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766/2019
Lag
om ändring av 11 kap. i vattenlagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i vattenlagen (587/2011) 11 kap. 3 §, sådan den lyder i lag 257/2017, och
fogas till 11 kap. nya 11 a och 24 a § som följer:
11 kap.
Ansökningsförfarande
3§
Innehållet i tillståndsansökan
Tillståndsansökan ska innehålla
1) en sådan redogörelse för projektets syfte och projektets inverkan på allmänna intressen, enskilda intressen och miljön som är tillräckligt utförlig för att ärendet ska kunna avgöras,
2) en plan över de åtgärder som behövs för att projektet ska kunna genomföras,
3) en beräkning av den nytta och de förluster av förmåner som projektet medför för registerenheterna för mark- och vattenområden och deras ägare och för andra parter,
4) en redogörelse för hur verksamhetens verkningar kontrolleras.
Om ansökan gäller beviljande av tillstånd för ett projekt som avses i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, ska en miljökonsekvensbeskrivning enligt 19 § i den
lagen och kontaktmyndighetens motiverade slutsats fogas till ansökningshandlingarna
före beslutsfattandet. I den mån beskrivningen innehåller sådana uppgifter om miljökonsekvenserna som behövs för tillämpningen av denna lag behöver uppgifterna inte visas
upp på nytt. Till ansökan ska vid behov fogas en bedömning som avses i 65 § i naturvårdslagen.
Närmare bestämmelser om innehållet i tillståndsansökan och de uppgifter som ska fogas till ansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet.
11 a §
Hörande om tillståndsansökan och om komplettering av en miljökonsekvensbeskrivning
Om en tillståndsansökan och en sådan komplettering av en miljökonsekvensbeskrivning enligt 27 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning som gäller samma
projekt är anhängiga samtidigt, kan tillståndsmyndigheten i samband med ett hörande om
tillståndsansökan ordna ett hörande om miljökonsekvensbeskrivningen med iakttagande
av 20 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Åsikter och utlåtanden om
miljökonsekvensbeskrivningen samt anmärkningar och åsikter om tillståndsansökan ska
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lämnas till tillståndsmyndigheten minst 45 och högst 60 dagar efter ett datum som bestäms
av tillståndsmyndigheten.
24 a §
Tillämpning av lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden
Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden (764/2019) tillämpas på behandlingen av en tillståndsansökan, ska 11, 14 och 15 § i den lagen tillämpas
i stället för 10 och 22 § i denna lag.
————
Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.
Ett tillståndsärende som blivit anhängigt före ikraftträdandet av denna lag ska behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
Helsingfors den 19 juni 2019
Republikens President
Sauli Niinistö
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