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I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde

I denna lag finns bestämmelser om till-
ståndsförfarandet för sådana energiprojekt av
gemensamt intresse som avses i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr
347/2013 om riktlinjer för transeuropeiska
energiinfrastrukturer och om upphävande av
beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av
förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr
714/2009 och (EG) nr 715/2009, nedan ener-
giinfrastrukturförordningen.

Tillstånd som förfarandet enligt 1 mom.
tillämpas på är

1) projekttillstånd för byggande av hög-
spänningsledning enligt 14 § i elmarknadsla-
gen (588/2013) och kommunens samtycke
till dragning av en elledning enligt 17 § i den
lagen,

2) projekttillstånd för byggande av ett
överföringsrör som överskrider landets gräns
enligt 6 kap. 5 § i naturgasmarknadslagen
(508/2000),

3) samtycke till utnyttjande eller använd-
ning av Finlands ekonomiska zon enligt 6

och 7 § i lagen om Finlands ekonomiska zon
(1058/2004) med undantag för samtycke ute-
slutande till forskning,

4) tillstånd till vattenhushållningsprojekt
som avser byggande enligt 3 kap. i vattenla-
gen (587/2011),

5) bygglov enligt 125 § i markanvänd-
nings- och bygglagen (132/1999) samt åt-
gärdstillstånd enligt 126 § och beviljande av
undantag enligt 171 § i den lagen,

6) tillstånd till omfattande industriell han-
tering och upplagring av en farlig kemikalie
enligt 23 § i lagen om säkerhet vid hantering
av farliga kemikalier och explosiva varor
(390/2005) och tillstånd till byggande av ett
rörsystem för överföring av en farlig kemika-
lie enligt 37 § i den lagen,

7) inlösningstillstånd enligt 5 § i lagen om
inlösen av fast egendom och särskilda rättig-
heter (603/1977).

2 §

Handläggning utan dröjsmål

Uppgifter som har samband med ett ener-
giprojekt av gemensamt intresse ska handläg-
gas utan dröjsmål.
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3 §

Behörig myndighet

Energimyndigheten är den behöriga natio-
nella myndighet som avses i artikel 8.1 i
energiinfrastrukturförordningen.

4 §

Organisering av tillståndsförfarandet

I tillståndsförfarandet för energiprojekt av
gemensamt intresse iakttas samarbetsschemat
enligt artikel 8.3 c i energiinfrastrukturför-
ordningen.

5 §

Inlämnande av ansökningshandlingar

Den som genomför ett projekt ska samti-
digt till både Energimyndigheten och den
tillståndsmyndighet som är behörig i ärendet
lämna in en ansökan om tillstånd enligt 1 § 2
mom. samt de handlingar som hänför sig till
ansökan.

6 §

Godkännande av ansökningshandlingarna

Energimyndigheten ska av tillståndsmyn-
digheten begära ett utlåtande om ansöknings-

handlingarnas tillräcklighet innan de god-
känns. Energimyndigheten får inte godkänna
ansökningshandlingarna i strid med till-
ståndsmyndighetens ståndpunkt.

7 §

Energimyndighetens övriga uppgifter

Energimyndigheten svarar för att den
handbok som avses i artikel 9.1 i energiinfra-
strukturförordningen uppdateras och görs till-
gänglig för allmänheten.

Energimyndigheten svarar för att en webb-
plats inrättas för ett sådant projekt av gemen-
samt intresse som avses i artikel 9.7 i energi-
infrastrukturförordningen och att webbplat-
sen uppdateras.

8 §

Överklagande

Ett beslut av Energimyndigheten om an-
sökningshandlingarnas tillräcklighet får inte
överklagas särskilt genom besvär.

I fråga om överklagande av ett beslut om
tillstånd enligt 1 § 2 mom. föreskrivs särskilt.

9 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september
2014.

Helsingfors den 22 augusti 2014
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