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764/2019

Lag
om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Mål

Syftet med denna lag är att samordna och påskynda tillståndsförfarandena för projekt
som påverkar miljön.

2 §

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på behandlingen av tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen
(527/2014), vattenlagen (587/2011), marktäktslagen (555/1981), gruvlagen (621/2011),
naturvårdslagen (1096/1996), markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och lagen om
säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005).

3 §

Tillståndsförfaranden som kan samordnas

Om det för genomförandet av ett projekt krävs miljötillstånd enligt miljöskyddslagen,
tillstånd enligt vattenlagen eller tillstånd för täktverksamhet enligt marktäktslagen, kan
behandlingen av tillståndsansökan på sökandens begäran samordnas med ansökningar om
följande tillstånd:

1) undantagslov enligt 31 och 48 § samt 49 § 3 mom. i naturvårdslagen,
2) bygglov enligt 125 § i markanvändnings- och bygglagen samt åtgärdstillstånd enligt

126 §, rivningslov för byggnader enligt 127 § och tillstånd för miljöåtgärder enligt 128 §
i den lagen,

3) malmletningstillstånd enligt 9 § i gruvlagen samt gruvtillstånd enligt 16 § och guld-
vaskningstillstånd enligt 22 § i den lagen,

4) tillstånd till omfattande industriell hantering och upplagring av en farlig kemikalie
enligt 23 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
samt tillstånd för tillverkning och upplagring av explosiva varor enligt 58 § i den lagen.
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4 §

Förhållande till annan lagstiftning

Vid behandlingen av ett tillståndsärende ska utöver denna lag också det som föreskrivs
i de lagar som nämns i 2 § iakttas.

5 §

Samordnande myndighet

Regionförvaltningsverket är samordnande myndighet, om samordningen gäller be-
handlingen av ett tillstånd enligt vattenlagen eller ett sådant tillstånd enligt miljöskydds-
lagen som ska avgöras av den myndigheten. I andra fall är det den kommunala miljövård-
smyndigheten som är samordnande myndighet.

Bestämmelser om den samordnande myndighetens uppgifter finns i 2 kap.

6 §

Rådgivning till sökande

För att ordna den rådgivning som avses i 8 § i förvaltningslagen (434/2003) kan den
samordnande myndigheten på sökandens begäran eller på eget initiativ ordna ett möte
mellan sökanden och de myndigheter som är behöriga när det gäller behandlingen av pro-
jektet vid myndigheterna.

2 kap.

Samordning av behandlingen

7 §

Inledande av samordning

Sökanden ska begära samordning av tillståndsförfarandena innan tillståndsansökan
kungörs.

Tillståndsansökningarna ska sändas elektroniskt till myndigheterna. Bestämmelser om
hur ett tillståndsärende inleds och om innehållet i ansökan finns i de lagar som nämns i 2 §.

8 §

Handläggningstid

Den samordnande myndigheten ska i samarbete med de behöriga tillståndsmyndighe-
terna beräkna en målsatt handläggningstid för de tillståndsansökningar som ska samord-
nas och utifrån den ange en uppskattad tidpunkt för när besluten i tillståndsärendena kom-
mer att meddelas.

9 §

Komplettering av ansökningar

Den behöriga tillståndsmyndigheten ska meddela den samordnande myndigheten till
vilka delar tillståndsansökan ska kompletteras. Den samordnande myndigheten ska ge sö-
kanden möjlighet att komplettera ansökan inom den tid som den samordnande myndighe-
ten bestämmer.
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10 §

Utlåtanden, anmärkningar och åsikter

Den behöriga tillståndsmyndigheten ska informera den samordnande myndigheten om
de utlåtanden som ska begäras om en tillståndsansökan. Den samordnande myndigheten
ska begära att de som ger utlåtande lämnar in utlåtandena elektroniskt inom utsatt tid.

Bestämmelser om de utlåtanden som ska begäras om tillståndsansökningar och om dem
som ska ges tillfälle att framställa anmärkningar eller framföra åsikter finns i de lagar som
nämns i 2 §. Sådana anmärkningar och åsikter som avses i de lagar som nämns i 2 § ska
lämnas till den samordnande myndigheten.

11 §

Delgivning av och information om tillståndsansökningar

Den samordnande myndigheten ska delge tillståndsansökningar genom offentlig kun-
görelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Kungörelsen och ansökningshand-
lingarna ska dock hållas tillgängliga i minst 30 dagar. Kungörelsen och ansökningshand-
lingarna kan trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (621/1999) innehålla verksamhetsutövarens namn och uppgifter om verksam-
hetens placeringsort. De personuppgifter som publicerats på en myndighets webbplats ska
raderas på myndighetens webbplats när besluten i ärendet har vunnit laga kraft.

Kungörelsen ska utöver vad som föreskrivs i 62 a § 3 mom. i förvaltningslagen inne-
hålla en sammanfattning av projektet och tillståndsansökningarna samt andra uppgifter
som kungörelsen ska innehålla enligt någon av de lagar som nämns i 2 § i denna lag. Om
projektet omfattar ett tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen eller marktäktsla-
gen, ska detta anges i kungörelsen.

Information om kungörelsen ska dessutom i enlighet med 108 § i kommunallagen
(410/2015) offentliggöras i kommunerna inom det område som påverkas av projektet samt
publiceras på den behöriga myndighetens webbplats. Information om att kungörelsen of-
fentliggörs ska publiceras i minst en tidning med allmän spridning inom det område som
påverkas av projektet, om inte ärendet är av ringa betydelse eller det annars är onödigt att
informera om saken. De behöriga tillståndsmyndigheterna ska se till att kungörelsen och
ansökningshandlingarna finns tillgängliga elektroniskt också på den behöriga myndighe-
tens webbplats åtminstone så länge kungörelsetiden varar.

Den samordnande myndigheten ska separat lämna information om kungörelsen till de
parter som saken särskilt berör. När det gäller delgivning av information till ett icke kon-
stituerat delägarlag för en samfällighet tillämpas 11 kap. 11 § 2 mom. i vattenlagen.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1–4 mom., ska 133 § 1 mom. i markanvänd-
nings- och bygglagen tillämpas i fråga om meddelanden och lämnande av information om
att en tillståndsansökan enligt den lagen blivit anhängig. Bestämmelser om fogande av ut-
redning om att grannarna hörts till en ansökan om marktäktstillstånd finns i 13 § 2 mom.
i marktäktslagen.

12 §

Sökandens förklaring

Den samordnande myndigheten ska ge sökanden tillfälle att elektroniskt ge en förkla-
ring med anledning av de utlåtanden, anmärkningar och åsikter som framförts med anled-
ning av ansökan. Bestämmelser om dem som också ska ges tillfälle att ge en förklaring
finns i de lagar som nämns i 2 §.
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13 §

Avbrytande av samordning

Den samordnande myndigheten ska på sökandens begäran avbryta samordningen av
behandlingen av tillståndsansökningarna. Avbrytandet kan också gälla en del av till-
ståndsansökningarna. Information om att samordnandet avbrutits ska lämnas elektroniskt
i det allmänna datanätet på myndighetens webbplats.

14 §

Meddelande och delgivning av tillståndsbeslut

När tillräckliga utredningar erhållits i tillståndsärendena ska den samordnande myndig-
heten och de andra behöriga tillståndsmyndigheterna komma överens om en målsatt tid
när besluten ska meddelas. De behöriga tillståndsmyndigheterna meddelar sina beslut
samtidigt. Myndigheterna ska vid behov samarbeta för att säkerställa att tillståndsbestäm-
melserna är förenliga med varandra.

Den behöriga tillståndsmyndigheten ska genom offentlig kungörelse delge sitt till-
ståndsbeslut med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Utöver det som i 62 a § i för-
valtningslagen föreskrivs om kungörelsens innehåll ska i kungörelsen om tillståndsbeslu-
tet också nämnas besvärstiden. Kungörelsen och tillståndsbeslutet ska hållas tillgängliga
under minst den tid inom vilken beslutet får överklagas genom besvär. Kungörelsen och
beslutet får trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet innehålla verksamhetsutövarens namn och uppgifter om verksamhetens pla-
ceringsort. Personuppgifter som publicerats på en myndighets webbplats ska raderas på
myndighetens webbplats när den tillståndspliktiga verksamheten har upphört och när de
åtgärder som hänför sig till upphörande av verksamheten enligt de lagar som nämns i 2 §
har utförts.

15 §

Information om tillståndsbeslut

Den samordnande myndigheten ska sända tillståndsbesluten till sökanden och dem som
uttryckligen har begärt besluten samt till tillsynsmyndigheterna och de myndigheter som
bevakar allmänt intresse i ärendet. Den samordnande myndigheten ska dessutom sända
besluten för kännedom till de myndigheter av vilka utlåtande om ansökningarna har be-
gärts. De som har framställt anmärkning eller framfört en åsikt i ärendet eller som särskilt
har begärt att bli underrättade samt de som separat har delgetts kungörelserna om till-
ståndsansökningarna ska likaså underrättas om besluten. Om en anmärkning har under-
tecknats av flera, kan beslutet eller underrättelsen om att beslutet meddelats sändas till en-
dast den första undertecknaren. Den samordnande myndigheten ska dessutom se till att be-
slutet sänds med iakttagande av bestämmelserna i de lagar som nämns i 2 §.

Den samordnande myndigheten ska se till att information om kungörelsen utan dröjs-
mål också offentliggörs i enlighet med 108 § i kommunallagen 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 projektet, om inte ärendet är av ringa betydelse eller publicering annars är
onödig.
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3 kap.

Särskilda bestämmelser

16 §

Tillståndsavgifter

Storleken på den avgift till staten som tas ut för samordningen enligt denna lag av be-
handlingen av tillstånd bestäms på det sätt som anges i lagen om grunderna för avgifter till
staten (150/1992) och en med stöd av den utfärdad förordning av statsrådet. Kommunens
miljövårdsmyndighet kan ta ut en avgift för samordningen enligt grunder som bestäms i
en av kommunen godkänd taxa. Bestämmelser i övrigt om de avgifter som tas ut för be-
handlingen av tillståndsansökningar finns i de lagar som nämns i 2 §.

17 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

Helsingfors den 19 juni 2019

Republikens President

 Sauli Niinistö

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
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