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504/2019

Lag
om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i miljöskyddslagen (527/2014) 84 §,
ändras 39 och 44 §, 47 § 3 mom., 85 §, 95 § 1 mom., 96 §, 99 § 4 mom., 115 e §

1 mom., 118 § 1 mom., 119 §, 122 § 2 mom., 136 § 2 mom., 192 §, 196 § 1 mom., 197 §
2 mom., 200 § och 214 § 2 mom.,

av dem 39 § sådan den lyder i lag 256/2017, 96 § sådan den lyder delvis ändrad i lag
423/2015 samt 115 e § sådan den lyder i lag 1166/2018, och

fogas till lagen en ny 85 a § som följer:

39 §

Tillståndsansökan

Tillståndsansökan ska lämnas in till den behöriga tillståndsmyndigheten elektroniskt.
Om verksamhetsutövaren är en fysisk person, kan tillståndsansökan och dess bilagor läm-
nas in på papper. Exemplar av ansökningshandlingarna ska lämnas in på papper på
myndighetens begäran, om det behövs för behandlingen av ärendet.

Till ansökan ska det fogas för tillståndsprövningen behövlig utredning om verksam-
heten och dess konsekvenser, om parterna och om andra relevanta omständigheter. Om
ansökan gäller verksamhet som avses i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedöm-
ning, ska det till ansökan före beslutsfattandet fogas en miljökonsekvensbeskrivning en-
ligt den lagen samt kontaktmyndighetens motiverade slutsats om denna. Till ansökan ska
det dessutom vid behov fogas en sådan bedömning som avses i 65 § i naturvårdslagen
(1096/1996).

Den som upprättar ansökan ska ha tillräcklig sakkunskap. Av ansökan ska det vid behov
framgå på vilket material och på vilken beräknings-, undersöknings- eller bedömningsme-
tod de uppgifter som lämnats grundar sig.

Närmare bestämmelser om ansökans innehåll, om elektronisk ansökan och om utred-
ningar som behövs för tillståndsprövningen och som ska fogas till ansökan utfärdas genom
förordning av statsrådet.

44 §

Delgivning av och information om tillståndsansökan

Den behöriga tillståndsmyndigheten ska delge ansökan om miljötillstånd genom offent-
lig kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Kungörelsen och ansök-
ningshandlingarna ska dock finnas framlagda i minst 30 dagar. Kungörelsen och ansök-
ningshandlingarna får trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet (621/1999) innehålla verksamhetsutövarens namn och uppgifter
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om verksamhetens placeringsort. De personuppgifter som ska publiceras på en myndig-
hets webbplats ska raderas från webbplatsen när beslutet har vunnit laga kraft.

Information om kungörelsen ska med iakttagande av 108 § i kommunallagen
(410/2015) också publiceras i kommunerna inom det område som påverkas av verksam-
heten. Dessutom ska information om offentliggörande av kungörelsen publiceras i minst
en tidning med allmän spridning inom det område som påverkas av verksamheten, om inte
ärendet är av ringa betydelse eller publicering annars är onödig. Kungörelsen ska delges
separat de parter som saken särskilt berör. Den statliga tillståndsmyndigheten ska på sin
webbplats publicera ett för allmänheten avsett sammandrag av tillståndsansökan.

När det gäller att delge information till ett icke konstituerat delägarlag för en samfällig-
het tillämpas 11 kap. 11 § 2 mom. i vattenlagen.

Närmare bestämmelser om kungörelse och offentliggörande av kungörelse samt om an-
nat lämnande av information om tillståndsansökan får utfärdas genom förordning av stats-
rådet.

47 §

Gemensam behandling av ansökningar enligt vattenlagen och miljötillståndsansökningar

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
De ärenden som avses i 1 mom. ska behandlas enligt det förfarande som anges i vatten-

lagen, med beaktande av vad som i denna lag eller med stöd av den föreskrivs om till-
ståndsansökans och beslutets innehåll.

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

85 §

Delgivning av och information om tillståndsbeslut

Tillståndsmyndigheten ska delge tillståndsbeslutet genom offentlig kungörelse med
iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Utöver det som föreskrivs om kungörelsens
innehåll i 62 a § i förvaltningslagen ska i kungörelsen om tillståndsbeslutet också nämnas
tiden för anförande av besvär över beslutet. Kungörelsen och tillståndsbeslutet ska finnas
framlagda under minst den tid inom vilken beslutet kan överklagas genom besvär. Kun-
görelsen och tillståndsbeslutet får trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet innehålla verksamhetsutövarens namn och uppgifter
om verksamhetens placeringsort. De personuppgifter som ska publiceras på en myndig-
hets webbplats ska raderas från webbplatsen när den tillståndspliktiga verksamheten har
upphört och när de åtgärder enligt 94 § som hänför sig till upphörandet av verksamheten
har vidtagits.

Information om kungörelsen ska med iakttagande av 108 § i kommunallagen också
publiceras i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten. Dessutom ska
information om offentliggörande av kungörelsen publiceras i minst en tidning med allmän
spridning inom det område som påverkas av verksamheten, om inte ärendet är av ringa be-
tydelse eller publicering annars är onödig.

Tillståndsbeslutet ska skickas till sökanden och dem som uttryckligen har begärt det
samt till tillsynsmyndigheterna och de myndigheter som bevakar allmänt intresse i ären-
det. Beslutet ska dessutom skickas för kännedom till de myndigheter av vilka utlåtande
om ansökan har begärts. Ett beslut genom vilket en tillståndsansökan som gäller en elpro-
duktionsanläggning har avslagits ska skickas till arbets- och näringsministeriet. De som
har framställt en anmärkning eller uttryckt en åsikt i ärendet eller särskilt har bett om att
bli underrättade samt de som enligt 44 § 2 mom. har delgivits kungörelsen om tillstånds-
ansökan separat ska dessutom underrättas om beslutet. Om en anmärkning har underteck-
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nats av flera, kan information om att beslutet meddelats skickas till endast den första un-
dertecknaren.

85 a §

Informationstjänst för miljötillståndsärenden

Den statliga tillståndsmyndigheten ska på sin webbplats publicera information om ett
anhängiggjort miljötillståndsärende, ett delgivet miljötillståndsärende och dess kungörel-
sehandlingar samt ett beslut i ett miljötillståndsärende (informationstjänst för miljötillstå-
ndsärenden) för att säkerställa tillgången till miljöinformationen. I informationstjänsten
för miljötillståndsärenden där sådana uppgifter som avses i 222 § publiceras kan uppgifter
sökas genom avgränsad sökning med verksamhetsutövarens namn, projekttypen eller
kommunen i fråga eller ett visst tidsintervall som sökkriterium.

95 §

Åtgärder som gäller mark och grundvatten när verksamheten vid en direktivanläggning 
avslutas

Om en statusrapport om marken och grundvattnet enligt 82 § ska ha utarbetats i sam-
band med verksamheten vid en direktivanläggning, ska verksamhetsutövaren när den
verksamhet som avses i den paragrafen avslutas bedöma markens och grundvattnets till-
stånd i förhållande till det ursprungliga tillståndet. Vid bedömningen ska de relevanta far-
liga ämnen som avses i 66 § särskilt granskas och till bedömningen ska fogas en utredning
om eventuella åtgärder som behövs för att återställa marken eller grundvattnet till ur-
sprungligt tillstånd. Bedömningen ska sändas till den statliga tillsynsmyndigheten eller,
om behörigheten i de ärenden som gäller återställandet av tillståndet har överförts i enlig-
het med 4 mom., till den kommunala miljövårdsmyndigheten. Myndigheten fattar utifrån
bedömningen ett beslut som ska innehålla förelägganden om de åtgärder som behövs för
återställande av tillståndet, om markens eller grundvattnets tillstånd till följd av verksam-
heten avviker avsevärt från det ursprungliga tillståndet. Åtgärdernas tekniska genomför-
barhet får då beaktas. Föreläggandena kan avse t.ex. att bortskaffa, minska, hindra sprid-
ningen av eller kontrollera förorenande ämnen och att ta vara på marksubstanser. Beslutet
ska delges och information om det ska ges med iakttagande av 85 §.

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

96 §

Förvaltningsförfarande i vissa ärenden

Om det i denna lag föreskrivs att bestämmelserna i denna paragraf ska iakttas vid be-
handlingen av ett ärende, ska vid behandlingen tillämpas vad som i

1) 40 § föreskrivs om komplettering av ansökan,
2) 42 § föreskrivs om att begära utlåtanden av tillsynsmyndigheter och andra som av-

ses i 42 §, om det behövs för att utreda ärendet i tillräcklig utsträckning eller för att tillgo-
dose ett allmänt intresse som den som lämnar utlåtandet representerar,

3) 43 § föreskrivs om hörande av part,
4) 44 § föreskrivs om delgivning av och information om ansökan, om inte ärendet är

av så ringa betydelse eller av sådan karaktär att informationen kan ges parterna på annat
sätt; om ärendet inte inverkar på någon annans än sökandens rätt eller fördel, behövs ingen
delgivning eller information,

5) 83 § föreskrivs om beslutets innehåll,
6) 85 § 1 mom. föreskrivs om delgivning av beslutet,
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7) 85 § 2 mom. föreskrivs om att informera om beslutet, om inte ärendet är av så ringa
betydelse eller av sådan karaktär att informationen kan ges parterna på annat sätt; om ären-
det inte inverkar på någon annans än sökandens rätt eller fördel behövs ingen information,

8) 85 § 3 mom. föreskrivs om sändande av beslutet och om underrättelse om det.
Ett ärende ska dock alltid delges och information om att ärendet inletts och om beslutet

ska alltid ges i enlighet med 44 och 85 § om ärendet gäller
1) fastställande av gränsvärden som är lindrigare än utsläppsnivåerna i enlighet med

78 §,
2) ändring av en direktivanläggnings tillstånd med stöd av 89 § 2 mom. 1 punkten.
Om det inte i tillräcklig utsträckning, med beaktande av ärendets natur, genom att til-

lämpa 1 och 2 mom. går att trygga en parts rätt att bli hörd eller att få ett motiverat beslut
eller allmänhetens rätt att delta i beslutsfattande som gäller livsmiljön, ska dock vad som
i 5 kap. föreskrivs om tillståndsförfarande och i 8 kap. om tillståndsbeslut iakttas vid be-
handlingen av ärendet.

99 §

Förfarande i exceptionella situationer

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Den statliga tillsynsmyndigheten får meddela verksamhetsutövare som gjort en i

1 mom. avsedd anmälan förelägganden som gäller förbränningsanläggningens verksam-
het i syfte att förebygga och hindra förorening av miljön, eller förbjuda eller avbryta verk-
samheten, om det behövs för fullgörandet av skyldigheterna enligt kapitel III i och bilaga
V till industriutsläppsdirektivet. Det beslut av den statliga tillsynsmyndigheten som avses
i detta moment ska delges och information om det ska ges med iakttagande av 85 §.

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

115 e §

Förvaltningsförfarande i anmälningsärenden

När anmälan behandlas och beslut med anledning av anmälan fattas ska följande iakt-
tas:

1) vad som i 39 a § föreskrivs om rådgivning till sökande,
2) vad som i 42 § föreskrivs om att begära utlåtanden, om utlåtanden behövs för att ut-

reda ärendet i tillräcklig utsträckning eller för att tillgodose ett allmänt intresse,
3) vad som i 43 § föreskrivs om hörande av part,
4) vad som i 44 § föreskrivs om delgivning av och information om tillståndsansökan,

om inte ärendet är av så ringa betydelse eller av sådan karaktär att informationen om an-
mälan kan ges parterna på annat sätt; om ärendet inte inverkar på någon annans än anmä-
larens rätt eller fördel, behövs ingen delgivning eller information,

5) vad som i 83 § 1 mom. föreskrivs om tillståndsbeslutets innehåll,
6) vad som i 85 § 1 mom. föreskrivs om delgivning av tillståndsbeslut,
7) vad som i 85 § 2 mom. föreskrivs om att informera om tillståndsbeslutet, om inte

ärendet är av så ringa betydelse eller av sådan karaktär att informationen kan ges parterna
på annat sätt; om ärendet inte inverkar på någon annans än sökandens rätt eller fördel be-
hövs ingen information,

8) vad som i 85 § 3 mom. föreskrivs om sändande av tillståndsbeslutet och underrättel-
se om det.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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118 §

Tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar

Verksamhetsutövaren ska till den kommunala miljövårdsmyndigheten göra en elektro-
nisk anmälan om byggande, offentliga tillställningar och andra åtgärder och händelser
som orsakar tillfälligt buller eller skakningar, om bullret eller skakningarna kan antas bli
speciellt störande. Om en åtgärd genomförs eller en händelse organiseras på flera kommu-
ners område, ska anmälan göras till den statliga tillsynsmyndighet inom vars verksamhets-
område bullret eller skakningarna huvudsakligen framträder. Om verksamhetsutövaren är
en fysisk person, kan anmälan lämnas in på papper.

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

119 §

Verksamhet av försöksnatur

Sådan verksamhet av försöksnatur som avses i 31 § ska anmälas elektroniskt till till-
ståndsmyndigheten senast 30 dygn innan verksamheten inleds. Om verksamhetsutövaren
är en fysisk person, kan anmälan lämnas in på papper.

122 §

Behandlingen av anmälan

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Myndigheten kan förbjuda eller avbryta verksamheten, om de betydande olägenheter

som orsakas ett allmänt eller enskilt intresse inte i tillräcklig utsträckning kan minskas ge-
nom villkoren. Beslutet ska delges och information om det ska ges med iakttagande av
85 §. Villkor kan meddelas eller en verksamhet förbjudas även om anmälningsskyldighet-
en har försummats.

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

136 §

Beslut om sanering av mark och grundvatten

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Den statliga tillsynsmyndigheten granskar anmälan och fattar beslut med anledning av

den. Beslutet ska förenas med behövliga villkor om saneringen av det förorenade området,
om målen för saneringen, om utnyttjande av marksubstanser och om kontroll. Saneringen
av det förorenade området ska omfatta åtgärder som behövs för att bortskaffa, minska eller
hindra spridningen av förorenande ämnen eller hålla dem under kontroll. Beslutet ska del-
ges och information om det ska ges med iakttagande av 85 §.

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

192 §

Begäran om omprövning av beslut som gäller kontrollplaner och ändring av 
kontrollvillkor

Omprövning av beslut enligt 64 och 65 § som fattats av en myndighet som tillstånds-
myndigheten utsett får begäras hos tillståndsmyndigheten inom 30 dagar från delfåendet
av beslutet. Omprövning begärs hos den statliga miljötillståndsmyndigheten, om kontroll-
skyldigheten i fråga om någon verksamhet som omfattas av samordnad recipientkontroll
har baserat sig på ett beslut som den statliga miljötillståndsmyndigheten meddelat. Genom
begäran om omprövning kan också en sådan meningsskiljaktighet behandlas som gäller
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fördelningen av kostnaderna för den samordnade recipientkontrollen. Beslut med anled-
ning av en begäran om omprövning ska delges och information om beslutet ska ges med
iakttagande av 85 §. Ändring i beslut med anledning av en begäran om omprövning får
sökas enligt vad som föreskrivs i 190 §. Ändring i en avgift som tas ut för ett kontrollbeslut
får sökas på samma sätt som ändring i beslut. På behandlingen av en begäran om ompröv-
ning tillämpas i övrigt förvaltningslagen.

196 §

Hörande med anledning av besvär över ett beslut om miljötillstånd

Vasa förvaltningsdomstol ska med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen genom of-
fentlig kungörelse delge besvär över ett beslut om miljötillstånd som anförts av den som
ansöker om tillstånd, om det inte är uppenbart onödigt. Kungörelsen och besvärshandling-
arna ska finnas på webbplatsen i minst 14 dagar. Information om kungörelsen ska dessut-
om med iakttagande av 108 § i kommunallagen också publiceras i kommunerna inom det
område som påverkas av verksamheten.

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

197 §

Förfarandet i fullföljdsdomstolen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vasa förvaltningsdomstol ska delge sitt beslut om miljötillstånd genom offentlig kun-

görelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Kungörelsen och beslutet ska fin-
nas framlagda minst den tid som föreskrivs för sökande av ändring. Information om kun-
görelsen ska dessutom med iakttagande av 108 § i kommunallagen också publiceras i
kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten.

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

200 §

Verkställighet av beslut trots omprövningsbegäran eller överklagande

Den myndighet som fattat beslutet kan förordna att villkor, förelägganden eller beslut
som avses i 62, 64, 65, 99, 122, 123, 136, 137, 171, 175, 176, 180, 181 och 183 § ska iakt-
tas trots omprövningsbegäran eller överklagande.

214 §

Hörande samt information om gemensamt genomförande

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Miljöministeriet ska delge ansökan genom offentlig kungörelse med iakttagande av

62 a § i förvaltningslagen. Information om kungörelsen ska dessutom med iakttagande av
108 § i kommunallagen också publiceras i kommunerna inom det område som påverkas
av verksamheten.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. Lagens 85 a § träder dock i kraft redan den

1 maj 2019.
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