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Lag
om ändring av klimatlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i klimatlagen (423/2022) 3 § 1 mom., 5 § och 19 § 2 mom. samt
fogas till lagen en ny 14 a §, till 19 § ett nytt 4 mom. och till lagen ett nytt 4 a kap. som

följer:

3 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på de statliga myndigheternas uppgifter vid utarbetandet av klimat-
politiska planer och säkerställandet av att dessa verkställs. Denna lag tillämpas också på
kommuner när de utarbetar kommunala klimatplaner och följer upp genomförandet av
planerna.

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

5 §

Åtgärder som främjar begränsningen av och anpassningen till klimatförändringar

Statliga myndigheter ska i sin verksamhet främja genomförandet av målen och de kli-
matpolitiska planerna enligt denna lag.

2 kap.

Planeringssystem

14 a §

Kommunal klimatplan

Varje kommun ska utarbeta eller uppdatera sin klimatplan minst en gång per fullmäk-
tigeperiod. Planen ska innehålla

1) ett mål för att minska utsläppen av växthusgaser i kommunen,
2) åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser i kommunen,
3) uppgifter om hur utsläppen av växthusgaser har utvecklats i kommunen,
4) uppgifter om uppföljningen av genomförandet av planen,
5) andra än i 1–4 punkten avsedda omständigheter som anses behövliga.
När kommunen ställer upp det mål som avses i 1 mom. 1 punkten ska den beakta de mål

som avses i 2 § 1 mom. 1–3 punkten. Det mål för ökning av upptaget i sänkor som avses
i 2 § 1 mom. 1 punkten ska beaktas också om kommunen i planen ställer upp mål för upp-
taget eller anger åtgärder som gäller sänkor. Om kommunen i planen ställer upp sådana
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mål eller anger sådana åtgärder som gäller anpassning till klimatförändringar, ska det mål
som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten beaktas.

Den kommunala klimatplanen ska antas av fullmäktige. Kommunen ska följa upp ge-
nomförandet av planen. Planen ska beaktas i den kommunstrategi som avses i 37 § i kom-
munallagen (410/2015) och i den verksamhetsberättelse som avses i 115 § i den lagen.

Kommunen kan också utarbeta den plan som avses i denna paragraf tillsammans med
andra kommuner i regionen. En gemensam plan ska innehålla kommunspecifika mål och
åtgärder. En gemensam plan ska antas av fullmäktige i respektive kommun.

Miljöministeriet kan bevilja kommunen statsunderstöd för utarbetande eller uppdate-
ring av en i denna paragraf avsedd plan inom ramen för det anslag som anvisats i statsbud-
geten. På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

19 §

Myndigheternas uppgifter

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Styrningen och uppföljningen av verkställigheten av de klimatpolitiska planer som av-

ses i denna lag åligger varje ministerium i fråga om det egna ansvarsområdet. För sam-
manställandet av klimatårsberättelsen svarar miljöministeriet.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Kommunernas utsläppsdatatjänst förvaltas av Finlands miljöcentral.

4 a kap.

Särskilda bestämmelser

21 a §

Delgivning av statsrådets beslut

I denna lag avsedda beslut av statsrådet som gäller de klimatpolitiska planerna delges
genom en offentlig kungörelse enligt 62 a § i förvaltningslagen (434/2003).

21 b §

Sökande av ändring

Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol iakttas lagen om rättegång i förvaltn-
ingsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs i denna lag. Besvär över ett sådant
beslut av statsrådet som avses i 16 § 1 mom. i denna lag och där behov av ytterligare åt-
gärder konstateras får anföras endast i samband med ett i 17 § 1 mom. avsett beslut.

Besvärsrätt i fråga om statsrådets beslut som gäller en klimatpolitisk plan har
1) den, vars rätt, skyldighet eller intresse på ett särskilt sätt kan beröras av klimatför-

ändringarnas effekter, effekterna av begränsningen av klimatförändringarna eller anpass-
ningen till klimatförändringarna,

2) en registrerad förening som bedriver riksomfattande verksamhet och som enligt sina
stadgar företräder i 1 punkten avsedda personers intressen eller, om klimatförändringarnas
effekter, effekterna av begränsningen av klimatförändringarna eller anpassningen till kli-
matförändringarna på ett särskilt sätt kan gälla ett visst område i landet eller en del av ett
område i landet, en motsvarande lokal eller regional förening,

3) en registrerad förening eller stiftelse som är riksomfattande och vars syfte är att
främja naturvård, hälsoskydd eller miljöskydd,
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4) ett landskapsförbund, om klimatförändringarnas effekter, effekterna av begräns-
ningen av klimatförändringarna eller anpassningen till klimatförändringarna på ett särskilt
sätt kan gälla landskapets område,

5) en riksomfattande statlig myndighet, vars ansvarsområde har koppling till allmänna
intressen som klimatförändringarnas effekter, effekterna av begränsningen av klimatför-
ändringarna eller anpassningen till klimatförändringarna på ett särskilt sätt berör, samt an-
dra statliga myndigheter, vars ansvarsområde och verksamhetsområde har koppling till
allmänna intressen som klimatförändringarnas effekter, effekterna av begränsningen av
klimatförändringarna eller anpassningen till klimatförändringarna på ett särskilt sätt berör,

6) sametinget,
7) skoltarnas byastämma.
En i 2 mom. 1–2 och 4–5 punkten avsedd ändringssökande ska i sina besvär redogöra

för det särskilda sätt som utgör grund för besvärsrätten. Om det särskilda sätt som utgör
grund för besvärsrätten inte har angetts i samband med besvären, kan förvaltningsdomsto-
len lämna besvären utan prövning utan att ge ändringssökanden möjlighet att komplettera
besvären.

Beslutet får verkställas trots ändringssökande, om inte fullföljdsdomstolen bestämmer
något annat.

Bestämmelser om sökande av ändring i beslut av kommunala myndigheter finns i kom-
munallagen.

————
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2023.
En kommunal klimatplan enligt 14 a § i denna lag ska antas första gången senast under

den första fullmäktigeperiod som börjar efter ikraftträdandet av denna lag.

Helsingfors den 19 januari 2023
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