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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det ändringar i 
markanvändnings- och bygglagen. 

Enligt propositionen ska byggande av ett 
vindkraftverk på ett som industri- eller 
hamnområde detaljplanerat och redan be-
byggt område inte betraktas som byggande 
med betydande konsekvenser. Därmed är det 
möjligt att bevilja undantag från planen för 
detta. Bygglov för byggande av vindkraft-
verk kan enligt förslaget beviljas på grundval 
av en generalplan som styr utbyggnad av 
vindkraft och som är godkänd men ännu inte 
har vunnit laga kraft. Bygglov ska kunna be-

viljas när besvärstiden gått ut i fråga om en 
sådan generalplan med rättsverkningar där 
det särskilt bestäms att planen eller en del av 
den får användas som grund för beviljande 
av bygglov. I bygglovet ska det anges att 
byggandet inte får inledas innan generalpla-
nen har trätt i kraft. Bygglovet anses ha för-
fallit, om generalplanen inte träder i kraft. 
Syftet med propositionen är att främja ut-
byggnaden av vindkraft. 

Lagen avses träda i kraft senast den 1 janu-
ari 2014.  

————— 
 
 



 RP 84/2013 rd  
  

 

2 

 
 

ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Inledning 

I den nationella energi- och klimatstrategin, 
som statsrådet godkände den 20 mars 2013, 
har produktionsmålet för den energi som 
produceras med vindkraft fastställts till cirka 
9 terawattimmar före 2025. Detta motsvarar 
en kapacitet på ca 3 750 megawatt. Energi- 
och klimatstrategins målsättning innebär en 
anmärkningsvärd ökning jämfört med Fin-
lands nuvarande vindkraftskapacitet som är 
ca 290 megawatt. Under den senaste tiden 
har många projekt för utbyggnad av vindkraft 
inletts. De byggprojekt för vindkraftverk som 
var under planering i början av 2013 skulle 
om de genomförs sammanlagt motsvara en 
effekt på 9 000 megawatt. 

I de riksomfattande målen för områdesan-
vändningen som statsrådet godkände den 30 
november 2000 och reviderade den 13 no-
vember 2008 har till viss del tagits ställning 
till planeringen av vindkraftsprojekt med de 
metoder som systemet för planering av mar-
kanvändningen erbjuder. Enligt gällande 
riksomfattande mål för områdesanvändning-
en ska det i landskapsplaneringen anges vilka 
områden som bäst lämpar sig för utnyttjandet 
av vindkraft och vindkraftverken i första 
hand koncentreras till enheter som omfattar 
flera kraftverk.  

År 2011 trädde lagen om stöd till produk-
tion av el från förnybara energikällor 
(1396/2010) i kraft. Genom den togs det så 
kallade tariffsystemet i bruk. Enligt den la-
gen får vindkraftverk som är kopplade till el-
systemet produktionsstöd i 12 år. Fram till 
utgången av 2015 betalas ett förhöjt stöd un-
der högst tre år.  
 
2  Nuläge 

2.1 Undantag från planen 

Enligt 171 § i markanvändnings- och bygg-
lagen (132/1999) kan kommunen av särskil-
da skäl bevilja undantag från bestämmelser, 
förbud och andra begränsningar som gäller 
byggande eller andra åtgärder och som har 

utfärdats i den lagen eller med stöd av den. 
Kommunen får emellertid inte bevilja undan-
tag när det är fråga om uppförande av en ny 
byggnad på ett strandområde där en plan en-
ligt 72 § 1 mom. inte är i kraft, om det inte är 
fråga om utbyggnad eller ersättande av ett 
befintligt bostadshus (1 punkten), avvikelser, 
om de inte är ringa, från den totala byggrätt 
som i detaljplanen anvisats för en tomt eller 
byggplats eller anvisande av byggrätt, om 
den inte är ringa, för ett område för vilket 
byggrätt inte har anvisats i detaljplanen (2 
punkten), avvikelse från en planbestämmelse 
som gäller skydd av en byggnad (3 punkten) 
eller avvikelse från ett byggförbud enligt 53 
§ 3 mom. som beror på att en detaljplan god-
känts (4 punkten). I de fall som avses ovan 
kan undantaget beviljas av närings-, trafik- 
och miljöcentralen.  

Enligt lagens 172 § 1 mom. får undantag 
inte medföra olägenheter med tanke på plan-
läggningen, genomförandet av planen eller 
annan reglering av områdesanvändningen, 
försvåra möjligheterna att uppnå målen för 
naturvården eller försvåra möjligheterna att 
uppnå målen för skyddet av den byggda mil-
jön. Enligt 172 § 2 mom. får undantag inte 
beviljas, om det leder till byggande med be-
tydande konsekvenser eller annars har avse-
värda skadliga miljökonsekvenser eller andra 
avsevärda och skadliga konsekvenser. Några 
särskilda skäl nämns inte i lagen, utan frågan 
om sådana finns övervägs från fall till fall 
och den förvaltnings- och rättspraxis som 
gäller de särskilda skälen styr tillämpningen 
av bestämmelsen. Ett särskilt skäl måste an-
knyta till områdesanvändningen. Till undan-
tagsförfarandet hör även att ett undantag kan 
beviljas, dvs. undantaget måste inte alltid 
godkännas trots att förutsättningarna enligt 
denna paragraf föreligger. Byggande av ett 
vindkraftverk av industriell storleksklass 
måste med tanke på verkningarna i princip 
alltid anses leda till byggande med betydande 
konsekvenser, varför gällande bestämmelser 
inte möjliggör att ett sådant byggs med un-
dantag som grund. 
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2.2 Byggande av vindkraftverk, plan-
läggning och bygglov 

På uppförande av vindkraftverk tillämpas i 
regel samma bestämmelser som på annat 
byggande. Förverkligandet av ett stort vind-
kraftverk ska i princip grunda sig på plan-
läggning i enlighet med markanvändnings- 
och bygglagen. I landskapsplanen anvisas de 
områden som bäst lämpar sig för vindkrafts-
produktion. Landskapsplanen ska tjäna till 
ledning i utarbetandet av en mera detaljerad 
plan. Genom generalplanen styrs i allmänna 
drag placeringen av vindkraftsutbyggnaden 
och samordningen av olika funktioner inom 
kommunen eller en del av kommunen. En 
generalplan med rättsverkningar kan under 
vissa förutsättningar utformas så att den även 
direkt styr utbyggnaden av vindkraft, varmed 
bygglov för vindkraftverk kan beviljas med 
den som grund. De särskilda bestämmelser 
om utbyggnad av vindkraft som gäller detta 
(lag 134/2011) trädde i kraft den 1 april 
2011. Behovet av att samordna utbyggnaden 
av vindkraft och övrig markanvändning kan 
förutsätta att även en detaljplan görs upp. 

I allmänhet förutsätter byggandet av ett 
vindkraftverk bygglov enligt 125 § i markan-
vändnings- och bygglagen. Bygglovet bevil-
jas av kommunens byggnadstillsynsmyndig-
het. Bygglov kan i regel beviljas först då den 
generalplan som eventuellt varit föremål för 
besvär vunnit laga kraft och trätt i kraft. 
Därmed behandlas besvär över den general-
plan som styr utbyggnaden av vindkraft och 
bygglovet efter varandra och den fördröjande 
effekt detta har på förverkligandet av ett 
vindkraftsprojekt kan vara avsevärd.  
 
3  Föreslagna ändringar 

Syftet med propositionen är att göra de be-
stämmelser som gäller utbyggnaden av vind-
kraft i lagstiftningen om markanvändning 
och bygglov tydligare. Genom lagändringen 
strävas även efter att göra de myndighetspro-
cesser som gäller planeringen av vindkrafts-
projekt och tillståndsfrågor mera smidig.  

Syftet med propositionen är att byggandet 
av ett vindkraftverk inte ska anses leda till 
byggande med betydande konsekvenser när 
vindkraftverket byggs på ett område som i 
detaljplanen anvisats för industrier eller som 

hamn och området redan är bebyggt.  I övrigt 
kvarstår de bestämmelser som gäller förut-
sättningar för undantag i 172 § som tidigare. 
En utbyggnad av vindkraft som grundar sig 
på undantag måste kunna samordnas med det 
byggande som åtminstone till största del re-
dan har förverkligats i enlighet med det hu-
vudsakliga användningsområdet i planen för 
området.  

Om det vid tillståndsförfarandet anses att 
ett vindkraftverk som byggs i cylinderform 
utgör våningsyta enligt 115 § i markanvänd-
nings- och bygglagen, ska rätten att bevilja 
undantag med avvikelse från bestämmelserna 
i 171 § 2 mom. 2 punkten och 3 mom. till-
komma kommunen. Våningsytan är dock inte 
en avgörande faktor vid bedömningen av 
vindkraftverkets konsekvenser utan det är 
övriga faktorer såsom t.ex. vindkraftverkets 
höjd samt inverkan på landskapet, buller och 
blinkeffekter. 

Vid undantagsförfarande ska bestämmel-
serna om hörande i 173 § i gällande lag iakt-
tas. Detta innebär att innan ärendet om un-
dantag avgörs ska grannarna och andra vars 
boende, arbete eller övriga förhållanden kan 
påverkas betydligt av projektet beredas till-
fälle att göra en skriftlig anmärkning. Gran-
narna och övriga ovan nämnda intressegrup-
per ska genom kommunens försorg och på 
sökandens bekostnad underrättas om ansö-
kan. När ett mera omfattande hörande av par-
ter behövs ska ansökan enligt 86 § 1 mom. i 
markanvändnings- och byggförordningen 
(895/1999) kungöras på kommunens anslags-
tavla och dessutom publiceras i åtminstone 
en av de dagstidningar som är allmänt sprid-
da på det område som påverkas av byggandet 
och de som saken gäller ges tillfälle att göra 
anmärkning. Även vid ett mera omfattande 
hörande är kretsen av parter som är berätti-
gade till ändringssökande i allmänhet dock 
mera begränsad än vid planläggning, där 
samtliga kommuninvånare kan lämna an-
märkning och anföra besvär. Innan ett ärende 
som gäller undantag avgörs ska vid behov ut-
låtande inhämtas av närings-, trafik- och mil-
jöcentralen, en annan statlig myndighet eller 
landskapsförbundet, om undantaget i avse-
värd mån gäller deras verksamhetsområde. 
Om undantaget inverkar avsevärt på grann-
kommunens markanvändning, ska utlåtande 
inhämtas även av grannkommunen. Utöver 
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detta ska utlåtande av närings-, trafik- och 
miljöcentralen alltid inhämtas när undantaget 
gäller ett område som berörs av särskilda 
riksomfattande mål för områdesanvändning-
en, ett med tanke på naturvården betydande 
område, ett med tanke på byggnadsskyddet 
betydande objekt eller område eller ett områ-
de som i landskapsplanen har reserverats som 
rekreations- eller skyddsområde.  

Syftet med propositionen är att i 77 a § av-
sedda bygglov för vindkraftverk på grundval 
av en generalplan som styr utbyggnaden av 
vindkraft ska kunna beviljas, trots att gene-
ralplanen ännu inte vunnit laga kraft. Detta 
förutsätter att det i bygglovet enligt 201 a § 1 
mom. anges att byggandet inte får inledas in-
nan generalplanen har trätt i kraft. Detta in-
nebär att besvär över planen och bygglovet 
kan behandlas samtidigt, varvid behandlings-
tiden i sin helhet blir kortare med tanke på 
det aktuella projektet.  
 
4  Proposit ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Avsikten med propositionen är att göra de 
bestämmelser som gäller byggande av vind-
kraftverk i lagstiftningen om markanvänd-
ning och byggande tydligare. Ändringen i 
lagstiftningen kan uppskattas medföra ökat 
intresse för att starta projekt för uppförande 
av enskilda vindkraftverk av industriell stor-
leksklass. Propositionen har i detta avseende 
en ökande effekt på investeringar i utbygg-
naden av vindkraft. I någon mån har proposi-
tionen en sänkande effekt på marknadspriset 
på el, trots att det ekonomiska stödet för 
vindkraften även medför kostnader.  

Det undantagsförfarande vid byggande av 
vindkraftverk som föreslås i propositionen 
minskar behovet av ändringar i detaljplaner-
na vid de situationer som tillämpningsområ-
det omfattar, varför propositionen har en 
sänkande effekt på planeringskostnaderna.  

Beviljande av bygglov på grundval av en 
generalplan som styr utbyggnad av vindkraft 
som inte vunnit laga kraft har en positiv ef-
fekt med tanke på investeringar i utbyggna-
den av vindkraft eftersom det förkortar den 
eventuella behandlingstiden hos besvärs-
myndigheten som fördröjer genomförandet 
av projektet.   

 
4.2 Konsekvenser för myndigheternas 

verksamhet 

Syftet med propositionen är att möjliggöra 
användning av undantagsförfarande i vind-
kraftsprojekt som gäller enskilda mindre 
vindkraftverk. Detta ökar å ena sidan arbets-
bördan för de myndigheter som behandlar 
undantagsärenden. Å andra sidan minskar 
behovet av att göra upp de detaljplaneänd-
ringar som utbyggnaden av vindkraft förut-
sätter, varför propositionen minskar arbetet 
för de myndigheter i kommunen som sköter 
planläggning samt arbetet för närings-, trafik- 
och miljöcentralerna som styr kommunernas 
planläggning. Behörigheten vid undantags-
förfarande i de fall som avses i propositionen 
ligger hos kommunerna, varför propositionen 
till denna del inverkar på behörighetsfördel-
ningen mellan olika myndigheter. 

Närings-, trafik- och miljöcentralerna över-
vakar även undantagsbeslutens laglighet och 
de har rätt att överklaga kommunernas un-
dantagsbeslut. I vissa fall ger närings-, trafik- 
och miljöcentralerna även utlåtande med an-
ledning av ansökan om undantag. Som helhet 
betraktat minskar dock det föreslagna undan-
tagsförfarandet myndigheternas arbetsbörda. 

Beviljande av bygglov på grundval av en 
generalplan som styr utbyggnaden av vind-
kraft och som inte vunnit laga kraft har ingen 
inverkan på myndigheternas arbetsmängd 
och det har heller ingen inverkan på behörig-
hetsfördelningen mellan myndigheter. 
 
4.3 Miljökonsekvenser 

Användningen av det undantagsförfarande 
som avses i propositionen vid projekt för 
byggande av vindkraftverk gör metodarsena-
len för förverkligande av vindkraft mera 
mångsidig och främjar för sin del att målen 
för den nationella energi- och klimatstrategin 
förverkligas. Förverkligandet av vindkrafts-
projekt främjar användningen av förnybara 
energikällor och att dessa fås ut på markna-
den. El som produceras genom vindkraft 
minskar användningen av fossila bränslen 
och gör energiproduktionsstrukturen mera 
mångsidig. 

Undantag får inte medföra avsevärda skad-
liga miljökonsekvenser eller andra skadliga 
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konsekvenser. I lagens övriga förutsättningar 
för undantag föreslås inga ändringar, varför 
undantag inte får medföra olägenheter med 
tanke på planläggningen, genomförandet av 
planen eller annan reglering av områdesan-
vändningen, försvåra möjligheterna att uppnå 
målen för naturvården och inte heller försvå-
ra möjligheterna att uppnå målen för skyddet 
av den byggda miljön. I ansökan om undan-
tag ska ingå en uppskattning över vindkraft-
verkets centrala verkningar. Ett vindkraft-
verks mest betydande miljöpåverkan har i 
allmänhet ansetts vara påverkan på landska-
pet, buller och påverkan på fågelbeståndet. 
Ett vindkraftverk som placeras i ett bebyggt 
område som detaljplanerats som industri- el-
ler hamnområde minskar i allmänhet påver-
kan med tanke på buller och landskap i och 
med det övriga byggandet och verksamheten 
i näromådet. 

Beviljande av bygglov på grundval av en 
generalplan som styr utbyggnad av vindkraft 
och som inte vunnit laga kraft kan inte anses 
medföra miljökonsekvenser. En miljökonse-
kvensbedömning har gjorts i samband med 
utarbetande av generalplanen på det sätt som 
markanvändnings- och bygglagen förutsätter 
och byggande får inte inledas innan general-
planen har trätt i kraft. 
 
 
 
 
 
 
 

5  Beredningen av proposit ionen  

Propositionen har beretts vid miljöministe-
riet. Miljöministeriet har begärt yttranden av 
bl.a. övriga ministerier, fyra förvaltnings-
domstolar, närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna, landskapsförbunden, Finlands Kom-
munförbund, åtta kommuner samt av organi-
sationer. Sammanlagt lämnades 46 yttranden 
in, dessutom lämnades ett yttrande in i form 
av medborgarrespons. Miljöministeriet har 
gjort en sammanställning och ett samman-
drag av yttrandena. 

I flera yttranden understöddes målet för ut-
byggnaden av vindkraft och förslaget ansågs 
vara ett steg i rätt riktning. I vissa yttranden 
motsatte man sig även förslaget. I flera ytt-
randen framfördes oro över att ett undantags-
förfarande som gäller en viss typ av projekt 
eller verksamhet primärt inte är i linje med 
grundprinciperna för den planering som sker 
utgående från markanvändnings- och bygg-
lagen och även förorsakar tolkningsproblem 
med tanke på tillämpningsområdet och behö-
righeten.  

Försvarsministeriet förutsatte att vindkraft-
verkens inverkan på radaranläggningar utreds 
i samband med undantagen. Bl.a. arbets- och 
näringsministeriet och de organisationer som 
representerar vindkraftsaktörer framförde att 
det med undantagsbeslut borde vara möjligt 
att samtidigt uppföra flera vindkraftverk.  

Utgående från yttrandena preciserades för-
slaget till proposition genom komplettering 
av motiveringarna och genom att formulera 
motiveringarna på ett tydligare sätt.  

 



 RP 84/2013 rd  
  

 

6 

 
 

DETALJMOTIVERING 

 
 
1  Lagförslag 

172 §. Förutsättningarna för undantag. 
Byggandet av ett vindkraftverk ska inte anses 
leda till byggande med betydande konse-
kvenser när det sker på ett redan bebyggt om-
råde som detaljplanerats för industrier eller 
som hamn. I sådana fall kan undantag bevil-
jas för uppförande av vindkraftverk om de 
övriga villkoren för undantag uppfylls. Det är 
alltså i allmänhet fråga om en sådan byggd 
miljö där inverkningarna på stadsbilden eller 
landskapet samt med tanke på bullret blir av-
sevärt mindre än i en obebyggd miljö. En 
förutsättning för undantag är enligt 172 § 1 
mom. att det inte medför olägenheter med 
tanke på planläggningen, genomförandet av 
planen eller annan reglering av områdesan-
vändningen, försvårar möjligheterna att upp-
nå målen för naturvården eller försvårar möj-
ligheterna att uppnå målen för skyddet av 
den byggda miljön. Byggande av ett enskilt 
vindkraftverk av industriell storleksklass kan 
komma i fråga med beaktande av behovet av 
samordning med den markanvändning som 
förverkligats i enlighet med det huvudsakliga 
användningsområdet i områdets detaljplan. 
Enligt 172 § 2 mom. får undantag inte bevil-
jas, om det har avsevärda skadliga miljökon-
sekvenser eller andra avsevärda och skadliga 
konsekvenser. Detaljplanen kan möjliggöra 
att området bebyggs på flera olika sätt. Först 
med redan befintlig bebyggelse som grund är 
det möjligt att bedöma förenligheten och om-
rådet ska åtminstone till största del vara be-
byggt.  

Om det vid tillståndsförfarandet anses att 
vindkraftverket som byggs i cylinderform ut-
gör våningsyta i enlighet med bestämmelser-
na i 115 § och det är fråga om avvikelser som 
inte är ringa från den totala byggrätt som i 
detaljplanen anvisats för en tomt eller bygg-
plats eller om undantaget möjliggör anvisan-
de av byggrätt som inte är ringa för ett områ-
de för vilket byggrätt inte har anvisats i de-
taljplanen, ska 171 § 2 mom. 2 punkten eller 
3 mom. inte tillämpas när undantag beviljas. 

I sådana fall kan undantag i stället för när-
ings-, trafik- och miljöcentralen beviljas av 
kommunen. Kommunen kan inte bevilja un-
dantag i de fall som avses i 171 § 2 mom. 3 
och 4 punkterna, dvs. avvikelse från en plan-
bestämmelse som gäller skydd av en bygg-
nad eller avvikelse från ett byggförbud som 
avses i 53 § 3 mom. som beror på att en de-
taljplan godkänts, utan undantaget kan bevil-
jas av närings-, trafik- och miljöcentralen. 
Eftersom undantaget gäller ett detaljplanerat 
område kan inte det i 171 § 2 mom. 1 punk-
ten avsedda undantaget för strandområden 
där en plan enligt 72 § 1 mom. inte är i kraft 
bli aktuellt. 

Vid undantagsförfarande iakttas bestäm-
melserna om hörande och begäran om utlå-
tanden i 173 §. I fråga om ett vindkraftverk 
av industriell storleksklass kan det bli aktu-
ellt med ett  mera omfattande  hörande av 
parterna.Vid undantagsbeslut och meddelan-
de om  det iakttas bestämmelserna i 174 §. 
Undantagsbeslut  ska motiveras i  enlighet 
med bestämmelserna i förvaltningslagen 
(434/2003). Beslutet kan innehålla de be-
stämmelser och villkor som behövs. Det om-
råde för vilket undantag söks kan vara en del 
av ett större industri- eller hamnområde med 
flera markägare, innehavare av andra rättig-
heter eller verksamhetsutövare. Detta kan ha 
stor betydelse när förutsättningarna för un-
dantaget prövas med tanke på tryggandet av 
förverkligandet av detaljplanens huvudsakli-
ga användningsområde. Vid prövning av för-
utsättningarna för undantaget när det gäller 
en bebyggd miljö kan uppnåendet av målen 
att för att skydda denna ställa särskilda krav 
på samordningen av verksamheterna som be-
ror på det aktuella området självt eller dess 
närmiljö. Enligt 85 § 2 mom. i markanvänd-
nings- och byggförordningen ska i ansökan 
ges en bedömning av de centrala verkningar-
na av det projekt som gäller undantaget samt 
motiveringarna till ansökan. Från fall till fall, 
t.ex. på grund av samordning av de krav som 
området och dess miljö ställer, kan ansökan 
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förutsätta detaljerade utredningar över verk-
ningarna.   

Prövning av förutsättningar för undantag 
enligt 172 § är rättslig prövning. När förut-
sättningarna konstateras kan undantag bevil-
jas av särskilda skäl, dvs. undantag måste 
inte alltid beviljas och till denna del är det 
fråga om ändamålsenlighetsprövning.  

201 a §. Behandling av bygglov på grund-
val av plan som inte vunnit laga kraft. Det i 
77 a § avsedda bygglovet för vindkraftverk 
på grundval av en generalplan som styr ut-
byggnaden av vindkraft kan beviljas trots att 
generalplanen ännu inte vunnit laga kraft. 
Detta förutsätter att det i bygglovet i enlighet 
med 201 a § 1 mom. anges att byggandet inte 
får inledas innan generalplanen har trätt i 
kraft. Detta gör tillståndsförfarandena för 
vindkraftsutbyggnad klarare och harmonise-
rar dem med vad i samma paragraf bestäms 
om behandlingen av bygglov på grundval av 
detaljplan som inte vunnit laga kraft. Enligt 
89 § i markanvändnings- och byggförord-
ningen kan bygglov beviljas även på grund-
val av ett undantagsbeslut som inte vunnit 
laga kraft. Även då ska det föreskrivas att 
byggandet inte får inledas innan undantags-
beslutet vunnit laga kraft. Möjligheten att 
bevilja bygglov innebär att handläggningen 
av besvär som gäller plan och bygglov kan 
behandlas samtidigt, varvid behandlingstiden 
i sin helhet för det aktuella projektet blir kor-
tare. Om generalplanen delvis upphävs till 
följd av besvär förblir bygglovet i kraft om 
det gäller den del av planen som träder i 
kraft.  
 
2  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft senast den 1 ja-
nuari 2014. 

 
3  Lagst i f tningsordning  

Enligt propositionen ska byggande av ett 
vindkraftverk inte betraktas som byggande 
med betydande konsekvenser när det sker på 
ett område som i detaljplanen anvisats för in-
dustrier eller som hamn och området redan är 
bebyggt. I sådana fall kan undantag beviljas 
för uppförande av ett vindkraftverk. För att 
undantag ska kunna beviljas ska de övriga 
förutsättningarna enligt 172 § 1 mom. i mar-
kanvändnings- och bygglagen uppfyllas. Vid 
undantagsförfarandet iakttas bestämmelserna 
i 173 § om hörande av parter. Med hjälp av 
förutsättningarna för undantag och hörandet 
av parter i enlighet med lagen försäkrar man 
sig om att bl.a. markägarnas ställning samt 
bevarandet av miljövärden beaktas på ett till-
räckligt sätt i ett sådant undantag som avses i 
propositionen. Till undantagsbeslut hänför 
sig även möjligheten att söka ändring.  

Enligt propositionen kan bygglov för upp-
förande av vindkraftverk på grundval av en 
generalplan som styr utbyggnaden av vind-
kraft beviljas trots att generalplanen ännu 
inte vunnit laga kraft. En förutsättning är att 
det i bygglovet i enlighet med 201 a § 1 
mom. anges att byggandet av vindkraftverket 
inte får inledas innan generalplanen har trätt i 
kraft. Propositionen begränsar inte rätten att 
söka ändring.  

Med stöd av vad som anförts ovan anses att 
de bestämmelser som ingår i propositionen 
kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

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

Lag 

om ändring av markanvändnings- och bygglagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) rubriken för 201 a §, sådan den lyder 

i lag 1441/2006, samt 
fogas till 172 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1129/2008, ett nytt 3 mom., varvid det 

nuvarande 3 mom. blir 4 mom., och till 201 a § ett nytt 2 mom. som följer: 
 
 
 

172 § 

Förutsättningarna för undantag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som byggande med betydande konsekven-

ser betraktas inte byggande av vindkraftverk 
på ett område som i detaljplanen angivits 
som industri- eller hamnområde och som re-
dan är bebyggt. När undantag beviljas i såda-
na fall tillämpas inte 171 § 2 mom. 2 punkten 
eller 3 mom.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

 
201 a § 

Behandling av bygglov på grundval av plan 
som inte vunnit laga kraft 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som bestäms i 1 mom. om  beviljande 

av  bygglov  på grundval av en detaljplan  
tillämpas också på beviljande av i 77 a § av-
sedda bygglov för uppförande av vindkraft-
verk på grundval av en generalplan. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den    20  . 
 

————— 
 
 
 

Helsingfors den 21 augusti 2013 

 
 

Statsministerns ställföreträdare, finansminister  

JUTTA URPILAINEN 

 
 

Bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

Lag 

om ändring av markanvändnings- och bygglagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) rubriken för 201 a §, sådan den lyder 

i lag 1441/2006, samt 
fogas till 172 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1129/2008, ett nytt 3 mom., varvid det 

nuvarande 3 mom. blir 4 mom., och till 201 a § ett nytt 2 mom. som följer: 
 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

 
172 § 

Förutsättningarna för undantag 

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

201 a § 

Behandling av bygglov på grundval av  
detaljplan som inte vunnit laga kraft 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
172 § 

Förutsättningarna för undantag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som byggande med betydande konsekven-

ser betraktas inte byggande av vindkraftverk 
på ett område som i detaljplanen angivits 
som industri- eller hamnområde och som re-
dan är bebyggt. När undantag beviljas i så-
dana fall tillämpas inte 171 § 2 mom. 2 punk-
ten eller 3 mom.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

201 a § 

Behandling av bygglov på grundval av plan 
som inte vunnit laga kraft 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som  bestäms i 1 mom. om  beviljande 

av bygglov  på grundval av en detaljplan  
tillämpas också på beviljande av i 77 a § av-
sedda bygglov för uppförande av vindkraft-
verk på grundval av en generalplan. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den    20  . 
——— 
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