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Lag
om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) 5, 25 och
27 § samt
fogas till lagen en ny 22 a § som följer:
5§
Miljökonsekvensbedömning genom förfaranden enligt någon annan lag
Miljökonsekvensbedömning av ett i 3 § 1 och 2 mom. avsett projekt eller en ändring av
ett redan genomfört projekt kan utföras genom ett förfarande enligt 3 kap. i denna lag, i
samband med utarbetandet av en plan på det sätt som föreskrivs i markanvändnings- och
bygglagen (132/1999) eller i ett förfarande enligt någon annan lag på det sätt som föreskrivs separat om detta. Om en miljökonsekvensbedömning görs i ett förfarande enligt någon annan lag, ska konsekvenserna utredas på det sätt som avses i 15–21, 23 och 24 § i
denna lag.
Hörande om ett program för miljökonsekvensbedömning eller en miljökonsekvensbeskrivning kan dessutom ordnas i samband med hörande enligt någon annan lag på det sätt
som föreskrivs separat om detta.
Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte på projekt som gäller kärnanläggningar
enligt kärnenergilagen (990/1987).
Den projektansvarige kan i ett initiativ till kontaktmyndigheten föreslå att förfarandet
vid miljökonsekvensbedömning ersätts med ett förfarande enligt någon annan lag eller att
ett sådant hörande som ingår i förfarandet ordnas genom ett förfarande enligt någon annan
lag. Kontaktmyndigheten och den myndighet som ansvarar för förfarandet enligt den andra lagen kan komma överens om att miljökonsekvensbedömningen ska genomföras eller
det hörande som ingår i förfarandet ordnas på det sätt som föreskrivs i den andra lagen.
22 a §
Samordning av ett förfarande för miljökonsekvensbedömning och ett tillståndsförfarande
Utredningsbehoven inför en miljökonsekvensbedömning och behandlingen av en ansökan om tillstånd för ett projekt samordnas vid behov i programmet för miljökonsekvensbedömningen. Sådana utredningar som ska ingå i miljökonsekvensbeskrivningen och tillståndsansökan kan utarbetas tillsammans.
Om ett förfarande för miljökonsekvensbedömning för ett projekt och en ansökan om
miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014) som ska avgöras av den statliga miljötillståndsmyndigheten är anhängiga samtidigt kan hörandet om miljökonsekvensbeskrivningen ordnas i samband med tillståndsförfarandet på det sätt som föreskrivs i 44 a § i milRP 269/2018
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jöskyddslagen. En förutsättning är att det med tanke på projektets läge, omfattning och
tekniska egenskaper inte finns något annat genomförbart alternativ för projektet än det
som anges i tillståndsansökan.
25 §
Beaktande av miljökonsekvensbedömningen i tillståndsförfarande
Till en tillståndsansökan som gäller ett i denna lag avsett projekt ska det före beslutsfattandet fogas en miljökonsekvensbeskrivning och en motiverad slutsats.
En myndighet får inte bevilja tillstånd för genomförande av ett projekt förrän den har
fått miljökonsekvensbeskrivningen och den motiverade slutsatsen samt i 29 § avsedda
handlingar för internationellt hörande i fråga om projektets gränsöverskridande konsekvenser.
27 §
Uppdatering av den motiverade slutsatsen
Tillståndsmyndigheten ska försäkra sig om att den motiverade slutsatsen är aktuell när
tillståndsärendet avgörs. Kontaktmyndigheten ska på tillståndsmyndighetens begäran
framföra sin åsikt om huruvida den motiverade slutsats som kontaktmyndigheten har sammanställt är aktuell och vid behov specificera till vilka delar den inte längre är det och till
vilka delar miljökonsekvensbeskrivningen måste kompletteras för att den motiverade slutsatsen ska kunna uppdateras. Vid kompletteringen av miljökonsekvensbeskrivningen iakttas bestämmelserna i 20 § om hörande om miljökonsekvensbeskrivningen. Hörande om
kompletteringen av miljökonsekvensbeskrivningen kan ordnas i samband med tillståndsförfarandet enligt miljöskyddslagen eller vattenlagen (587/2011) på det sätt som föreskrivs i 44 a § i miljöskyddslagen och 11 kap. 11 a § i vattenlagen. Kontaktmyndigheten
ger därefter sin uppdaterade motiverade slutsats i enlighet med 23 §.
Den projektansvarige kan innan tillståndsärendet blir anhängigt be kontaktmyndigheten
framföra sin åsikt om huruvida dess motiverade slutsats är aktuell och vid behov specificera vilka uppgifter som behövs för uppdateringen av den motiverade slutsatsen.
————
Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.
Bestämmelserna i 22 a § i denna lag tillämpas inte på projekt beträffande vilka information om programmet för miljökonsekvensbedömning före lagens ikraftträdande har
getts genom kungörelse med stöd av 17 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) eller med stöd av 8 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994).
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