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om ändring av vattenlagen
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I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i vattenlagen (587/2011) 5 kap. 4 § 1 mom. 2 punkten,
ändras 3 kap. 6 § 2 mom. och 21 §, 7 kap. 2 § 3 mom., 11 kap. 21 § 3 mom. och 18 kap. 4 §

1 mom. samt
fogas till 18 kap. en ny 3 a § som följer:

3 kap.

Tillståndspliktiga
vattenhushållningsprojekt

6 §

Bedömning av allmän nytta eller förlust

— — — — — — — — — — — — —
Vid bedömningen ska hänsyn tas till de

omständigheter som berör vattenstatusen och
vattenanvändningen inom projektets influ-
ensområde enligt den förvaltningsplan och
den havsförvaltningsplan som avses i lagen
om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen.
Vid bedömningen ska dessutom hänsyn tas
till vad som i den riskhanteringsplan som
avses i lagen om hantering av översväm-
ningsrisker (620/2010) har angetts om över-
svämningsriskerna och målen för hanteringen
av översvämningsriskerna inom projektets in-
fluensområde samt om de åtgärder som syftar
till att uppnå målen.

21 §

Annan översyn av tillståndsvillkoren och
meddelande av nya villkor

Tillståndsmyndigheten kan på ansökan se
över tillståndsvillkoren och meddela nya vill-
kor, om

1) genomförandet av projektet i enlighet
med tillståndsvillkoren har skadliga verk-
ningar som inte har förutsetts när tillstånds-
villkoren meddelades och som inte annars
kan minskas i tillräcklig utsträckning,

2) genomförandet av projektet i enlighet
med tillståndsvillkoren till följd av ändrade
förhållanden har skadliga verkningar som
inte annars kan minskas i tillräcklig utsträck-
ning,

3) det krävs av säkerhetsskäl, eller
4) översvämning eller torka kan orsaka

allmän fara för människors liv, säkerhet eller
hälsa, stor skada för allmänna intressen eller
stor och omfattande skada för enskilda intres-
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sen, och dessa verkningar inte annars kan
minskas i tillräcklig utsträckning.

Om inte något annat bestäms i tillståndsbe-
slutet, ska en ansökan om att tillståndsvillko-
ren ska ses över eller nya villkor meddelas
med stöd av 1 mom. 1 punkten göras inom
tio år från det att en anmälan om slutförande
enligt 18 § har gjorts.

Översynen av tillståndsvillkoren eller med-
delandet av nya villkor med stöd av 1 mom.
2—4 punkten får inte i någon nämnvärd ut-
sträckning minska nyttan av projektet. Sö-
kanden ska med iakttagande i tillämpliga de-
lar av 13 kap. åläggas att ersätta annan än
ringa förlust av förmån som översynen eller
de nya villkoren medför. Om tillståndsvillko-
ren ses över eller nya villkor meddelas med
stöd av 1 mom. 4 punkten, ska på ersättning
för förlust av förmån som detta medför dess-
utom tillämpas vad som bestäms i 18 kap. 6 §
1 mom.

En ansökan om att tillståndsvillkoren ska
ses över eller nya villkor meddelas med stöd
av 1 mom. 1—3 punkten kan göras av en
innehavare av en enskild förmån som drabbas
av skadliga verkningar, kommunen, tillsyns-
myndigheten eller den myndighet som beva-
kar ett allmänt intresse i ärendet. En ansökan
med stöd av 1 mom. 4 punkten kan göras av
den statliga tillsynsmyndigheten med beak-
tande av vad som föreskrivs i 18 kap. 3 a §.
Tillståndsmyndigheten ska i tillämpliga delar
behandla ärendet som en tillståndsansökan.

7 kap.

Vattenreglering

2 §

Regleringstillstånd

— — — — — — — — — — — — —
Om villkor som avses i 2 mom. eller 3 kap.

10 § 2 mom. har meddelats för projekt som
tidigare har genomförts i det vattendrag eller
den del av ett vattendrag som regleringen
gäller, kan dessa ändras. I fråga om ersättning
gäller på motsvarande sätt 3 kap. 21 §
3 mom.

11 kap.

Ansökningsförfarande

21 §

Beslutets innehåll

— — — — — — — — — — — — —
Om ansökan gäller ett projekt som avses i

lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbe-
dömning, ska det framgå av beslutet hur be-
dömningen har beaktats. Av tillståndsbeslutet
ska det dessutom framgå hur den förvalt-
ningsplan och den havsförvaltningsplan som
avses i lagen om vattenvårds- och havsvårds-
förvaltningen samt den riskhanteringsplan
som avses i lagen om hantering av översväm-
ningsrisker har beaktats.

18 kap.

Särskilda bestämmelser

3 a §

Redogörelse för uppdämnings- och avtapp-
ningsåtgärder på ett avrinningsområde

Den statliga tillsynsmyndigheten ska vid
behov sammanställa en redogörelse för åtgär-
der genom vilka skadliga verkningar av över-
svämning eller torka kan minskas (redogö-
relse för uppdämnings- och avtappningsåt-
gärder på ett avrinningsområde). Redogörel-
sen ska omfatta åtgärder som påverkar vat-
tenstånd och vattenföring och som den pro-
jektansvarige kan utföra när ett
vattenhushållningsprojekt genomförs. I redo-
görelsen ska också undersökas möjligheterna
att samordna åtgärderna med övriga vatten-
hushållningsprojekt på avrinningsområdet på
så sätt att de skadliga följderna av översväm-
ning eller torka enligt en helhetsbedömning
blir så små som möjligt. Redogörelsen ska
sammanställas i tillräckligt samarbete med de
projektansvariga och med kommunerna och
andra myndigheter.

Utifrån redogörelsen för uppdämnings-
och avtappningsåtgärder på avrinningsområ-
det kan den statliga tillsynsmyndigheten
lämna in en ansökan till tillståndsmyndighe-
ten om översyn av tillståndsvillkoren eller
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meddelande av nya villkor för ett vattenhus-
hållningsprojekt med stöd av 3 kap. 21 § 1
mom. 4 punkten.

Jord- och skogsbruksministeriet kan ålägga
en närings-, trafik- och miljöcentral att inom
en annan närings-, trafik- och miljöcentrals
verksamhetsområde sköta de uppgifter som
avses i 1 och 2 mom.

4 §

Åtgärder för avvärjande av fara

Om exceptionella naturförhållanden eller
någon annan övermäktig händelse leder till
översvämning eller någon annan sådan för-

ändring i vattendrag eller dess vattenförhål-
landen som kan orsaka allmän fara för män-
niskors liv, säkerhet eller hälsa, stor skada för
allmänna intressen eller stor och omfattande
skada för enskilda intressen, ska tillstånds-
myndigheten ålägga den statliga tillsynsmyn-
digheten eller den som ansvarar för vatten-
hushållningsprojektet att vidta nödvändiga
temporära åtgärder för att avvärja faran eller
begränsa skadorna. Åläggandet kan meddelas
oberoende av vad som föreskrivs i denna lag
eller bestäms i tillstånd eller beslut som med-
delats med stöd av den.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Helsingfors den 30 december 2013
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