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612/2017

Lag
om ändring av 68 och 69 § i miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i miljöskyddslagen (527/2014) 68 och 69 § som följer:

68 §

Rätt att leda in avloppsvatten på annans område

I ett miljötillstånd är det möjligt att bevilja rätt att leda in avloppsvatten i ett dike eller
i en i 1 kap. 3 § 1 mom. 6 punkten i vattenlagen avsedd rännil på någon annans område,
om avledandet inte medför oskälig olägenhet för andra och det är motiverat i tekniskt och
ekonomiskt avseende. Rätt att leda in avloppsvatten i ett öppet dike eller en rännil får inte
beviljas, om diket eller rännilen befinner sig i omedelbar närhet av en tomt, en byggplats,
en badstrand eller något motsvarande område som är i särskilt bruk. Bestämmelser om
skyldigheten att underhålla bädden och om kostnadsansvaret för vattenavledningen för
den som avleder avloppsvatten finns i 158 §.

Om avledandet av avloppsvatten kräver att ett avloppsrör eller dike anläggs på någon
annans område och ägaren till området inte ger sitt samtycke, ska det i tillståndet under de
förutsättningar som anges i 1 mom. beslutas om beviljande av nyttjanderätt till det område
som behövs. På ersättning för skada, olägenhet och annan förlust av förmån tillämpas
13 kap. i vattenlagen och på nyttjanderätten tillämpas 2 kap. 12, 13 och 13 a § samt 17
kap. i den lagen.

Om det för avledning av avloppsvatten enligt denna paragraf måste anläggas ett dike
eller ett avloppsrör under en landsväg, gata eller järnväg eller annan rälsbana eller under
en kabel eller ett gasrör, ska tillståndet förenas med behövliga villkor om saken. På anläg-
gande och underhåll av ett dike eller rör tillämpas 5 kap. 13 § i vattenlagen. Om det med
hänsyn till ärendets omfattning eller av någon annan orsak inte är möjligt att avgöra ären-
det i samband med miljötillståndet, ska tillståndsmyndigheten överlämna ärendet för av-
görande vid en dikningsförrättning eller överlämna ärendet till den kommunala miljövård-
smyndigheten med iakttagande av vad som föreskrivs i 5 kap. 4 och 5 § i vattenlagen.

69 §

Villkor om avloppsrör

Ett miljötillstånd ska i enlighet med vattenlagen vid behov förenas med villkor om byg-
gande av avloppsrör och om den nyttjanderätt som behövs för ändamålet. Vid meddelande
av villkor tillämpas 3 kap. i vattenlagen. På ersättning för skada, olägenhet och annan för-
lust av förmån tillämpas 13 kap. i vattenlagen och på nyttjanderätten tillämpas 2 kap. 12,
13 och 13 a § samt 17 kap. i den lagen.

————
RP 262/2016
MiUB 9/2017
RSv 64/2017

1



612/2017  
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
På ärenden som är anhängiga vid förvaltningsmyndigheter eller domstolar när denna

lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
Om en fullföljdsdomstol upphäver ett beslut som bestämmelser som gällde vid denna

lags ikraftträdande ska tillämpas på och återförvisar ärendet att i sin helhet behandlas på
nytt, ska ärendet behandlas och avgöras i enlighet med bestämmelserna i denna lag.
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