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257/2017

Lag
om ändring av vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i vattenlagen (587/2011) 5 kap. 35 § samt 11 kap. 3, 10 och 21 §, av dem 11 kap.

21 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1193/2013, som följer:

5 kap.

Dikning

35 § 

Tillkännagivande om sammanträde

Förrättningssammanträdet och slutsammanträdet vid en dikningsförrättning ska kungö-
ras offentligt minst 14 dagar före sammanträdet i de kommuner vars område dikningen på-
verkar. Om ansökan gäller ett projekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbe-
dömning (252/2017) ska kungörelsen dessutom publiceras på kommunernas webbplatser.
Inom samma tid ska dikningsplanen ges in till de myndigheter som nämns i 33 § 2 mom.
och sändas till de berörda kommunerna för att hållas offentligt framlagd. Dessutom ska de
markägare som dikningen gäller underrättas om förrättningssammanträdet och slutsam-
manträdet per brev. Brevet sänds under känd postadress. Om dikningen gäller en sådan
bäck på någon annans mark där det finns ett kraftverk eller någon annan anläggning, ska
ett brev också sändas till kraftverkets eller anläggningens ägare.

Om dikningen gäller ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område, ska del-
ägarlaget underrättas om förrättningssammanträdet och slutsammanträdet med iaktta-
gande i tillämpliga delar av 11 kap. 11 § 2 mom.

I dikningsärenden av ringa betydelse och i sådana dikningsärenden där delgivning en-
ligt 1 och 2 mom. inte behövs på grund av sakens natur, kan förrättningssammanträde och
slutsammanträde tillkännages på annat sätt. I ärenden som inte påverkar någon annans än
sökandens rätt eller fördel, behövs inget tillkännagivande.
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257/2017  
11 kap.

Ansökningsförfarande

3 § 

Innehållet i tillståndsansökan

Tillståndsansökan ska innehålla
1) en sådan redogörelse för projektets syfte och projektets inverkan på allmänna intres-

sen, enskilda intressen och miljön som är tillräckligt utförlig för att ärendet ska kunna av-
göras,

2) en plan över de åtgärder som är nödvändiga för att projektet ska kunna genomföras,
3) en beräkning av den nytta och de förluster av förmåner som projektet medför för re-

gisterenheterna för mark- och vattenområden och deras ägare och för andra parter,
4) en redogörelse för hur verksamhetens verkningar kontrolleras.
Om ansökan gäller beviljande av tillstånd för ett projekt som avses i lagen om förfaran-

det vid miljökonsekvensbedömning ska en miljökonsekvensbeskrivning enligt 19 § i den
lagen och kontaktmyndighetens motiverade slutsats fogas till ansökningshandlingarna. I
den mån beskrivningen innehåller sådana uppgifter om miljökonsekvenserna som behövs
för tillämpningen av denna lag behöver uppgifterna inte visas upp på nytt. Till ansökan
ska vid behov fogas en bedömning som avses i 65 § i naturvårdslagen.

Närmare bestämmelser om innehållet i tillståndsansökan och de uppgifter som ska fo-
gas till ansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 § 

Information om ansökan

Information om en ansökan ska ges genom en kungörelse på tillståndsmyndighetens an-
slagstavla och på anslagstavlorna i kommunerna inom projektets influensområde. Om an-
sökan gäller ett projekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, ska
kungörelsen dessutom publiceras på tillståndsmyndighetens och kommunernas webbplat-
ser. Av kungörelsen ska det framgå vad som ska iakttas när anmärkningar görs och åsikter
läggs fram. Närmare bestämmelser om kungörelsens innehåll och offentliggörande utfär-
das genom förordning av statsrådet. 

Kungörelsen ska finnas framlagd under 30 dagar från den dag som tillståndsmyndighe-
ten bestämmer. Tillståndsmyndigheten kan dock med hänsyn till ärendets art besluta att
kungörelsen ska hållas framlagd längre än 30 dagar, dock högst 45 dagar. Med tanke på
delgivningen ska ett exemplar av ansökan och bilagorna ges in till de berörda kommuner-
na för att hållas framlagda på den plats som anges i kungörelsen.

En annons om att kungörelsen offentliggörs ska publiceras i åtminstone en tidning med
allmän spridning inom projektets influensområde, om inte ärendet är av ringa betydelse
eller det annars är uppenbart onödigt att publicera informationen.

Om ansökan gäller ett projekt som genomförs i Finlands ekonomiska zon, ska den kun-
görelse som avses i 1 mom. offentliggöras i de kommuner vid vars område projektet ge-
nomförs. Ett meddelande om offentliggörandet av kungörelsen ska dessutom publiceras i
den officiella tidningen.

I ansökningsärenden av mindre betydelse och i ansökningsärenden där delgivning en-
ligt 1 mom. eller 11 § inte behövs med hänsyn till ärendets art kan information om ansö-
kan lämnas på annat sätt. Om ärendet inte påverkar något annat än sökandens rätt eller för-
del, krävs ingen delgivning.
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257/2017  
21 § 

Beslutets innehåll

I beslutet ska ändamålet med ansökan förklaras eller de delar av ansökan som är behöv-
liga fogas till beslutet. I beslutet ska de behövliga bestämmelser enligt 3 kap. 10–14 § som
gäller projektet samt övriga bestämmelser om genomförande av projektet läggas fram. I
beslutet ska specificerade yrkanden som har framställts i utlåtanden och anmärkningar be-
mötas. Om projektet orsakar sådan förlust av förmån som ska ersättas, ska beslutet inne-
hålla bestämmelser om ersättningarna i enlighet med det som föreskrivs i 13 kap.

Om ansökan gäller ett projekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedöm-
ning, ska i beslutet tas in kontaktmyndighetens motiverade slutsats och sammandrag av
resultaten av hörandena enligt 20 och 29 § i den lagen. Av beslutet ska framgå hur miljö-
konsekvensbeskrivningen, den motiverade slutsatsen och eventuella sådana handlingar
rörande internationellt hörande om gränsöverskridande konsekvenser som avses i 29 § i
lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning har beaktats.

Av tillståndsbeslutet ska det dessutom framgå hur den förvaltningsplan och den havs-
förvalt-ningsplan som avses i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen samt den
riskhanteringsplan som avses i lagen om hantering av översvämningsrisker har beaktats.

————
Denna lag träder i kraft den 16 maj 2017.
På projekt vars miljökonsekvenser har bedömts i enlighet med lagen om förfarandet vid

miljökonsekvensbedömning (468/1994) tillämpas 11 kap. 3 och 21 § i den lydelse de hade
när denna lag trädde i kraft. 

Helsingfors den 5 maj 2017
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