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Lag
om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i miljöskyddslagen (527/2014) 199 § 1 mom., 205 § och 206 § 1 mom., av dem

205 § sådan den lyder i lag 423/2015, som följer:

199 §

Inledande av tillståndspliktig verksamhet oberoende av överklagande

Tillståndsmyndigheten kan, av grundad anledning och under förutsättning att verkställ-
igheten inte gör ändringssökandet onödigt, på begäran av den som ansöker om tillstånd, i
tillståndsbeslutet förordna att verksamheten får inledas med iakttagande av tillståndsbe-
slutet trots att ändring har sökts, om sökanden för det fall att tillståndsbeslutet upphävs el-
ler tillståndsvillkoren ändras ställer godtagbar säkerhet för att miljön återställs i ursprung-
ligt skick. Säkerheten ska ställas till förmån för den i miljötillståndet angivna tillsynsmyn-
digheten innan verksamheten inleds. Kravet på ställande av säkerhet gäller inte staten och
dess inrättningar och inte heller kommuner och samkommuner. Tillståndsmyndigheten
kan vid behov förordna om inskränkningar i verkställigheten av tillståndsbeslutet och om
tidpunkten för när verkställigheten kan inledas.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

205 §

Avgifter

Utöver vad som i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) föreskrivs om
avgifter för statliga myndigheters prestationer, får den statliga tillsynsmyndigheten ta ut
avgift för

1) sådan periodisk inspektion av och annan regelbunden tillsyn över tillståndspliktig
och registreringspliktig verksamhet som baserar sig på ett tillsynsprogram som myndig-
heten utarbetat,

2) inspektioner som avses i 169 §,
3) inspektioner som behövs för tillsynen över att ett förbud eller föreläggande som av-

ses i 175 eller 176 § iakttas eller för tillsynen över sådant avbrytande av verksamheten som
avses i 181 §,

4) tillsynsåtgärder som behövs för säkerställande av att ett beslut som avses i 136 § 2
mom. iakttas.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten får ta ut avgift för
1) behandling av ett tillstånd, en anmälan eller ett annat ärende som avses i denna lag,
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2) sådan periodisk inspektion av och annan regelbunden tillsyn över tillståndspliktig
och registreringspliktig verksamhet som baserar sig på ett tillsynsprogram som myndig-
heten utarbetat,

3) sådana inspektioner som avses i 169 § som leder till uppmaningar eller till medde-
lande av förelägganden eller förbud samt åtgärder som behövs för tillsynen över att upp-
maningar, förelägganden och förbud iakttas,

4) inspektioner som behövs för tillsynen över att ett förbud eller föreläggande som av-
ses i 175 eller 176 § iakttas eller för tillsynen över sådant avbrytande av verksamheten som
avses i 181 §,

5) tillsynsåtgärder som behövs för säkerställande av att ett beslut som avses i 136 §
2 mom. iakttas i sådana fall då behörigheten har överförts till den kommunala miljövård-
smyndigheten i enlighet med 138 §.

Bestämmelser om avgifter till kommunen för behandling och kontroll av tillståndsan-
sökningar enligt 47 a § finns i 23 § i marktäktslagen.

Avgifter som kommunen tar ut får motsvara högst kommunens totala kostnader för pre-
stationen. Grunderna för avgifterna till kommunen anges närmare i en taxa som antas av
kommunen.

Avgift tas inte ut för behandling av ärenden som inletts på initiativ av en myndighet el-
ler en part som orsakas olägenhet, om inte något annat följer av 1 eller 2 mom. eller det är
fråga om en sådan ändring av ett tillstånd som avses i 89 § och som inletts på ansökan av
en myndighet. Avgiften för ändring av ett tillstånd enligt 89 § ska tas ut hos verksamhets-
utövaren även om ärendet inletts på ansökan av en myndighet.

För behandling av ett ärende som har inletts på yrkande av någon annan än en myndig-
het eller en part som orsakas olägenhet får avgift tas ut hos den som inlett ärendet, om det
ska anses uppenbart att ärendet har väckts utan grund.

Bestämmelser om indrivning av offentliga fordringar utan dom eller beslut och om rätt-
en att anföra grundbesvär över en avgift finns i lagen om verkställighet av skatter och av-
gifter (706/2007).

206 §

Avgifter för tillsyn över mikroföretag

Trots vad som föreskrivs i 205 § ska de avgifter som avses i 205 § 1 mom. och 2 mom.
2–5 punkten som tas ut hos mikroföretag vara skäliga med beaktande av verksamhetens
omfattning och natur. Avgifterna ska vara skäliga också om verksamhetsutövaren är en fy-
sisk person som inte driver ekonomisk verksamhet.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
På de avgifter som avses i 205 § 1 mom. 4 punkten och 2 mom. 3 och 5 punkten för

vilka avgiftsgrunden har uppkommit före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser
som gällde vid ikraftträdandet.
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