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L a g

1263/2014

om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) ett nytt 2 a kap.

som följer:

2 a kap.

Grundvattenområden

10 a §

Avgränsning av grundvattenområden

Närings-, trafik- och miljöcentralerna be-
stämmer gränserna för områden där grund-
vatten bildas (grundvattenbildningsområde)
och de yttersta gränserna för områden som
inverkar på vattenkvaliteten eller grund-
vattenbildningen i en grundvattenförekomst
(grundvattenområde). Om ett grundvatten-
område som används eller lämpar sig för
vattenförsörjning eller ett område där grund-
vatten bildas inte utan avsevärda svårigheter
kan avgränsas, kan grundvattenområdet
också anges som en punkt med hjälp av
koordinater.

För avgränsningen av ett grundvattenom-
råde ska det utarbetas en hydrogeologisk all-
män beskrivning av området och en beskriv-
ning av den allmänna karaktären hos mark-
och berggrunden i området samt göras en

bedömning av mängden av och vattenhöjden
och flödesriktningen i det grundvatten som
bildas i området.

Närmare bestämmelser om avgränsning av
områden där grundvatten bildas och grund-
vattenområden samt om utredningar som har
samband med avgränsningen får utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

10 b §

Klassificering av grundvattenområden

Närings-, trafik- och miljöcentralerna klas-
sificerar utifrån grundvattenområdenas lämp-
lighet för vattenförsörjning och skyddsbehov
som

1) klass 1 sådana grundvattenområden
som är viktiga för vattenförsörjning, där mer
än i genomsnitt 10 kubikmeter vatten per
dygn eller vatten för fler än femtio personers
behov används eller är avsett att användas för
samhällets vattenförsörjning eller som hus-
hållsvatten,

2) klass 2 sådana övriga grundvattenområ-
den som lämpar sig för vattenförsörjning,
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vilka har en så riklig grundvattenförekomst
och sådana övriga karakteristika att de läm-
par sig för användning som avses i punkt 1.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska
dessutom i klass E klassificera sådana grund-
vattenområden av vars grundvatten ytvatten-
ekosystem och terrestra ekosystem är direkt
beroende.

Närmare bestämmelser om grunderna för
klassificering av grundvattenområden får ut-
färdas genom förordning av statsrådet.

10 c §

Ändring av gränserna för och
klassificeringen av grundvattenområden

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska
ändra gränserna för eller klassificeringen av
ett grundvattenområde, om information av
väsentlig betydelse med avseende på områ-
dets gränser eller klassificering kräver det.

10 d §

Beredning av avgränsning och klassificering
av grundvattenområden

Vid beredningen av avgränsning och klas-
sificering av grundvattenområden ska 15 § 1
och 2 mom. iakttas. Närings-, trafik- och
miljöcentralerna ska begära utlåtande i ären-
det av den kommun där grundvattenområdet
finns, av de kommuner vars vattenförsörjning
eller markanvändning avgränsningen och
klassificeringen av grundvattenområdet kan
inverka på och av det landskapsförbund inom
vars område grundvattenområdet finns.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska i
datasystemet för miljövårdsinformation re-
gistrera uppgifter om gränserna för och klas-
sificeringen av grundvattenområden och
grunderna för klassificeringen samt om
grundvattenområdenas andra karakteristika.

Närmare bestämmelser om de uppgifter
som ska lämnas i beredningen och om det
förfarande som ska iakttas vid hörande samt
om de uppgifter om grundvattenområden
som ska registreras i datasystemet får utfär-
das genom förordning av statsrådet.

10 e §

Skyddsplaner för grundvattenområden

Kommunen får utarbeta en skyddsplan för
ett sådant grundvattenområde på kommunens
område som är föremål för verksamhet som
väsentligt inverkar på grundvattenområdets
status eller där miljömålen i enlighet med
denna lag kräver det. En skyddsplan kan
utarbetas i samarbete eller tillsammans med
andra aktörer.

En skyddsplan ska vid behov innehålla
1) uppgifter om grundvattenförhållandena

i området, grundvattnets status samt den nu-
varande och planerade markanvändningen,

2) uppgifter om vattentäkter på området
och grundvattnets betydelse för vattenförsörj-
ningen,

3) uppgifter om beslut enligt 4 kap. 11 § i
vattenlagen (587/2011) om skyddsområden
för vattentäkter och en bedömning av beho-
vet att se över ett beslut eller behovet att
ansöka om att ett skyddsområde ska inrättas,

4) uppgifter om verksamheter som medför
risk för förorening av grundvatten och en
be-dömning av åtgärder för att minska risken
för förorening,

5) uppgifter om andra omständigheter som
är av betydelse med tanke på skyddet av
grundvatten.

Närmare bestämmelser om de uppgifter
som ska ingå i skyddsplanen får utfärdas
genom förordning av statsrådet.

10 f §

Beredning av skyddsplaner för
grundvattenområden

När en kommun utarbetar eller ändrar en
skyddsplan för ett grundvattenområde ska
kommunen ge alla möjlighet att ta del av
förslaget och framföra sina åsikter om det.
Utlåtanden om förslaget till en skyddsplan
ska begäras från de kommuner som skydds-
planen kan gälla samt från de närings-, trafik-
och miljöcentraler och regionförvaltnings-
verk som har behörighet inom det område
som skyddsplanen omfattar.

Kommunen ska offentliggöra skyddspla-
nen och informera om den samt överlämna
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skyddsplanen till närings-, trafik- och miljö-
centralen för registrering i datasystemet för
miljövårdsinformation.

Närmare bestämmelser om det förfarande
som ska iakttas vid information om skydds-

planer får utfärdas genom förordning av
statsrådet.

Denna lag träder i kraft den första februari
2015.

Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Miljöminister Sanni Grahn-Laasonen
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