
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom ändring av 39 och 83 § i miljöskyddslagen Utgiven i Helsingfors den 11 maj 2017

256/2017

Lag
om ändring av 39 och 83 § i miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i miljöskyddslagen (527/2014) 39 och 83 § som följer:

39 § 

Tillståndsansökan

Tillståndsansökan ska lämnas till den behöriga tillståndsmyndigheten skriftligen. Ytter-
ligare exemplar av ansökningshandlingarna ska lämnas in på myndighetens begäran, om
det behövs för kungörande av ärendet eller begäran om utlåtanden. Ansökningar till den
statliga miljötillståndsmyndigheten ska dessutom lämnas in elektroniskt, om myndigheten
inte har godkänt något annat.

Till ansökan ska det fogas för tillståndsprövningen behövlig utredning om verksam-
heten och dess konsekvenser, om parterna och om andra relevanta omständigheter. Om
ansökan gäller verksamhet som avses i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedöm-
ning (252/2017), ska det till ansökan före beslutsfattandet fogas en miljökonsekvensbe-
skrivning enligt den lagen samt kontaktmyndighetens motiverade slutsats om denna. Till
ansökan ska det dessutom vid behov fogas en sådan bedömning som avses i 65 § i natur-
vårdslagen (1096/1996). 

Den som upprättar ansökan ska ha tillräcklig sakkunskap. Av ansökan ska det vid behov
framgå på vilket material och på vilken beräknings-, undersöknings- eller bedömningsme-
tod de uppgifter som lämnats grundar sig.

Närmare bestämmelser om ansökans innehåll, om elektronisk ansökan och om utred-
ningar som behövs för tillståndsprövningen och som ska fogas till ansökan utfärdas genom
förordning av statsrådet.

83 § 

Tillståndsbeslutets innehåll

Utöver vad som föreskrivs i 44 § i förvaltningslagen ska det i ett miljötillståndsbeslut
tas ställning till specificerade krav som framställts i utlåtanden, anmärkningar och åsikter.

Om lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på projektet, ska
det av tillståndsbeslutet framgå hur bedömningen har beaktats vid tillståndsprövningen.
Närmare bestämmelser om beaktande av bedömningen finns i 4 kap. i den lagen. Av till-
ståndsbeslutet ska det dessutom framgå hur förvaltningsplanerna och havsförvaltningspla-
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256/2017  
nen enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen samt riskhanteringsplanerna
enligt lagen om hantering av översvämningsrisker har beaktats.

Om tillståndet gäller olika verksamhetsutövare som har ansökt om tillstånd med en ge-
mensam tillståndsansökan, ska varje verksamhetsutövares skyldigheter specificeras i till-
ståndsbeslutet.

Närmare bestämmelser om innehållet i tillståndsbeslut får utfärdas genom förordning
av statsrådet.

————
Denna lag träder i kraft den 16 maj 2017.
 På verksamhet vars miljökonsekvenser har bedömts i enlighet med lagen om förfaran-

det vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) tillämpas de bestämmelser som gällde när
denna lag trädde i kraft.

Helsingfors den 5 maj 2017
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