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Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om vattenvårdsförvaltningen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Det föreslås att lagen om vattenvårdsförvaltningen ändras så att till den paragraf i lagen som innehåller definitioner fogas ett nytt
begrepp, delavrinningsområde. Begreppet
ska användas vid fastställande av vattenförvaltningsområden som överskrider riksgrän-

sen. Förslaget är ett tekniskt tillägg för att
avhjälpa den brist som Europeiska gemenskapernas kommission har påpekat.
Lagen föreslås träda i kraft så snart som
möjligt.

MOTIVERING
1

Nuläge

Europaparlamentets och rådets direktiv
2000/60/EG om upprättande av en ram för
gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens
område har i huvudsak genomförts genom
lagen
om
vattenvårdsförvaltningen
(1299/2004), nedan vattenvårdslagen, och de
statsrådsförordningar som har utfärdats med
stöd av lagen. I vattenvårdslagen ingår bestämmelser om behöriga myndigheter, vattenförvaltningsområden, vattnens status, förvaltningsplan och miljömål. Genom statsrådets förordning om vattenförvaltningsområden (1303/2004) kompletterades de lagbestämmelser som gäller vattenförvaltningsområden, samarbete, samordning och administrativa åtgärder inom internationella vattenförvaltningsområden för Finlands del.
Europeiska gemenskapernas kommission
har sänt en formell underrättelse om att införliva ramdirektivet om vattenpolitiken i Finlands lagstiftning. Kommissionen har bl.a.
påpekat att vissa definitioner inte har införlivats i den nationella lagstiftningen. Då den
formella underrättelsen framställdes höll man
i Finland ännu på att utarbeta förordningar
med närmare bestämmelser till lagen. I svaret
på den formella underrättelsen klarlades för
kommissionen att definitionerna redan har
294824

införlivats i den nationella lagstiftningen eller att de är onödiga i finländska förhållanden. Endast begreppet ”delavrinningsområde” ansågs kräva en definition. I sitt svar
konstaterade Finland att avsikten är att ändra
vattenvårdslagen så, att definitionen av delavrinningsområde tas in i lagen. Kommissionen har i början av september 2009 hört sig
för hur ärendet framskrider.
2

Föreslagna ändringar

Enligt vedertagen praxis i Finland kan med
ett avrinningsområde avses även en del av ett
avrinningsområde. Det är dock skäl att förtydliga lagstiftningen med en definition av
delavrinningsområde. Ändringen har betydelse när vattenvårdslagen tillämpas särskilt
på avrinningsområden som överskrider riksgränsen och där åtgärder som anges i vattenvårdslagen riktas på den nationella delen av
avrinningsområdet.
Avsikten är att till definitionerna i 2 § i vattenvårdslagen foga en ny 7 punkt, enligt vilken med delavrinningsområde avses ett område från vilket all ytvattenavrinning sker via
en sjö, bäck, å eller älv till en viss punkt i ett
vattendrag.
Med det nya begreppet preciseras huvudregeln i 3 § som gäller vad ett vattenförvalt-
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ningsområde består av. Enligt gällande 3 §
består ett vattenförvaltningsområde av ett eller flera avrinningsområden. Till paragrafen
fogas en preciserande mening: ”I avrinningsområden som överskrider riksgränsen hör till
ett vattenförvaltningsområde det delavrinningsområde som är beläget på finskt territorium”.

inte heller ekonomiska eller samhälleliga
konsekvenser.
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5

Propositionens konsekvenser

Propositionen är en lagteknisk precisering
som inte har några miljökonsekvenser och
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Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid miljöministeriet. Förhandlingar om
propositionen har förts med jord- och skogsbruksministeriet.
Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som
möjligt.
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Lagförslag

Lag
om ändring av 2 och 3 § i lagen om vattenvårdsförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 30 december 2004 om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004) 2 § 5 och
6 punkten och 3 §, samt
fogas till 2 § en ny 7 punkt som följer:
2§

3§

Definitioner

Vattenförvaltningsområde

I denna lag avses med
——————————————
5) grundvattenförekomst en avgränsad
förekomst av vatten i porös och
genomsläpplig mark- eller berggrund som
medger en betydande ström av grundvatten
eller uttag av betydande mängder
grundvatten,
6) avrinningsområde ett område från vilket
all ytvattenavrinning sker till havet via en
sjö, bäck, å, älv eller ett delta, samt med
7) delavrinningsområde ett område från
vilket all ytvattenavrinning sker via en sjö,
bäck, å eller älv till en viss punkt i ett vattendrag.

Ett vattenförvaltningsområde består att ett
eller flera avrinningsområden. En kustvattensträcka och en grundvattenförekomst hör till
det angränsande vattenförvaltningsområde
som är lämpligast. I avrinningsområden som
överskrider riksgränsen hör till ett vattenförvaltningsområde det delavrinningsområde
som är beläget på finskt territorium. Av avrinningsområden som sträcker sig in på en
annan stats territorium bildas ett internationellt vattenförvaltningsområde så som särskilt föreskrivs om detta.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .

—————
Helsingfors den 6 november 2009
Republikens President

TARJA HALONEN

Miljöminister Paula Lehtomäki
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Bilaga
Parallelltext

Lag
om ändring av 2 och 3 § i lagen om vattenvårdsförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 30 december 2004 om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004) 2 § 5 och
6 punkten och 3 §, samt
fogas till 2 § en ny 7 punkt som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
2§

2§

Definitioner

Definitioner

I denna lag avses med
1) ytvatten vatten på markytan, kustvatten
och territorialvatten,
2) grundvatten vatten som finns under
markytan i den mättande zonen och som står i
direkt kontakt med mark- eller berggrunden,
3) kustvatten ytvatten som finns innanför
den linje på vilken varje punkt befinner sig på
ett avstånd av en sjömil från närmaste punkt
på den baslinje från vilken bredden av territorialvattnen mäts och som på någon punkt
gränsar till en älv eller å,
4) ytvattenförekomst en avgränsad och betydande del av ytvattnen, såsom en sjö, ett
vattenmagasin, en bäck, å, älv eller kanal, en
del an en bäck, å, älv eller kanal eller en
kustvattensträcka,
5) grundvattenförekomst en avgränsad förekomst av vatten i porös och genomsläpplig
mark- eller berggrund som medger en betydande ström av grundvatten eller uttag av betydande mängder grundvatten, samt med
6) avrinningsområde ett område från vilket
all ytvattenavrinning sker till havet via en sjö,
bäck, å, älv, eller ett delta.

I denna lag avses med
1) ytvatten vatten på markytan, kustvatten
och territorialvatten,
2) grundvatten vatten som finns under
markytan i den mättande zonen och som står
i direkt kontakt med mark- eller berggrunden,
3) kustvatten ytvatten som finns innanför
den linje på vilken varje punkt befinner sig
på ett avstånd av en sjömil från närmaste
punkt på den baslinje från vilken bredden av
territorialvattnen mäts och som på någon
punkt gränsar till en älv eller å,
4) ytvattenförekomst en avgränsad och betydande del av ytvattnen, såsom en sjö, ett
vattenmagasin, en bäck, å, älv eller kanal, en
del an en bäck, å, älv eller kanal eller en
kustvattensträcka,
5) grundvattenförekomst en avgränsad
förekomst av vatten i porös och
genomsläpplig mark- eller berggrund som
medger en betydande ström av grundvatten
eller uttag av betydande mängder
grundvatten,
6) avrinningsområde ett område från vilket
all ytvattenavrinning sker till havet via en
sjö, bäck, å, älv eller ett delta, samt med
7) delavrinningsområde ett område från
vilket all ytvattenavrinning sker via en sjö,
bäck, å eller älv till en viss punkt i ett vattendrag.
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Gällande lydelse
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3§

3§

Vattenförvaltningsområde

Vattenförvaltningsområde

Ett vattenförvaltningsområde består av ett
eller flera avrinningsområden. En kustvattensträcka och en grundvattenförekomst hör till
det angränsande vattenförvaltningsområde
som är lämpligast. Av avrinningsområden
som sträcker sig in på en annan stats territorium bildas ett internationellt vattenförvaltningsområde så som särskilt föreskrivs om
detta.

Ett vattenförvaltningsområde består att ett
eller flera avrinningsområden. En kustvattensträcka och en grundvattenförekomst hör till
det angränsande vattenförvaltningsområde
som är lämpligast. I avrinningsområden som
överskrider riksgränsen hör till ett vattenförvaltningsområde det delavrinningsområde
som är beläget på finskt territorium. Av avrinningsområden som sträcker sig in på en
annan stats territorium bildas ett internationellt vattenförvaltningsområde så som särskilt föreskrivs om detta.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
———

