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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i naturvårdslagen (1096/1996) 53 § 5 mom., 64 § 1 och 3 mom., 65 § 2 och 3 mom.,

68 §, 69 § 2 mom. och 73 §,
av dem 53 § 5 mom. sådant det lyder i lagarna 371/1999, 594/2011, 627/2011 och 548/2014,

64 § 3 mom. sådant det lyder i lag 492/1997 samt 65 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag
1587/2009, och

fogas till 64 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 492/1997, nya 3 och 5 mom., varvid det
ändrade 3 mom. blir 4 mom., till lagen nya 64 a och 65 a—65 c § samt till 66 §, sådan den
lyder delvis ändrad i lag 371/1999, ett nytt 4 mom. som följer:

53 §

Statens ersättningsskyldighet

— — — — — — — — — — — — —
Om ett myndighetsbeslut i ett tillståndsä-

rende som fattats med stöd av 66 § 1 mom.
eller ett sådant beslut om en anmälningsplik-
tig åtgärd som närings-, trafik- och miljöcen-
tralen fattat med stöd av 65 c § begränsar
användningen av fastigheten så att detta för
områdets ägare eller innehavaren av särskilda
rättigheter har de följdverkningar som avses i
1 mom., och om det inte hade funnits andra
hinder för att bevilja tillståndet eller att ge-
nomföra den anmälningspliktiga åtgärden, är
staten skyldig att ersätta olägenheten om
detta yrkas. Rätt till ersättning föreligger
dock inte när olägenheten

1) orsakas av att ett tillstånd enligt vatten-
lagen (587/2011) vägras,

2) orsakas av att ett tillstånd enligt miljö-
skyddslagen (527/2014) vägras,

3) uppstår på grund av avgörandet av ett
ärende som gäller malmletningstillstånd,
gruvtillstånd eller guldvaskningstillstånd en-
ligt gruvlagen (621/2011),

4) orsakas av att ett inlösningstillstånd en-
ligt lagen om inlösen av fast egendom och

särskilda rättigheter förvägras, eller
5) åsamkas staten, kommunen eller en

samkommun.
— — — — — — — — — — — — —

64 §

Nätverket Natura 2000

Till Europeiska unionens nätverk Natura
2000 hör i Finland

1) de särskilda skyddsområden som an-
mälts till Europeiska unionens kommission
på grundval av fågeldirektivet och
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2) de särskilda bevarandeområden om
vilka det föreskrivs genom förordning av mil-
jöministeriet efter det att kommissionen eller
rådet på grundval av habitatdirektivet har
godkänt områdena som områden av gemen-
skapsintresse.
— — — — — — — — — — — — —

Statsrådets allmänna sammanträde beslutar
om ändring av sådana uppgifter om områden
som ingår i nätverket Natura 2000 som har en
naturvetenskaplig karaktär.

På anförande av besvär över statsrådets
beslut tillämpas bestämmelserna i 61 § 1, 3
och 4 mom.

En förteckning över områden som ingår i
Finlands Natura 2000 -nätverk samt kartor
över områdena publiceras genom förordning
av miljöministeriet. I förteckningen över om-
råden ingår områdenas identifikationsnum-
mer, namn, koordinaterna för mittpunkten,
grunderna för skydd av området och uppgif-
ter om huruvida det i området finns en prio-
riterad naturtyp enligt bilaga I till habitatdi-
rektivet eller en prioriterad art enligt bilaga II
till direktivet.

64 a §

Förbud mot att försämra naturvärden

De naturvärden som utgör grunden för
skydd av ett område som hör till nätverket
Natura 2000 får inte betydligt försämras.

65 §

Bedömning av projekt och planer

— — — — — — — — — — — — —
Den myndighet som beviljar tillståndet

eller godkänner planen ska utöva tillsyn över
att den bedömning som avses i 1 mom. görs.
Myndigheten ska begära utlåtande om be-
dömningen av närings-, trafik- och miljö-
centralen och av den som förvaltar området.
Om närings-, trafik- och miljöcentralen själv
är den som planerar eller genomför projek-
tet fattar miljöministeriet beslut om vilken
annan närings-, trafik- och miljöcentral som
ska ge utlåtandet. I ett beslut av miljöministe-

riet får ändring inte sökas särskilt genom
besvär.

Det utlåtande som avses i 2 mom. ska ges
utan dröjsmål och senast inom sex månader
från det att en begäran om utlåtande har getts
in till närings-, trafik- och miljöcentralen el-
ler centralen fått del av ett beslut av miljömi-
nisteriet enligt 2 mom.

65 a §

Myndighetens skyldighet att avbryta och
anmälningsskyldighet

En myndighet som på grundval av en an-
mälningsskyldighet som bestäms i lag eller
förordning har fått en anmälan om ett projekt
eller en plan som avses i 65 § 1 mom., ska
inom ramen för sina befogenheter vidta åt-
gärder för att avbryta genomförandet av pro-
jektet eller planen tills den bedömning som
avses i 65 § 1 mom. har gjorts. Myndigheten
ska även omedelbart underrätta närings-, tra-
fik- och miljöcentralen om saken.

65 b §

Anmälningsskyldighet för den som svarar för
en åtgärd

Om en åtgärd kan ha sådana följdverk-
ningar som förbjuds i 64 a §, ska den som
svarar för åtgärden lämna en anmälan om den
till närings-, trafik- och miljöcentralen. An-
mälan behöver inte göras om åtgärden förut-
sätter myndighetstillstånd eller en sådan an-
mälan som avses i 65 a §.

Anmälan ska göras skriftligen senast 30
dygn innan åtgärden vidtas. Anmälan anses
ha lämnats in till närings-, trafik- och miljö-
centralen när den har anlänt till centralen. I
anmälan ska finnas uppgifter om åtgärden
och sättet för genomförandet samt om hur
den inverkar på syftet med att skydda områ-
det. Genom förordning av statsrådet får när-
mare bestämmelser utfärdas om innehållet i
anmälan.
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65 c §

Förbud mot eller begränsning av en åtgärd

Om en förbjuden följdverkning enligt
64 a § uppkommer på grund av en åtgärd
som med stöd av 65 a eller 65 b § anmälts till
närings-, trafik- och miljöcentralen eller det
finns en risk för att sådana verkningar kan
uppkomma, ska närings-, trafik- och miljö-
centralen inom 30 dygn från det att anmälan
har anlänt förbjuda att åtgärden vidtas eller
begränsa åtgärden. Innan beslutet fattas ska
närings-, trafik- och miljöcentralen sträva ef-
ter att med den som svarar för åtgärden för-
handla om alternativa sätt att genomföra åt-
gärden för att förhindra förbjudna följdverk-
ningar enligt 64 a §.

66 §

Beviljande av tillstånd samt godkännande
och fastställande av planer

— — — — — — — — — — — — —
Statsrådet ska i ett sådant beslut om ge-

nomförande av ett projekt eller en plan som
fattats med stöd av 2 eller 3 mom. bestämma
om behövliga åtgärder för att kompensera det
att nätverket Natura 2000 blir mindre sam-
manhängande eller att naturvärdena försäm-
ras. Den som genomför projektet eller planen
ska svara för kostnaderna för åtgärderna.
Kostnadsansvaret kan jämkas med beaktande
av skäl som är tvingande på grund av ett
sådant allmänt intresse som utgör grund för
projektet eller planen.

68 §

Förverkligande av nätverket Natura 2000

Områden som införlivats i nätverket Na-
tura 2000 ska så snabbt som möjligt och
senast inom sex år efter att kommissionen
eller rådet har godkänt området som ett om-
råde av gemenskapsintresse skyddas på ett
sätt som motsvarar syftet med skyddet. I de
särskilda skyddsområden som avses i 64 § 1
mom. 1 punkten ska skyddet dock genom-
föras utan dröjsmål sedan området har an-
mälts till kommissionen.

Grunderna för syftet med att skydda områ-
den finns i de områdesvisa blanketterna i
databasen för Natura 2000. Myndigheterna
ska, när de inrättar naturskyddsområden eller
beslutar om andra åtgärder enligt denna lag,
främja sådana åtgärder som uppfyller ekolo-
giska krav när det gäller naturtyper och arter
som utgör grund för skydd av områden inom
nätverket Natura 2000 och som syftar till att
bevara, öka eller förbättra dessa. Motsva-
rande åtgärder ska främjas även vid utarbe-
tandet av skötsel- och nyttjandeplaner för
ödemarksområden enligt ödemarkslagen
(62/1991) och för statens strövområden som
inrättats med stöd av lagen om friluftsliv
(606/1973) samt närings-, trafik- och miljö-
centralernas och Forststyrelsens skötsel- och
nyttjandeplaner för Natura 2000 -områden
liksom även vid bedömning av läget inom
Natura 2000 -områdena. Grunderna för skyd-
det ska beaktas även när planer utarbetas
enligt markanvändnings- och bygglagen på
det sätt som uppgifterna för och syftet med
planerna kräver samt när beslut om stöd för
miljövård fattas.

69 §

Hävning av skyddet och ersättning för
försämring av nätverket

— — — — — — — — — — — — —
Om skyddet av ett område som ingår i

nätverket Natura 2000 hävs, fridlysningsbe-
stämmelserna för området lindras eller en
myndighet med stöd av 66 § 2 och 3 mom.
har beviljat tillstånd eller godkänt eller fast-
ställt en plan och ett sådant beslut leder till att
nätverket Natura 2000 blir mindre samman-
hängande eller att naturvärdena försämras,
ska miljöministeriet omedelbart vidta de åt-
gärder som statsrådet bestämt med stöd av
66 § 4 mom.

73 §

Särskilda bestämmelser om nätverket av
skyddsområden i Östersjöns kust- och

havsområden

Vad som i 64 § 2 mom. föreskrivs om
utarbetande och godkännande av nätverket
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Natura 2000 gäller på motsvarande sätt då
förslag ställs om områden som ska införlivas
i det nätverk av skyddsområden som baserar
sig på konventionen om skydd av Östersjö-
områdets marina miljö (FördrS 12/1980). I

fråga om besvärsrätten gäller på motsvarande
sätt vad som föreskrivs i 64 § 4 mom.

Denna lag träder i kraft den 1 februari
2015.

Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Miljöminister Sanni Grahn-Laasonen
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