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258/2017

Lag
om ändring av marktäktslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i marktäktslagen (555/1981) 5, 6 och 13 §, 
sådana de lyder, 5 § delvis ändrad i lagarna 473/1994, 463/1997 och 468/2005, 6 § del-

vis ändrad i lagarna 473/1994 och 134/1999 samt 13 § i lag 468/2005, som följer:

5 § 

Täktplan

Då tillstånd söks ska över täktverksamheten och vården av miljön samt, om möjligt,
områdets senare användning framläggas en täktplan. Detta är dock inte av nöden om pro-
jektets omfattning och verkningar är ringa. Närmare bestämmelser om täktplanens inne-
håll och struktur utfärdas genom förordning av statsrådet. 

Då planen uppgörs ska rådande naturförhållanden, mängden och arten av substanser
samt projektets inverkan på miljön och naturförhållandena utredas i behövlig omfattning.
Till en tillståndsansökan som gäller ett projekt enligt lagen om förfarandet vid miljökon-
sekvensbedömning (252/2017) ska fogas en miljökonsekvensbeskrivning och kontakt-
myndighetens motiverade slutsats. I den mån beskrivningen innehåller sådana uppgifter
om miljökonsekvenserna som behövs för tillämpningen av denna lag ska det inte krävas
en ny utredning om samma sak.

6 § 

Förutsättningar för beviljande av tillstånd

Tillstånd till täktverksamhet ska beviljas, om en sakenlig täktplan har framlagts och
täktverksamheten eller regleringen av den inte står i strid med de i 3 § angivna begräns-
ningarna. Då frågan prövas ska även verkningarna av tillståndsbestämmelserna beaktas.

På ett område med gällande åtgärdsbegränsning för uppgörande eller ändring av gene-
ralplan eller detaljplan kan tillstånd beviljas, om täktverksamheten inte medför betydande
olägenheter för uppgörande eller ändring av planen, inte fördärvar stads- eller landskaps-
bilden och inte heller i övrigt står i strid med begränsningarna enligt 3 §.

Om lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på projektet, ska av
beslutet framgå hur miljökonsekvensbedömningen enligt den lagen har beaktats. Närmare
bestämmelser om beaktande av miljökonsekvensbedömningen finns i 4 kap. i den lagen.
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258/2017  
13 § 

Hörande

Kungörelsen av en ansökan som gäller marktäktstillstånd ska vara anslagen på kommu-
nens anslagstavla i 30 dagar. Dessutom ska kommunen bereda dem som äger eller besitter
de fastigheter och andra områden som gränsar till den fastighet på vilken täktområdet är
beläget tillfälle att bli hörda, utom när detta är uppenbart onödigt. Om det projekt som an-
sökan avser kan ha betydande verkningar inom ett vidsträckt område eller på ett flertal
personers omständigheter, ska om ansökan dessutom annonseras i åtminstone en tidning
med allmän spridning inom det område som påverkas av projektet. Kostnaderna för hö-
randet och annonseringen ska betalas av den som ansöker om tillstånd.

Den som ansöker om tillstånd kan till sin ansökan foga en utredning om att grannarna
eller en del av grannarna är medvetna om handlingar och uppgifter med relevans för pro-
jektet och en redogörelse för deras eventuella ställningstaganden till projektet. Om sökan-
den inte har lämnat in en adekvat utredning om att grannarna har hörts, ska kommunen
höra grannarna. Närmare bestämmelser om hörande utfärdas genom förordning av stats-
rådet.

Om ansökan gäller ett projekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedöm-
ning, ska det genom en kungörelse på tillståndsmyndighetens och kommunernas webb-
platser informeras om att behandlingen av ansökan har inletts. Närings-, trafik- och miljö-
centralen ska ges tillfälle att ge ett utlåtande om ansökan. Registrerade föreningar och stif-
telser vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boen-
demiljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder kan framföra
sin åsikt om ansökan. 

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

vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) tillämpas 5 och 6 § i den lydelse de hade när
denna lag trädde i kraft. 

Helsingfors den 5 maj 2017
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