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Lag
om ändring av markanvändnings- och bygglagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 199 §, sådan den lyder delvis

ändrad i lag 1589/2009, samt
fogas till lagen ett nytt 26 a kap. som följer:

26 a kap.

Miljökonsekvenser som överskrider statsgränserna

206 a §

Anmälnings- och samrådsskyldighet i fråga om planer som utarbetas för finskt territorium

Om genomförandet av en plan som utarbetas enligt denna lag sannolikt medför bety-
dande miljökonsekvenser inom territoriet för en annan medlemsstat i Europeiska unionen,
ska miljöministeriet eller en annan statlig myndighet som anges genom förordning av
statsrådet sörja för ett sådant anmälningsförfarande och ett sådant samråd om planens mil-
jökonsekvenser med den andra medlemsstaten som förutsätts i artikel 7 i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs mil-
jöpåverkan.

Om territoriet för en stat som är part i ett internationellt avtal som är förpliktande för
Finland sannolikt utsätts för betydande miljökonsekvenser enligt 1 mom. eller den stat
som de betydande miljökonsekvenserna gäller begär det, ska miljöministeriet på motsva-
rande sätt sköta anmälnings- och samrådsförfarandet med staten i fråga.

206 b §

Anmälnings- och samrådsförfarande i fråga om planer som utarbetas för finskt 
territorium

Om genomförandet av en plan som är under beredning sannolikt kan ha betydande kon-
sekvenser inom en annan stats territorium, ska den myndighet som svarar för planlägg-
ningen utan dröjsmål meddela miljöministeriet att frågan om planläggning har väckts. Till
meddelandet ska fogas det program för deltagande och bedömning som gäller planen samt
tillgängligt beredningsmaterial i anslutning till planen. 

Om miljöministeriet anser att genomförandet av planen har sådana betydande miljö-
konsekvenser som avses i 206 a § eller om en stat som utsätts för de betydande miljökon-
sekvenserna begär det, ska miljöministeriet underrätta den andra staten om bedömningen
av miljökonsekvenserna och sända den tillgängligt material för att den ska kunna bedöma
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de miljökonsekvenser som genomförandet av planen medför. Det material som sänds till
den andra staten ska när utarbetandet av planen framskrider kompletteras med en planbe-
skrivning efter det att den färdigställts. Miljöministeriet ska sända underrättelsen till den
andra staten också till utrikesministeriet för kännedom.

Det material som beskriver vilka miljökonsekvenser genomförandet av en plan har för
en annan stats territorium ska vid behov i tillräcklig utsträckning översättas till den mot-
tagande statens officiella språk. Den myndighet som ansvarar för utarbetandet av planen
står för översättningskostnaderna.

Om den stat som materialet sändes till inom 30 dagar från mottagandet av underrättel-
sen meddelar att den vill inleda samråd i frågan, ska den ansvariga myndigheten inleda
samråd om de betydande gränsöverskridande miljökonsekvenser som genomförandet av
den plan som utarbetas sannolikt medför. Vid samråden bestäms vilka arrangemang som
ska iakttas när myndigheterna och allmänheten i den stat som sannolikt påverkas av de be-
tydande miljökonsekvenserna ges tillfälle att framföra sin åsikt inom skälig tid.

När planen utarbetas ska resultaten av samråden mellan staterna beaktas.
Närmare bestämmelser om anmälnings- och samrådsförfarandet får utfärdas genom

förordning av statsrådet.

206 c §

Godkännande av en plan och information om godkännandet

Den myndighet som utarbetar en plan ska utan dröjsmål informera miljöministeriet om
att en plan som avses i 206 b § har godkänts. Den ansvariga myndigheten ska meddela att
planen har godkänts och lämna den stat med vilken samråd enligt 206 b § har skett de upp-
gifter och handlingar som förutsätts i artikel 9 i det direktiv som nämns i 206 a §.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 16 december 2016
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