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L a g

323/2014

om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Utfärdad i Helsingfors den 11 april 2014

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 74 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) ett nytt 3 mom., varvid det

nuvarande 3 mom. blir 4 mom., och till lagen nya 54 a—54 c och en ny 79 a § som följer:

54 a §

Baskarta för en detaljplan

En detaljplan ska grunda sig på en baskarta
som avbildar terrängen. Baskartan ska vara
tillräckligt detaljerad och noggrann.

En detaljplan eller en ändring av en sådan
får inte godkännas, om baskartan inte är till-
räckligt detaljerad eller noggrann eller om
den är så föråldrad att den inte längre kan
användas som grund för planläggningen.

En mindre ändring av detaljplanen kan
dock godkännas trots att baskartan är föråld-
rad, om ändringen inte väsentligt påverkar
planläggningen av området eller dess när-
maste omgivning.

54 b §

Övervakare av planläggningsmätning

Planläggningsmätningar ska övervakas av
kommunala tjänsteinnehavare. Den som
övervakar planläggningsmätning ska vara
diplomingenjör, ingenjör eller tekniker som
avlagt en för uppgiften lämplig lantmäteri-
examen.

Kommunen kan svara för övervakningen i
samarbete med en annan kommun i enlighet
med 76 § i kommunallagen.

54 c §

Godkännande av baskarta

Om baskartan för en detaljplan uppfyller
de krav som ställs på den ska den som över-
vakar en planläggningsmätning godkänna
kartan och på kartan ska göras en anteckning
om godkännandet.

74 §

Markägarens rätt att låta utarbeta strandde-
taljplan

— — — — — — — — — — — — —
Om markägaren ser till att en stranddetalj-

plan utarbetas ska markägaren ge in den bas-
karta som är ett resultat av att planen utarbe-
tas, till kommunen för att förvaras och för att
användas som en del av kommunens kartma-
terial.
— — — — — — — — — — — — —
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79 a §

Baskarta för tomtindelning

På en baskarta för tomtindelning tillämpas
bestämmelserna om en baskarta för en detalj-
plan i 54 a §.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.
På en sådan planläggningsmätning som

innan denna lag trädde i kraft lämnades in för
granskning till den som övervakar planlägg-
ningsmätningar ska de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet tillämpas.

Helsingfors den 11 april 2014

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru
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