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264/2017
Lag
om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) 5, 7, 9
och 10 §,
sådana de lyder, 5 § i lagarna 1110/1982, 478/1994, 476/1996, 1102/1996 och
908/2013, 7 § delvis ändrad i lag 476/1996, 9 § delvis ändrad i lagarna 476/1996,
1032/2003 och 917/2011 samt 10 § delvis ändrad i lagarna 580/2009 och 908/2013, som
följer:
5§
Statsrådet utfärdar vid sitt allmänna sammanträde inlösningstillstånd på ansökan.
Om inlösningstillstånd söks för ett företag som avses i 9 § 4 mom. och om ingen motsätter sig att inlösningstillstånd utfärdas eller det är fråga om inlösen som är av mindre betydelse med avseende på allmänt och enskilt intresse, avgörs ansökan om inlösningstillstånd av Lantmäteriverket.
När fastställelsen av en viss plan, beviljandet av något tillstånd eller annat beslut samtidigt medför rätt att verkställa för genomförandet av företaget erforderlig inlösen, behövs
inlösningstillstånd inte.
Om ansökan om inlösningstillstånd gäller ett projekt enligt lagen om förfarandet vid
miljökonsekvensbedömning (252/2017), ska en miljökonsekvensbeskrivning enligt 19 § i
den lagen och kontaktmyndighetens motiverade slutsats fogas till ansökningshandlingarna. 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.
Om ansökan om inlösningstillstånd gäller ett sådant projekt som uppenbart har sådana
följder som avses i naturvårdslagen (1096/1996), ska dessutom iakttas vad som föreskrivs
i naturvårdslagen och med stöd av den.
7§
Vid ansökan om inlösningstillstånd ska den sökande förete en utredning, med stöd av
vilken behovet av inlösen kan bedömas eller förekomsten av rätt till inlösen kan konstateras.
Till ansökan ska fogas vederbörliga kartor och ritningar, utredning om vederbörande
ägare och innehavare samt deras adresser och vid behov uppgifter om planläggningssituationen inom området. Handlingarna ska ges in i två exemplar.
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Gäller ansökan ett område eller en särskild förmån som är gemensam för flera fastigheter, ska om sakägarna framläggas endast sådan utredning som är nödvändig för delgivning.
Närmare bestämmelser om innehållet i inlösningstillståndsansökan och om de handlingar som ska fogas till ansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet.
9§
Ansökningshandlingarna och meddelande om den tid som har utsatts för avgivande av
utlåtande ska delges ägare och innehavare som bevislig delgivning, samt sådan i 8 §
2 mom. avsedd part som ska höras som vanlig delgivning enligt vad som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003). Delgivning till andra än de ovannämnda verkställs genom offentlig kungörelse på kommunens anslagstavla, enligt vad som föreskrivs särskilt. Om inlösningstillståndsansökan gäller ett projekt på vilket lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas, ska kungörelsen offentliggöras också på kommunens webbplats.
Är ansökningshandlingarna så omfattande eller på grund av det stora antalet personer
som ska höras eller i övrigt sådana att en överlåtelse av samtliga handlingar till den som
ska höras medför oskäliga svårigheter, ska till delgivningen fogas meddelande om de
handlingar som saknas samt om var och när de finns till påseende i vederbörande kommun.
Gäller inlösen egendom som avses i 7 § 3 mom., sker delgivning till det delägarlag som
bildas av delägarna i samfälld skog, annat samfällt område och gemensam särskild förmån
med iakttagande av vad som föreskrivs särskilt.
Om inlösen verkställs för byggande av kraftledning, naturgasnät eller annat motsvarande företag, kan hörande av ägare av fast egendom och innehavare av nyttjanderätt ordnas
så att sökanden ger de ägare och innehavare, vilkas rätt och fördel saken berör, tillfälle att
framföra sin åsikt om företaget vid ett möte som ordnas i varje kommun. Om det företag
som ansökan avser endast till en ringa del berör en kommuns område, kan hörandet av
ägare av fast egendom och innehavare av nyttjanderätt i en sådan kommun dock ordnas
vid ett möte som samtidigt ordnas i en annan kommun. Information om mötet ska ges i
varje kommun så som kommunala kungörelser offentliggörs inom kommunen. Mötesprotokollet ska fogas till inlösningsansökan. Den som ska höras och önskar foga ett skriftligt
utlåtande till protokollet ska ges tillfälle till det vid mötet, eller om han eller hon kräver
det, efter mötet inom viss tid, som inte får vara kortare än 14 dagar.
Närmare bestämmelser om kungörelsens innehåll får utfärdas genom förordning av
statsrådet.
10 §
I inlösningstillståndet ska nämnas den egendom som inlösningen avser. Bestämmandet
av föremålet för inlösningen kan dock till sina mindre viktiga delar hänskjutas till inlösningsförrättningen, då rätt till områden, som behövs för ovan i 9 § 4 mom. avsett företag,
förvärvas genom inlösen och det kan anses vara tillräckligt att den allmänna sträckningen
för föremålet för inlösen anges när inlösningstillståndet utfärdas.
I beslutet om inlösningstillstånd ska ändamålet med ansökan förklaras eller de delar av
ansökan som är behövliga fogas till beslutet. Om inlösningstillståndsansökan gäller ett
projekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, ska i beslutet tas in
kontaktmyndighetens motiverade slutsats, information om allmänhetens deltagande och
ett sammandrag av resultaten av hörandena enligt 20 och 29 § i den lagen. Av beslutet ska
framgå hur de utlåtanden och åsikter som avgetts om inlösningstillståndsansökan, kontaktmyndighetens motiverade slutsats och eventuella sådana handlingar rörande internationellt hörande om gränsöverskridande konsekvenser som avses i 29 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning har beaktats.
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Beslutet om inlösningstillstånd ska utan dröjsmål i den ordning som föreskrivs i 9 §
1 mom. meddelas dem som enligt 8 § ska höras i saken samt sökanden. När inlösningstillståndet har utfärdats av statsrådet ska beslutet om inlösningstillstånd dessutom utan dröjsmål meddelas Lantmäteriverket, vilket samtidigt ska ges exemplar av ansökningshandlingarna.
Bestämmelser om anmälan till inskrivningsmyndigheten finns i 77 §.
————
Denna lag träder i kraft den 16 maj 2017.
På projekt som förutsätter inlösningstillstånd och för vilket en miljökonsekvensbedömning har gjorts i enlighet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
(468/1994) tillämpas 5 och 10 § i den lydelse de hade när denna lag trädde i kraft.
Helsingfors den 5 maj 2017
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