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Lag
om ändring av miljöskyddslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i miljöskyddslagen (527/2014) 147, 152, 170, 204 och 212 § samt 230 § 1 mom.
och
fogas till lagen en ny 221 a § som följer:
147 §
Tidsfrist för utarbetande av en luftvårdsplan och en handlingsplan på kort sikt och
förfarandet för utarbetande av planer
En luftvårdsplan ska göras upp inom 18 månader från utgången av det kalenderår under
vilket gränsvärdet har överskridits eller en risk för att det ska överskridas har konstaterats
första gången. Om det är uppenbart att gränsvärdet fortfarande överskrids eller riskerar att
överskridas omedelbart efter det att luftvårdsplanens giltighetstid har gått ut, ska en ny
luftvårdsplan utarbetas som träder i kraft genast när den föregående luftvårdsplanens giltighetstid går ut. När giltighetstiden för den föregående luftvårdsplanen har gått ut ska en
ny luftvårdsplan utan dröjsmål utarbetas när gränsvärdet överskrids eller på nytt riskerar
att överskridas.
En handlingsplan på kort sikt ska göras upp utan dröjsmål efter det att tröskelvärdet för
larm har överskridits eller en risk för att det ska överskridas har konstaterats.
När planerna utarbetas ska utlåtande om utkasten till planer begäras av den statliga tillsynsmyndigheten och av andra myndigheter vars ansvarsområde eller uppgifter planen anknyter till på ett väsentligt sätt. Alla andra ska i tillräckligt god tid ges tillfälle att bekanta
sig med utkastet till plan och framföra sina åsikter om det. Tillfälle ges genom att information om ärendet lämnas i en tidning med allmän spridning på orten och i det allmänna
datanätet. Minst 30 dagar ska reserveras för framförandet av åsikter.
Information om färdiga planer med tillhörande motivering samt om hur utlåtandena och
åsikterna har blivit beaktade ska lämnas på det sätt som föreskrivs i 3 mom. De färdiga
planerna ska sändas för kännedom till den statliga tillsynsmyndigheten och till miljöministeriet.
När planerna revideras ska bestämmelserna i 3 och 4 mom. om begäran om utlåtande
och framförande av åsikter iakttas.
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Kommunen ska årligen senast den 15 maj till den statliga tillsynsmyndigheten och till
miljöministeriet lämna upplysningar om de åtgärder enligt luftvårdsplanen som genomförts samt om en eventuell revidering av luftvårdsplanen eller av en handlingsplan på kort
sikt.
152 §
Hur bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning utarbetas
Bullerutredningen och handlingsplanen för bullerbekämpning utarbetas av Trafikverket i fråga om landsvägar och järnvägar, av flygplatsoperatören i fråga om en flygplats, av
trafikområdeshållaren i fråga om andra trafikområden och i fråga om befolkningskoncentrationer av den behöriga kommunen när det gäller andra platser än de ovannämnda. Trafikverket och flygplatsoperatören ska lämna sin bullerutredning och handlingsplan till den
behöriga kommunen, som ska beakta dem när bullerutredningen och handlingsplanen utarbetas för befolkningskoncentrationen.
När handlingsplanen för bullerbekämpning utarbetas ska utlåtande om utkastet till plan
begäras av kommunerna inom det område som påverkas, de statliga tillsynsmyndigheterna, Trafikverket och flygplatsoperatören och av andra som anges genom förordning av
statsrådet. Alla andra ska i tillräckligt god tid ges tillfälle att bekanta sig med utkastet till
plan och framföra sina åsikter om det. Tillfälle ges genom att information om ärendet lämnas i en tidning med allmän spridning på orten och i det allmänna datanätet. Minst 30 dagar ska reserveras för framförandet av åsikter.
Information om en färdig plan med tillhörande motivering samt om hur utlåtandena och
åsikterna har blivit beaktade ska lämnas på det sätt som föreskrivs i 2 mom.
Bullerutredningen och handlingsplanen för bullerbekämpning ska ses över åtminstone
vart femte år efter att de har utarbetats, varvid handlingsplanen och vid behov också bullerutredningen ska göras om. Handlingsplanen ska vid behov även i övrigt ses över, om
det i området uppkommer en ny faktor som väsentligen inverkar på bullersituationen. När
handlingsplanerna ses över ska bestämmelserna i 2 och 3 mom. om begäran om utlåtande
och framförande av åsikter iakttas.
Bestämmelser om den tidpunkt före vilken bullerutredningen och handlingsplanen senast ska göras utfärdas genom förordning av statsrådet.
170 §
Anmälan om inledande av tillståndspliktig verksamhet samt om ändringar i verksamheten
och om byte av verksamhetsutövare
Den som utövar tillståndspliktig verksamhet ska på förhand underrätta tillsynsmyndigheten om att verksamheten inleds, om tidpunkten för inledandet av verksamheten inte
framgår av tillståndsansökan eller tillståndsbeslutet, eller om tidpunkten är en annan än
vad som meddelats på förhand.
Den som utövar tillståndspliktig och registreringspliktig verksamhet ska utan dröjsmål
underrätta tillsynsmyndigheten om
1) långvariga avbrott i verksamheten,
2) avslutande av verksamheten,
3) andra med tanke på tillsynen väsentliga ändringar som gäller verksamheten och som
kan påverka föroreningen av miljön eller efterlevnaden av bestämmelserna eller tillståndet.
Om den som utövar tillståndspliktig eller registreringspliktig verksamhet byts ska den
nya verksamhetsutövaren underrätta tillsynsmyndigheten om detta.
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Anmälan om tillståndspliktig verksamhet ska göras till den statliga tillsynsmyndigheten, om miljötillståndet beviljas av den statliga miljötillståndsmyndigheten och i övriga
fall till den kommunala miljövårdsmyndigheten. Anmälan om registreringspliktig verksamhet ska göras till den kommunala miljövårdsmyndigheten, om det inte är fråga om sådan avfallsbehandling som avses i 32 § 2 mom., i vilket fall anmälan görs till den statliga
tillsynsmyndigheten.
204 §
Riksomfattande planer och program
Statsrådet godkänner de i Europeiska unionens rättsakter avsedda riksomfattande miljöskyddsplanerna och miljöskyddsprogrammen. Utlåtande om utkasten till planer och program ska begäras av de myndigheter vars ansvarsområde och uppgifter planen eller programmet anknyter till på ett väsentligt sätt. Alla andra ska i tillräckligt god tid ges tillfälle
att bekanta sig med utkasten till planer och program och framföra sina åsikter om dem.
Tillfälle ges genom att information om ärendet lämnas i en tidning med riksomfattande
spridning och i det allmänna datanätet. Minst 30 dagar ska reserveras för framförandet av
åsikter.
Information om en godkänd plan eller ett godkänt program med tillhörande motivering
samt om hur utlåtandena och åsikterna har blivit beaktade ska lämnas på det sätt som föreskrivs i 1 mom.
När planerna och programmen revideras ska bestämmelserna i 1 och 2 mom. om begäran om utlåtande och framförande av åsikter iakttas.
Bestämmelser om den riksomfattande avfallsplanen och regionala avfallsplaner finns i
avfallslagen.
212 §
Förfarandet för att beakta gränsöverskridande konsekvenser i vissa fall
Om verksamheten vid en direktivanläggning eller vid en deponi för utvinningsavfall
som medför risk för storolycka sannolikt medför betydande skadliga miljökonsekvenser i
en annan av Europeiska unionens medlemsstater ska den statliga miljötillståndsmyndigheten för kännedom sända miljötillståndsansökan för verksamheten i fråga med tillhörande uppgifter enligt bilaga IV till industriutsläppsdirektivet till denna stat samtidigt som information om tillståndsansökan lämnas och hörande sker enligt 5 kap. Samma informationsförfarande ska också iakttas på begäran av en medlemsstat där verksamheten i fråga
sannolikt medför betydande skadliga miljökonsekvenser. Miljöministeriet ska vid behov
förhandla med den behöriga myndigheten i den andra staten innan tillståndsärendet avgörs
i syfte att säkerställa att miljötillståndsansökan med tillhörande uppgifter enligt bilaga IV
till industriutsläppsdirektivet hålls tillgängliga för allmänheten i den andra staten en lämplig tid för framförande av eventuella anmärkningar.
Den statliga miljötillståndsmyndigheten ska när den avgör tillståndsärendet beakta de
anmärkningar som baserar sig på hörande enligt 1 mom.
Den statliga miljötillståndsmyndigheten ska underrätta den stat som hörts i enlighet
med 1 mom. om miljötillståndsbeslutet och skicka de uppgifter som avses i artikel 24.2 i
industriutsläppsdirektivet till staten i fråga.
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221 a §
Särskilda bestämmelser om nedmontering av fartyg
Vid behandlingen av ett tillståndsärende enligt denna lag som gäller en anläggning för
nedmontering av sådana fartyg som omfattas av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG ska miljöskyddskraven
enligt artikel 13 i den förordningen beaktas.
230 §
Skyldighet att ansöka om miljötillstånd
För verksamhet som utövas när denna lag träder i kraft och som är tillståndspliktig enligt denna lag men som inte var tillståndspliktig enligt den lag som upphävs, ska miljötillstånd sökas inom ett år från lagens ikraftträdande. För torvutvinning och därtill anknuten
dikning enligt tabell 2 punkt 7 underpunkt d i bilaga 1 ska tillstånd emellertid sökas senast
den 1 september 2020, om utvinningsområdet är högst tio hektar stort. Att tillståndsärendet är anhängigt hindrar inte att verksamheten fortsätter.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
————
Denna lag träder i kraft den 5 maj 2016. Bestämmelserna i 230 § 1 mom. om ansökan
om tillstånd för torvutvinning och därtill anknuten dikning tillämpas dock redan från och
med den 1 september 2015.
Helsingfors den 29 april 2016
Republikens President
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