givits i annat sam-
manhang och de vilkas förhållanden eller 
intressen kan påverkas av projektet har 
hörts. 

Tidpunkten för och innehållet i informa-
tionen skall bestämmas så att den projekt-
ansvariges konkurrensställning inte äventy-
ras. Samtidigt skall beaktas det som be-

8 § 

Inledande av bedömningsförfarande 

Den projektansvarige skall tillställa kon-
taktmyndigheten bedömningsprogrammet i 
ett så tidigt stadium av planeringen som 
möjligt, med beaktande av den övriga be-
redningen av projektet. Genom förordning 
av statsrådet föreskrivs närmare om be-
dömningsprogrammets innehåll och struk-
tur. 
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stäms i 3 kap. om gränsöverskridande mil-
jökonsekvenser. 
 
 8 a § 

Hörande om bedömningsprogrammet 

Kontaktmyndigheten skall se till att be-
dömningsprogrammet utan dröjsmål på det 
sätt som anges i lagen om offentliga kungö-
relser kungörs minst 14 dagar på anslags-
tavlorna i kommunerna inom det område 
som sannolikt påverkas av projektet. Kun-
görelsen skall dessutom offentliggöras i 
elektronisk form och i åtminstone en tidning 
med allmän spridning inom det område som 
påverkas av projektet. Genom förordning 
av statsrådet föreskrivs närmare om inne-
hållet i kungörelsen. 

Kontaktmyndigheten skall också se till att 
behövliga utlåtanden begärs om bedöm-
ningsprogrammet och att möjlighet att 
framföra åsikter erbjuds. Kontaktmyndighe-
ten skall ge kommunerna inom det område 
som påverkas av projektet tillfälle att avge 
utlåtande om bedömningsprogrammet. 
Åsikter och utlåtanden skall tillställas kon-
taktmyndigheten under den tid som nämns i 
kungörelsen. Tiden börjar den dag kungö-
relsen offentliggörs och är minst 30 och 
högst 60 dagar. 

Information om bedömningsprogrammet 
behöver inte ges, om det är uppenbart onö-
digt därför att information om projektet en-
ligt denna lag redan har givits i annat sam-
manhang och de vilkas förhållanden eller 
intressen kan påverkas av projektet liksom 
även sammanslutningar och stiftelser vars 
verksamhetsområde kan beröras av konse-
kvenserna av projektet har hörts. 

Tidpunkten för och innehållet i informa-
tionen skall bestämmas så att den projekt-
ansvariges konkurrensställning inte äventy-
ras. Samtidigt skall beaktas det som be-
stäms i 3 kap. om gränsöverskridande mil-
jökonsekvenser. 

 
9 § 

Kontaktmyndighetens utlåtande 

Kontaktmyndigheten skall avge sitt utlå-

9 § 

Kontaktmyndighetens utlåtande 

Kontaktmyndigheten skall avge sitt utlå-
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tande om bedömningsprogrammet. Kon-
taktmyndigheten skall vid behov i sitt utlå-
tande fastslå till vilka delar bedömnings-
programmet skall revideras. Av utlåtandet 
skall också framgå hur de utredningar som 
behövs enligt denna lag skall skaffas och 
hur tillkännagivandet och hörandet skall 
ordnas och vid behov samordnas med förfa-
randen enligt andra lagar som gäller projek-
tet. I utlåtandet skall ett sammandrag ges 
över andra utlåtanden och åsikter. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — — 

tande om bedömningsprogrammet. Utlå-
tandet skall ges till den projektansvarige 
inom en månad efter det att tiden för avgi-
vande av utlåtanden och framförande av 
åsikter har löpt ut. Kontaktmyndigheten 
skall vid behov i sitt utlåtande fastslå till 
vilka delar bedömningsprogrammet skall 
revideras. Av utlåtandet skall också framgå 
hur de utredningar som behövs enligt denna 
lag skall skaffas och hur tillkännagivandet 
och hörandet skall ordnas och vid behov 
samordnas med förfaranden enligt andra la-
gar som gäller projektet. I utlåtandet skall 
ett sammandrag ges över andra utlåtanden 
och åsikter. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
10 § 

Konsekvensbeskrivning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om konsekvensbeskrivningens innehåll 

stadgas närmare genom förordning. 

10 § 

Konsekvensbeskrivning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av statsrådet före-

skrivs närmare om konsekvensbeskrivning-
ens innehåll och struktur. 

 
11 § 

Hörande om konsekvensbeskrivningen 

Kontaktmyndigheten skall se till att kon-
sekvensbeskrivningen tillkännages genom 
kungörelse inom det område som beräknas 
bli påverkat av projektet. Kontaktmyndig-
heten skall också se till att behövliga utlå-
tanden om konsekvensbeskrivningen begärs 
och att möjlighet erbjuds att framföra åsik-
ter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 §

Hörande om konsekvensbeskrivningen 

Kontaktmyndigheten skall se till att kon-
sekvensbeskrivningen utan dröjsmål på det 
sätt som anges i lagen om offentliga kungö-
relser kungörs minst 14 dagar på anslags-
tavlorna i kommunerna inom det område 
som sannolikt påverkas av projektet. Kun-
görelsen skall dessutom offentliggöras i 
elektronisk form och i åtminstone en tidning 
med allmän spridning inom det område som 
påverkas av projektet. Genom förordning 
av statsrådet föreskrivs närmare om inne-
hållet i kungörelsen. 

Kontaktmyndigheten skall också se till att 
behövliga utlåtanden om konsekvensbe-
skrivningen begärs och att möjlighet er-
bjuds att framföra åsikter. Kontaktmyndig-
heten skall ge kommunerna inom det områ-
de som påverkas av projektet tillfälle att 
avge utlåtande om konsekvensbeskrivning-
en. Åsikter och utlåtanden skall tillställas 
kontaktmyndigheten under den tid som 
nämns i kungörelsen. Tiden börjar den dag 
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Tillkännagivande och hörande enligt 1 
mom. kan ordnas i samband med tillkänna-
givande och hörande som förutsätts i någon 
annan lag som gäller projektet. 

kungörelsen offentliggörs och är minst 30 
och högst 60 dagar. 

Tillkännagivande och hörande enligt 1 
och 2 mom. kan ordnas i samband med till-
kännagivande och hörande som förutsätts i 
någon annan lag som gäller projektet. 

 
 11 a § 

Övrigt deltagande 

Utöver vad som anges i 8 a och 11 § kan 
den projektansvarige och kontaktmyndighe-
ten komma överens om att tillkännagivan-
det och hörandet skall ordnas också på nå-
got annat sätt. 

 
12 § 

Avslutande av bedömningsförfarandet 

Kontaktmyndigheten ger sitt utlåtande om 
konsekvensbeskrivningen och dess tillräck-
lighet. I utlåtandet skall ett sammandrag ges 
över andra utlåtanden och åsikter. Bedöm-
ningsförfarandet avslutas när kontaktmyn-
digheten sänder sitt utlåtande jämte övriga 
utlåtanden och åsikter till den projektansva-
rige. Utlåtandet skall samtidigt sändas för 
kännedom till de myndigheter som behand-
lar projektet. 

12 § 

Avslutande av bedömningsförfarandet 

Kontaktmyndigheten ger sitt utlåtande om 
konsekvensbeskrivningen och dess tillräck-
lighet. Utlåtandet skall ges till den projekt-
ansvarige inom två månader efter det att ti-
den för avgivande av utlåtanden och fram-
förande av åsikter har löpt ut. I utlåtandet 
skall ett sammandrag ges över andra utlå-
tanden och åsikter. Bedömningsförfarandet 
avslutas när kontaktmyndigheten sänder sitt 
utlåtande jämte övriga utlåtanden och åsik-
ter till den projektansvarige. Utlåtandet 
skall samtidigt sändas för kännedom till de 
myndigheter som behandlar projektet, till 
kommunerna inom det område som påver-
kas av projektet och vid behov till förbund 
på landskapsnivå och till andra behöriga 
myndigheter. 

 
 14 §

Internationella uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Underrättelsen skall särskilt innehålla 
1) uppgifter om projektet, 
2) uppgifter om eventuella gränsöverskri-

dande miljökonsekvenser, 
3) uppgifter om bedömningsförfarandet 

och beslut som är väsentliga för genomfö-
randet av projektet, samt 
4) en skälig tidsfrist inom vilken meddelan-



 RP 210/2005 rd 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

26

den om myndigheters, medborgares och 
sammanslutningars eventuella deltagande i 
bedömningen skall tillställas miljöministe-
riet. 

 
17 § 

Besvärsrätt med anledning av att bedöm-
ning saknas 

Utöver vad som särskilt stadgas om sö-
kande av ändring har en regional miljöcen-
tral rätt att anföra besvär över ett sådant av-
görande av ett tillståndsärende enligt någon 
annan lag som gäller ett projekt enligt 4 § 
eller över något annat beslut som är väsent-
ligt för genomförandet av projektet, när be-
svärsgrunden är att en miljökonsekvensbe-
dömning enligt denna lag inte har företa-
gits. 
 

Den som annars har rätt att söka ändring i 
ett beslut genom besvär kan i dessa åberopa 
att bedömningsförfarandet inte har genom-
förts. 

17 § 

Besvärsrätt med anledning av att bedöm-
ningen saknas eller är bristfällig 

Utöver det som särskilt föreskrivs om sö-
kande av ändring har en regional miljöcen-
tral rätt att anföra besvär över ett sådant av-
görande av ett tillståndsärende enligt någon 
annan lag som gäller ett projekt enligt 4 § 
eller över något annat beslut som är väsent-
ligt för genomförandet av projektet, när be-
svärsgrunden är att en miljökonsekvensbe-
dömning enligt denna lag inte har företagits 
eller att bedömningen har varit bristfällig 
till väsentliga delar. 

Den som annars har rätt att söka ändring i 
ett beslut genom besvär kan i dessa åberopa 
att bedömningsförfarandet inte har genom-
förts eller att det har varit bristfälligt till 
väsentliga delar. 

 
19 § 

Sökande av ändring i miljöministeriets be-
slut  

Den projektansvarige får i den ordning 
som stadgas i lagen om ändringssökande i 
förvaltningsärenden (154/50) söka ändring 
hos högsta förvaltningsdomstolen i ett be-
slut som miljöministeriet meddelat med 
stöd av 6 § 1 mom. 

19 §

Sökande av ändring i beslut om tillämp-
ning av bedömningsförfarandet 

Den projektansvarige får på det sätt som 
föreskrivs i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996) söka ändring genom besvär i ett 
beslut som fattats med stöd av 6 § 1 mom. 

En regional miljöcentral har rätt att för 
tryggandet av en enhetlig rättspraxis söka 
ändring genom besvär i ett beslut av en för-
valtningsdomstol genom vilket förvalt-
ningsdomstolen har upphävt ett beslut som 
den regionala miljöcentralen fattat med 
stöd av 6 § 1 mom. 

I övrigt får ändring i ett beslut som fattats 
med stöd av 6 § 1 mom. inte sökas särskilt 
genom besvär. I ett beslut enligt vilket det 
inte har ansetts nödvändigt att tillämpa be-
dömningsförfarandet får de som avses i 17 
§ 2 mom. likväl söka ändring i samma ord-
ning som besvär anförs över ett sådant av-
görande av ett tillståndsärende enligt nå-
gon annan lag som gäller ett projekt enligt 
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4 § eller över något annat beslut som är vä-
sentligt för genomförandet av projektet. 

 
21 § 

Undantag i fråga om hörande 

 
Tillkännagivande och hörande enligt den-

na lag kan i behövliga delar frångås, om 
uppgifter som gäller projektet är sekretess-
belagda med hänsyn till rikets försvar.  
 

21 § 

Särskilda bestämmelser som gäller försva-
ret 

Tillkännagivande och hörande enligt den-
na lag kan i behövliga delar frångås, om 
uppgifter som gäller projektet med hänsyn 
till rikets försvar är sekretessbelagda i en-
lighet med lagen om offentlighet i myndig-
heternas verksamhet (621/1999). 

Miljöministeriet kan på framställning av 
försvarsministeriet besluta att förfarandet 
vid miljökonsekvensbedömning inte skall 
tillämpas på de av försvarsmaktens projekt 
som genomförs vid undantagsförhållanden 
som avses i beredskapslagen (1080/1991), 
om tillämpningen av bedömningsförfaran-
det skulle försvåra rikets försvar. I ett be-
slut som miljöministeriet fattat i saken får 
ändring inte sökas genom besvär. 

 
23 § 

Närmare stadganden  

Genom förordning stadgas om myndighe-
terna och deras uppgifter vid förfarandet vid 
miljökonsekvensbedömning samt om till-
kännagivande, hörande och internationella 
uppgifter. 

23 § 

Närmare bestämmelser 

Genom förordning av statsrådet före-
skrivs närmare om myndigheterna och de-
ras uppgifter vid förfarandet vid miljökon-
sekvensbedömning. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

De ärenden enligt 4 § 2 mom. som är an-
hängiga vid miljöministeriet när denna lag 
träder i kraft överförs för behandling vid 
den regionala miljöcentral som är behörig 
enligt denna lag. Den lag som gäller när 
denna lag träder i kraft skall likväl fortfa-
rande tillämpas på de beslut av miljömini-
steriet eller handels- och industriministeriet 
och på de utlåtanden av miljöministeriet, 
handels- och industriministeriet eller en re-
gional miljöcentral som gäller tillämpning-
en av 4 § 2 mom. och som har fattats eller 
getts före denna lags ikraftträdande. 

——— 
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Förordningsutkast 

 
 
 
 

Statsrådets förordning  

om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 

 
I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen av den 10 juni 1994 om förfa-

randet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994): 
 

1 kap. 

Myndigheternas uppgifter 

1 § 

Miljöministeriets uppgifter 

Miljöministeriet har hand om den allmänna 
ledningen, uppföljningen och utvecklingen 
av förfarandet vid miljökonsekvensbedöm-
ning och sköter de uppgifter som nämns i 3 
kap., 6 § 2 mom., 6 a § 2 mom. och 21 § 2 
mom. i lagen om förfarandet vid miljökonse-
kvensbedömning (468/1994). 
 

2 § 

Handels- och industriministeriets uppgifter 

Handels- och industriministeriet beslutar 
om tillämpning av bedömningsförfarandet i 
enskilda fall och är kontaktmyndighet i fråga 
om projekt som gäller kärnanläggningar en-
ligt kärnenergilagen (990/1987). 
 

3 § 

Finlands miljöcentrals uppgifter 

Finlands miljöcentral 
1) sköter allmän utbildning, information 

och forskning i anslutning till miljökonse-
kvensbedömningen i samarbete med andra 
myndigheter, forskningsinstitut och universi-
tet, 

2) biträder vid anskaffning av sakkunskap 
som behövs för bedömningsförfarandet, 

3) förvarar bedömningsprogrammen och 
konsekvensbeskrivningarna samt kontakt-
myndighetens utlåtanden om dem och håller 
dem tillgängliga, 

4) följer tillämpningen av lagen om förfa-
randet vid miljökonsekvensbedömning och 
av denna förordning och samlar in erfarenhe-
ter av tillämpningen, 

5) utför övriga sakkunniguppgifter som 
miljöministeriet ger den i anslutning till mil-
jökonsekvensbedömningen. 
 
 

4 § 

Den regionala miljöcentralens uppgifter 

Den regionala miljöcentralen 
1) leder och övervakar verkställigheten av 

bedömningsförfarandet inom sitt verksam-
hetsområde, 

2) beslutar om tillämpning av bedömnings-
förfarandet i enskilda fall, 

3) är kontaktmyndighet enligt vad som be-
stäms i 2 kap., 

4) sköter övriga uppgifter som föreskrivs 
för den i lag och i denna förordning. 
 

5 § 

Kontaktmyndighetens uppgifter 

Kontaktmyndigheten 
1) samordnar bedömningsförfarandet med 

förfaranden enligt andra lagar i samarbete 
med behöriga myndigheter, 

2) sköter tillkännagivanden och kungörel-
ser enligt 8 a och 11 § i lagen om förfarandet 
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vid miljökonsekvensbedömning och ordnar 
behövliga offentliga höranden, 

3) lämnar vid behov miljöministeriet upp-
gifter om ett projekt för en underrättelse till 
en annan stat enligt 14 § 2 mom. i lagen om 
förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, 

4) granskar bedömningsprogrammet och 
konsekvensbeskrivningen och ger sitt utlå-
tande om dem, 

5) ser vid behov tillsammans med andra 
myndigheter och den projektansvarige till att 
uppföljning av projektets miljökonsekvenser 
ordnas, 

6) sänder bedömningsprogrammet och 
konsekvensbeskrivningen samt sina utlåtan-
den om dem tillsammans med eventuella 
översättningar till Finlands miljöcentral, 

7) sköter övriga uppgifter som föreskrivs 
för den i lag och i denna förordning. 
 

2 kap. 

Tillämpning av bedömningsförfarandet 

6 § 

Projektförteckning 

Projekt på vilka bedömningsförfarandet 
tillämpas med stöd av 4 § 1 mom. i lagen om 
förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 
är 

1) djurhållning  
hönshus och svinhus där det uppföds mer 

än 
a) 85 000 kycklingar eller 60 000 hönor, 
b) 3 000 svin (vikt över 30 kg/svin) eller 
c) 900 suggor, 
2) tagande och bearbetning av naturtill-

gångar 
a) brytning, anrikning och bearbetning av 

metallhaltiga malmer eller andra gruvminera-
ler, om den totala mängd som lösgörs är 
minst 550 000 ton om året, eller gruvdrift i 
dagbrott, vilkas areal överstiger 25 hektar, 

b) tagande av sten, grus eller sand, om 
brytnings- eller täktområdets areal överstiger 
25 hektar eller den substansmängd som tas är 
minst 200 000 kubikmeter fast mått om året, 

c) utvinning av asbest eller anläggningar 
för behandling och omvandling av asbest el-
ler produkter som innehåller asbest, 

d) torvutvinning, om den produktionsareal 
som är att betrakta som sammanhängande 
överstiger 150 hektar, 

e) förändring av bestående karaktär av 
skogs-, kärr- eller våtmarksnatur på ett om-
råde som är större än 200 hektar och som är 
att betrakta som enhetligt genom nydikning 
eller torrläggning av odikade kärr- och våt-
marksområden, genom avlägsnande av träd-
beståndet varaktigt eller genom förnyelse av 
området med trädarter som inte hör till Fin-
lands naturliga flora, 

f) utvinning av råolja eller naturgas i kom-
mersiellt syfte, 

3) byggande i vattendrag och vattenregler-
ing 

a) dammar enligt 9 § 2 mom. i dammsä-
kerhetslagen (413/1984), 

b) konstgjorda bassänger, om den uppdäm-
da eller lagrade nya vattenmängden eller ök-
ningen av vattenmängden överstiger 10 mil-
joner kubikmeter, 

c) vattenregleringsprojekt, om vattendra-
gets medelvattenföring överstiger 20 kubik-
meter per sekund och vattenförings- eller vat-
tenståndsförhållandena förändras betydligt i 
förhållande till utgångsläget, 

d) ledning av vatten från ett vattendrag till 
ett annat där den överförda volymen översti-
ger 3 kubikmeter per sekund, 

e) projekt gällande översvämningsskydd 
med en nyttoyta på minst 1 000 hektar, 

4) metallindustri 
a) gjuterier eller smältverk vars produktion 

är minst 5 000 ton om året, 
b) järnverk, stålverk, sinterverk, produk-

tionsanläggningar för järnlegeringar eller 
rostverk, 

c) metallverk eller rostverk där andra me-
taller än järnmetaller förädlas, 

5) skogsindustri 
a) massafabriker, 
b) pappers- eller kartongfabriker med en 

produktionskapacitet på mer än 200 ton per 
dag, 

6) kemisk industri och produktion av mine-
ralprodukter 

a) råoljeraffinaderier, 
b) anläggningar för förgasning eller kon-

densering av minst 500 ton oljeskiffer, sten-
kol eller torv per dag, 

c) fabriker för produktion av konstfibrer, 



 RP 210/2005 rd 
  

 

30

d) anläggningar som använder lösningsme-
del eller medel innehållande lösningsmedel 
och som använder minst 1 000 ton lösnings-
medel per år, 

e) [i 32 § i kemikalielagen (744/1989)] av-
sedda fabriker för omfattande produktion av 
hälso- och miljöfarliga kemikalier, 

f) fabriker för produktion av mineralull el-
ler cement, 

7) energiproduktion 
a) pannanläggningar eller kraftverk där den 

största bränsleeffekten är minst 300 mega-
watt, 

b) kärnkraftverk och andra kärnreaktorer, 
inklusive nedmontering eller avveckling av 
sådana kraftverk eller reaktorer, utom forsk-
ningsanläggningar avsedda för produktion 
och konversion av klyvbara och fertila mate-
rial vilkas högsta kontinuerliga termiska ef-
fekt inte överstiger 1 kilowatt; kärnkraftverk 
och andra kärnreaktorer upphör att vara så-
dana kraftverk när allt kärnbränsle och andra 
radioaktivt förorenade element permanent 
har avlägsnats från kraftverksområdet, 

c) anläggningar för upparbetning av bestrå-
lat kärnbränsle, 

d) anläggningar som är planerade 
- för framställning eller isotopanrikning av 

kärnbränsle 
- för behandling av bestrålat kärnbränsle el-

ler högaktivt radioaktivt avfall 
- för slutförvaring av bestrålat kärnbränsle 
- endast för slutförvaring av radioaktivt av-

fall eller 
- endast för lagring av bestrålat kärnbränsle 

eller radioaktivt avfall på en annan plats än 
där det producerats (planerad för mer än 10 
år), 

8) överföring och lagring av energi och 
substanser 

a) stamledningar för fjärrtransport av olja 
eller andra vätskor, dock inte vatten och av-
loppsvatten, 

b) gasledningar som är över 40 kilometer 
långa och har en diameter på över DN 800 
millimeter, 

c) mer än 15 kilometer långa kraftledningar 
ovan markytan för minst 220 kilovolt, 

d) lager för olja eller petrokemiska eller 
kemiska produkter där lagercisternernas vo-
lym är sammanlagt minst 50 000 kubikmeter, 

9) trafik 

a) byggande av motorvägar eller motortra-
fikleder, 

b) anläggande av en ny minst 10 kilometer 
lång sammanhängande väg med fyra eller 
flera körfält, 

c) ny linjeföring eller breddning av en väg 
så att den sammanhängande vägsträcka med 
fyra eller flera körfält som härvid bildas är 
minst 10 kilometer lång, 

d) anläggande av järnvägar avsedda för 
fjärrtrafik, 

e) anläggande av flygplatser med en ban-
längd av minst 2 100 meter, 

f) havsfarleder, hamnar, lastnings- eller 
lossningskajer som i huvudsak byggs för 
handelssjöfart och som är avsedda för fartyg 
på mer än 1 350 ton, 

g) kanaler, farleder i inre farvatten för far-
tygstrafik eller insjöhamnar som byggs för 
fartyg på mer än 1 350 ton, 

10) vatten och avlopp 
a) tagande av grundvatten eller konstgjord 

grundvattenbildning, om dess årliga mängd 
är minst 3 miljoner kubikmeter, 

b) stora råvatten- eller avloppsvattentunn-
lar, 

c) behandlingsanläggningar för avloppsvat-
ten vilka är dimensionerade för mer än 100 
000 personekvivalenter, 

11) avfallshantering 
a) anläggningar för behandling av pro-

blemavfall vilka tar emot problemavfall för 
förbränning, fysikalisk-kemisk behandling 
eller för deponering på en avstjälpningsplats 
samt sådana anläggningar för biologisk be-
handling som är dimensionerade för minst 5 
000 ton problemavfall om året, 

b) anläggningar för förbränning eller fysi-
kalisk-kemisk behandling av annat avfall än 
problemavfall vilka är dimensionerade för 
mer än 100 ton avfall per dygn samt anlägg-
ningar för biologisk behandling vilka är di-
mensionerade för minst 20 000 ton avfall om 
året, 

c) avstjälpningsplatser för kommunalt av-
fall eller slam vilka är dimensionerade för 
minst 20 000 ton avfall om året, 

d) avstjälpningsplatser för annat än i a- och 
c-punkterna avsett avfall vilka är dimensio-
nerade för minst 50 000 ton avfall om året, 
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12) ändringar av projekt, om ändringarna 
till storleken motsvarar de projekt som avses 
i 1–11 punkten.  
 

7 § 

Tillämpning av bedömningsförfarandet i en-
skilda fall 

Vid prövningen av om bedömningsförfa-
randet i enskilda fall skall tillämpas på pro-
jekt som avses i 4 § 2 mom. i lagen om förfa-
randet vid miljökonsekvensbedömning skall i 
synnerhet beaktas 

1) projektets egenskaper, såsom 
a) projektets omfattning, 
b) samverkan med andra projekt, 
c) utnyttjande av naturresurser, 
d) alstrande av avfall, 
e) föroreningar och andra störningar, 
f) risken för olyckor med särskild upp-

märksamhet på de ämnen och den teknik som 
används, 

2) projektets lokalisering, såsom 
a) nuvarande markanvändning, 
b) naturresursernas relativa förekomst, kva-

litet och förnyelseförmåga i området, 
c) naturens känslighet, med särskild upp-

märksamhet på 
- våtmarker 
- kustområden 
- bergs- och skogsområden 
- naturskyddsområden och landskapsvårds-

områden 
- områden som är klassificerade eller skyd-

dade med stöd av lag 
- områden där riktgivande värden som be-

skriver miljöns tillstånd och som har fast-
ställts i gemenskapens lagstiftning redan har 
överskridits 

- tätbefolkade områden samt 
- historiskt, kulturellt eller arkeologiskt be-

tydelsefulla områden, 
3) konsekvensernas karaktär, såsom 
a) konsekvensområdets omfattning med 

beaktande av den berörda befolkningens stor-
lek, 

b) konsekvensernas gränsöverskridande ka-
raktär, 

c) konsekvensernas omfattning och kom-
plexitet, 

d) konsekvensernas sannolikhet, 

e) konsekvensernas varaktighet, upprep-
ning och återhämtningsförmåga. 
 

8 § 

Kontaktmyndighet 

Kontaktmyndighet är 
1) den regionala miljöcentralen beträffande 

projekt som avses i 6 § 1–6 punkten, 7 punk-
ten underpunkt a och 8—11 punkten samt i 4 
§ 2 mom. i lagen om förfarandet vid miljö-
konsekvensbedömning och 

2) handels- och industriministeriet beträf-
fande projekt som avses i 6 § 7 punkten un-
derpunkterna b—d samt beträffande sådana 
projekt gällande kärnanläggningar som avses 
i 4 § 2 mom. i lagen om förfarandet vid mil-
jökonsekvensbedömning. 
 
 

3 kap. 

Bedömningsprogram och konsekvensbe-
skrivning 

9 § 

Bedömningsprogram 

I bedömningsprogrammet skall i behövlig 
mån presenteras 

1) uppgifter om projektet, dess syfte, plane-
ringsskeden, läge, markanvändningsbehov 
och dess anknytning till andra projekt samt 
om den projektansvarige och huruvida ett 
mellanstatligt bedömningsförfarande tilläm-
pas på projektet, 

2) alternativ till projektet, även alternativet 
att avstå från projektet, såvida ett sådant al-
ternativ inte av särskilda skäl är obehövligt, 

3) uppgifter om de planer, tillstånd och 
med tillstånd jämförbara beslut som genom-
förandet av projektet förutsätter, 

4) en beskrivning av miljön, information 
om utredningar som gjorts eller planeras i 
fråga om miljökonsekvenserna, samt om me-
toder som används vid anskaffning och ut-
värdering av materialet och om antaganden i 
anslutning därtill, 

5) ett förslag till begränsning av det verk-
ningsområde som skall studeras, 
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6) en plan för anordnande av bedömnings-
förfarande och deltagande i anslutning därtill, 
samt 

7) en uppskattad tidtabell för planeringen 
och genomförandet av projektet och den tid-
punkt då utredningarna och konsekvensbe-
skrivningen skall vara färdiga. 
 

10 § 

Konsekvensbeskrivning 

I konsekvensbeskrivningen skall i behövlig 
mån presenteras 

1) preciseringar av uppgifterna enligt 9 §, 
2) en utredning om förhållandet mellan 

projektet jämte alternativ och markanvänd-
ningsplaner och för projektet väsentliga pla-
ner och program rörande användningen av 
naturresurser samt miljöskydd, 

3) projektets centrala egenskaper och tek-
niska lösningar, en beskrivning av verksam-
heten omfattande exempelvis produkter, pro-
duktionsmängder, råvaror, trafik, material 
och en uppskattning av arten och mängden 
av avfall och utsläpp med beaktande av pro-
jektets planerings-, byggnads- och använd-
ningsskeden inklusive en eventuell avveck-
ling av projektet, 

4) det centrala material som har använts vid 
bedömningen, 

5) en utredning om miljön samt en bedöm-
ning av miljökonsekvenserna av projektet 
och dess alternativ, om eventuella brister i de 
använda uppgifterna och om de centrala osä-
kerhetsfaktorerna inklusive en bedömning av 
eventuella miljökatastrofer och deras påfölj-
der, 

6) en utredning om projektets och alterna-
tivens genomförbarhet, 

7) ett förslag till åtgärder för att förebygga 
och begränsa skadliga miljökonsekvenser, 

8) en jämförelse av alternativ till projektet, 
9) ett förslag till uppföljningsprogram, 
10) en utredning om bedömningsförfaran-

dets olika faser, inklusive förfarandena för 

deltagande, och om hur kontaktmyndighetens 
utlåtande om bedömningsprogrammet har 
beaktats, samt 

11) ett lättfattligt och åskådligt samman-
drag av uppgifterna i 1—10 punkten. 
 

11 § 

Kungörelse 

Kungörelsen om bedömningsprogrammet 
skall ge tillräckligt detaljerade uppgifter om 
projektet, dess läge, den projektansvarige och 
om hur åsikter kan framföras och utlåtanden 
avges om bedömningsprogrammet. Vidare 
skall det framgå av kungörelsen var bedöm-
ningsprogrammet och det utlåtande som kon-
taktmyndigheten senare avger om det är 
framlagda till påseende under tiden för be-
dömningsförfarandet. Om ett mellanstatligt 
bedömningsförfarande tillämpas på projektet 
skall detta nämnas i kungörelsen. 

I fråga om kungörelsen om konsekvensbe-
skrivningen gäller i tillämpliga delar det som 
föreskrivs i 1 mom. 
 

4 kap. 

Ikraftträdande 

12 § 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Denna förordning träder i kraft den  20  . 
Genom denna förordning upphävs förord-

ningen av den 5 mars 1999 om förfarandet 
vid miljökonsekvensbedömning (268/1999). 

De bestämmelser om innehållet i bedöm-
ningsprogrammet och konsekvensbeskriv-
ningen vilka ingår i den förordning som gäll-
er när denna förordning träder i kraft skall 
likväl fortfarande tillämpas på bedömnings-
program och konsekvensbeskrivningar som 
har tillställts kontaktmyndigheten före denna 
förordnings ikraftträdande. 

————— 
 


