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Lag
om ändring av 18 och 29 § i landsvägslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i landsvägslagen (503/2005) 18 och 29 § som följer:

18 § 

Utredningsplan

En utredningsplan ska utarbetas, såvida inte projektets verkningar är ringa eller vägens
sträckning och dess verkningar redan i tillräcklig mån har avgjorts i en detaljplan eller i en
generalplan med rättsverkningar. En utredningsplan ska alltid utarbetas i sådana projekt
på vilka förfarandet vid konsekvensbedömning enligt 3 kap. i lagen om förfarandet vid
miljökonsekvensbedömning (252/2017) tillämpas, om inte detta är onödigt till följd av
projektets natur samt de krav som ställs på planeringen och konsekvensbedömningen. 

29 § 

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

Bestämmelser om skyldigheten att till en plan som gäller ett vägprojekt foga en miljö-
konsekvensbeskrivning och kontaktmyndighetens motiverade slutsats enligt lagen om
förfarandet vid miljökonsekvensbedömning finns i 25 § i den lagen. Till den del miljökon-
sekvensbeskrivningen innehåller sådana uppgifter om miljökonsekvenserna som behövs
för tillämpningen av denna lag krävs det inte en ny utredning om samma sak.

Bestämmelser om skyldigheten att beakta miljökonsekvensbedömningen i beslutet om
godkännande av en plan enligt 1 mom. och om att ta in den motiverade slutsatsen i beslutet
om godkännande finns i 26 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. 

När det förfarande vid miljökonsekvensbedömning som anges i lagen om förfarandet
vid miljökonsekvensbedömning har tillämpats på utredningsplanen, tillämpas förfarandet
inte på nytt när en vägplan utarbetas i enlighet med utredningsplanen.

Om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på vägprojektet ska det, utö-
ver vad som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003), av beslutet om godkännande av
planen framgå vilka utlåtanden, anmärkningar och åsikter som har framförts i ärendet och
hur de har påverkat avgörandet. Vidare ska det i beslutet anges vilka åtgärder som har fö-
reslagits i syfte att förebygga eller minska de skadliga miljökonsekvenserna.

————
Denna lag träder i kraft den 16 maj 2017.
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261/2017  
På ett vägprojekt vars miljökonsekvenser har bedömts i enlighet med lagen om förfa-
randet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) tillämpas de bestämmelser som gällde
när denna lag trädde i kraft. 

Helsingfors den 5 maj 2017
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