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Lag
om ändring av markanvändnings- och bygglagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 9, 132 och 188 §, av dem 9 § så-

dan den lyder i lag 204/2015 och 188 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1441/2006,
1129/2008 och 28/2016, samt

fogas till lagen en ny 62 a § som följer:

9 §

Utredning av konsekvenserna när planer utarbetas

 En plan ska grunda sig på planering som omfattar bedömning av de betydande konse-
kvenserna av planen och på sådana undersökningar och utredningar som planeringen krä-
ver. När planens konsekvenser utreds ska planens uppgift och syfte beaktas.

När en plan utarbetas ska miljökonsekvenserna, inklusive de samhällsekonomiska, so-
ciala och kulturella konsekvenserna, samt övriga konsekvenser av planen och av under-
sökta alternativ utredas i behövlig omfattning. Utredningarna ska omfatta hela det område
där planen kan tänkas ha väsentliga konsekvenser.

När en plan utarbetas för genomförandet av ett projekt som avses i 3 § i lagen om för-
farandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) kan miljökonsekvenserna av projek-
tet bedömas i samband med planläggningen i stället för i det förfarande som avses i 3 kap.
Den projektansvarige ska då överlämna de uppgifter som avses i 16 och 19 § i den lagen
till den myndighet som ansvarar för utarbetandet av planen. Kontaktmyndigheten ska för-
säkra sig om att miljökonsekvensbedömningen är tillräcklig och sammanställa en motive-
rad slutsats enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. 

Om en och samma myndighet ansvarar för både projektet och utarbetandet av planen
kan en miljökonsekvensbedömning av projektet dock inte göras i samband med utarbetan-
det av planen. 

Närmare bestämmelser om utredning av konsekvenserna av en plan och den projektans-
variges skyldighet att överlämna uppgifter till myndigheterna samt om myndigheternas
uppgifter och samarbete utfärdas genom förordning av statsrådet. 
RP 259/2016
MiUB 4/2017
RSv 23/2017

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (32014L0052); EUT nr L 124, 16.4.2014, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT nr L 26, 28.1.2012, s. 1

1

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20160259


254/2017  
62 a §

Samordning av höranden vid planläggning och miljökonsekvensbedömning av ett projekt 

Om utarbetandet av den plan som krävs för genomförandet av ett projekt och miljökon-
sekvensbedömningen av projektet pågår samtidigt, kan hörandena samordnas i enlighet
med 22 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. 

132 § 

Miljökonsekvensbedömning

Om en miljökonsekvensbedömning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvens-
bedömning ska utarbetas för byggandet eller en annan åtgärd som enligt denna lag kräver
tillstånd eller myndigheternas godkännande ska det, utöver vad som anges i 133 §, infor-
meras på internet om att behandlingen av ansökan har inletts. Vidare ska närings-, trafik-
och miljöcentralen ges tillfälle att ge ett utlåtande om ansökan. Ett sammandrag av alla an-
märkningar och utlåtanden som lämnats in rörande ansökan ska göras, och sammandraget
ska vara allmänt tillgängligt samtidigt som beslutet meddelas.

Bestämmelser om skyldigheten att beakta miljökonsekvensbedömningen i tillstånds-
förfarandet finns i 4 kap. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om informationen och förfarandet
för framförande av åsikter.

188 §

Sökande av ändring i beslut om godkännande av planer och byggnadsordningar

Ändring i beslut om godkännande av planer och byggnadsordningar får sökas hos för-
valtningsdomstolen genom besvär på det sätt som föreskrivs i kommunallagen. Rättelse-
förfarandet enligt kommunallagen tillämpas dock inte i ärenden som gäller godkännande
av en detaljplan ens när beslutanderätten har överförts på kommunstyrelsen eller en
nämnd på det sätt som föreskrivs i 52 §. 

Besvär som gäller en detaljplan som ska anses vara viktig med tanke på bostadsbyggan-
de eller annars vara av samhällelig vikt ska behandlas i brådskande ordning. Besvärsin-
stansen ska på kommunens begäran lägga fram en uppskattning av när beslut om en sådan
plan meddelas. Om det inte är möjligt att följa den uppskattade tidsplanen, ska kommunen
underrättas om detta. 

I ett beslut av förvaltningsdomstolen som gäller en detaljplan inom området för en ge-
neralplan med rättsverkningar och genom vilket besvär har lämnats utan prövning eller det
överklagade myndighetsbeslutet inte har blivit ändrat till den del som besvären gäller får
ändring sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-
stånd. Vad som föreskrivs i detta moment gäller inte stranddetaljplaner. 

De som saken gäller anses ha fått del av ett beslut som gäller godkännandet av en plan
eller en byggnadsordning när beslutet i enlighet med 63 § i kommunallagen har lagts fram
offentligt.

Om miljökonsekvenserna av ett projekt har bedömts på det sätt som anges i 9 § 3 mom.,
får det i besvär som gäller planen inte åberopas att miljökonsekvensbedömningen av pro-
jektet har utförts bristfälligt. Bestämmelser om besvärsrätt vid avsaknad av eller bristfällig
bedömning finns i 34 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

————
Denna lag träder i kraft den 16 maj 2017.
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Om en miljökonsekvensbedömning av ett byggprojekt eller en åtgärd enligt 132 § har
utförts i enlighet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994),
tillämpas den 132 § som gällde när denna lag trädde i kraft.

Helsingfors den 5 maj 2017
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