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Lag
om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) 17, 18 och 22 § som

följer:

17 §

Deltagande och information

Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska ge alla möjlighet att ta del av sådana förslag
till angivande av områden med betydande översvämningsrisk och förslag till planer för
hantering av översvämningsrisker som avses i 4 § 1 mom. samt av bakgrundshandlingarna
till dem och att framföra åsikter om förslagen. Närings-, trafik- och miljöcentralerna ord-
nar vid behov informationsmöten där allmänheten ges tillfälle att framföra sina åsikter. Vi-
dare ska närings-, trafik- och miljöcentralerna begära de utlåtanden som behövs.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna delger förslag enligt 1 mom. genom en offentlig
kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen (434/2003).
Uppgift om kungörelsen ska publiceras i de berörda kommunerna inom närings-, trafik-
och miljöcentralens verksamhetsområde. Bestämmelser om kommunens tillkännagivand-
en finns i 108 § i kommunallagen (410/2015).

18 §

Godkännande av riskhanteringsplaner för avrinningsområden och kustområden

Jord- och skogsbruksministeriet ska godkänna riskhanteringsplanerna för avrinnings-
områden och kustområden.

Jord- och skogsbruksministeriet sänder på elektronisk väg beslutet om att riskhante-
ringsplaner godkänts till närings-, trafik- och miljöcentralen i det avrinningsområde eller
kustområde som avses i planen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen delger jord- och skogsbruksministeriets beslut ge-
nom en offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvalt-
ningslagen. Uppgift om kungörelsen ska publiceras i de berörda kommunerna inom nä-
rings-, trafik- och miljöcentralens verksamhetsområde. Bestämmelser om kommunens
tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen. Närings- trafik- och miljöcentralen sän-
der dessutom beslutet på elektronisk väg till de myndigheter som har hörts tidigare under
ärendets beredning.
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22 §

Ändringssökande

I ett beslut av jord- och skogsbruksministeriet om godkännande av en riskhanterings-
plan får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökan-
de av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden
(808/2019). Ministeriets beslut får verkställas trots ändringssökande.

Besvärsrätt har
1) den vars rättigheter, skyldigheter eller intressen kan påverkas av beslutet,
2) de kommuner, landskapsförbund och lokala räddningsväsenden som berörs,
3) myndigheter som bevakar allmänna intressen,
4) lokala eller regionala registrerade föreningar och stiftelser vilkas syfte är att främja

miljö- eller naturskyddet eller nyttjandet av vattentillgångarna och vilkas verksamhetsom-
råde riskhanteringsplanerna gäller.

I fråga om sökande av ändring i ett beslut av en kommun om godkännande av riskhan-
teringsplaner för dagvattenöversvämningar tillämpas vad som i 188 § och i 191 § 1 och 2
mom. i markanvändnings- och bygglagen föreskrivs om sökande av ändring och besvärs-
rätt i fråga om ett beslut om godkännande av en detaljplan.

————
Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.
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