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Lag
om ändring av 79 § i luftfartslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i luftfartslagen (864/2014) 79 § som följer:

79 §

Byggnadstillstånd

För inrättande av en flygplats eller något annat område som tjänar luftfarten krävs bygg-
nadstillstånd. Detsamma gäller ändringar av flygplatser eller andra områden som tjänar
luftfarten, när ändringarna kan ha konsekvenser för flygsäkerheten eller avsevärda konse-
kvenser för landskapsbilden. Byggnadstillstånd beviljas av Trafiksäkerhetsverket. Stats-
rådet kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som gäller byggnadstill-
stånd.

Byggnadstillstånd enligt detta kapitel krävs dock inte för reservlandningsplatser som
inrättas för försvarsmaktens behov med tanke på krisförhållanden och övning inför såda-
na, för försvarsmaktens helikopterlandningsplatser eller flygplatser för lätta luftfartyg som
används inom försvarsmaktens verksamhet med modellflygplan. Byggnadstillstånd krävs
inte heller för helikopterlandningsplatser avsedda uteslutande för gränsbevakningsväsen-
det.

Om inte något annat följer av detta kapitel, iakttas vid inrättande eller ändring av en
flygplats eller ett annat område som tjänar luftfarten vad som föreskrivs om planläggning,
miljötillstånd, bedömning av miljökonsekvenserna, byggande samt inlösen av fast egen-
dom och särskilda rättigheter. Bestämmelser om skyldigheten att till en ansökan om bygg-
nadstillstånd enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) foga
en miljökonsekvensbeskrivning och kontaktmyndighetens motiverade slutsats enligt den
lagen samt om skyldigheten att beakta miljökonsekvensbedömningen i beslutet om god-
kännande och att ta in den motiverade slutsatsen i beslutet om godkännande finns i den
lagen. Om miljökonsekvensbeskrivningen innehåller de uppgifter om miljökonsekvenser-
na som behövs för tillämpningen av denna lag, krävs det inte en ny utredning om samma
sak. 

Bestämmelserna om det åtgärdstillstånd som avses i 126 § i markanvändnings- och
bygglagen (132/1999) och i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den paragrafen
ska inte tillämpas på inrättande av flygplatsområden och inte på byggande av radiofyrar
för luftfart och radaranläggningar samt skyddskonstruktioner för dessa eller på byggande
av andra sådana anordningar och konstruktioner som är nödvändiga för flygsäkerheten
och en reguljär flygtrafik. För åtgärder på flygplatser och andra områden som tjänar luft-
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farten förutsätts inte heller ansökan om tillstånd för miljöåtgärder enligt 128 § i den lagen
eller anmälan enligt 129 § i samma lag.

————
Denna lag träder i kraft den 16 maj 2017.
På sådant byggande av en flygplats eller ett annat område som tjänar luftfarten för vilket

en miljökonsekvensbedömning har gjorts i enlighet med lagen om förfarandet vid miljö-
konsekvensbedömning (468/1994) tillämpas 79 § i den lydelse den hade när denna lag
trädde i kraft. 

Helsingfors den 5 maj 2017

Republikens President

 Sauli Niinistö

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET     ISSN 1456-9663

2


