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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av miljöskyddslagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition förslås det att miljö-
skyddslagen ändras på det sätt som krävs en-
ligt artikel 32 i Europaparlamentets och rå-
dets direktiv om industriutsläpp. Ändringarna 
gäller en nationell övergångsplan för minsk-
ning av utsläpp från förbränningsanläggning-
ar och gasturbiner med en bränsleeffekt på 
minst 50 megawatt. Enligt propositionen ska 

statsrådet fortfarande få besluta om en 
gemensam skyldighet för verksamhetsut-
övarna att minska utsläppen till luft och om 
hur denna skyldighet i detalj ska gälla var 
och en av anläggningarna.  
 
 
Lagen avses träda i kraft i oktober 2012.

————— 
 
 
 

MOTIVERING

1  Nuläge och föres lagna ändringar  

Till miljöskyddslagen (86/2000) fogades 
genom lagändring 944/2002 en ny 110 a § 
om statsrådets beslut om miljöskyddskrav 
inom en viss bransch samt förhållandet mel-
lan beslutet och miljötillstånd och en ny 110 
b § om beredningen av statsrådets beslut. Ar-
tikel 4.6 i Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2001/80/EG om begränsning av ut-
släpp till luften av vissa föroreningar från 
stora förbränningsanläggningar, nedan LCP-
direktivet, genomfördes nationellt genom be-
stämmelserna. Bestämmelserna på lagnivå 
kompletteras i 12 och 13 § i statsrådets för-
ordning om begränsning av utsläpp av sva-
veldioxid och kväveoxider samt partikelut-
släpp från förbränningsanläggningar och gas-
turbiner med en bränsleeffekt på minst 50 
megawatt (1017/2002), nedan LCP-
förordningen. 

Enligt 110 a § i miljöskyddslagen kan 
statsrådet för genomförande av miljöskydds-
kraven i rådets direktiv 1999/13/EG om be-
gränsning av utsläpp av flyktiga organiska 
föreningar förorsakade av användning av or-
ganiska lösningsmedel i vissa verksamheter 
och anläggningar, nedan VOC-direktivet, 
samt LCP-direktivet besluta om en gemen-

sam skyldighet för vissa verksamhetsutövare 
att minska utsläppen och om hur denna skyl-
dighet i detalj ska gälla var och en av verk-
samhetsutövarna i en viss bransch samt om 
ändring av dessa skyldigheter vid behov.  

I 110 b § i miljöskyddslagen föreskrivs om 
beredningen av statsrådets beslut. I enlighet 
med 1 mom. har den som representerar verk-
samhetsutövarna eller har utsetts av dem ut-
arbetat och till miljöministeriet lämnat för-
slag till ett beslut och senare också förslag till 
ändring av det. I 2 mom. föreskrivs om in-
hämtande av behövliga utlåtanden och om 
hörande under beredningen av statsrådets be-
slut. I 3 mom. ingår ett bemyndigande att ge-
nom förordning föreskriva närmare om detal-
jerna i beredningen. 

I artikel 32 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, 
nedan direktivet om industriutsläpp, finns be-
stämmelser om en nationell övergångsplan 
för att minska utsläppen från förbränningsan-
läggningar och gasturbiner med en bränsleef-
fekt på minst 50 megawatt. Anläggningar 
som omfattas av den nationella övergångs-
planen får undantas från skyldigheten att i 
fråga om de föroreningar som omfattas av 
planen iaktta de utsläppsgränsvärden som av-
ses i artikel 30.2 i direktivet, dock så att de 
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under planperioden åtminstone ska iaktta ut-
släppsgränsvärdena enligt ett i slutet av 2015 
giltigt tillstånd. Planen kan genomföras mel-
lan den 1 januari 2016 och den 30 juni 2020 i 
de anläggningar som uppfyller villkoren i ar-
tikeln. I planen ska utsläppstaken per år för 
alla anläggningar som omfattas av planen 
fastställas utifrån bränsleeffekten, antalet 
drifttimmar per år och bränsleförbrukningen. 
Medlemsstaten ska överlämna planen till 
kommissionen för godkännande, och dessut-
om svara för uppföljningen av genomföran-
det av planen och för att uppgifter om den 
lämnas till kommissionen. 

110 a §. Statsrådets beslut om en nationell 
övergångsplan för att minska utsläppen från 
förbränningsanläggningar och gasturbiner 
med en bränsleeffekt på minst 50 megawatt. 
Avsikten är att hålla kvar möjligheten för 
statsrådet att i enlighet med artikel 32 i direk-
tivet om industriutsläpp besluta om den na-
tionella övergångsplan som avses i direktivet. 
Till denna del föreslås det att 110 a § 1 mom. 
ändras så att hänvisningen till det tidigare 
gällande LCP-direktivet ersätts med en hän-
visning till det nu gällande direktivet om in-
dustriutsläpp och hänvisningen till VOC-
direktivet stryks, eftersom den nationella 
övergångsplanen i och med ikraftträdandet 
av direktivet om industriutsläpp inte längre 
omfattar frågor som hör till tillämpningsom-
rådet för VOC-direktivet. I planen ska det för 
åren 2016–2020 anges utsläppstak för de an-
läggningar som omfattas av planen, så att ut-
släppen minskar linjärt från 2016 till 2019. 
För att målet för de totala utsläppsminsk-
ningarna ska nås ska det i beslutet för varje 
anläggning anges dess skyldighet att minska 
utsläppen eller fastställas åtgärder för att 
minska utsläppen, så att det säkerställs att de 
utsläppstak som fastställts för de totala ut-
släppen per år inte överskrids. 

Genom 2 mom. genomförs artikel 32.2 för-
sta stycket i direktivet om industriutsläpp. 
Enligt bestämmelsen undantas anläggningar 
som omfattas av planen genom statsrådets 
beslut under beslutets giltighetstid från skyl-
digheten att i fråga om de föroreningar som 
omfattas av beslutet iaktta de utsläppsgräns-
värden som avses i kapitel III i och i bilaga V 
till direktivet om industriutsläpp. Om statsrå-
det inte meddelar ett sådant beslut, baserar 

sig verksamhetsutövarnas skyldighet att 
minska utsläppen på de utsläppsgränsvärden 
som genom statsrådets förordning utfärdas 
för genomförande av kapitel III i och bilaga 
V till direktivet om industriutsläpp. Av be-
stämmelsen följer också att de anläggningar 
som avses i beslutet dock i fråga om de för-
oreningar som inte omfattas av planen ska 
iaktta gränsvärdena enligt direktivet från och 
med den 1 januari 2016. Syftet med bestäm-
melsen är att de anläggningar som avses i be-
slutet endast ska undantas från skyldigheten 
att under planperioden iaktta de gränsvärden 
som avses i artikel 30.2 i direktivet. Till öv-
riga delar ska de förpliktelser som föreskrivs 
genom miljöskyddslagen och genom förord-
ning av statsrådet för genomförande av be-
stämmelserna i kapitel III i och bilaga V till 
direktivet iakttas också i de anläggningar 
som avses i beslutet.  

När planperioden är slut, dvs. den 1 juli 
2020, ska varje förbränningsanläggning som 
omfattas av övergångsplanen iaktta de ut-
släppsgränsvärden som anges i miljötillstån-
det och som baserar sig på utsläppsnivåer en-
ligt bästa tillgängliga teknik (BAT) eller åt-
minstone utsläppsgränsvärdena enligt del 1 i 
bilaga V till direktivet om industriutsläpp. 
Avsikten med planen är att möjliggöra en 
viss flexibilitet för befintliga anläggningar så 
att anläggningarna stegvis, men på ett noga 
angivet sätt kan minska utsläppen från början 
av 2016 med syftet att de förpliktelser som 
ålagts dem ska uppfyllas senast från och med 
juli 2020. Flexibiliteten kan i praktiken t.ex. 
betyda att investeringar i behövliga rengö-
ringsanordningar kan spridas ut t.ex. så att en 
del av anläggningarna kan ta i bruk ny re-
ningsteknik först åren 2017 och 2018 i stället 
för år 2016, vilket annars krävs enligt direk-
tivet. Detta förutsätter dock att det mål att 
minska de totala utsläppen som fastställts i 
planen uppnås i enlighet med planen genom 
andra åtgärder.  

I 3 mom. föreslås bestämmelser om det hu-
vudsakliga innehållet i statsrådets beslut om 
den nationella övergångsplanen, dvs. om ut-
släppstaken per år för de anläggningar som 
omfattas av beslutet i fråga om de olika för-
oreningarna. I momentet föreslås också be-
stämmelser om den information som ska ingå 
i beslutet. Beslutet ska innehålla den infor-
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mation som avses i Europeiska kommissio-
nens genomförandebestämmelser (kommis-
sionens genomförandebeslut 10.2.2012, 
K(2012) 612, nedan kommissionens genom-
förandebeslut), som antagits med stöd av ar-
tikel 41 första stycket b i direktivet om indu-
striutsläpp. 

Det föreslås att 4 mom. ska innehålla ett 
bemyndigande att genom förordning av stats-
rådet utfärdas närmare bestämmelser om de 
föroreningar som beslutet ska omfatta, om 
den information som enligt kommissionens 
genomförandebeslut ska anges i beslutet, om 
de i artikel 32 i direktivet om industriutsläpp 
avsedda grunderna för fastställande av ut-
släppstak för de utsläpp som ska omfattas av 
planen och om beräkning av utsläppstaken. 
Bemyndigandet gäller de föroreningar som 
ska omfattas av planen och som anges i den 
senare delen av artikel 32.1 i direktivet, dvs. 
kväveoxider, svaveldioxid och partiklar (för 
gasturbiner endast kväveoxider). Avsikten är 
också att genom förordning av statsrådet pre-
cisera de egenskaper hos förbränningsan-
läggningarna som ska beaktas vid beräkning-
en av de utsläppstak som avses i 3 mom. 
samt de utsläppsgränsvärden som ska använ-
das vid beräkningen under planperioden för 
respektive år (artikel 32.3 första och andra 
stycket i direktivet). 

110 b §. Tillämpningsområdet för statsrå-
dets beslut. För genomförande av artikel 32 i 
direktivet om industriutsläpp föreslås det i 
110 b §, som ersätter gällande paragraf, be-
stämmelser om de anläggningar som i enlig-
het med direktivet kan omfattas av den na-
tionella övergångsplanen. Genom 1 mom. 
genomförs artikel 32.1 i direktivet, och dess-
utom föreslås en hänvisning till det i artikel 
28 avsedda tillämpningsområdet för kapitel 
III i direktivet. Enligt momentet kan sådana 
förbränningsanläggningar med en bränsleef-
fekt på minst 50 megawatt som hör till till-
lämpningsområdet för kapitel III i direktivet 
och som använder fasta, flytande eller gas-
formiga bränslen omfattas av den nationella 
övergångsplanen. De förbränningsanlägg-
ningar som inte omfattas av tillämpningsom-
rådet för kapitel III i direktivet räknas upp i 
artikel 28 andra stycket, och dessa kan inte 
heller omfattas av den reglering som gäller 
den nu föreslagna nationella övergångspla-

nen. Sådana är t.ex. samförbränningsanlägg-
ningar för avfall. 

I 2 mom. finns bestämmelser om en sam-
manräkningsregel, enligt vilken möjligheter-
na för vissa anläggningar som avses i 1 mom. 
att omfattas av den nationella övergångspla-
nen fastställs (artikel 1 i kommissionens ge-
nomförandebeslut). Regeln om sammanräk-
ning gäller en kombination av två eller flera 
separata pannor eller gasturbiner med en 
bränsleeffekt på minst 15 megawatt, från vil-
ka rökgaserna släpps ut genom en gemensam 
skorsten som innehåller en eller flera pipor. 
Kapaciteterna för de enheter som denna 
kombination utgör ska räknas samman för 
fastställande av bränsleeffekten för hela för-
bränningsanläggningen. Statsrådets beslut 
om den nationella övergångsplanen kan inte 
omfatta endast en del av en förbränningsan-
läggning som har en gemensam skorsten, 
utan alla delar som har en gemensam skor-
sten ska omfattas av beslutet, dvs. en sådan 
förbränningsanläggning som helhet.  

Rökgaserna från enheter av olika ålder kan 
ledas ut genom en gemensam skorsten, var-
vid någon del kan ha meddelats tillstånd att 
inleda verksamhet efter den 27 november 
2002 och enligt gällande lagstiftning skulle 
ha betraktats som en ny anläggning.  I över-
gångsplanen ska det dock anses att också om 
endast en del av en förbränningsanläggning 
som använder en gemensam skorsten har 
meddelats tillstånd att inleda verksamhet före 
den 27 november 2002, så kan bestämmel-
serna om övergångsplanen tillämpas på den 
gemensamma skorstenen för förbränningsan-
läggningens delar. I så fall måste alla de 
andra delar som använder den gemensamma 
skorstenen dock ha meddelats tillstånd och 
inlett sin verksamhet före den 31 december 
2010. I planen ska också separat anges de de-
lar av förbränningsanläggningen som utvid-
gats och som meddelats tillstånd efter den 27 
november 2002 och som tagits i drift före 
den 31 december 2010.   

I 3 mom. föreslås att de anläggningar räk-
nas upp som inte kan omfattas av beslutet, 
och genom momentet genomförs artikel 32.1 
andra stycket i direktivet om industriutsläpp. 
Enligt det kan beslutet inte omfatta anlägg-
ningar som tillämpar andra så kallade flexibi-
litetselement som direktivet om industriut-
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släpp ger möjlighet till, dvs. på vilka de av-
vikande utsläppsgränsvärden som avses i ar-
tikel 33 och 35 i direktivet kan tillämpas från 
och med den 1 januari 2016, samt anlägg-
ningar som med stöd av 9 § i den gällande 
LCP-förordningen har beviljats tillstånd att 
tillämpa avvikande utsläppsgränsvärden, dvs. 
de anläggningar som förbundit sig att driva 
anläggningen högst 20 000 timmar under 
åren 2008–2015. Dessutom kan beslutet inte 
omfatta vissa anläggningar i raffinaderier. 

Beslutet kan således inte omfatta förbrän-
ningsanläggningar som förbundit sig till det i 
artikel 33 i direktivet om industriutsläpp av-
sedda undantag för anläggningar med be-
gränsad livstid som baserar sig på en drifttid 
av högst 17 500 timmar under perioden från 
och med den 1 januari 2016 till och med den 
31 december 2023. Enligt artikel 33.1 a i di-
rektivet ska förbränningsanläggningen i en 
försäkran överlämnad senast den 1 januari 
2014 till tillståndsmyndigheten förbinda sig 
att iaktta undantaget. Om en anläggning som 
omfattas av statsrådets beslut om övergångs-
planen ändå beslutar att tillämpa undantaget 
för anläggningar med begränsad livstid, ska 
anläggningen strykas från planen, vilket i 
praktiken förutsätter att beslutet justeras un-
der år 2014.  Planen kan inte heller omfatta 
anläggningar som förbundit sig till det i arti-
kel 35 i direktivet om industriutsläpp avsedda 
undantag som gäller fjärrvärmeverk. 

Genom 4 mom. genomförs artikel 32.3 
tredje stycket i direktivet om industriutsläpp. 
Enligt bestämmelsen får den omständigheten 
att en anläggning som omfattas av planen tas 
ur drift eller inte längre omfattas av tillämp-
ningsområdet för kapitel III i direktivet inte 
leda till en ökning av de totala årliga utsläp-
pen från de övriga anläggningar som omfat-
tas av planen. 

110 c §. Utsläppsgränsvärden för en an-
läggning och beslutets förhållande till ett 
miljötillstånd. I den nya 110 c § föreslås till 
att börja med bestämmelser om de utsläpps-
gränsvärden som ska iakttas i de anläggning-
ar som avses i statsrådets beslut. Enligt 1 
mom. ska det i miljötillståndet för en anlägg-
ning som avses i beslutet när det gäller de 
föroreningar som omfattas av beslutet anges 
de utsläppsgränsvärden som ska iakttas under 
beslutets giltighetstid. Närmare bestämmelser 

om dessa utsläppsgränsvärden utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 

Enligt den andra meningen i momentet ska 
det i miljötillståndet för anläggningar som 
omfattas av beslutet fastställas om det är frå-
ga om en sådan förbränningsanläggning på 
vilken sammanräkningsregeln enligt 110 b § 
2 mom. tillämpas samt fastställas sådana 
eventuella ändringar av de tidigare gällande 
utsläppsgränsvärdena för anläggningen som 
beror på denna omständighet. Utsläppsgräns-
värdena för de enheter som hör till förbrän-
ningsanläggningen ska fastställas utifrån för-
bränningsanläggningens sammanräknade 
bränsleeffekt. 

I 2 mom. föreskrivs om sådana omständig-
heter som en justering av tillståndet för en 
anläggning som avses i beslutet kan gälla. 
Justeringen av tillstånd föreslås då endast 
gälla de omständigheter som nämns i 1 
mom., om det annars inte är fråga om väsent-
liga ändringar i en anläggning som avses i 
statsrådets beslut, varvid bestämmelserna om 
ansökan om tillstånd i 28 § 3 mom. i miljö-
skyddslagen också ska tillämpas.  

Eftersom de anläggningar som omfattas av 
planen genom statsrådets beslut under vissa 
förutsättningar undantas från skyldigheten att 
iaktta gränsvärdena i bilaga V till direktivet 
om industriutsläpp och de under beslutets gil-
tighetstid kan iaktta de utsläppsgränsvärden 
som avses i statsrådets förordning, är det med 
tanke på tillsynen över tillståndsvillkoren 
nödvändigt att justera tillståndsvillkoren i 
fråga om utsläppsgränsvärdena samt att i till-
ståndet konstatera att anläggningen omfattas 
av statsrådets beslut om den nationella över-
gångsplanen. I tillståndet kan samtidigt också 
fastställas de utsläppsgränsvärden enligt ka-
pitel III i och bilaga V till direktivet om in-
dustriutsläpp som anläggningen ska iaktta ef-
ter den 30 juni 2020. 

Eftersom planen endast kan omfatta en för-
bränningsanläggning på vilken regeln om 
sammanräkning enligt 110 b § 2 mom. till-
lämpas, ska miljötillståndet för anläggningar 
som avses i beslutet justeras i enlighet med 2 
mom. för fastställande av en sådan förbrän-
ningsanläggning och för fastställande av vil-
ka utsläppsgränsvärden som ska iakttas i de 
olika delarna av förbränningsanläggningen 
under planperioden. Närmare bestämmelser 
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om tidsfristen för inlämnande av ansökan om 
justering av tillståndvillkoren föreslås ingå i 
ikraftträdandebestämmelsen för 110 a–110 f 
§. En ansökan om justering av tillstånd ska i 
tillämpliga delar behandlas som en egentlig 
tillståndsansökan. 

I 3 mom. föreslås bestämmelser om pla-
nens förhållande till ett miljötillstånd. Om 
statsrådets beslut till någon del avviker från 
ett giltigt miljötillstånd för anläggningen, ska 
statsrådets beslut iakttas. Bestämmelsen mot-
svarar till denna del första meningen i gäl-
lande 110 a § 3 mom. och kan komma i fråga 
i en sådan osannolik situation där det i ett 
tillstånd och i statsrådets beslut skulle utfär-
das från varandra avvikande bestämmelser 
om samma sak, t.ex. i fråga om utsläppstak 
uttryckta i ton.  

Enligt andra meningen i det föreslagna 3 
mom. ska på anläggningar som omfattas av 
planen i övrigt tillämpas de bestämmelser om 
tillståndspliktiga verksamheter som finns i 
miljöskyddslagen, om inte något annat följer 
av bestämmelserna om den nationella över-
gångsplanen (110 a–110 f §) eller bestäm-
melser som utfärdats med stöd av dem. Be-
stämmelserna om den nationella övergångs-
planen är således också i övrigt specialbe-
stämmelser i förhållande till miljöskyddsla-
gens normala bestämmelser om tillstånds-
pliktig verksamhet, och till följd av detta ska 
bestämmelserna om tillståndspliktig verk-
samhet till övriga delar tillämpas på verk-
samheten. Bland annat ska miljöskyddsla-
gens bestämmelser (43 § 3 mom.) om beak-
tande av bästa tillgängliga teknik (BAT) i 
villkoren i ett miljötillstånd således iakttas 
normalt i fråga om andra tillståndsvillkor än 
de som gäller de utsläppsgränsvärden som 
avses i 1 mom. 

110 d §. Beredning och behandling av 
statsrådets beslut. I likhet med gällande 110 
b § i miljöskyddslagen innehåller också den 
föreslagna 110 d § bestämmelser om de för-
faranden som ska iakttas nationellt vid be-
redningen av statsrådets beslut. Det föreslås 
att den första meningen i 1 mom. till sitt in-
nehåll ska motsvara gällande 110 b § 1 
mom., så att en skriftlig ansökan som gäller 
en övergångsplan och som gjorts av verk-
samhetsutövarna eller av ett organ eller en 
aktör som representerar dem eller som utsetts 

av dem ska lämnas in till miljöministeriets 
registratorskontor senast den 31 oktober 
2012. Miljöministeriet ska utifrån ansökan 
bereda ärendet inför statsrådets beslutfattan-
de. Dessutom ska de som lämnat in ansökan 
enligt andra meningen i 1 mom. senast den 
30 juni 2014 lämna in detaljerade uppgifter 
till miljöministeriet om de åtgärder som be-
höver vidtas för genomförande av planen i 
respektive anläggning, för att det ska kunna 
bedömas att de utsläppstak som fastställts i 
beslutet inte överskrids under planens giltig-
hetstid. 

De åtgärder som behöver vidtas för genom-
förande av planen avser i detta sammanhang 
de tekniska åtgärder som ska vidtas i anlägg-
ningarna för att minska utsläppen och också 
den möjligheten att anläggningens drifttid 
begränsas under planperioden så att utsläpps-
taken iakttas och att det säkerställs att an-
läggningarna efter planperiodens slut iakttar 
utsläppsgränsvärdena i bilaga V till direktivet 
om industriutsläpp. I planen ska de åtgärder 
räknas upp som vidtas för att de anläggningar 
som omfattas av planen ska följa utsläpps-
gränsvärdena i del 1 i bilaga V till direktivet 
från och med den 1 juli 2020. Eftersom pla-
nen ska läggs fram för miljöministeriet före 
utgången av oktober och överlämnas till 
kommissionen senast den 1 januari 2013, 
kommer det antagligen inte att vara praktiskt 
möjligt att i samband med att planen läggs 
fram lämna in detaljerade uppgifter om de 
åtgärder som ska vidtas i respektive anlägg-
ning. Sökanden ska senast den 30 juni 2014 
lämna in detaljerade uppgifter till miljömini-
steriet om åtgärder för att minska utsläppen 
och om vilka åtgärder respektive anläggning 
som omfattas av planen ska vidta. Planen kan 
kompletteras i enlighet med detta. 

Bestämmelserna i det föreslagna 2 mom. 
motsvarar i sak gällande 110 b § 2 mom., 
dvs. där föreskrivs vem som ska höras i 
ärendet eller vem utlåtande ska begäras av. 
Under beredningen av statsrådets beslut ska 
de vars rätt eller fördel saken berör samt så-
dana registrerade föreningar eller stiftelser 
som avses i 92 § ges tillfälle att bli hörda. Ut-
låtande ska begäras av den kommun där 
verksamheten är placerad, av kommunerna 
inom det område som påverkas av verksam-
heten och av de berörda regionförvaltnings-
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verken och närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna. 

I 3 mom. föreslås bestämmelser om att mil-
jöministeriet ska överlämna planen till Euro-
peiska kommissionen för godkännande se-
nast den 1 januari 2013. Kommissionen ska i 
enlighet med artikel 32.5 andra stycket i di-
rektivet om industriutsläpp inom tolv måna-
der granska om planen kan godkännas, dvs. 
om den innehåller alla uppgifter som avses i 
kommissionens genomförandebestämmelser. 
Om kommissionen i enlighet med artikel 
32.5 tredje stycket i direktivet inte godkänner 
planen, ska statsrådets beslut ändras i enlig-
het med kraven och miljöministeriet över-
lämna den ändrade planen till kommissionen, 
som inom sex månader ska utvärdera om den 
ändrade planen uppfyller kraven i genomfö-
randebeslutet.  

Det föreslås att statsrådets beslut delges så 
som anges i förvaltningslagen (434/2003). 
Det är fråga om ett förvaltningsbeslut till vil-
ket en besvärsanvisning fogas och som i en-
lighet med 96 § 2 mom. (944/2002) i miljö-
skyddslagen får överklagas hos högsta för-
valtningsdomstolen så som anges i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996). 

110 e §. Uppgifter som ska lämnas om 
verksamheten vid en anläggning och uppfölj-
ning av att beslutet följs. I det nya 110 e § 1 
mom. föreslås bestämmelser om att en an-
läggning som avses i statsrådets beslut årli-
gen ska lämna tillsynsmyndigheterna, dvs. 
den kommunala miljövårdsmyndigheten och 
närings-, trafik- och miljöcentralen, de upp-
gifter om anläggningens verksamhet och ut-
släpp som avses i artikel 72.3 i direktivet om 
industriutsläpp. Sådana uppgifter är bland 
annat totala årliga utsläpp av svaveldioxid, 
kväveoxider och partiklar från förbrännings-
anläggningen samt antal drifttimmar för för-
bränningsanläggningen och total årlig energi-
tillförsel. 

I 2 mom. föreslås bestämmelser om att till-
synsmyndigheten för uppföljningen av ge-
nomförandet av planen omedelbart i enlighet 
med 81 § 1 mom. i miljöskyddslagen ska un-
derrättas om väsentliga ändringar i verksam-
heten vid de anläggningar som omfattas av 
den nationella övergångsplanen. Anmäl-
ningsplikten gäller ändringar som kan påver-

ka iakttagandet av de utsläppstak som anges i 
planen. 

I 3 mom. föreslås bestämmelser om be-
handling av uppgifter som gäller anläggning-
ar. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska 
registrera de uppgifter som avses i 1 mom. i 
det i 27 § avsedda datasystemet för miljö-
vårdsinformation. Finlands miljöcentral ska i 
sin tur årligen före utgången av november 
göra en sammanfattning av uppgifterna. När-
ings-, trafik- och miljöcentralen ska dessut-
om utan dröjsmål lämna de uppgifter till mil-
jöministeriet som den fått av verksamhetsut-
övarna i enlighet med 2 mom. och som gäller 
väsentliga ändringar i anläggningarnas verk-
samhet, särskilt för att det ska kunna bedö-
mas om det är skäl att ändra beslutet med an-
ledning av dessa uppgifter.  

I 4 mom. föreslås bestämmelser om upp-
följning av verkställandet av beslutet. Enligt 
artikel 6.2 i kommissionens genomförande-
beslut ska medlemsstaterna vidta nödvändiga 
åtgärder för att förhindra att det sker några 
utsläpp som överskrider utsläppstaken, om 
det finns risk för att dessa kommer att 
överskridas. Miljöministeriet ska utifrån Fin-
lands miljöcentrals årliga sammanfattning, 
som baserar sig på de uppgifter som verk-
samhetsutövarna lämnat i enlighet med 1 
mom., övervaka att de utsläppstak som anges 
i statsrådets beslut iakttas. Miljöministeriet 
ska årligen till Europeiska kommissionen 
rapportera de uppgifter som anges i artikel 
72.3 i direktivet om industriutsläpp för de an-
läggningar som omfattas av planen (artikel 
6.3 i kommissionens genomförandebeslut).  

Om miljöministeriet utifrån uppgifterna i 
sammanfattningen konstaterar att utsläppsta-
ken enligt statsrådets beslut överskridits eller 
riskerar att överskridas under den återstående 
planperioden, ska miljöministeriet begära en 
utredning i saken av den som lämnat in ansö-
kan om en nationell övergångsplan i enlighet 
med 110 d § 1 mom.  

110 f §. Ändring av statsrådets beslut. I 1 
mom. föreslås bestämmelser om en eventuell 
ändring av statsrådets beslut till följd av änd-
ringar i en anläggning eller annars för att 
uppgifterna i planen måste justeras. Enligt ar-
tikel 32.6 i direktivet om industriutsläpp ska 
medlemsstaterna informera kommissionen 
om alla senare ändringar av planen. En sådan 
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ändring som nämns i kommissionens genom-
förandebeslut är åtminstone den situation då 
en förbränningsanläggning i enlighet med en 
anmälan om det som ska göras senast den 1 
januari 2014 övergår till att tillämpa det un-
dantag för anläggningar med begränsad livs-
tid som avses i artikel 33 i direktivet. I så fall 
ska planen ändras redan innan planperioden 
inleds. Dessutom ska planen ändras om för-
bränningsanläggningens bränsleeffekt mins-
kar till mindre än 50 megawatt under planpe-
rioden, om förbränningsanläggningen efter 
den 31 december 2015 börjar omfattas av di-
rektivets kapitel IV som gäller avfallsför-
bränning eller om verksamheten vid en an-
läggning som omfattas av planen läggs ned. I 
så fall ska målet för utsläppsminskningen i 
planen ändras så att andelen utsläpp i enlig-
het med 110 b § 4 mom. för den anläggning 
som inte längre ska omfattas av planen 
stryks. 

Det kan vara nödvändigt att komplettera 
beslutet också i enlighet med de detaljerade 
åtgärdsplaner som ska lämnas in till miljömi-
nisteriet 2014 samt annars om det under be-
slutets giltighetstid sker förändringar i de an-
läggningar som avses i beslutet eller i de åt-
gärder som vidtas i anläggningarna för iakt-
tagande av beslutet. Statsrådets beslut kan 
genom beslut av miljöministeriet ändras på 
initiativ av myndigheter, såsom miljöministe-
riet eller tillsynsmyndigheten, eller på ansö-
kan av verksamhetsutövarna.  

I 2 mom. föreslås bestämmelser om änd-
ring av statsrådets beslut, om de mål för att 
minska utsläppen som anges i beslutet inte 
iakttas. Om miljöministeriet efter att det fått 
den utredning som avses i 110 e § 4 mom. 
konstaterar att utsläppstaken inte iakttas i en-
lighet med beslutet och saken inte kan rättas 
till inom rimlig tid så att genomförandet av 
planen inte äventyras, kan ministeriet göra en 
framställning till statsrådet om att statsrådets 
beslut ska ändras eller upphävas. Statsrådet 
kan med anledning av framställningen beslu-
ta att planen ändras till exempel så att någon 
eller några anläggningar stryks från beslutet 
eller att planen upphävs, varvid det också ska 
anges en tidsfrist inom vilken de anläggning-
ar som omfattats av beslutet ska iaktta de ut-
släppsgränsvärden som anges i kapitel III i 

och bilaga V till direktivet om industriut-
släpp.  

Enligt 3 mom. ska ett ärende som avses i 1 
och 2 mom. och gäller ändring eller upphä-
vande av statsrådets beslut i tillämpliga delar 
behandlas som en sådan i 110 d § avsedd an-
sökan som gäller statsrådets beslut, dvs. in-
nan ett beslut om upphävande av beslutet fat-
tas ska de som avses i 110 d § 2 mom. höras 
och ges tillfälle att lämna utlåtande. 
 
2  Proposi t ionens konsekvenser 

I likhet med de gällande 110 a och 110 b § 
i miljöskyddslagen möjliggör de föreslagna 
bestämmelserna om statsrådets beslut om en 
nationell övergångsplan ett förfarande inom 
den nationella lagstiftningen som följer di-
rektivet om industriutsläpp och gör genomfö-
randet flexiblare. Om statsrådet inte fattar 
något beslut, ska de bestämmelser om ut-
släppsgränsvärden som utfärdas för genom-
förande av kapitel III i och bilaga V till di-
rektivet om industriutsläpp tillämpas på an-
läggningarna från och med den 1 januari 
2016. De föreslagna bestämmelserna möjlig-
gör en viss flexibilitet i fråga om genomfö-
randet av de åtgärder som krävs i direktivet 
om industriutsläpp och ger verksamhetsut-
övarna 3–4 år tilläggstid att genomföra de 
investeringar som är nödvändiga för att kun-
na iaktta utsläppsgränsvärdena i bilaga V till 
direktivet om industriutsläpp. De anlägg-
ningar som avses i beslutet ska senast när 
planperioden är slut den 1 juli 2020 iaktta 
minst de utsläppsgränsvärden som avses i bi-
laga V till direktivet om industriutsläpp. 

Ekonomiska konsekvenser av förslaget 
uppkommer först efter det att beslutets gil-
tighetstid löpt ut, i synnerhet då utsläpps-
gränsvärdena enligt kapitel III i och bilaga V 
till direktivet om industriutsläpp ska iakttas 
och andra miljöskyddskrav uppfyllas. Enligt 
utredningar som verksamhetsutövarna låtit 
göra kommer införandet av utsläppsgräns-
värden enligt bilaga V till direktivet om in-
dustriutsläpp att medföra investeringskostna-
der på över en miljard euro för befintliga för-
bränningsanläggningar med en bränsleeffekt 
på över 50 megawatt, om inte sådana flexibla 
arrangemang som direktivet möjliggör införs. 
I utredningen ingick 137 förbränningsan-
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läggningar. Om flexibla arrangemang införs, 
t.ex. att en anläggning förbinder sig till en 
drifttid på högst 17 500 timmar under 8 år el-
ler till en drifttid på högst 1 500 timmar per 
år, minskar behovet av investeringar och 
kostnaderna med 0,5–0,6 miljarder euro. Så 
gott som all effektivisering när det gäller re-
ning av utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider 
och stoft från förbränningsanläggningar eller 
ny reningsteknik kräver investeringar för att 
utsläppsgränsvärdena ska kunna iakttas från 
och med ingången av 2016. Eftersom kost-
naderna huvudsakligen uppkommer av infö-
randet av de utsläppsgränsvärden som anges i 
direktivet, granskas de närmare i samband 
med förordningen. 

Genomförandet av den nationella över-
gångsplanen har inga betydande verkningar 
på luftkvaliteten. 

Justeringen av villkoren i miljötillstånden 
för de anläggningar som avses i statsrådets 
beslut om den nationella övergångsplanen 
medför behov att förnya tillstånden, men det 
i sig ökar inte tillståndsmyndighetens ar-
betsmängd, eftersom miljötillstånden för alla 
förbränningsanläggningar som omfattas av 
tillämpningsområdet för direktivet om indu-
striutsläpp måste justeras och överensstämma 
med de kommande bestämmelserna senast 
den 1 januari 2016. 
 
 
3  Beredningen av proposit ionen 

Lagförslaget har beretts vid miljöministeri-
et. Propositionen har behandlats i projekt-
gruppen för en revidering av miljöskyddsla-
gen. Gruppen bereder arbetet med att i den 
nationella lagstiftningen införliva de krav en-
ligt kapitel III i och bilaga V till direktivet 
om industriutsläpp som gäller stora förbrän-
ningsanläggningar.  

Följande myndigheter och sammanslut-
ningar har getts tillfälle att lämna sitt utlåtan-
de om utkastet till regeringsproposition: ju-
stitieministeriet, finansministeriet, jord- och 
skogsbruksministeriet, kommunikationsmini-
steriet, arbets- och näringsministeriet, social- 

och hälsovårdsministeriet, meteorologiska 
institutet, Institutet för hälsa och välfärd, Fin-
lands miljöcentral, Teknologiska forsknings-
centralen VTT, regionförvaltningsverken, 
närings-, trafik- och miljöcentralerna, Fin-
lands Kommunförbund rf, Finlands natur-
skyddsförbund rf, Natur och Miljö rf, Fin-
lands Näringsliv rf, Finsk Energiindustri rf, 
Skogsindustrin rf, Oljebranschens Central-
förbund rf, Allergia- ja Astmaliitto - Allergi- 
och Astmaförbundet ry samt Hengitysliitto 
ry. 

I utlåtandena betonades allmänt att de flex-
ibla arrangemang som direktivet ger möjlig-
het till är viktiga på grund av det invester-
ingsbehov som följer av de krav som ställs på 
stora förbränningsanläggningar i direktivet 
om industriutsläpp samt att det är skäl att 
genomföra de flexibla arrangemangen i sam-
band med att direktivet genomförs nationellt. 
I utlåtandena ansågs det också viktigt att 
sträva efter att göra förfarandena för justering 
av tillstånden lättare och enklare för att und-
vika anhopning av tillståndsärenden. 

 
 

4  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft i oktober 2012. 
Lagen föreslås träda i kraft i skyndsam 

ordning, eftersom den nationella övergångs-
planen i statsrådets beslut enligt artikel 32.5 
första stycket i direktivet om industriutsläpp 
ska överlämnas till Europeiska kommissio-
nen senast den 1 januari 2013. 

Eftersom statsrådets beslut om den natio-
nella övergångsplanen avses träda i kraft den 
1 januari 2016 och eftersom miljötillstånden 
för de anläggningar som avses i beslutet ska 
justeras i enlighet med de föreslagna 110 c § 
3 mom., ska verksamhetsutövarna vid de an-
läggningar som avses i beslutet lämna in an-
sökan om justering av miljötillstånden senast 
den 30 juni 2014.  
 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag: 
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 Lagförslag 

 
 
 
 

Lag 
om ändring av miljöskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i miljöskyddslagen (86/2000) 110 a och 110 b §, sådana de lyder, 110 a § i lagarna 

944/2002 och 252/2005 och 110 b § i lagarna 944/2002 och 1590/2009, samt 
fogas till lagen nya 110 c–110 f § som följer: 

 
 

110 a §  

Statsrådets beslut om en nationell över-
gångsplan för att minska utsläppen från för-
bränningsanläggningar och gasturbiner med 

en bränsleeffekt på minst 50 megawatt 

Statsrådet kan på ansökan av verksamhets-
utövare i enlighet med artikel 32 i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU 
om industriutsläpp, nedan direktivet om indu-
striutsläpp, besluta om en gemensam skyl-
dighet för verksamhetsutövarna att minska 
utsläppen till luften linjärt mellan den 1 janu-
ari 2016 och den 30 juni 2020 (statsrådets 
beslut). En förutsättning är att utsläppen un-
der åren 2019 och 2020 är lika stora som om 
man i dessa anläggningar iakttog utsläpps-
gränsvärdena enligt del 1 i bilaga V till direk-
tivet om industriutsläpp. I beslutet bestäms 
dessutom hur utsläppsminskningarna i detalj 
ska gälla var och en av anläggningarna.  

Genom statsrådets beslut befrias anlägg-
ningarna under beslutets giltighetstid från 
skyldigheten att i fråga om de föroreningar 
som omfattas av beslutet iaktta utsläpps-
gränsvärdena enligt kapitel III i och bilaga V 
till direktivet om industriutsläpp. En anlägg-
ning som avses i statsrådets beslut ska senast 
den 1 juli 2020 iaktta de tillståndsvillkor för 
begränsning av utsläpp som fastställts i ett 
miljötillstånd och som grundar sig på direkti-
vet om industriutsläpp eller åtminstone de ut-
släppsgränsvärden som anges i del 1 i bilaga 
V till direktivet om industriutsläpp. 

I statsrådets beslut fastställs för anlägg-
ningarna utsläppstak per år i fråga om var 
och en av de föroreningar som omfattas av 
beslutet. Beslutet ska innehålla den informa-
tion som avses i Europeiska kommissionens 
genomförandebestämmelser som antagits 
med stöd av artikel 41 första stycket b i di-
rektivet om industriutsläpp. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om de föroreningar 
som beslutet ska omfatta, om den informa-
tion som ska anges i beslutet samt om grun-
derna för fastställande av utsläppstak för de 
utsläpp som beslutet omfattar och om beräk-
ning av utsläppstaken. 
 
 

110 b §  

Tillämpningsområdet för statsrådets beslut 

Statsrådets beslut kan gälla sådana förbrän-
ningsanläggningar med en bränsleeffekt på 
minst 50 megawatt som avses i artikel 28 i 
direktivet om industriutsläpp och som före 
den 27 november 2002 har beviljats tillstånd 
att inleda verksamhet samt anläggningar vars 
miljötillståndsansökan har kungjorts före den 
dagen och vars verksamhet inletts senast den 
27 november 2003.  

Om rökgaserna från två eller flera pannor 
eller gasturbiner med en bränsleeffekt på 
minst 15 megawatt släpps ut genom en 
gemensam skorsten som innehåller en eller 
flera pipor, ska den kombination som dessa 
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enheter utgör betraktas som en enda förbrän-
ningsanläggning och deras bränsleeffekt räk-
nas samman när det bestäms vad som är en 
förbränningsanläggning enligt 1 mom. Stats-
rådets beslut kan endast gälla en sådan för-
bränningsanläggning som helhet.  

Statsrådets beslut kan inte gälla 
1) de anläggningar för vilka artikel 33 i di-

rektivet om industriutsläpp är tillämplig,  
2) de anläggningar för vilka artikel 35 i di-

rektivet om industriutsläpp är tillämplig, 
3) de anläggningar för vilka artikel 4.4 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/80/EG om begränsning av utsläpp till 
luften av vissa föroreningar från stora för-
bränningsanläggningar är tillämplig,  

4) de anläggningar i raffinaderier som för 
egen förbrukning använder gaser med lågt 
värmevärde från förgasning av raffinaderi-
restprodukter eller använder destillations- 
och omvandlingsrester från råoljeraffinering, 
separat eller tillsammans med andra bränsle-
typer. 

Om en anläggning som avses i beslutet ef-
ter den 1 januari 2016 tas ur drift eller inte 
längre omfattas av tillämpningsområdet för 
kapitel III i direktivet om industriutsläpp, får 
detta inte leda till en ökning av de totala årli-
ga utsläppen från de övriga anläggningar som 
omfattas av planen. 

 
 

110 c §  

Utsläppsgränsvärden för en anläggning och 
beslutets förhållande till ett miljötillstånd 

I miljötillståndet för en anläggning som av-
ses i statsrådets beslut ska i fråga om de för-
oreningar som omfattas av beslutet de ut-
släppsgränsvärden anges som ska iakttas un-
der beslutets giltighetstid. Om det är fråga 
om en sådan kombination av enheter som av-
ses i 110 b § 2 mom., ska detta fastställas i 
miljötillståndet för anläggningen, och ut-
släppsgränsvärden för en sådan förbrän-
ningsanläggning ska anges. 

Miljötillståndet för en anläggning som av-
ses i statsrådets beslut ska justeras. Justering-
en kan endast gälla de omständigheter som 
avses i 1 mom., om inte något annat följer av 

28 § 3 mom. Ärendet skall i tillämpliga delar 
behandlas som en tillståndsansökan. 

Om statsrådets beslut avviker från miljö-
tillståndet för anläggningen, ska statsrådets 
beslut iakttas. Om inte något annat följer av 
110 a–110 f § eller bestämmelser som utfär-
dats med stöd av dem, ska på anläggningar 
som avses i statsrådets beslut i övrigt tilläm-
pas de bestämmelser om tillståndspliktiga 
verksamheter som finns i denna lag.  

 
 

110 d §  

Beredning och behandling av statsrådets be-
slut  

Ansökan som gäller en övergångsplan kan 
göras av ett organ eller en aktör som företrä-
der eller har utsetts av verksamhetsutövarna. 
Ansökan ska lämnas in till miljöministeriet 
senast den 31 oktober 2012. Utöver ansökan 
ska detaljerade uppgifter lämnas senast den 
30 juni 2014 om de åtgärder som behöver 
vidtas för genomförande av planen i respek-
tive anläggning för att det ska kunna bedö-
mas att de utsläppstak som fastställts i beslu-
tet inte överskrids under beslutets giltighets-
tid och att anläggningarna från och med den 
1 juli 2020 iakttar utsläppsgränsvärdena en-
ligt bilaga V till direktivet om industriut-
släpp. 

Utöver vad som föreskrivs i 34 § i förvalt-
ningslagen ska under beredningen av statsrå-
dets beslut sådana registrerade föreningar 
och stiftelser som avses i 92 § ges tillfälle att 
bli hörda. Utlåtande ska begäras av den 
kommun där verksamheten är placerad, av 
kommunerna inom det område som påverkas 
av verksamheten och av de berörda region-
förvaltningsverken och närings-, trafik- och 
miljöcentralerna.  

Miljöministeriet ska överlämna statsrådets 
beslut till Europeiska kommissionen senast 
den 1 januari 2013. Om kommissionen i en-
lighet med artikel 32.5 tredje stycket i direk-
tivet om industriutsläpp inte godkänner pla-
nen, ska statsrådets beslut ändras och miljö-
ministeriet överlämna den ändrade planen till 
kommissionen.  
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110 e §  

Uppgifter som ska lämnas om verksamheten 
vid en anläggning och uppföljning av att be-

slutet följs 

Verksamhetsutövaren vid en anläggning 
som avses i statsrådets beslut ska årligen före 
utgången av februari till den kommunala mil-
jövårdsmyndigheten och till närings-, trafik- 
och miljöcentralen lämna de uppgifter om 
förbränningsanläggningens verksamhet och 
utsläpp som avses i artikel 72.3 i direktivet 
om industriutsläpp.  

Verksamhetsutövaren ska på det sätt som 
avses i 81 § 1 mom. omedelbart underrätta 
tillsynsmyndigheten om sådana väsentliga 
ändringar i anläggningens verksamhet som 
kan påverka iakttagandet av de utsläppstak 
som anges i beslutet.  

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska re-
gistrera de uppgifter som avses i 1 mom. i det 
i 27 § avsedda datasystemet för miljövårdsin-
formation. Finlands miljöcentral ska årligen 
före utgången av november göra en samman-
fattning av uppgifterna för miljöministeriet. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen ska dess-
utom utan dröjsmål underrätta miljöministe-
riet om sådana ändringar som avses i 2 mom. 

Miljöministeriet ska utifrån den samman-
fattning som avses i 3 mom. övervaka att de 
utsläppstak som anges i statsrådets beslut 
iakttas. Om miljöministeriet utifrån samman-
fattningen konstaterar att utsläppstaken 
överskrids eller riskerar att överskridas, ska 
miljöministeriet begära en utredning i saken 

av den som lämnat in den ansökan som gäller 
planen. 

 
110 f §  

Ändring av statsrådets beslut 

Miljöministeriet kan ändra statsrådets be-
slut på initiativ av miljöministeriet, en till-
synsmyndighet eller verksamhetsutövarna, 
om en anläggning som avses i beslutet tas ur 
drift, om anläggningen inte längre uppfyller 
villkoren i 110 b §, om anläggningens verk-
samhet ändras väsentligt eller om de uppgif-
ter som ingår i beslutet annars måste justeras. 

Miljöministeriet kan göra en framställning 
till statsrådet om att statsrådets beslut ska 
ändras eller upphävas, om ministeriet utifrån 
den utredning som avses i 110 e § 4 mom. 
konstaterar att utsläppstaken enligt beslutet 
inte iakttas.  Statsrådet kan med anledning av 
framställningen besluta att planen ändras el-
ler att beslutet om planen upphävs och ange 
en tidsfrist inom vilken de anläggningar som 
avses i beslutet ska iaktta de utsläppsgräns-
värden som anges i kapitel III i och bilaga V 
till direktivet om industriutsläpp.  

Vid behandlingen av ärenden som avses i 1 
och 2 mom. iakttas i tillämpliga delar vad 
som föreskrivs om ansökan enligt 110 d §. 

——— 
Denna lag träder i kraft den xx xxxx 20  . 
Verksamhetsutövarna ska till tillstånds-

myndigheten lämna in ansökningar om ju-
stering av tillståndsvillkoren enligt 110 c § 2 
mom. senast den 30 juni 2014.  

————— 
      

Helsingfors den 6 september 2012 

 
 

  Statsministerns ställföreträdare 

 
 

Finansminister JUTTA URPILAINEN 

 
 
 

Miljöminister Ville Niinistö
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Bilaga  
Parallelltext 

Lag 
om ändring av miljöskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i miljöskyddslagen (86/2000) 110 a och 110 b §, sådana de lyder, 110 a § i lagarna 

944/2002 och 252/2005 och 110 b § i lagarna 944/2002 och 1590/2009, samt 
fogas till lagen nya 110 c–110 f § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

110 a §  

Statsrådets beslut om miljöskyddskrav inom 
en viss bransch samt förhållandet mellan be-

slutet och miljötillstånd 

 
Statsrådet kan för genomförande av miljö-

skyddskraven i rådets direktiv 1999/13/EG 
om begränsning av utsläpp av flyktiga orga-
niska föreningar förorsakade av användning 
av organiska lösningsmedel i vissa verksam-
heter och anläggningar samt Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2001/80/EG om 
begränsning av utsläpp till luften av vissa 
föroreningar från stora förbränningsanlägg-
ningar besluta om en gemensam skyldighet 
för vissa verksamhetsutövare att minska ut-
släppen och om hur denna skyldighet i detalj 
skall gälla var och en av verksamhetsutövarna 
i en viss bransch samt om ändring av dessa 
skyldigheter vid behov. 

Om statsrådet inte har fattat ett sådant be-
slut som avses i 1 mom., grundar sig verk-
samhetsutövarnas skyldigheter att minska ut-
släppen på statsrådets förordning om genom-
förande av direktivet. 

Om statsrådets beslut avviker från ett miljö-
tillstånd som beviljats med stöd av denna lag, 
skall statsrådets beslut iakttas. Ett tillstånds-
villkor kan vara strängare än statsrådets be-
slut, om det är nödvändigt för att förutsätt-
ningarna för beviljande av tillstånd skall upp-
fyllas eller för tillgodoseende av miljökvali-
tetskrav i en förordning av statsrådet. 

Statsrådets beslut skall delges så som anges 
i förvaltningslagen. 

110 a §  

Statsrådets beslut om en nationell över-
gångsplan för att minska utsläppen från 

förbränningsanläggningar och gasturbiner 
med en bränsleeffekt på minst 50 megawatt 

Statsrådet kan på ansökan av verksamhets-
utövare i enlighet med artikel 32 i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU 
om industriutsläpp, nedan direktivet om in-
dustriutsläpp, besluta om en gemensam skyl-
dighet för verksamhetsutövarna att minska 
utsläppen till luften linjärt mellan den 1 ja-
nuari 2016 och den 30 juni 2020 (statsrådets 
beslut). En förutsättning är att utsläppen un-
der åren 2019 och 2020 är lika stora som om 
man i dessa anläggningar iakttog utsläpps-
gränsvärdena enligt del 1 i bilaga V till di-
rektivet om industriutsläpp. I beslutet be-
stäms dessutom hur utsläppsminskningarna i 
detalj ska gälla var och en av anläggningar-
na.  

Genom statsrådets beslut befrias anlägg-
ningarna under beslutets giltighetstid från 
skyldigheten att i fråga om de föroreningar 
som omfattas av beslutet iaktta utsläpps-
gränsvärdena enligt kapitel III i och bilaga V 
till direktivet om industriutsläpp. En anlägg-
ning som avses i statsrådets beslut ska senast 
den 1 juli 2020 iaktta de tillståndsvillkor för 
begränsning av utsläpp som fastställts i ett 
miljötillstånd och som grundar sig på direk-
tivet om industriutsläpp eller åtminstone de 
utsläppsgränsvärden som anges i del 1 i bi-
laga V till direktivet om industriutsläpp. 

I statsrådets beslut fastställs för anlägg-
ningarna utsläppstak per år i fråga om var 
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och en av de föroreningar som omfattas av 
beslutet. Beslutet ska innehålla den informa-
tion som avses i Europeiska kommissionens 
genomförandebestämmelser som antagits 
med stöd av artikel 41 första stycket b i di-
rektivet om industriutsläpp. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om de föroreningar 
som beslutet ska omfatta, om den information 
som ska anges i beslutet samt om grunderna 
för fastställande av utsläppstak för de ut-
släpp som beslutet omfattar och om beräk-
ning av utsläppstaken. 

 
110 b §  

Beredningen av statsrådets beslut 

Ett organ eller en instans som representerar 
verksamhetsutövarna kan ge ett förslag till ett 
sådant statsrådsbeslut som avses i 110 a § el-
ler till en ändring av ett sådant beslut. Det 
skriftliga förslaget skall lämnas in till miljö-
ministeriet. 

Under beredningen av statsrådsbeslutet ska 
de vilkas rätt eller fördel saken berör ges till-
fälle att bli hörda. Utlåtande ska begäras av 
den kommun där verksamheten är placerad 
och av kommunerna inom det område som 
påverkas av verksamheten, av vederbörande 
närings-, trafik- och miljöcentraler samt av 
andra som närmare anges genom förordning 
av statsrådet. Dessutom ska sådana registre-
rade föreningar eller stiftelser som avses i 92 
§ ges tillfälle att bli hörda under beredningen 
av beslutet.  

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
närmare om tidsfrister som skall tillämpas vid 
beredningen av det statsrådsbeslut som avses 
i 110 a §, om de uppgifter som skall framgå 
av beslutet och om tillsynen över verkställig-
heten av beslutet. 

110 b §  

Tillämpningsområdet för statsrådets beslut 

Statsrådets beslut kan gälla sådana för-
bränningsanläggningar med en bränsleeffekt 
på minst 50 megawatt som avses i artikel 28 i 
direktivet om industriutsläpp och som före 
den 27 november 2002 har beviljats tillstånd 
att inleda verksamhet samt anläggningar 
vars miljötillståndsansökan har kungjorts 
före den dagen och vars verksamhet inletts 
senast den 27 november 2003.  

Om rökgaserna från två eller flera pannor 
eller gasturbiner med en bränsleeffekt på 
minst 15 megawatt släpps ut genom en 
gemensam skorsten som innehåller en eller 
flera pipor, ska den kombination som dessa 
enheter utgör betraktas som en enda för-
bränningsanläggning och deras bränsleeffekt 
räknas samman när det bestäms vad som är 
en förbränningsanläggning enligt 1 mom. 
Statsrådets beslut kan endast gälla en sådan 
förbränningsanläggning som helhet.  

Statsrådets beslut kan inte gälla 
1) de anläggningar för vilka artikel 33 i di-

rektivet om industriutsläpp är tillämplig,  
2) de anläggningar för vilka artikel 35 i di-

rektivet om industriutsläpp är tillämplig, 
3) de anläggningar för vilka artikel 4.4 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/80/EG om begränsning av utsläpp till 
luften av vissa föroreningar från stora för-
bränningsanläggningar är tillämplig,  

4) de anläggningar i raffinaderier som för 
egen förbrukning använder gaser med lågt 
värmevärde från förgasning av raffinaderi-
restprodukter eller använder destillations- 
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och omvandlingsrester från råoljeraffinering, 
separat eller tillsammans med andra bräns-
letyper. 

Om en anläggning som avses i beslutet ef-
ter den 1 januari 2016 tas ur drift eller inte 
längre omfattas av tillämpningsområdet för 
kapitel III i direktivet om industriutsläpp, får 
detta inte leda till en ökning av de totala år-
liga utsläppen från de övriga anläggningar 
som omfattas av planen. 

 
 110 c §  

Utsläppsgränsvärden för en anläggning och 
beslutets förhållande till ett miljötillstånd 

I miljötillståndet för en anläggning som av-
ses i statsrådets beslut ska i fråga om de för-
oreningar som omfattas av beslutet de ut-
släppsgränsvärden anges som ska iakttas 
under beslutets giltighetstid. Om det är fråga 
om en sådan kombination av enheter som av-
ses i 110 b § 2 mom., ska detta fastställas i 
miljötillståndet för anläggningen, och ut-
släppsgränsvärden för en sådan förbrän-
ningsanläggning ska anges. 

Miljötillståndet för en anläggning som av-
ses i statsrådets beslut ska justeras. Juster-
ingen kan endast gälla de omständigheter 
som avses i 1 mom., om inte något annat föl-
jer av 28 § 3 mom. Ärendet skall i tillämpliga 
delar behandlas som en tillståndsansökan. 

Om statsrådets beslut avviker från miljö-
tillståndet för anläggningen, ska statsrådets 
beslut iakttas. Om inte något annat följer av 
110 a–110 f § eller bestämmelser som utfär-
dats med stöd av dem, ska på anläggningar 
som avses i statsrådets beslut i övrigt tilläm-
pas de bestämmelser om tillståndspliktiga 
verksamheter som finns i denna lag.  

 
 110 d §  

Beredning och behandling av statsrådets be-
slut  

Ansökan som gäller en övergångsplan kan 
göras av ett organ eller en aktör som före-
träder eller har utsetts av verksamhetsut-
övarna. Ansökan ska lämnas in till miljömi-
nisteriet senast den 31 oktober 2012. Utöver 
ansökan ska detaljerade uppgifter lämnas 
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senast den 30 juni 2014 om de åtgärder som 
behöver vidtas för genomförande av planen i 
respektive anläggning för att det ska kunna 
bedömas att de utsläppstak som fastställts i 
beslutet inte överskrids under beslutets gil-
tighetstid och att anläggningarna från och 
med den 1 juli 2020 iakttar utsläppsgräns-
värdena enligt bilaga V till direktivet om in-
dustriutsläpp. 

Utöver vad som föreskrivs i 34 § i förvalt-
ningslagen ska under beredningen av stats-
rådets beslut sådana registrerade föreningar 
och stiftelser som avses i 92 § ges tillfälle att 
bli hörda. Utlåtande ska begäras av den 
kommun där verksamheten är placerad, av 
kommunerna inom det område som påverkas 
av verksamheten och av de berörda region-
förvaltningsverken och närings-, trafik- och 
miljöcentralerna.  

Miljöministeriet ska överlämna statsrådets 
beslut till Europeiska kommissionen senast 
den 1 januari 2013. Om kommissionen i en-
lighet med artikel 32.5 tredje stycket i direk-
tivet om industriutsläpp inte godkänner pla-
nen, ska statsrådets beslut ändras och miljö-
ministeriet överlämna den ändrade planen 
till kommissionen.  

 
 110 e §  

Uppgifter som ska lämnas om verksamheten 
vid en anläggning och uppföljning av att be-

slutet följs 

Verksamhetsutövaren vid en anläggning 
som avses i statsrådets beslut ska årligen 
före utgången av februari till den kommunala 
miljövårdsmyndigheten och till närings-, tra-
fik- och miljöcentralen lämna de uppgifter 
om förbränningsanläggningens verksamhet 
och utsläpp som avses i artikel 72.3 i direkti-
vet om industriutsläpp.  

Verksamhetsutövaren ska på det sätt som 
avses i 81 § 1 mom. omedelbart underrätta 
tillsynsmyndigheten om sådana väsentliga 
ändringar i anläggningens verksamhet som 
kan påverka iakttagandet av de utsläppstak 
som anges i beslutet.  

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska re-
gistrera de uppgifter som avses i 1 mom. i det 
i 27 § avsedda datasystemet för miljövårdsin-
formation. Finlands miljöcentral ska årligen 
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före utgången av november göra en samman-
fattning av uppgifterna för miljöministeriet. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen ska 
dessutom utan dröjsmål underrätta miljömi-
nisteriet om sådana ändringar som avses i 2 
mom. 

Miljöministeriet ska utifrån den samman-
fattning som avses i 3 mom. övervaka att de 
utsläppstak som anges i statsrådets beslut 
iakttas. Om miljöministeriet utifrån samman-
fattningen konstaterar att utsläppstaken 
överskrids eller riskerar att överskridas, ska 
miljöministeriet begära en utredning i saken 
av den som lämnat in den ansökan som gäll-
er planen. 

 
 110 f §  

Ändring av statsrådets beslut 

Miljöministeriet kan ändra statsrådets be-
slut på initiativ av miljöministeriet, en till-
synsmyndighet eller verksamhetsutövarna, 
om en anläggning som avses i beslutet tas ur 
drift, om anläggningen inte längre uppfyller 
villkoren i 110 b §, om anläggningens verk-
samhet ändras väsentligt eller om de uppgif-
ter som ingår i beslutet annars måste juste-
ras. 

Miljöministeriet kan göra en framställning 
till statsrådet om att statsrådets beslut ska 
ändras eller upphävas, om ministeriet utifrån 
den utredning som avses i 110 e § 4 mom. 
konstaterar att utsläppstaken enligt beslutet 
inte iakttas.  Statsrådet kan med anledning av 
framställningen besluta att planen ändras el-
ler att beslutet om planen upphävs och ange 
en tidsfrist inom vilken de anläggningar som 
avses i beslutet ska iaktta de utsläppsgräns-
värden som anges i kapitel III i och bilaga V 
till direktivet om industriutsläpp.  

Vid behandlingen av ärenden som avses i 1 
och 2 mom. iakttas i tillämpliga delar vad 
som föreskrivs om ansökan enligt 110 d §. 

——— 
Denna lag träder i kraft den xx xxxx 20  . 
Verksamhetsutövarna ska till tillstånds-

myndigheten lämna in ansökningar om ju-
stering av tillståndsvillkoren enligt 110 c § 2 
mom. senast den 30 juni 2014.  
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