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Muu asiaMnrovvvvom ändring av vattenlagen Utgiven i Helsingfors den 16 april 2019

505/2019

Lag
om ändring av vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i vattenlagen (587/2011) 2 kap. 5 a §, 6 § 3 mom. och 15 § 2 mom., 3 kap. 12 §

och 15 § 3 mom., 5 kap. 6 § 1 mom., 31 § 1 mom., 35 § 1 mom., rubriken för 37 § samt
37 § 1 mom., 7 kap. 4 §, 8 kap. 8 och 9 §, 11 kap. 2, 10, 11 och 22 §, 14 kap. 13 § 1 mom.
samt 15 kap. 1 § 3 mom., 3 § 1 mom. och 5 § 1 mom.,

av dem 2 kap. 5 a § och 15 § 2 mom. sådana de lyder i lag 611/2017, 5 kap. 35 § 1 mom.
och 11 kap. 10 § sådana de lyder i lag 257/2017 samt 15 kap. 1 § 3 mom. och 3 § 1 mom.
sådana de lyder i lag 975/2017, och

fogas till 18 kap. en ny 19 § som följer:

2 kap.

Allmänna rättigheter, skyldigheter och inskränkningar

5 a §

Placering av en ledning på annans vattenområde

Den projektansvarige har rätt att placera en vatten-, avlopps- eller kraftledning eller tel-
ekommunikationskabel eller någon annan ledning med motsvarande verkan som går under
en kungsådra eller en bäck också på någon annans vattenområde, om

1) placeringen av ledningen inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 2 §,
2) det inte föreskrivs om ledningens placering i miljöskyddslagen,
3) ledningens placering inte medför annan än ringa olägenhet för områdets ägare.
Den projektansvarige ska underrätta ägaren till vattenområdet om en i 1 mom. avsedd

åtgärd minst 60 dygn innan åtgärden genomförs. Trots vad som föreskrivs i 26 § i lagen
om samfälligheter, kan ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område underrättas
om åtgärden genom att med iakttagande av 62 § i förvaltningslagen (434/2003) publicera
information om underrättelsen på den statliga tillsynsmyndighetens webbplats. Informa-
tion om underrättelsen ska dessutom med iakttagande av 108 § i kommunallagen
(410/2015) publiceras på webbplatsen för den kommun inom vars område ledningen pla-
ceras. Bestämmelser om skyldigheten att göra anmälan till den statliga tillsynsmyndighe-
ten finns i 15 § i detta kapitel.
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6 §

Undanröjande av olägenhet och placering av muddermassa

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Minst 30 dygn innan en åtgärd som avses i 1 mom. genomförs ska ägaren till vattenom-

rådet underrättas om åtgärden och hur arbetet kommer att utföras. Trots vad som före-
skrivs i 26 § i lagen om samfälligheter, kan ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt
område underrättas om åtgärden och hur arbetet kommer att utföras genom att med iakt-
tagande av 62 § i förvaltningslagen publicera information om underrättelsen på den statli-
ga tillsynsmyndighetens webbplats. Information om underrättelsen ska dessutom med
iakttagande av 108 § i kommunallagen publiceras på webbplatsen för den kommun inom
vars område projektet genomförs eller till vilket dess verkningar utsträcker sig. Bestäm-
melser om skyldigheten att göra anmälan till den statliga tillsynsmyndigheten finns i 15 §
i detta kapitel.

15 §

Anmälningsskyldighet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
En anmälan ska göras senast 30 dygn innan en åtgärd påbörjas. I fråga om projekt som

avses i 5 a § ska anmälan dock göras senast 60 dygn innan en åtgärd påbörjas. Om den pro-
jektansvarige inte är en fysisk person, ska anmälan göras elektroniskt. Tillsynsmyndighe-
ten kan av särskilda skäl godkänna att anmälan lämnas in på papper.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

3 kap.

Tillståndspliktiga vattenhushållningsprojekt

12 §

Åläggande av kontrollskyldighet

Beslut om samordnad recipientkontroll och beslut om godkännande av kontrollplanen
samt beslut om ändring av sådana beslut ska fattas med iakttagande i tillämpliga delar av
förvaltningslagen, om inte beslutet fattas i samband med att tillståndet beviljas eller änd-
ras. Beslutet delges och information om beslutet ges med iakttagande av 11 kap. 22 §. Be-
stämmelser om begäran om omprövning av beslut finns i 15 kap. 1 § 3 mom.

15 §

Plan för fullgörande av fiskevårdsskyldighet och plan för användning av 
fiskerihushållningsavgift

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Beslut om godkännande av en plan för fullgörande av fiskevårdsskyldighet och faststäl-

lande av en plan för användning av fiskerihushållningsavgift ska fattas i enlighet med be-
stämmelserna i förvaltningslagen. Beslutet delges och information om beslutet ges med
iakttagande av vad som föreskrivs i 11 kap. 22 § om meddelande av och information om
beslut om ett ansökningsärende. Bestämmelser om begäran om omprövning av beslut
finns i 15 kap. 1 § 3 mom. Beslutet kan ändras på tjänstens vägnar eller på yrkande av den
projektansvarige, tillsynsmyndigheten, en myndighet som bevakar allmänt intresse i ären-
det, kommunen eller en part som orsakas olägenhet.
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5 kap.

Dikning

6 §

Anmälan om dikning

Den projektansvarige ska göra en anmälan till den statliga tillsynsmyndigheten om an-
nan än obetydlig dikning minst 60 dygn innan dikningen inleds. Om den projektansvarige
inte är en fysisk person, ska anmälan göras elektroniskt. Tillsynsmyndigheten kan av sär-
skilda skäl godkänna att anmälan lämnas in på papper. Anmälan behöver dock inte göras
om det har förordnats om dikningen i ett beslut enligt 3–5 §, en vägplan enligt lagen om
trafiksystem och landsvägar (503/2005) eller en järnvägsplan enligt banlagen (110/2007).
Anmälan ska innehålla uppgifter om den projektansvarige och en beskrivning av projek-
tet, dess miljökonsekvenser och dess influensområde. Närmare bestämmelser om inne-
hållet i anmälan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

31 §

Hur en dikningsförrättning inleds

Dikningsförrättning ska sökas hos den behöriga statliga tillsynsmyndigheten. Om den
projektansvarige inte är en fysisk person, ska ansökan göras elektroniskt. Tillsynsmyndig-
heten kan av särskilda skäl godkänna att ansökan lämnas in på papper. Den projektansva-
rige ska på begäran av tillsynsmyndigheten lämna in ansökningshandlingarna på papper,
om det behövs för behandlingen av ärendet. Den myndigheten ska förordna en anställd
inom miljöförvaltningen som handlar under tjänsteansvar och har tillräcklig sakkunskap
(förrättningsman) att hålla dikningsförrättningen. Närmare bestämmelser om behörig-
hetsvillkoren för förrättningsmän får utfärdas genom förordning av statsrådet.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

35 §

Tillkännagivande om sammanträde

Förrättningssammanträdet och slutsammanträdet vid en dikningsförrättning ska minst
14 dagar före sammanträdet kungöras offentligt på den statliga tillsynsmyndighetens
webbplats med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Information om kungörelsen ska
dessutom med iakttagande av 108 § i kommunallagen publiceras på webbplatserna för de
kommuner vars område dikningen påverkar. Inom samma tid ska dikningsplanen ges in
till de myndigheter som nämns i 33 § 2 mom. och hållas offentligt tillgänglig på den stat-
liga tillsynsmyndighetens webbplats. Dessutom ska de markägare som dikningen gäller
underrättas om förrättningssammanträdet och slutsammanträdet per brev. Brevet sänds
under känd postadress. Om dikningen gäller en sådan bäck på någon annans mark där det
finns ett kraftverk eller någon annan anläggning, ska också kraftverkets eller anläggning-
ens ägare underrättas om förrättningssammanträdet och slutsammanträdet.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

37 §

Delgivning av beslut vid en dikningsförrättning

Beslutet vid en dikningsförrättning ska delges på den statliga tillsynsmyndighetens
webbplats genom offentlig kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Be-
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slutet ska meddelas inom 30 dagar från förrättningssammanträdet eller slutsammanträdet,
om inte den statliga tillsynsmyndigheten förlänger tiden av särskilda skäl.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

7 kap.

Vattenreglering

4 §

Förslag till deltagande i vattenreglering

Om en reglering uppenbart medför nytta även för andra, ska den som ansöker om till-
stånd till regleringen genom att lämna ett förslag om saken till tillståndsmyndigheten in-
bjuda övriga nyttotagare att delta i regleringen. Om tillståndssökanden är en statlig myn-
dighet, behöver inget förslag till deltagande i regleringen läggas fram.

Till förslaget ska det fogas en projektplan, uppgift om nyttotagarna och hur stor nytta
de beräknas få samt en kostnadskalkyl för projektet.

Tillståndsmyndigheten ska delge förslaget genom offentlig kungörelse med iakttagande
av 62 a § i förvaltningslagen. Tillståndsmyndigheten ska uppmana nyttotagarna att anmä-
la sitt deltagande i projektet till tillståndsmyndigheten. Förslaget kungörs inte om det uti-
från den plan som har fogats till förslaget är uppenbart att tillstånd inte kan beviljas för ett
projekt som motsvarar planen.

Om förslaget till deltagande i regleringen har gjorts vid ett annat tillfälle än i samband
med en tillståndsansökan, ska en ansökan om tillstånd för projektet göras inom ett år från
kungörelsetidens utgång, förutsatt att tillståndsmyndigheten inte har förlängt tiden på an-
sökan.

8 kap.

Tillgodogörande av vattenkraft

8 §

Inbjudan till deltagande

Initiativtagaren ska inbjuda andra som enligt 5 § har rätt att delta i byggandet av kraft-
verket denna möjlighet. Förslaget om saken ska lämnas in till tillståndsmyndigheten.

Till förslaget ska det fogas en projektplan, en redogörelse där det framgår vem som för-
fogar över den vattenkraft som ska tillgodogöras och en kostnadskalkyl för projektet med
uppgifter om vilken del av kostnaderna som är avsedd att finansieras av dem som deltar i
projektet. Närmare bestämmelser om innehållet i förslaget och de utredningar som ska fo-
gas till förslaget får utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §

Offentlig kungörelse om deltagande i byggande av vattenkraftverk

Tillståndsmyndigheten ska delge ett i 8 § avsett förslag genom offentlig kungörelse
med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Tillståndsmyndigheten ska uppmana dem
som har rätt att delta i projektet att senast den dag som anges i kungörelsen skriftligen an-
mäla sitt deltagande i projektet till tillståndsmyndigheten och att visa upp ett behövligt be-
vis på rätten att delta. Förslaget kungörs inte om det enligt den redogörelse som fogats till
det är uppenbart att tillstånd för projektet inte kan beviljas.
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Efter det att kungörelsen har publicerats ska initiativtagaren utan dröjsmål och bevisli-
gen skicka information om kungörelsen till övriga delägare i den vattenkraft som ska till-
godogöras, om delägarnas respektive andel utgör minst en hundradel av vattenkraften.

De delägare i vattenkraften som inte inom utsatt tid gör anmälan enligt 1 mom. går mis-
te om sin rätt att delta i projektet. Detsamma gäller de delägare som har anmält sitt delta-
gande inom utsatt tid men som inte inom 60 dagar efter en bevisligen mottagen uppmaning
har undertecknat bolagsavtalet med bifogad bolagsordning eller inte lägger fram en anhål-
lan enligt 7 § 3 mom.

11 kap.

Ansökningsförfarande

2 §

Anhängiggörande av ett ansökningsärende

Ett ärende inleds hos tillståndsmyndigheten genom en ansökan. Om den projektansva-
rige inte är en fysisk person, ska ansökan göras elektroniskt. Tillståndsmyndigheten kan
av särskilda skäl godkänna att ansökan lämnas in på papper. Den projektansvarige ska på
tillståndsmyndighetens begäran lämna in ansökningshandlingarna på papper, om det be-
hövs för behandlingen av ärendet.

10 §

Delgivning av och information om ansökan

Tillståndsmyndigheten ska delge ansökan genom offentlig kungörelse med iakttagande
av 62 a § i förvaltningslagen. Information om kungörelsen ska med iakttagande av 108 §
i kommunallagen publiceras i kommunerna inom projektets influensområde. Av kungö-
relsen ska det framgå vad som ska iakttas när anmärkningar görs och åsikter läggs fram.
Närmare bestämmelser om kungörelsens innehåll och offentliggörande utfärdas genom
förordning av statsrådet.

Kungörelsen och ansökningshandlingarna ska hållas tillgängliga i 30 dagar på till-
ståndsmyndighetens webbplats. Tillståndsmyndigheten kan dock med hänsyn till ärendets
art besluta att kungörelsen och ansökningshandlingarna ska hållas tillgängliga längre än
30 dagar, dock högst 45 dagar.

Information om att kungörelsen offentliggörs ska publiceras i åtminstone en tidning
med allmän spridning inom projektets influensområde, om inte ärendet är av ringa bety-
delse eller det annars är onödigt att publicera informationen i en tidning.

Om ansökan gäller ett projekt som genomförs i Finlands ekonomiska zon, ska informa-
tion om den kungörelse som avses i 1 mom. publiceras i enlighet med 108 § i kommunal-
lagen på webbplatserna för de kommuner vid vars område projektet genomförs.

I ansökningsärenden av mindre betydelse och i ansökningsärenden där delgivning en-
ligt 1 mom. eller 11 § inte behövs med hänsyn till ärendets art kan information om ansö-
kan lämnas på annat sätt. Om ärendet inte påverkar något annat än sökandens rätt eller för-
del, krävs ingen delgivning.

11 §

Särskild informering

Information om kungörelsen ska lämnas separat till de parter som saken särskilt berör.
Ett icke konstituerat delägarlag för en samfällighet kan trots vad som föreskrivs i 26 §

i lagen om samfälligheter delges en ansökan genom offentlig kungörelse i enlighet med
5



505/2019  
10 §. Om ärendet gäller delägarnas rättigheter i annan än ringa utsträckning, ska informa-
tion om offentliggörandet av kungörelsen publiceras i åtminstone en tidning med allmän
spridning inom verksamhetens influensområde.

22 §

Delgivning av och information om beslut

Tillståndsmyndigheten ska delge ett beslut om ett ansökningsärende genom offentlig
kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen.

Beslutet ska skickas till sökanden. En kopia av beslutet ska skickas till dem som har be-
gärt det, till tillsynsmyndigheterna och till de myndigheter som bevakar allmänna intres-
sen i ärendet. Information om meddelande av beslutet ska skickas elektroniskt under känd
adress till de parter som avses i 11 §, till de myndigheter som avses i 9 § och till dem som
framställt anmärkningar och åsikter i ärendet.

Information om kungörelsen ska med iakttagande av 108 § i kommunallagen publiceras
i kommunerna inom projektets influensområde. Information om att kungörelsen offentlig-
görs ska publiceras i åtminstone en tidning med allmän spridning inom projektets influ-
ensområde, om inte ärendet är av ringa betydelse eller det annars är onödigt att publicera
informationen.

14 kap.

Tillsyn och förvaltningstvång

13 §

Åtgärder med anledning av anmälan om slutförande

Den statliga tillsynsmyndigheten ska genom offentlig kungörelse med iakttagande av
62 a § i förvaltningslagen delge den anmälan om slutförande som lämnats in till den, om
projektet i fråga har betydande eller vittgående miljökonsekvenser. Information om kun-
görelsen ska med iakttagande av 108 § i kommunallagen publiceras i kommunerna inom
projektets influensområde. Information om att kungörelsen offentliggörs ska publiceras i
åtminstone en tidning med allmän spridning inom projektets influensområde, om inte
ärendet är av ringa betydelse eller det annars är onödigt att publicera informationen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

15 kap.

Sökande av ändring och verkställande av beslut

1 §

Sökande av ändring

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Omprövning av beslut om godkännande eller ändring av samordnad recipientkontroll

eller av kontrollplanen som tillsynsmyndigheten har meddelat enligt 3 kap. 11 § eller av
beslut om godkännande av en plan för fullgörande av fiskevårdsskyldighet och fastställan-
de av en plan för användning av fiskerihushållningsavgift som fiskerimyndigheten har
meddelat enligt 3 kap. 15 § samt omprövning av beslutet om den avgift som tas ut för
dessa beslut får med iakttagande av bestämmelserna i förvaltningslagen begäras hos till-
ståndsmyndigheten inom 30 dagar efter delfående av beslutet. Tillståndsmyndigheten ska
delge det beslut som meddelats med anledning av begäran om omprövning och informera
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om det med iakttagande av 11 kap. 22 §. Ändring i beslut med anledning av begäran om
omprövning får sökas med iakttagande av vad som föreskrivs i 1 mom.

3 §

Hörande med anledning av besvär

Vasa förvaltningsdomstol ska delge besvär som avses i 1 § 1 mom. genom offentlig
kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Information om kungörelsen
ska med iakttagande av 108 § i kommunallagen publiceras i kommunerna inom projektets
influensområde.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

5 §

Meddelande av beslut

Vasa förvaltningsdomstol ska delge sitt beslut i ett ansökningsärende genom offentlig
kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Information om kungörelsen
ska med iakttagande av 108 § i kommunallagen publiceras i kommunerna inom vattenhus-
hållningsprojektets influensområde.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

18 kap.

Särskilda bestämmelser

19 §

Informationstjänst för vattenhushållningsärenden

Tillståndsmyndigheten ska efter det att den föreskrivna tiden för sökande av ändring har
löpt ut på sin webbplats publicera sitt beslut i ett vattenhushållningsärende, om publice-
ring inte med beaktande av ärendets betydelse ska anses vara onödigt (informationstjänst
för vattenhushållningsärenden). I beslutet får namnet på den projektansvarige samt nam-
nen och fastighetsbeteckningarna på fastigheterna inom projektets influensområde offent-
liggöras.

Uppgifterna får offentliggöras om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna,
och de får offentliggöras trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet. Personuppgifter i beslutet ska raderas från webbplatsen efter
det att projektet har upphört.

I informationstjänsten för vattenhushållningsärenden får uppgifter sökas genom av-
gränsad sökning med den projektansvariges namn, projekttypen eller den aktuella kom-
munen eller tidpunkten för fattandet av beslutet som sökkriterium.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. Lagens 18 kap. 19 § träder dock i kraft

redan den 1 maj 2019.
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