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260/2017

Lag
om ändring av 23 och 25 § i kärnenergilagen

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kärnenergilagen (990/1987) 23 och 25 §, sådana de lyder, 23 § i lagarna

622/2011 och 676/2015 och 25 § delvis ändrad i lag 676/2015, som följer:

23 §

Handläggning av ansökan om tillstånd

Över ansökan om tillstånd ska utlåtande begäras av Strålsäkerhetscentralen och miljö-
ministeriet, om inte detta på grund av verksamhetens natur är uppenbart onödigt. I sitt ut-
låtande ska Strålsäkerhetscentralen ta in ett förslag till sådana tillståndsvillkor som behövs
för att säkerhetskraven enligt 2 a kap. ska uppfyllas. Om ansökan gäller sådan utförsel som
avses i 2 § eller ingående av avtal som avses i 2 mom. 1 punkten i den paragrafen eller
tillfällig användning av en i 22 § nämnd kärnanläggning på finskt territorium, ska dessut-
om utrikesministeriets utlåtande över ansökan begäras, om inte detta är uppenbart onödigt. 

Innan beslut kan fattas om en ansökan om tillstånd för sådan verksamhet som avses i
2 § 1 mom. 2 punkten, ska sökanden som bilaga till tillståndsansökan lämna in en utred-
ning. På sammanställande och offentliggörande av utredningen tillämpas på motsvarande
sätt bestämmelserna i 13 § 1 mom.

Statsrådet handlägger tillståndsansökningar enligt 2 mom. och ansökningar om gruvtil-
lstånd enligt gruvlagen (621/2011) som gäller samma verksamhet samtidigt och avgör
dem genom samma beslut med iakttagande på motsvarande sätt av vad som föreskrivs i
denna lag och i 5 och 6 kap. i gruvlagen. På tillståndsbeslutet tillämpas på motsvarande
sätt bestämmelserna i 56–58 § i gruvlagen. Om tillståndsansökan gäller ett gruvprojekt för
vilket gruvtillstånd enligt gruvlagen har beviljats, tillämpas utöver denna lag även bestäm-
melserna om tillståndsförfarande i 38–40 och 42 § och om tillståndsbeslut i 56–58 § i
gruvlagen. Om gruvlagen inte tillämpas på den verksamhet som avses i 2 mom., iakttas
förfarandet i 13 § i denna lag i sin helhet.

Bestämmelser om skyldigheten att till en tillståndsansökan som gäller ett projekt enligt
lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) foga en miljökonse-
kvensbeskrivning och kontaktmyndighetens motiverade slutsats finns i den lagen. 

I fråga om anhängiggörande av en tillståndsansökan som gäller ett projekt enligt
4 mom. ska information ges genom en kungörelse på tillståndsmyndighetens och kommu-
nernas webbplatser. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska dessutom ges tillfälle att ge
ett utlåtande om ansökan. Registrerade föreningar och stiftelser vars syfte är att främja
miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och inom vars verk-
samhetsområde miljökonsekvenserna uppträder kan framföra sin åsikt om ansökan.
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260/2017  
25 §

Tillståndsvillkor och ändring av dem

Ett tillstånd ska förenas med de villkor som behövs för genomförande av de allmänna
principer som avses i 2 kap. Tillståndsmyndigheten ska dessutom beakta de förslag i Strål-
säkerhetscentralens utlåtande enligt 23 § som gäller säkerheten. I tillståndet ska de förslag
till åtgärder tas in som den som ansökt om tillstånd lagt fram och som är avsedda att före-
bygga eller minska betydande skadliga miljökonsekvenser, om det är fråga om ett projekt
på vilket lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas. Bestämmelser
om tillståndsmyndighetens skyldighet att i tillståndsbeslutet ta in den motiverade slutsats
som den kontaktmyndighet som avses i den lagen har lagt fram, samt att beakta handling-
arna för bedömningsförfarandet i beslutsfattandet finns i 4 kap. i lagen om förfarandet vid
miljökonsekvensbedömning.

För tillgodoseende av de i denna lag angivna allmänna principerna för användning av
kärnenergi och förutsättningarna för beviljande av tillstånd kan tillståndsvillkoren ändras,
särskilt då detta är påkallat för att trygga säkerheten vid användningen av kärnenergi, för
att säkerställa kärnavfallshanteringen, för att genomföra skydds- eller beredskapsarrange-
mangen och för att uppfylla Finlands internationella avtalsförpliktelser på kärnenergiom-
rådet eller för att förhindra spridningen av kärnvapen.

När tillståndsvillkoren ändras, ska i tillämpliga delar iakttas samma förfarande som då
tillstånd beviljas.

————
Denna lag träder i kraft den 16 maj 2017.
På projekt vars miljökonsekvensbedömning har gjorts i enlighet med lagen om förfa-

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

Helsingfors den 5 maj 2017

Republikens President
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