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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag
stiftning om miljöförvaltningen 

PROPOSITIONENS HUVUDSARLIGA I~EHÅLL 

I denna proposition föreslås att det skall 
stiftas en lag om miljöförvaltningen och att 
denna lag skall upphäva gällande lag om 
vatten- och miljöförvaltningen. Dessutom inne
håller propositionen 31 lagförslag som gäller 
ändring av miljörelaterade lagar. Propositionen 
syftar till att effektivera skötseln av miljöären
dena och göra central- och regionalförvalt
ningen mer ekonomisk och resultatgivande i 
enlighet med statsrådets principbeslut i juni 
1993. Samtidigt förbättras möjligheterna att 
förverkliga de innehållsliga målen för miljöpo
litiken. Det viktigaste målet för arbetet inom 
miljöförvaltningen blir att främja hållbar ut
veckling och hållbart nyttjande av naturtill
gångarna. 

Propositionen innehåller stadganden om hur 
skötseln av ärenden som gäller miljövård, 
region- och samhällsplanering, den byggda 
miljön och styrningen av byggandet skall läg
gas upp inom regional- och centralförvaltning
en. Propositionen omfattar inte förvaltningen 
av bostadsärendena, som har reformerats i 
början av december 1993. Propositionen be
handlar också uppgifter inom jord- och skogs
bruksministeriets verksamhetsområde som hän
för sig till nyttjandet och vården av vattentill
gångarna. 

I propositionen föreslås att den regionala 
förvaltningen av miljöärendena byggs upp och 
förs samman till regionala miljöcentraler under 
miljöministeriet genom att vatten- och miljö
distrikten sammanslås med länsstyrelsernas 
miljöenheter. De regionala miljöcentralerna fö
reslås bli 13 till antalet. Fördelningen av 
områdena föreslås bygga på indelningen i 
landskap, med vissa smärre undantag på grund 
av särskilda skäl som är förknippade med 
verksamheten. 

De regionala miljöcentralernas uppgifter 
skall bestå av de uppgifter som för närvarande 
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ankommer på vatten- och miljödistrikten och 
på länsstyrelsernas miljöenheter samt av upp
gifter som överförs från centralförvaltningen. 
De regionala miljöcentralerna skall också ha 
vissa uppgifter som faller inom jord- och 
skogsbruksministeriets verksamhetsområde och 
som gäller nyttjandet och vården av vattentill
gångarna. Dessutom skall de främja miljömed
vetenheten inom sina verksamhetsområden 
samt hålla kontakt med medborgarna och 
andra samarbetsinstanser. Miljöministeriet och 
jord- och skogsbruksministeriet styr de regio
nala miljöcentralerna sina verksamhetsområ
den. 

Vatten- och miljöförvaltningen skall lägga 
ner sin byggnadsverksamhet. Byggnadsarbete
na läggs ut på entreprenad. Reparationsverk
samheten har i början av juli 1994 överförts 
huvudsakligen till Statens Reparationsverkstad. 
Vid två regionala miljöcentraler kan repara
tionsverksamheten fortgå till utgången av år 
1996. 

Vatten- och miljöstyrelsen föreslås bli ombil
dad till en mångsidig forsknings- och utveck
lingscentral inom miljöområdet, Finlands mil
jöcentral, vars uppgifter inte inbegriper admi
nistrativ styrning. Finlands miljöcentral skall 
vara underställd miljöministeriet. Den skall 
också arbeta med sakkunniguppgifter och ut
veckling inom jord- och skogsbruksministeriets 
verksamhetsområde i samband med nyttjandet 
och vården av vattentillgångarna. Miljöminis
teriet och jord- och skogsbruksministeriet styr 
miljöcentralen inom sina respektive verksam
hetsområden. Vartdera ministeriet svarar för 
styrningen av Finlands miljöcentral i fråga om 
uppgifter inom sitt verksamhetsområde. Fin
lands miljöcentral skall stödja verksamheten 
och beslutsfattandet i de regionala miljöcentra
lerna med den sakkunskap den besitter. De 
administrativa uppgifter som vatten- och mil-
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jöstyrelsen nu sköter föreslås huvudsakligen bli 
överförda till regionalförvaltningen. De admi
nistrativa styrningsuppgifter som ankommer på 
centralförvaltningen föreslås bli överförda till 
ministerierna. 

Personalen och de övriga resurserna inom 
miljöförvaltningens olika enheter fördelas mel-

lan enheterna i enlighet med uppgifterna. Inom 
personalpolitiken är målet att personal inte 
behöver sägas upp, utan personalminskningen 
skall anpassas till den naturliga avgången. 
Personalöverföringar från en enhet till en an
nan främjas. 

Lagarna avses träda i kraft den l mars 1995. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Inledning 

statsrådet fattade den 17 juni 1993 ett 
principbeslut om åtgärder för förnyande av 
centralförvaltningen och regionalförvaltningen. 
I fråga om miljöförvaltningen ingår där två 
reformer. Den ena går ut på att regionalför
valtningen skall föras samman, den andra att 
centralförvaltningen inom miljöförvaltningen 
skall bantas ned så att vatten- och miljöstyrel
sen, som för närvarande är ett centralt ämbets
verk, skall ombildas till en forsknings- och 
utvecklingscentral inom miljöområdet. 

Enligt principbeslutet skall miljöförvalt
ningen på regional nivå föras samman till 
regioncentraler som är underställda miljöminis
teriet. Detta sker genom att vatten- och miljö
distrikten och länsstyrelsernas miljöuppgifter 
sammanslås och, enligt vad som separat defi
nieras närmare, även uppgifterna inom miljö
hälsovården. Regioncentralerna styrs till rele
vanta delar av jord- och skogsbruksministeriet 
respektive social- och hälsovårdsministeriet. I 
fråga om planläggningen genomförs reformen 
med beaktande av den aktuella revideringen av 
byggnadslagen. Ändringarna genomförs senast 
år 1995. 

I principbeslutet anges också att vatten- och 
miljöstyrelsen senast år 1995 skall ombildas till 
en forsknings- och utvecklingscentral utan ad
ministrativa styrningsuppgifter, med undantag 
av sakkunnigstyrning, och att vatten- och 
miljöförvaltningens byggnadsverksamhet skall 
läggas ned före utgången av år 1996. 

I propositionen ingår de lagförslag för refor
mering av regional- och centralförvaltningen 
inom miljöförvaltningen som verkställigheten 
av statsrådets principbeslut påkallar. 

2. Nuläge 

2.1. Vatten- och miljöförvaltningen 

Allmänt 

Vattenstyrelsen inrättades år 1970 som ett 
centralt ämbetsverk underställt det dåvarande 
lantbruksministeriet. Vattenärendena och upp
gifterna i anslutning till vattenbyggande sam
Jades från lantbruksstyrelsen, forststyrelsen, 
väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och statens 

vattenkraftskommission. Landet delades in i 
sammanlagt 13 vattendistrikt. Dessa bildades 
av lantbruksingenjörsdistrikten och vissa delar 
av väg- och vattenbyggnadsväsendets distrikts
förvaltning. Till vattendistrikten överfördes 
också lantbruksingenjörsdistriktens byggnads
organisation. 

I samband med att miljöministeriet inrätta
des år 1983 fördes vattenvården och styrningen 
av den över till miljöministeriets förvaltnings
område. I övrigt förblev vattenförvaltningen 
underställd jord- och skogsbruksministeriet. År 
1986 ombildades vattenförvaltningen till vatt
en- och miljöförvaltningen. A v vattenstyrelsen 
bildades vatten- och miljöstyrelsen och av 
vattendistrikten vatten- och miljödistrikten. 
Vatten- och miljöförvaltningen underställdes i 
allmänt administrativt hänseende miljöministe
riet. Samtidigt lades grunden för den nuvaran
de arbetsfördelningen mellan miljöministeriet 
och jord- och skogsbruksministeriet. 

Vatten- och miljöförvaltningen sköter upp
gifter såväl inom miljöministeriets som inom 
jord- och skogsbruksministeriets förvaltnings
områden. 

De uppgifter inom miljöministeriets förvalt
ningsområde som sköts inom vatten- och mil
jöförvaltningen gäller vattenvård, avfallshante
ring och återvinning, bekämpning av oljeska
dor, förebyggande av miljöolägenheter av ke
mikalier samt övrig miljövård, naturvård och 
landskapsvård, friluftsliv och annan rekreation 
i det fria, vattenforskning och miljövårdsforsk
ning, övergripande planering av nyttjandet, 
vården och skyddet av vattnen samt övrig 
vattenförvaltning. 

De uppgifter inom jord- och skogsbruksmi
nisteriets förvaltningsområde som sköts inom 
vatten- och miljöförvaltningen gäller vattenför
sörjning och avloppsreglering, översvämnings
skydd, torrläggning och bevattning, flottning, 
driftsuppgifter i fråga om reglerade vattendrag, 
handhavande av de förpliktelser som åligger 
den som innehar vattenrättsligt tillstånd, un
derhåll av mark- och vattenbyggnadsanlägg
ningar, dammsäkerhet, avvärjning av över
svämningsskador och isdammsskador, dik
ningsförrättningar samt förvaltning och skötsel 
av allmänna vattenområden och annan därmed 
nära förbunden användning och vård av vat
tentillgångarna. 

År 1986 togs främjandet av användningen av 
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vattenkraft ifrån vatten- och miljöförvalt
ningen. I 3 § Jagen om vatten- och miljöförvalt
ningen (24/86) räknas de övriga uppgifter upp 
som inte ankommer på vatten- och miljöför
valtningen. Till dem hör ärenden som gäller 
vattenvägar och sjötrafik, flottning med undan
tag av uppgifter i samband med återställandet 
av flottningsleder som tagits ur bruk, rekrea
tionsfiske och annat fiske, vården av fiskevat
ten eller statens fisken, ärenden i anslutning till 
fiskerinäringen och andra fiskeriekonomiska 
ärenden, fiskeriekonomisk forskning och jakt 
inom vattenområden. I vatten- och miljöför
valtningens uppgifter ingår inte förvaltning och 
skötsel av vattenområden som hör till statens 
fasta egendom, inte heller torrläggning vars 
huvudsakliga syfte är att främja skogens till
växt och som varken förutsätter tillstånd av 
vattendomstol eller dikningsförrättning, inte 
heller öppen dikning, täckdikning eller bevatt
ning av jordbruksjord när detta gagnar bara en 
gårdsbruksenhet. 

Jord- och skogsbruksministeriet kan ålägga 
vatten- och miljöförvaltningen uppgifter som 
gäller fiskerinäringen, såsom iståndsättning av 
fiskevatten och planering och byggande av 
fiskodlingsanstalter. Dessutom har vatten- och 
miljöstyrelsen enligt ett principbeslut av stats
rådet år 1984 ålagts uppdrag i sam band med 
iståndsättningen av torvtäktsområden. 

Vatten- och miljöförvaltningen övergick år 
1992 till resultatbudgetering och resultatstyr
ning. Miljöministeriet och jord- och skogs
bruksministeriet bedriver resultatstyrning gent
emot vatten- och miljöstyrelsen. Vatten- och 
miljödistrikten å sin sida resultatstyrs av vatt
en- och miljöstyrelsen. 

Vatten- och miljöstyrelsen 

Lagen om vatten- och miljöförvaltningen 
stadgar om de uppgifter som ankommer på 
den. Handläggningen av uppgifterna fördelas 
på det centrala ämbetsverket och distriktsför
valtningen. Enligt Jagen är vatten- och miljö
styrelsen ett centralt ämbetsverk som är under
ställt miljöministeriet och har till uppgift att 
främja nyttjande, vård och skydd av vattnen, 
avvärjning av skador och men förorsakade av 
vattnen samt att främja miljövården. Jord- och 
skogsbruksministeriet leder och övervakar vat
ten- och miljöförvaltningens handläggning av 
ärenden inom sitt förvaltningsområde. 

Enligt förordningen om vatten- och miljöför
valtningen (151/87) främjar vatten- och miljö
styrelsen nyttjandet och vården av vattnen, 
avvärjningen av skador och men orsakade av 
vattnen samt skyddet av vattnen och den 
övriga miljön. Den följer vattnens och den 
övriga miljöns tillstånd och de aktiviteter som 
inverkar på det, bedriver forskning kring vatt
nen och den övriga miljön och upprätthåller 
och utvecklar datasystem. Det centrala ämbets
verket utvecklar skötseln av uppgifterna inom 
vatten- och miljöförvaltningen och styr, sam
ordnar och övervakar verksamheten i vatten
och miljödistrikten. Dessutom bistår verket 
miljöministeriet och jord- och skogsbruksminis
teriet och utför övriga uppgifter som det 
stadgats eller ålagts att utföra. 

Vatten- och miljöstyrelsen fungerar som kä
rande och svarande å statens vägnar och 
bevakar vid domstolarna, i ämbetsverken och 
vid förrättningarna statens fördel och rätt i 
angelägenheter inom vatten- och miljöförvalt
ningens verksamhetsområde. I ärenden enligt 
vattenlagen (264/61) fördes denna rätt år 1990 
över till vatten- och miljödistrikten genom en 
ändring (338/90) av förordningen om vatten
och miljöförvaltningen. Distrikten skall dock 
enligt förordningen hänskjuta ett ärende till 
vatten- och miljöstyrelsen för handläggning, 
om det är vittsyftande eller principiellt betydel
sefullt. Om särskilda utredningar behövs för 
handläggningen av ett ärende, eller om dess 
verkningar i väsentlig omfattning sträcker sig 
till ett annat distrikts område, skall det likaså 
hänskjutas till det centrala ämbetsverket. 

Utöver uppgifter i samband med forskning, 
utveckling och datatjänster ankommer många 
Jagstadgade myndighetsuppgifter på vatten
och miljöstyrelsen. 

Enligt kemikalielagen (744/89) ankommer 
högsta tillsynen över att kemikalieskador på 
miljön förebyggs och avvärjs på vatten- och 
miljöstyrelsen. Därutöver beslutar verket om 
godkännande av skyddskemikalier och hand
lägger anmälningar om sådana samt anmäl
ningar om export av förbjudna och strängt 
reglerade kemikalier. Vatten- och miljöstyrelsen 
ger dessutom utlåtanden om miljöverkningarna 
av bekämpningsmedel och av nya ämnen och 
bedömer bekämpningsmedlens miljöverkningar 
med stöd av lagen om bekämpningsmedel 
(327/69) och de förordningar och beslut som 
har utfärdats med stöd av den. 

Vatten- och miljöstyrelsen övervakar iaktta-
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gandet av de stadganden och bestämmelser om 
import, export och transitering av avfall genom 
finskt territorium som utfärdats i avfallslagen 
(1072/93) och med stöd av den. Vatten- och 
miljöstyrelsen fattar också enligt avfallslagen 
beslut på basis av anmälningar om internatio
nella transporter av avfall. Detta säkerställer 
att transporterna motsvarar Baselkonventionen 
om kontroll av gränsöverskridande transporter 
och omhändertagande av riskavfall (FördrS 
45/92). 

På vatten- och miljöstyrelsen ankommer den 
allmänna tillsynen över att lagen om förebyg
gande av vattnens förorening, förorsakad av 
fartyg (300/79) och lagen om bekämpning av 
oljeskador som uppkommer på land (378/74) 
efterlevs. Därutöver styr och övervakar verket 
den allmänna organisationen av bekämpningen 
av oljeskador orsakade av fartyg, fungerar som 
bekämpningsmyndighet och deltar vid behov i 
bekämpning. I fråga om fartygsoljeskador på 
öppna havet fattar vatten- och miljöstyrelsen 
beslut om bekämpning och tillsätter ledaren för 
bekämpningsarbeteL 

Övervakningen av dammsäkerhetslagen 
( 413/84) och av de stadganden och föreskrifter 
som bygger på den ankommer på vatten- och 
miljöstyrelsen. Den godkänner säkerhetskont
rollprogram för dammar som orsakar betydan
de fara vid olyckor, eller ändringar i dem. 
Vatten- och miljöstyrelsen kan bestämma att en 
riskutredning skall göras upp och vidta 
behövliga åtgärder, om en damm som innebär 
omedelbar risk för den allmänna säkerheten 
används i strid med stadgandena i dammsäker
hetslagen eller vattenlagen. 

Vatten- och miljöstyrelsen sköter också så
dana uppgifter enligt vattenlagen som gäller 
bekämpning av översvämningar, avlägsnande 
och ändring av gamla flottningsanläggningar 
samt utnämnande av förrättningsmän för sy
neförrättningar. Den kan också söka och inne
ha vattenrättsliga tillstånd. 

Vidare ankommer på vatten- och miljösty
relsen enligt många lagar beredning, styrning 
och övervakning av ett antal ärenden som 
gäller vattenförsörjning till samhällen och fi
nansieringsstöd för vattenvård. I fråga om 
sådana räntestödslån som enligt 2 § 2 mom. 
lagen (824/78) om vissa räntestödslån av kre
ditanstalters medel beviljas för att stödja sam
hällenas investeringar i vattenförsörjning, av
lopp och vattenvård betalar vatten- och miljö
styrelsen räntegottgörelse till kreditanstalterna. 

Vatten- och miljöstyrelsen övervakar statens 
fördel och rätt i ersättningsförrättningar enligt 
forsskyddslagen (35/87) samt vid sökande av 
ändring. Dessutom ombesörjer vatten- och 
miljöstyrelsen betalning och deponering av 
sådana kostnader och ersättningar som staten 
skall betala. 

Vatten- och miljöstyrelsen godkänner inrätt
ningar som utför forskning kring vattenvården 
såsom offentligt övervakade vattenforsknings
inrättningar och övervakar dem. Den fungerar 
som ett sådant statligt arbetsverk som avses i 
sysselsättningslagen (275/87) och sysselsätt
ningsförordningen (130/93). 

De allmänna vattenområdena är i vatten
och miljöstyreisens besittning och vård. Med 
stöd av lagen om rätt till allmänna vattenom
råden (204/66) behandlar vatten- och miljösty
relsen ärenden som gäller bl.a. arrendekon
trakt, tillstånd till grustäkt och rågångsförrätt
ningar. 

Vatten- och miljödistrikten 

Till vatten- och miljöförvaltningen hör ut
över vatten- och miljöstyrelsen 13 vatten- och 
miljödistrikt som är underställda det centrala 
ämbetsverket. statsrådets beslut om gränserna 
för och förvaltningsorterna i vatten- och mil
jödistrikten (392/87) anger den geografiska 
indelningen i vatten- och miljödistrikt 

Vatten- och miljödistrikten har enligt 22 § 
förordningen om vatten- och miljöförvalt
ningen i uppgift att inom sina områden främja 
nyttjandet och vården av vattnen, avvärjningen 
av skador och men orsakade av vattnen samt 
skyddet av vattnen och miljön i övrigt samt att 
övervaka nyttjandet av vattendrag, vattenom
råden och grundvattnen och deras tillstånd 
samt verksamhet som inverkar på detta. Di
strikten utför också undersökningar som gäller 
vattnen och den övriga miljön och följer 
tillståndet i vattnen och miljön i övrigt. Vatten
och miljödistrikten deltar också i skötseln av 
förvaltningens planerings- och byggnadsarbe
ten. De övervakar och leder bekämpningen av 
oljeskador, övervakar dammanläggningars och 
dammanordningars säkerhet och användningen 
av dem och ser till att de anläggningar och 
anordningar som är i vatten- och miljöförvalt
ningens besittning hålls i skick. Distrikten 
handhar också syne- och dikningsförrättningar 
enligt vattenlagen inklusive slutsyner. 

Vatten- och miljöstyrelsen kan ålägga ett 
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vatten- och miljödistrikt att utföra uppgifter 
också inom ett annat distrikts område. 

På vatten- och miljöförvaltningen ankommer 
den allmänna tillsynen över efterlevnaden av 
vattenlagen och med stöd därav utfärdade 
föreskrifter och bestämmelser, bevakningen av 
allmän fördel enligt vattenlagen samt handlägg
ning av anmälningar enligt förordningen om 
förhandsåtgärder för skydd av vatten (283/62). 
Övervakningsuppgifterna och handläggningen 
av förhandsanmälningarna har så gott som helt 
och hållet förts över till vatten- och miljö
distrikten. De kan också ansöka om eller 
inneha vattenrättsliga tillstånd. Största delen av 
statens tillstånd till reglering har redan förts 
över till distrikten. 

Vatten- och miljödistrikten är skyldiga att 
hänskjuta ärenden som avses i vattenlagen till 
det centrala ämbetsverket, om ärendet är vitt
syftande eller principiellt viktigt, eller om be
handlingen av ärendet kräver sådana särskilda 
utredningar som ett vatten- och miljödistrikt 
inte utan svårigheter kan få, eller om 
verkningarna av ärendet i väsentlig omfattning 
sträcker sig till ett annat vatten- och miljödist
rikts område. 

Vatten- och miljödistrikten beviljar med stöd 
av lagen om understödjande av samhällenas 
vatten- och avloppsåtgärder (56/80) statligt 
stöd till åtgärder i samband med vattenförsörj
ning och vattenvård i samhällen inom ramen 
för de kvoter som jord- och skogsbruksminis
teriet och miljöministeriet bestämmer. Distrik
ten godkänner likaså räntestödslån på högst en 
miljon mark som beviljas för dessa ändamål. 
Räntestödslån som är större än en miljon 
godkänns av respektive ministerium. 

Vatten- och miljöförvaltningens organisation 
för byggande har utvecklats kraftigt för att 
göra den mer ekonomisk. De tunga markbygg
nadsmaskinerna och reparationen av dem har 
koncentrerats till fem distrikt som bedriver 
byggnadsverksamhet. De övriga distrikten ver
kar som byggherrar och kan låta entreprenörer 
eller privata maskinföretagare utföra arbeten 
eller köpa tjänsterna från de distrikt som 
bygger. Vatten- och miljöförvaltningen har 
avvecklat sin egen reparationsverksamhet då 
Statens Reparationsverkstad inledde sin verk
samhet den l juli 1994, dock så att verksam
heten i två enheter avvecklas senast under år 
1996. 

2.2. Länsförvaltningen 

Länsstyrelserna fungerar som länens allmän
na myndigheter för miljövård samt för plan
läggnings- och byggnadsväsendeL 

Enligt länsstyrelselagen (1233/87) och läns
styrelseförordningen (638/92) ankommer den 
allmänna administrativa ledningen och över
vakningen av länsstyrelserna på inrikesministe
riet. I uppgifter inom miljöministeriets förvalt
ningsområde är länsstyrelserna underställda 
miljöministeriet. Miljöministeriet resultatstyr 
länsstyrelserna i uppgifter inom sitt verksam
hetsområde. Däremot ankommer resursstyr
ningen av länsstyrelserna på inrikesministeriet. 

Organisationen av länsstyrelsernas skötsel av 
miljöärendena började i slutet av 1960-talet. År 
1968 inrättades vid alla länsstyrelser tjänster 
för inspektörer inom planläggnings- och bygg
nadsväsendet för uppgifter i samband med 
styrningen av planläggningen och byggandet. 
Samtidigt inrättades vid länsstyrelserna byrå~r 
för planläggnings- och byggnadsärenden. Ar 
1973 inrättades miljövårdsinspektörstjänster 
för miljövårdsuppgifter. År 1982 inrättades vid 
länsstyrelserna miljövårdsbyråer för miljö
vårdsärenden. I detta sammanhang ändrades 
namnen på de byråer som handlägger planlägg
nings-, byggnads- och bostadsärenden till plan
läggnings- och bostadsbyråer. Vid länsstyrelsen 
i Nylands län sammanslogs dessa byråer år 
1985 till en miljöavdelning. Länsstyrelserna 
gick över till resultatstyrning åren 1991-93. I 
detta sammanhang fördes miljöärendena också 
vid de andra länsstyrelserna över till en särskild 
enhet. 

På länsstyrelsernas miljöenheter ankommer 
att i praktiken omsätta lagstiftningen kring 
skydd, vård och nyttjande av naturen, avfalls
hantering, luftvård, bulJerbekämpning, miljö
tillståndsärenden, markanvändning, byggande 
samt den byggda miljön och vården av den 
jämte styrning och övervakning av verkställig
heten. 

På länsstyrelserna ankommer enligt lagen om 
kommunernas miljövårdsförvaltning (64/86) att 
leda och övervaka miljövården i kommunerna. 
Länsstyrelserna styr och utvecklar enligt av
fallslagen, som trädde i kraft i början av år 
1994, inom sina områden skötseln av de i 
avfallslagen avsedda uppgifterna och övervakar 
att bestämmelserna efterlevs. Med stöd av 
luftvårdslagen ( 67 /82) styr och övervakar läns
styrelserna att lagstiftningen verkställs i lä-
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nen. Enligt bullerbekämpningslagen (382/87) 
skall länsstyrelserna styra och övervaka buller
bekämpningen i länen. Lagen om miljötill
ståndsförfarande (7 35/91 ), som trädde i kraft år 
1992, åstadkom en övergripande ändring i 
länsstyrelsernas uppgifter inom miljöområdet. 
Genom denna lag sammanfördes behandlingen 
av de tillstånd, anmälningar och planer som 
grundar sig på luftvårdslagen, den dåvarande 
avfallshanteringslagen (673/78), hälsovårdslag
en ( 469/65) och lagen angående vissa granne
lagsförhållanden (26/20). I detta sammanhang 
delegerades beslutanderätten från länsstyrelser
na till kommunerna så, att länsstyrelserna 
numera avgör miljötillståndsansökningar från 
inrättningar som har mest betydelse ur miljö
synpunkt. Miljötillstånden övervakas av läns
styrelserna i samråd med vatten- och miljö
distrikten och kommunernas miljötillstånds
myndigheter. 

Länsstyrelserna har enligt lagen om natur
skydd (71/23) i uppgift att främja och övervaka 
naturvården i länen. På dem ankommer bl.a. 
uppgifter i samband med genomförandet av 
naturskyddsprogrammen. Länsstyrelserna be
slutar om inrättande av naturskyddsområden 
på annan än statsägd mark och förvärvar 
områden till staten för naturskyddsändamåL 
De behandlar också ansökningar om tillstånd 
till utereklam. 

Enligt byggnadslagen (370/58) övervakar och 
styr länsstyrelserna byggnadsväsendet och 
planläggningen i länen. Länsstyrelserna fast
ställer de generalplaner som kommunerna god
känt samt stads-, byggnads- och strandplaner
na. Vidare behandlar de undantagslov och 
beslutar om byggnads- och åtgärdsförbud. I 
fråga om större urbana konglomerat och vissa 
andra städer, inalles 16, ankommer dessa upp
gifter på miljöministeriet. Kommunernas befo
genheter i planläggnings- och undantagslovsä
renden har ökats betydligt under de senaste 
åren. Länsstyrelserna är också besvärsmyndig
heter i planläggnings- och undantagslovsären
den och andra ärenden som gäller markan
vändning. Efter länsrättsreformen år 1989 och 
efter att kommunerna tilldelats större befogen
heter har länsstyrelserna fått fler uppgifter i 
samband med besvärsärenden. 

I ärenden enligt marktäktslagen (555/81) 
verkar länsstyrelserna som fastställande myn
digheter och besvärsmyndigheter. Med stöd av 
byggnadsskyddslagen ( 60/85) fattar länsstyrel
serna beslut om skydd av kulturhistoriskt 
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betydelsefulla byggnader. Länsstyrelserna be
slutar också om fördelningen av understöd till 
byggnadsskydd. De handhar också uppgifter 
enligt lagen om fornminnen (295/63). Från 
början av år 1993 har länsstyrelserna handlagt 
tillstånds- och övervakningsärenden enligt lag
en om kontroll av utomlands bosatta personers 
och utländska sammanslutningars fastighets
förvärv (1613/92). 

Vidare har länsstyrelserna lagstadgade mil
jöuppgifter även med stöd av lagen om frilufts
liv (606/73), lagen om båttrafik (151/69), ter
rängtrafiklagen (670/91) och lagen om främjan
de av skärgårdens utveckling (494/81). Länssty
relsernas miljöenheter sköter också uppgifter i 
anslutning till nyttjandet av miljön enligt väg
lagstiftningen och lagen om allmänna vatten
och avloppsverk (982/77). Vidare behandlar de 
olika ärenden som gäller understöd till miljö
vårdsinvesteringar samt till utveckling av luft
vård och avfallshantering. 

Lagen om förfarandet vid miljökonsekvens
bedömning ( 468/94) trädde i kraft den l sep
tember 1994. Enligt den styr och övervakar 
länsstyrelserna verkställigheten av lagen i län
en. Enligt förordningen om miljökonsekvens
bedömning (792/94) fungerar länsstyrelserna 
och vatten- och miljödistrikten som kontakt
myndigheter med uppgift att lägga upp bedöm
ningsförfarandet och informationen. 

Länsstyrelserna handlägger också ärenden 
som hör till miljöhälsovården. Till den hör 
regionalförvaltningsuppgifter enligt hälso
skyddslagen (763/94) under styrning av social
och hälsovårdsministeriet, uppgifter under styr
ning av jord- och skogsbruksministeriet enligt 
veterinärvårdslagen (685/90) och följande där
med förknippade lagar: lagen om djursjukdo
mar (55/80), djurskyddslagen (91/77), kötthy
gienlagen (511/94), fiskhygienlagen (330/94) 
samt lagen om mjölkkontroll (558/46), från 
början av år 1995 mjölkhygienlagen (671/94), 
samt uppgifter enligt livsmedelslagen (526/41) 
och produktsäkerhetslagen (914/86) under styr
ning av handels- och industriministeriet. Dessa 
uppgifter sköts vid länsstyrelsernas social- och 
hälsovårdsavdelningar. I statsrådets principbe
slut av den 17 juni 1993 konstateras att 
miljöhälsovården skall flyttas till miljöförvalt
ningens regioncentraler enligt vad som senare 
specificeras. 

De uppgifter i samband med regional utveck
ling som tidigare ankom på länsstyrelserna har 
nära anknytning till länsstyrelsernas uppgifter i 
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samband med markanvändning och miljövård. 
Då lagen om regional utveckling (1135/93) 
trädde i kraft i början av år 1994, fördes 
regionutvecklingsuppgifterna från länsstyrelser
na över till regionala utvecklingsmyndigheter; 
som sådana fungerar förbund på landskapsni
vå. På förbunden på landskapsnivå ankommer 
också de lagstadgade regionplaneringsuppgif
terna. 

Efter att reformeringen av bostadsförvalt
ningen genomförts den l december 1993 an
kommer lagstadgade bostadsärenden inte läng
re på länsstyrelserna. 

2.3. Resurser 

Vatten- och miljöförvaltningen 

I statsbudgeten har anslagen för såväl det 
centrala ämbetsverket som för distriktsförvalt
ningen inom vatten- och miljöförvaltningen 
hänförts till miljöministeriets huvudtitel 
(35.25). Utgifter i anslutning till nyttjandet och 
vården av vattentillgångarna har hänförts till 
jord- och skogsbruksministeriets huvudtitel 
(30.85). 

Under miljöministeriets huvudtitel har i den 
egentliga statsbudgeten för år 1994 och i första 
och andra tilläggsbudgeten anvisats inalles 
466,5 miljoner mark att disponeras av vatten
och miljöförvaltningen. A v detta anslag svarar 
driftsutgifterna för ca 335,3 miljoner mark, 
varav ca 117,7 miljoner mark reserverats för 
det centrala ämbetsverket, ca 204,0 miljoner 
mark för vatten- och miljödistrikten och ca 
13,6 miljoner mark för gemensam användning 
inom förvaltningsområdet. 

Under miljöministeriets huvudtitel ingår vi
dare sammanlagt 131,3 miljoner mark som 
disponeras av vatten- och miljöstyrelsen: 10,9 
miljoner mark för bekämpning av olje- och 
fartygskemikalieskador, 32,7 miljoner mark för 
vattendrags- och miljövårdsarbeten, 60,0 miljo
ner mark för ersättningar enligt forsskyddsla
gen och 27,7 miljoner mark huvudsakligen till 
understöd, räntestöd och ersättningar. 

Under jord- och skogsbruksministeriets hu
vudtitel har inalles 177,3 miljoner mark an
visats för vatten- och miljöförvaltningen. A v 
detta anslag är 14,0 miljoner mark avsedda för 
särskilda utgifter i anslutning till nyttjande och 
vård av vattentillgångarna, 82,3 miljoner mark 
till vattendrags- och vattenförsörjningsarbeten, 

71 ,O miljoner mark till räntestöd och understöd 
i anslutning till vattenförsörjningen och ersätt
ningar enligt vattenlagen och l 0,0 miljoner 
mark till understöd och lån för grundläggande 
torrläggning. 

Vatten- och miljöförvaltningen använder 
dessutom anslag för sysselsättningsfrämjande 
verksamhet för arbeten inom vartdera ministe
riets förvaltningsområde. 

Inom vatten- och miljöförvaltningen arbeta
de vid ingången av 1994 inalles l 776 personer. 
Av dem arbetade sammanlagt l 255 vid vatten
och miljödistrikten och 521 vid vatten- och 
miljöstyrelsen. Vad användningen av anslagen 
beträffar var de anställda uppdelade på följan
de sätt: antalet anställda under momentet för 
driftsutgifter vid vatten- och miljöstyrelsen var 
434 personer, vid vatten- och miljödistrikten 
960, alltså sammanlagt l 394 personer. Dess
utom har 87 personer varit anställda vid 
vatten- och miljöstyrelsen under andra anslag, 
huvudsakligen med forskningsanslag som an
visats verket. Vid vatten- och miljödistrikten 
fanns sammanlagt 291 personer som var avlö
nade under andra anslag och av dem var 246 
fast anställda med sysselsättningsfrämjande 
medel. De övriga, dvs. 45 personer, hade 
anställts antingen under forskningsanslagen el
ler under driftsanslagen för nyttjande och vård 
av vattentillgångarna. 

Länsstyrelsernas miljöenheter 

För driftsutgifterna vid länsstyrelsernas mil
jöenheter hade inalles ca 57 miljoner mark 
reserverats för år 1994. Anslaget ingår under 
inrikesministeriets huvudtitel i driftsutgifterna 
för länsstyrelserna (26.05 .21 ). Antalet personer 
som anställts vid miljöenheterna under länssty
relsernas anslag för driftsutgifter var samman
lagt 255. Dessutom har miljöenheterna i ge
nomsnitt haft l O personer anställda för be
stämd tid med externa medel. 

2.4. Utvärdering av nuläget 

Inom miljöförvaltningen har beslutanderät
ten under de senaste åren förts över från 
centralförvaltningen till regionalförvaltningen 
och kommunerna. Inom centralförvaltningen 
tas dock alltjämt i enskilda fall sådana beslut 
som borde delegeras till regionalförvaltningen. 
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Arbetsfördelningen mellan ministerierna och 
det centrala ämbetsverket har klarlagts i syfte 
att utveckla vatten- och miljöstyrelsen till ett 
mångsidigt sakkunnigverk inom miljö- och 
vattenområdet. På grund av de omställningar 
som skett i verksamhetsmiljön har verksamhet
en vid vatten- och miljöstyrelsen under de 
senaste åren speciellt riktats in på internatio
nellt miljövårdssamarbete och på forskning och 
utveckling inom miljöområdet Resurser har 
också kanaliserats till myndighetsuppgifter en
ligt lagstiftningen om kemikalier, avfallshante
ring och bekämpningsmedel samt till forskning 
kring naturvård och biologisk diversitet. 
Tyngdpunkterna för verksamheten har legat på 
att främja nyttjandet och vården av grundvatt
nen, bekämpa miljöskador, utveckla och un
derhålla miljödatasystemen samt på miljödata
tjänster. Verksamheten har också riktats in på 
miljöekonomi och på utveckling av förfarandet 
vid miljökonsekvensbedömning och av styrsys
tem inom miljövården. Utvärderingen av de 
totala verkningarna av vattenbyggnadsarbeten 
och av regleringen av vattendrag, utvecklingen 
av planeringen och nyttjandet av dem samt 
minskningen av den diffusa belastningen och 
speciellt miljöverkningarna av jord- och skogs
bruket har gjorts mer effektiva. 

Inom miljöförvaltningen finns en tvåstegs 
centralförvaltning i fråga om vatten- och mil
jöförvaltningen. Vatten- och miljöstyrelsen skö
ter myndighetsuppgifter i vilka verket administ
rativt styr vatten- och miljödistrikten. Dess
utom har det centrala ämbetsverket enligt vissa 
lagar rätt att utfärda normer. 

Inom vatten- och miljöförvaltningen har 
uppgifter och befogenheter delegerats till regio
nalförvaltningen. Vatten- och miljödistrikten är 
dock skyldiga att hänskjuta vissa vittsyftande 
eller principiellt viktiga ärenden till behandling 
inom det centrala ämbetsverket. Därför be
handlas vissa ärenden såväl inom regionalför
valtningen som inom centralförvaltningen. 

På regionalnivån är miljöförvaltningen splitt
rad. Viktiga miljöuppgifter inom regionalför
valtningen handläggs nu i 13 vatten- och 
miljödistrikt och vid länsstyrelsernas 11 mil
jöenheter. De administrativa gränserna mellan 
vatten- och miljödistrikten och mellan länen 
sammanfaller inte alltid. Uppgiftsfördelningen 
mellan länsstyrelsernas miljöenheter å ena sid
an och vatten- och miljödistrikten å andra 
sidan är mycket klar. Det finns knappast någon 
överlappning. Med tanke på näringsidkarna 

och samordningen av skötseln av uppgifterna 
har det ansetts problematiskt att uppgifterna 
fördelats på två myndigheter. Arbetssätten och 
-metoderna vid vatten- och miljödistrikten och 
vid länsstyrelsernas miljöenheter varierar nå
got. 

Styrningsrelationerna inom regionalförvalt
ningen är inte klara. Administrativt är länssty
relserna underställda inrikesministeriet. Miljö
ministeriet resultatstyr länsstyrelserna i de mil
jöuppgifter som ankommer på dem, men styr
ningen av resurserna ankommer på inrikesmi
nisteriet Vatten- och miljödistrikten resultat
styrs av vatten- och miljöstyrelsen. 
Miljöministeriet och jord- och skogsbruksmi
nisteriet har för närvarande inte någon direkt 
styrningsrelation till vatten- och miljödistrik
ten. 

3. Propositionens mäl och de 
viktigaste förslagen 

3.1. Mäl 

Propositionens syfte är att miljöärendena 
framgent skall skötas effektivare och att verk
samheten skall bli mer ekonomisk och produk
tiviteten större såväl i centralförvaltningen som 
i regionalförvaltningen. Målet för miljöförvalt
ningens verksamhet är att främja hållbar ut
veckling och hållbart nyttjande av naturtill
gångarna, bevara naturens variationsrikedom 
och funktionsförmåga samt miljöns skönhets
och kulturvärden, främja miljövården och byg
ga upp människans livsmiljö och samhälls
strukturen. Miljöförvaltningen skall också 
framgent ha i uppgift att sköta nyttjandet och 
vården av vattentillgångarna. 

Av miljöministeriets verksamhetsområde gäl
ler denna proposition den helhet som består av 
miljövården, mark- och samhällsplaneringen, 
den byggda miljön och styrningen av byggan
det. Den behandlar inte förvaltningen av bo
stadsärendena, som reformerats den l decem
ber 1993. Propositionen gäller också sådana 
uppgifter inom jord- och skogsbruksministriets 
verksamhetsområde i samband med nyttjandet 
och vården av vattentillgångarna som redan nu 
handläggs inom vatten- och miljöförvaltningen. 

Den miljöförvaltning som propositionen 
täcker omfattar de regionala miljöcentralerna 
samt forsknings- och utvecklingscentralen inom 
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miljöområdet, Finlands miljöcentraL Proposi
tionen syftar till att klargöra arbetsfördelning
en mellan olika enheter inom miljöförvalt
ningen samt styrningen av regionalförvalt
ningen. 

Miljöministeriet och jord- och skogsbruksmi
nisteriet svarar inom sina respektive förvalt
ningsområden för den strategiska planeringen, 
ledningen och beslutsfattandet samt för upp
läggningen av verksamhetspolitiken. Ministeri
erna sköter lagberedningen och resultatstyr
ningen inom sina förvaltningsområden, leder 
det internationella samarbetet inom sina verk
samhetsområden och utfärdar bindande admi
nistrativa normer. De två stegen i central
förvaltningen inom miljöförvaltningen avveck
las till stora delar i och med att systemet med 
centrala ämbetsverk avvecklas. Överlappningen 
av funktionerna kan då avhjälpas, förfarandet 
förenklas och göras lättare, och arbetsfördel
ningen blir klarare. 

Vatten- och miljöstyrelsen utvecklas till en 
mångsidig forsknings- och utvecklingscentral 
inom miljöområdet utan administrativt styr
ningsförhållande till regionalförvaltningen. Re
gionalförvaltningen av miljöärendena stärks 
genom att den nuvarande splittrade regional
förvaltningen samlas och nya regionala miljö
centraler grundas. Detta möjliggör en mer 
övergripande skötsel av ärendena. De regionala 
miljöcentralernas sakkunskap ökar. I de regio
nala miljöcentralernas uppgifter ingår jämsides 
med de lagstadgade eller annars på dem an
kommande uppgifterna att främja miljömedve
tenheten inom sina områden och att hålla 
kontakt med befolkningen och övriga samar
betsinstanser. Uppgifter och befogenheter dele
geras från centralförvaltningen till regionalför
valtningen på så sätt att beslut som gäller 
enskilda fall fattas i de regionala miljöcentra
lerna. 

3.2. De viktigaste förslagen 

De regionala miljöcentralerna 

Enligt propositionen samlas regionalförvalt
ningen av miljöärendena i regionala miljöcent
raler underställda miljöministeriet. Detta sker 
genom sammanslagning av vatten- och miljö
distrikten och länsstyrelsernas miljöenheter. 
Avsikten är att inrätta 13 regionala miljöcent
raler, dvs. lika många som de nuvarande 
vatten- och miljödistrikten. De uppgifter som 

skötts vid miljöenheterna vid länsstyrelserna i 
Vasa och Uleåborg skall fördelas mellan fyra 
regionala miljöcentraler, nämligen dem i Västra 
Finland, Mellersta Österbotten, Norra Öster
botten och Kajanalan d. F örslaget om 13 regio
nala miljöcentraler bygger på regionalpolitiska, 
personalpolitiska och verksamhetsekonomiska 
hänsyn. Det bidrar också till att befintliga 
tjänster och arbetsplatser hålls kvar. Dessutom 
garanterar förslaget att miljöförvaltningens 
tjänster är lätt tillgängliga i olika områden. 

De regionala miljöcentralernas uppgifter 
skall huvudsakligen vara de som nu handhas 
av vatten- och miljödistrikten och länsstyrelser
nas miljöenheter. Centralerna skall sköta ären
den som gäller miljövård, markanvändning, 
naturvård, byggnadsskydd, styrning av byggan
det samt nyttjande och vård av vattentill
gångarna och som skall skötas i regionalför
valtningen. Miljöministeriet och jord- och 
skogsbruksministeriet styr de regionala miljö
centralerna i uppgifter inom sina respektive 
verksamhetsområden. Det föreslås att beslutan
derätten i enskilda regionala och lokala admi
nistrativa frågor skall föras över från ministe
rierna och vatten- och miljöstyrelsen till regio
nalförvaltningen. 

De regionala miljöcentralerna skall ha i 
uppgift att sköta den regionala forskningen 
kring och övervakningen av miljön. Alla regio
nala miljöcentraler skall dock inte förses med 
lika mångsidiga forskningsorganisationer. De 
regionala miljöcentralerna kan specialisera sig 
på forskning som tjänar särskilda nationella 
eller regionala behov enligt vad som blir 
överenskommet i samband med resultatstyr
ningsförfarandet. De deltar i den nationella 
övervakningen av miljöns tillstånd. 

Varje regional miljöcentral svarar vad labo
ratorietjänsterna beträffar för sedvanliga ana
lyser. De regionala miljöcentralernas laborato
rier kan också specialisera sig på något delom
råde och sköta nationella serviceuppgifter. 
Dessutom skall vissa laboratorier utvecklas till 
regionlaboratorier som gör mer krävande ana
lyser. 

En viktig uppgift för de regionala miljöcent
ralerna är att producera och distribuera mil
jöinformation och att öka miljömedvetenheten 
inom sitt område. Till de regionala miljöcent
ralernas uppgifter hör vidare att stödja och 
främja skötseln av miljöärendena i kommuner
na. De skall fungera i nära samarbete med 
andra myndigheter och instanser inom regio-
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nalförvaltningen. Viktiga samarbetsparter är 
särskilt länsstyrelserna, Forststyrelsens vård
och parkområden, landsbygdsnäringsdistrikten, 
vägdistrikten, arbetskraftsdistrikten, förbunden 
på landskapsnivå, landskapsmuseerna och 
skogsnämnderna. Samarbetet med högskolor 
och andra forskningsinrättningar utvecklas vi
dare. 

Vatten- och miljöförvaltningens egen bygg
nadsverksamhet läggs ned före utgången av år 
1996. Den ersätts med ett entreprenadförfaran
de. Huvuddelen av byggnadsarbetena skall 
utföras av entreprenörer, i övrigt anlitas priva
ta maskinentreprenörer. Som ett resultat av 
utvecklingsarbetet blir byggnadsorganisationen 
inom de regionala miljöcentralerna lätt och 
centralerna skall utöver handläggningen av 
byggnadsentreprenaderna också sköta smärre 
byggnads-, underhålls- och miljövårdsuppgifter 
i egen regi, tekniska serviceuppdrag och ope
rativa bekämpningsuppgifter såsom bekämp
ning av översvämningar. Reparationsverksam
heten förs inte över till de regionala miljöcent
ralerna, eftersom statens reparationsarbeten 
den l juli 1994 har centraliserats till Statens 
Reparationsverkstad, med undantag av två 
regionala miljöcentraler, där reparationsarbete
na fortsätter till utgången av år 1996. 

Finlands miljöcentral 

Vatten- och miljöstyrelsen föreslås bli ombil
dad till en mångsidig forsknings- och utveck
lingscentral inom miljöområdet, Finlands mil
jöcentral, utan administrativa styrningsuppgif
ter med undantag av sakkunnigstyrning. Enligt 
propositionen är Finlands miljöcentral en 
forsknings- och utvecklingscentral utanför lin
jeorganisationen som är underställd miljöminis
teriet Finlands miljöcentral skall också handha 
uppgifter inom jord- och skogsbruksministeri
ets verksamhetsområde. Finlands miljöcentral 
skall biträda vartdera ministeriet vid skötseln 
av uppgifter inom deras respektive verksam
hetsområden. Miljöministeriet och jord- och 
skogsbruksministeriet styr Finlands miljöcent
ral i uppgifter inom sitt verksamhetsområde. 

De regionala och lokala administrativa upp
gifter som vatten- och miljöstyrelsen för när
varande sköter föreslås bli överförda till regio
nalförvaltningen. De uppgifter i samband med 
administrativ styrning av regionalförvaltningen 

som ankommer på centralförvaltningen samt 
normgivningen föreslås bli överförda till minis
terierna. 

Finlands miljöcentral skall vara en tvärve
tenskaplig forsknings- och utvecklingscentral 
inom miljöområdet vars primära uppgift är att 
främja hållbar utveckling genom att övervaka 
och bedöma hur den kommer till stånd. Vidare 
skall dess uppgifter omfatta miljöforskning och 
övervakning av miljöns tillstånd på riksplanet, 
forskning och utveckling kring miljö- och 
vattenärenden, miljödatatjänster och ökning av 
miljömedvetenheten. Centralen främjar också 
en enhetlig nivå hos miljövården i hela Finland. 
Verksamhetsområdet för Finlands miljöcentral 
täcker forskning och utveckling som gäller 
vattenvård, avfallshantering, luftvård, skydd av 
markgrunden och kontroll av utsläpp. Vidare 
täcker det forskning och utveckling kring 
markanvändning, den byggda miljön och na
turvården. Inom jord- och skogsbruksministe
riets verksamhetsområde omfattar Finlands 
miljöcentrals uppgifter forskning och utveck
ling kring nyttjande och vård av vattnen. 
Verket skall inom sitt verksamhetsområde pro
ducera sakkunnigtjänster för miljöministeriet, 
jord- och skogsbruksministeriet, regionalför
valtningen och övriga klienter. Dessutom skall 
Finlands miljöcentral producera förvaltningsin
terna stödtjänster och centraliserad utbildning 
för hela miljöförvaltningen. 

Det föreslås att vissa uppgifter som har att 
göra med utveckling och registerföring flyttas 
från miljöministeriet till Finlands miljöcentraL 
Möjligheterna att föra över vissa ytterligare 
utvecklingsuppgifter från miljöministeriet till 
Finlands miljöcentral utreds alltjämt. Avsikten 
är att fortsätta med överföringen av uppgifter. 

Det föreslås vidare stadgat att vissa riksom
fattande myndighetsuppgifter förs över till Fin
lands miljöcentral, t.ex. övervakning enligt lag
stiftningen om kemikalier och bekämpningsme
del, och övervakning av internationella avfalls
transporter. Dessa uppgifter har ingenting med 
administrativ styrning att göra. De är till sin 
natur sådana att de bör skötas centralt, men de 
lämpar sig inte att skötas vid ministerierna. 

Finlands miljöcentral skall inte ha administ
rativa styrningsuppgifter. Styrningen av regio
nalförvaltningen ankommer på ministerierna. 
På Finlands miljöcentral ankommer utveckling 
och sakkunniguppgifter inom dess verksam
hetsområde. Avsikten är att Finlands miljö-
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central på basis av den sakkännedom och 
kunskap den förvärvar i egenskap av sakkun
nig bl.a. skall kunna definiera olika faktorer 
som belastar miljön och deras miljöeffekter. På 
så sätt stöder Finlands miljöcentral genom sin 
sakkunskap verksamheten och beslutsfattandet 
vid de regionala miljöcentralerna. Andra medel 
för sakkunnigstyrning är bl.a. expertnätverk, 
utvecklingsgrupper, rapporter, utvärderingar, 
rekommendationer, olika datasystem samt ut
bildnings- och sakkunnigtjänster. Miljöministe
riet eller jord- och skogsbruksministeriet kan ge 
Finlands miljöcentral befogenhet att meddela 
tekniska anvisningar till regionalförvaltningen, 
om detta är nödvändigt för att den verksamhet 
centralen svarar för skall bli enhetlig eller för 
att de resultatmål som ministerierna har ställt 
upp skall kunna uppnås. 

4. Propositionens Yerkningar 

4.1. Ekonomiska verkningar 

Då man bedömer de ekonomiska verk
ningarna och resursbehovet på grund av refor
meringen av miljöförvaltningen måste föränd
ringarna i verksamhetsmiljön och i prioritering
en av uppgifterna beaktas. Miljöproblemen blir 
allt mer omfattande och komplicerade. Trycket 
på miljön ökar behovet att skydda den. Miljö
faktorer får allt större betydelse inom produk
tion och marknadsföring. Miljövårdens ökade 
betydelse ökar trycket på myndigheterna. Sam
tidigt har antalet miljötjänstemän i kom
munerna minskat. 

De internationella uppgifterna ökar inom 
miljöförvaltningen över lag och speciellt i fråga 
om närområdessamarbetet, det arktiska samar
betet och genomförandet av handlingsprogram
men för hållbar utveckling, som godkändes vid 
Förenta Nationeras miljö- och utvecklingskon
ferens. Den europeiska integrationen ökar ar
betet i centralförvaltningen. A ven i regionalför
valtningen ökar uppgifterna bl.a. i samband 
med styrningen av de regionala stöden ur 
Europeiska gemenskapens strukturfonder samt 
i sakkunniguppdrag i anslutning till den obli
gatoriska miljökonsekvensbedömningen. 

Ä ven deltagandet i beredningen av regionut
vecklingsprogram enligt Jagstiftningen om regi
onal utveckling och bedömningen av deras 
miljökonsekvenser ökar arbetet vid de rt>giona
la miljöcentralerna. 

Betydelsen av övervakning, forskning och 

utveckling ökar, eftersom uppföljning och be
slutsfattande beträffande genomförandet av 
hållbar utveckling samt Europeiska gemenska
pen kräver allt mer detaljerade och övergripan
de uppgifter om miljön och förändringarna i 
den samt om deras orsaker och verkningar. 

Styrningen av markanvändningen kanalise
ras allt mer till kommunerna, om reforme
ringen av styrningen av markanvändningen 
genomförs. Antalet enskilda fall som måste 
behandlas minskar både vid de regionala mil
jöcentralerna och vid miljöministeriet, men 
motsvarigt ökar behovet av förhandsstyrning 
och utveckling. 

Det blir allt mindre arbete med vattendra
gen, och trenden torde fortsätta allt eftersom 
stora vattenbyggnadsarbeten slutförs. Därefter 
kommer arbetsmängden i uppgifter inom nytt
jandet och vården av vattentillgångarna inte att 
minska så mycket, eftersom gamla reglerings
och andra vattendragsprojekt utvecklas och 
förpliktelserna revideras. Det kan rentav bli 
mer arbete med underhåll och förbättringar allt 
eftersom bygganläggningarna föråldras. Under 
de närmaste åren torde volymen på statens 
vattenförsörjningsarbeten att bibehållas, men 
tyngdpunkten förflyttas allt mer i riktning mot 
finansieringsstöd. 

Inrättandet av de regionala miljöcentralerna 
enligt propositionen kräver år 1995 uppskatt
ningsvis 4-5 miljoner mark som engångsutgift. 
Detta beror på arbetsutrymmen, flyttningskost
nader och ADB-arrangemang. Sammanslag
ningen av vatten- och miljödistrikten och läns
styrelsernas miljöenheter ger vissa besparingar 
inom förvaltningsområdet på grund av upp
giftsrationalisering, eftersom de regionala mil
jöcentralernas personalärenden och ekonomi
förvaltning sköts av vatten- och miljödistrik
tens nuvarande personal. 

Genomförandet av planen för personalut
veckling inom miljöförvaltningen 1995-2000, 
som granskas närmare i avsnitt 4.3, beräknas 
fram till år 2000 leda till att den personal som 
är anställd under miljöförvaltningens moment 
för driftsutgifter minskar med ca 130 årsverk
en, dvs. med i genomsnitt 22 årsverken per år. 
Vatten- och miljöstyreisens byggnadsverksam
het avvecklas före utgången av år 1996 och 
ersätts med ett entreprenadförfarande. Vatten
och miljöförvaltningen har på det hela taget 
avvecklat sin egen reparationsverksamhet i 
början av juli 1994. Man beräknar att bygg-
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herreverksamheten kan göras ca l ,5 procent 
mer ekonomisk varje år. 

De personalresurser som frigörs på grund av 
att uppgifter upphör eller minskar behövs för 
de nya uppgifterna inom miljöförvaltningen. 
Omplaceringen förutsätter anslag för att skola 
om personalen. Med beaktande av dessa syn
punkter kan det konstateras att de besparingar 
som eventuellt på kort sikt uppkommer på 
grund av att förvaltningen reformeras går åt till 
engångsutgifter föranledda av att de regionala 
miljöcentralerna inleder sin verksamhet och till 
omskolning av personalen. Däremot innebär 
genomförandet av personalminskningsplanerna 
på sikt att personalutgifterna minskar med ca 3 
miljoner mark årligen. 

4.2. Organisatoriska verkningar 

Det föreslås att 13 regionala miljöcentraler 
inrättas. Det föreslås att gränserna för miljö
förvaltningens regionalförvaltning anpassas till 
indelningen i landskap på så sätt att ett eller 
flera landskap bildar verksamhetsområdet för 
en regional miljöcentraL En avvikelse från 
landskapsindelningen föreslås dock i Mellersta 
Österbotten så, att utöver Mellersta Österbot
tens landskap skall de kommuner i nuvarande 
Karleby vatten- och miljödistrikt som ligger i 
Uleåborgs län höra till området för Mellersta 
Österbottens miljöcentraL Vidare har det förts 
diskussioner om att kommunerna Heinola, 
Heinola landskommun, Hartola och Sysmä, 
vilka hör till landskapet Päijät-Häme, skall 
höra till verksamhetsområdet för den regionala 
miljöcentralen för Södra Savolax. Dessa kom
muner hör för närvarande till S:t Michels län. 

Sju kommuner i nuvarande Karleby vatten
och miljödistrikt föreslås höra till verksamhets
området för Västra Finlands miljöcentraL Ock
så i södra Finland avviker områdena för de 
regionala miljöcentralerna från områdena för 
de nuvarande vatten- och miljödistrikten och 
från länen. Området för Sydvästra Finlands 
miljöcentral föreslås omfatta landskapen 
Egentliga Finland och Satakunta. Till denna 
miljöcentral skall dessutom höra l O kommuner 
i nuvarande Tammerfors vatten- och miljödist
rikt. Till området för Tavastlands miljöcentral 
flyttas 23 kommuner i nuvarande Helsingfors 
vatten- och miljödistrikt. Verksamhetsområdet 
för Tavastlands miljöcentral täcker landskapen 

Birkaland, Tavastland och Päijät-Häme. Verk
samhetsområdet för Nylands miljöcentral 
täcker landskapet Nyland. 

De uppgifter i landskapet Åland som an
kommer på vatten- och miljödistriktet och 
länsstyrelsens miljöenhet sköts av landskapssty
relsen i enlighet med de åländska landskapsla
garna. Därigenom inverkar denna proposition 
inte på uppläggningen av miljöförvaltningen på 
Åland. 

4.3. Verkningar i fråga om personal 

Miljöförvaltningens personella och övriga 
resurser skall fördelas på olika enheter enligt 
deras uppgifter. Målet för personalpolitiken är 
att personal inte skall sägas upp, utan perso
nalminskningen sammanjämkas med den na
turliga avgången. Personalförflyttningar från 
en enhet till en annan främjas. Förflyttningar 
från en ort till en annan bygger på frivillighet. 

Ä ven de ändrade gränserna för de regionala 
miljöcentralernas verksamhetsområden bidrar 
till behovet att se över fördelningen av perso
nella och övriga resurser mellan dem. Då 
reformen verkställs, dvs. åren 1995-97, sköts 
regionalförvaltningens uppgifter så långt som 
möjligt med den nuvarande personalen vid 
vatten- och miljödistrikten och länsstyrelsernas 
miljöenheter och med tillhjälp av personer som 
flyttar från länsstyrelserna och central
förvaltningen. Med anledning av omläggningen 
av byggnadsorganisationen är avsikten att om
skola den personal som där blir ledig och att 
flytta den till de regionala miljöcentralerna till 
uppgifter som gäller vård och skydd av miljön. 

Personalbehovet vid de regionala miljöcen
tralerna och vid Finlands miljöcentral bestäms 
enligt uppgifterna. Personal i tjänste- och ar
betsavtalsförhållande inom vatten- och miljö
förvaltningen och vid länsstyrelsernas miljöen
heter skall bli personal vid de regionala miljö
centralerna och vid Finlands miljöcentraL Mot
svarigt skall tjänsterna inom vatten- och mil
jöförvaltningen och länsstyrelsernas miljöenhe
ter flyttas så att de blir tjänster vid de regionala 
miljöcentralerna och vid Finlands miljöcentraL 
Ett undantag är tjänsten (S 32) som vatten- och 
miljöstyreisens generaldirektör, som föreslås bli 
indragen den l mars 1995. Det föreslås att en 
tjänst (S 32) som generaldirektör vid Finlands 
miljöcentral inrättas från den l mars 1995. Vid 
varje regional miljöcentral inrättas från den l 
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mars 1995 en ny tjänst (S 29) som direktör för 
mi1jöcentralen. Generaldirektören för Finlands 
miljöcentral och direktörerna för de regionala 
miljöcentralerna sköter de behövliga tjänstear
rangemangen och ändringarna i tjänstebeteck
ningarna då verksamheten vid de nya enheter
na kommit i gång. 

Det föreslås att vissa uppgifter flyttas från 
vatten- och miljöstyrelsen till regionalförvalt
ningen och till ministerierna. De föreslagna 
överföringarna av uppgifter till regionalförvalt
ningen beräknas innebära att omkring 30 års
verken flyttas från centralförvaltningen till de 
regionala miljöcentralerna åren 1995-97 och 
därefter 5-7 årsverken årligen före år 2000. 
För de uppgifter som flyttas från vatten- och 
miljöstyrelsen till miljöministeriet beräknas om
kring 20 årsverken behövas åren 1994-95. För 
de uppgifter som flyttas till jord- och skogs
bruksministeriet räknar man med att omkring 
5 årsverken behöver flyttas från vatten- och 
miljöstyrelsen år 1994-95. Reformeringen av 
förvaltningen orsakar ytterligare en minskning 
av ca 5 årsverken vid vatten- och miljöstyrel
sen. 

En plan över personalutvecklingen inom 
miljöförvaltningen åren 1995-2000 har utar
betats, och den behandlades den 17 maj i 
ministerutskottet för utveckling av förvaltning
en. Planen är uppdelad på två skeden så att de 
personalarrangemang som beror på reforme
ringen av förvaltningen kan genomföras under 
en övergångstid fram till slutet av år 1997. De 
förändringar som beror på att verksamheten 
rationaliseras och effektiveras kan genomföras 
före år 2000. Enligt planen kan den personal 
som anställts under miljöförvaltningens mo
ment för driftsutgifter och anslagen för byg
gande fram till år 2000 minskas med högst l 0,6 
procent, dvs. med 226 årsverken. 

Man räknar med att fram till år 2000 kunna 
minska den personal som anställs under mo
mentet för driftsutgifter med ca 130 årsverken. 
Som ett resultat av omläggningen av byggnads
och reparationsverksamheten kan den personal 
som är anställd med anslag för sysselsättnings
främjande verksamhet fram till år 2000 mins
kas med ca l 00 årsverken. 

Den sakkunskap i byggande som behövs för 
ökade entreprenader bör hållas kvar i de 
regionala miljöcentralerna. De operativa upp
gifterna kräver att det också finns egna arbets
ledare och yrkeskunniga arbetare. Det är mest 
ekonomiskt att ha egen arbetsledning och 

fackfolk också för byggande och miljövårds
uppgifter i liten skala, eftersom uppgifterna 
kräver speciellt kunnande. Sådana arbeten är 
bland annat restauration av fågelvatten och 
forsar, avfallshanteringsarbeten, återställande 
av flottningsleder, iståndsättning av dammar 
och andra restaurationsarbeten. Dessa uppgif
ter beräknas kräva färre än l 00 personer. 
Inrättandet av Statens Reparationsverkstad 
den l juli 1994 innebär att vatten- och miljö
förvaltningen måste omskola och omplacera de 
23 anställda vid verkstäderna. 

4.4. Miljöeffekter och verkningar för 
medborgarna 

Det främsta syftet med att miljöförvalt
ningen reformeras är att det skall skapas bättre 
förutsättningar att omsätta de innehållsliga 
målen för miljöpolitiken i praktiken. Den nya 
miljöförvaltningen har i uppgift att främja 
hållbar utveckling och hållbart nyttjande av 
naturtillgångarna, bevara naturens variations
rikedom och funktionsförmåga samt miljöns 
skönhets- och kulturvärden och främja miljö
vården, att utveckla människans livsmiljö och 
samhällsstrukturen samt att sköta nyttjandet 
och vården av vattentillgångarna. Reforme
ringen av förvaltningen förbättrar möjligheter
na att förverkliga de miljöpolitiska målen 
genom klarare arbetsfördelning och styrnings
relationer mellan ministerierna, Finlands miljö
central och de regionala miljöcentralerna. 

Den reformerade miljöförvaltningen gör det 
möjligt att effektivera produktionen av infor
mation för förvaltningen, näringslivet och med
borgarna om hållbar utveckling, miljövård, 
nyttjande av områden och naturtillgångar samt 
om miljöns tillstånd och om miljöverkningarna 
av olika aktiviteter. 

Miljöförvaltningen kan också stödja och 
förbättra medborgarnas möjligheter att på lika 
grunder inverka på sin livsmiljö och på plane
ringen och beslutsfattandet kring den. Till 
dessa delar stöder propositionen de projekt för 
utveckling av miljölagstiftningen som går i 
samma riktning och gäller t.ex. miljökonsek
vensbedömning och bättre möjligheter för med
borgarna att medverka i planeringen av mark
användningen. 

Avsikten är att vid de regionala miljöcentra
lerna inrätta filialer så att alla landskap har 
tillgång till de regionala miljöcentralernas tjäns-
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ter. Detta syftar både till att förbättra tillgång
en till tjänsterna och att främja regional jäm
likhet. 

5. Beredningen av propositionen 

Miljöministeriet tillsatte den 28 juli 1993 ett 
projekt för reformering av miljöförvaltningen 
med en ledningsgrupp, 13 regionala arbetsgrup
per och sex utredningsmän. Utredningsmännen 
biträddes av arbetsgrupper som undersökte 
olika uppgiftsområden. De utredningar som 
propositionen bygger på har kommit till genom 
projektet. Vid beredningen har representanter 
för olika myndigheter och organisationer hörts. 
Statens markdelegation har gett ett utlåtande 
om fördelningen av områden mellan de regio
nala miljöcentralerna. Delegationen förordade 
13 regionala miljöcentraler. Utkastet till reger
ingens proposition har behandlats i projektets 
ledningsgrupp. Den sista slipningen av propo
sitionen har gjorts vid miljöministeriet som 
tjänsteuppdrag. Miljöministeriet ordnade den 
24 maj 1994 en tillställning (hörande) då 
representanter för ministerierna, de viktigaste 
organisationerna och personalorganisationerna 
fick yttra sig om den föreslagna propositionen. 
Dessutom har utlåtanden om propositionen 
begärts av de regionala arbetsgrupperna och av 
länsstyrelserna. De som yttrade sig vid höran
det och de övriga remissinstanserna anser att 
reformeringen av miljöförvaltningen går i rätt 
riktning och påpekade att besluten om genom
förande av reformen borde fattas så snart som 
möjligt. De utlåtanden som gavs vid hörarrdet 
och därefter har såvitt möjligt beaktats vid 
beredningen. 

Vid beredningen av propositionen har under
handlingar enligt lagen om samarbete inom 
statens ämbetsverk och inrättningar förts med 
representanter för miljöförvaltningens personal. 

6. Andra omständigheter som inver
kat på propositionens innehåll 

Jämsides med reformeringen av miljöförvalt
ningen är en ändring av byggnadslagens stad
ganden om systemet för styrning av markan
vändningen som bäst aktuell. En sådan förny
else skulle påverka uppgiftsföredelningen mel
lan stat och kommuner i fråga om planering av 
markanvändningen och och skulle också inne
bära en väsentlig omläggning av uppgifterna i 
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miljöförvaltningens central- och regionalför
valtning. 

Avtalet om Europeiska ekonomiska samar
betsområdet (EES-avtalet) och en eventuell 
anslutning till Europeiska unionen inverkar 
inte direkt på den nationella uppläggningen av 
miljöförvaltningen. Men däremot kommer mil
jöförvaltningens uppgifter att öka både inom 
centralförvaltningen och inom regionalförvalt
ningen. 

Så gott som alla Europeiska gemenskapens 
miljöbestämmelser och dess forskningsprogram 
ingår redan i EES-avtalet. På grund av EES
avtalet behövs revidering och ändring av bl.a. 
program och praxis vid kontroller i samband 
med vattenförsörjning, vattenvård och avfalls
hantering samt nya program och planer. I 
anslutning till ikraftträdeisen av EES-avtalet 
har miljöministeriet tillsatt en arbetsgrupp som 
skall undersöka de krav som bör ställas på 
miljölaboratorier, systemet för inspektion av 
laboratorierna samt miljöförvaltningens eget 
nät av laboratorier och utvecklingsbehoven 
där. Arbetsgruppens mandat går ut den 31 maj 
1995. 

Medlemskap i Europeiska unionen ökar ex
pertuppgifterna. Inom miljövårdens olika om
råden ökar arbetet bland annat av att direkti
ven skall sättas i kraft, deras genomförande 
skall organiseras, de skall övervakas och rap
porter skrivas, tillstånd skall granskas, utsläpp 
övervakas, övervakning och rapportering skö
tas samt export- och importanmälningar läm
nas. Dessutom för medlemskap i Europeiska 
unionen med sig EG-rättsakter i anslutning till 
naturvården, lantbruket och strukturfonderna. 

Beredningen av nya miljödirektiv jämte ut
redningarna och utvecklingsarbetet för detta 
kräver insatser av miljöförvaltningens sakkun
niga. Rapporteringen om genomförandet av 
direktiven förutsätter utredningar som görs på 
basis av data och statistik som täcker hela 
landet. 

De regionala miljöcentralernas uppgifter 
ökar i beredningen av miljöstöden till lantbru
ket. De regionala miljöcentralerna deltar i 
beredningen och verkställarrdet av program och 
planer som finansieras med stöd från struktur
fonderna och har dessutom sakkunniguppgifter 
vid miljökonsekvensbedömningen. 

Finland deltar vidare i verksamheten vid 
Europeiska miljöbyrån, som har inlett sin 
verksamhet den l juli 1994. Miljödatacentra-
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lerna i vart land har ansvaret för hur insam
lingen av uppgifter till ovan nämnda myndighet 
organiseras. Finlands miljöcentral kommer att 
bli den nationella kontaktmyndigheten för Eu
ropeiska miljöbyrån. Eventuellt kommer den 
också att åläggas uppgifter som miljödataenhet 
för Östersjöområdet 

En av undervisningsministeriet tillsatt arbets
grupp har framlagt ett förslag om lagstiftning 
för att skydda det arkeologiska kulturarvet 
(Arbetsgruppen Lex archaeologica, UVM:s ar
betsgruppsbetänkanden 1994:47). Det föreslås 
att beslut som gäller fornminnesförvaltningen 
skall delegeras från länsstyrelserna till de regio
nala miljöcentralerna. Arbetsgruppen föreslår 
vidare att landskapsarkeologstjänster inrättas 
vid varje landskapsmuseum. Beredningen av 
lagförslaget fortsätter som tjänsteuppdrag vid 
undervisningsministeriet. 

Avsikten är att föra in de ändringar som 
reformeringen av miljöförvaltningen påkallar i 
lagen om handhavande av vissa vattenbygg
nadsuppgifter (426/70) i samband med en lag
ändring som bereds vid jord- och skogsbruks
ministeriet. Också en ändring av lagen om 
statens deltagande i kostnaderna för vissa jord
och vattenbyggnadsarbeten (433/63) är aktuell. 
Avsikten är att även lagen om rätt att förvärva 
jord- och skogsbruksmark (391/78) skall änd
ras. Dessa lagändringar avses bli genomförda 
så att de omställningar som sker i miljöförvalt
ningen beaktas. 

En av trafikministeriet tillsatt arbetsgrupp 
bereder ändringar i lagen om allmänna vägar 
(243/54). De ändringar som föranleds av refor
meringen av miljöförvaltningen beaktas i sam
manhanget. 

En av miljöministeriet tillsatt kommission 
undersöker hur miljötillståndssystemet kan ut
vecklas. Kommissionen skall utarbeta förslag 
om hur direktivet om ett enhetligt system för 
förebyggande och kontroll av miljöförorening, 
vilket nu är under beredning i Europeiska 

gemenskapen, kan genomföras i Finland och 
utreda hur handläggningen av tillståndsärenden 
enligt vattenlagen, speciellt tillstånd till vatten
förorening, kan inlemmas i förvaltningsproce
duren och integreras i handläggningen av mil
jötillståndsärenden. Kommissionens arbete 
skall vara färdigt den 28 februari 1995. 

En av miljöministeriet tillsatt kommission 
utreder också före den 31 augusti 1994 en 
revidering av luftvårdslagstiftningen på basis av 
Europeiska gemenskapens bestämmelser och 
våra ikraftvarande nationella program för ut
släppsminskning. 

Justitieministeriet har tillsatt en kommission 
som skall utreda en ombildning av vattendom
stolarna till miljödomstolar, deras verksamhets
område och förhållande till övriga myndigheter 
så att miljödomstolarna på så bred bas som 
möjligt kunde fungera som besvärsinstanser i 
tillståndsärenden som gäller miljön. Kommis
sionen skall också föreslå vilken myndighet 
som skall ha i uppgift att som första instans 
behandla ansökningsärenden enligt vattenlag
en. Kommissionens arbete skall vara slutfört 
den 28 februari 1995. 

Enligt 1995 års budgetproposition är av
sikten att den l mars 1995 föra över bekämp
ningen av olje- och miljöskador från miljömi
nisteriets förvaltningsområde till inrikesminis
teriets förvaltningsområde. En för miljöminis
teriet och inrikesministeriet gemensam arbets
grupp har studerat problem och arragemang i 
samband med överföringen. Propositionerna 
kring överföringen föreläggs Riksdagen skilt 
för sig. 

Enligt den allmänna motiveringen till 1995 
års budgetproposition skall under ledning av 
social- och hälsovårdsministeriet beredas en 
sammanföring av uppgifter i anknytning till 
produktövervakning av kemikalier till ett ke
mikalieverk, som skall inrättas. Beslut i ärendet 
fattas inom år 1995. 
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DETALJMOTIVERING 

l. Lagförslagen 

1.1. Lagen om miljöförvaltningen 

l §. Miljöförvaltningens allmänna uppgifter. 
På miljöförvaltningen ankommer enligt denna 
proposition att i den statliga central- och 
regionalförvaltningen sköta ärenden som gäller 
luftvård, avfallshantering, vattenvård, bullerbe
kämpning och övrig miljövård, planering av 
markanvändningen, den byggda miljön och 
styrningen av byggandet. De ovan nämnda 
uppgifterna ankommer för närvarande i regio
nalförvaltningen på vatten- och miljödistrikten 
och länsstyrelsernas miljöenheter. I central
förvaltningen hör dessa ärenden utom till 
miljöministeriet även till vatten- och miljösty
relsen. Miljöförvaltningen skall också sköta 
uppgifter i samband med nyttjandet och vården 
av vattentillgångarna. I den nuvarande regio
nalförvaltningen åligger dessa uppgifter vatten
och miljödistrikten och i centralförvaltningen 
jämsides med jord- och skogsbruksministeriet 
också vatten- och miljöstyrelsen. 

Det föreslås att miljöförvaltningens verksam
hetside, dvs. ett stadgande om miljöförvalt
ningens allmänna uppgifter, skrivs in i lagens 
l §. Det centrala målet för verksamheten vid de 
regionala miljöcentralerna och vid Finlands 
miljöcentral är att främja hållbar utveckling 
och hållbart nyttjande av naturtillgångarna. 
Detta betyder att miljöförvaltningen i sin verk
samhet skall främja en sådan samhällsutveck
ling som inte övergår naturens regenerations
förmåga. Vidare skall den i sin verksamhet 
främja miljövården och arbeta för att bevara 
naturens variationsrikedom och funktions
förmåga samt miljöns skönhets- och kulturvär
den. Därutöver har utvecklingen av männis
kans livsmiljö och samhällsstrukturen en cent
ral position i miljöförvaltningens verksamhet. 
Ytterligare skall miljöförvaltningen alltjämt ha 
hand om nyttjandet och vården av vattentill
gångarna. Målet för miljöförvaltningens verk
samhet är att miljöhänsyn skall beaktas i alla 
samhällspolitiska beslut. 

2 §. Miljöförvaltningens organisation. Enligt 
lagförslaget består den miljöförvaltning som är 
underställd miljöministeriet av de regionala 
miljöcentralerna och Finlands miljöcentraL De 
regionala miljöcentralerna bildas genom sam
manslagning av vatten- och miljödistrikten och 

länsstyrelsernas miljöenheter. Vatten- och mil
jöstyrelsen föreslås bli en forsknings- och ut
vecklingscentral inom miljöområdet, Finlands 
miljöcentraL 

De regionala miljöcentralerna och Finlands 
miljöcentral skall också sköta uppgifter inom 
jord- och skogsbruksministeriets verksamhets
område i anknytning till nyttjandet och vården 
av vattentillgångarna. Till denna del är miljö
förvaltningen gemensam för miljöministeriet 
och jord- och skogsbruksministeriet. 

Den nuvarande arbetsfördelningen mellan 
miljöministeriet och jord- och skogsbruksminis
teriet bibehålls. 

Resultatstyrning är den huvudsakliga formen 
för styrningen från ministerierna. Miljöminis
teriet och jord- och skogsbruksministeriet re
sultatstyr inom sina respektive verksamhetsom
råden de regionala miljöcentralerna och Fin
lands miljöcentraL Före resultatdiskussionerna 
kommer ministerierna tillsammans överens om 
gemensamma mål och fördelningen av resurser 
i fråga om driftsutgifterna. Ett gemensamt 
resultatstyrningsdokument utarbetas över re
sultatdiskussionerna. Dessutom svarar miljömi
nisteriet och jord- och skogsbruksministeriet i 
fråga om ärenden inom sina verksamhetsom
råden för annan styrning av de regionala 
miljöcentralerna och av Finlands miljöcentraL 

3 §. De regionala miljöcentralerna. Uppgifter
na inom regionalförvaltningen skall skötas vid 
13 regionala miljöcentraler. 

Gränserna för miljöförvaltningens regional
förvaltning föreslås bli anpassade till indel
ningen i landskap så att ett eller flera landskap 
bildar verksamhetsområdet för en regional 
miljöcentraL En avvikelse från landskapsindel
ningen föreslås i fråga om Mellersta Österbot
ten. Som bilaga till regeringens proposition 
finns en karta över de planerade gränserna 
mellan de regionala miljöcentralernas verksam
hetsområden. Ministerutskottet för utveckling 
av förvaltningen har den 14 januari 1994 och 
den 17 maj 1994 förordat miljöministeriets 
förslag om indelningen av områden inom mil
jöförvaltningens regionalförvaltning. 

statsrådet fattar beslut om gränserna för de 
regionala miljöcentralernas verksamhetsområ
den. Miljöministeriet beslutar om placeringen 
av de regionala miljöcentralerna. 

Till miljöförvaltningen hör vissa sådana upp
gifter som inte ändamålsenligt kan fördelas så 
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att de sköts vid varje regional miljöcentraL 
Miljöministeriet eller jord- och skogsbruksmi
nisteriet skall i sådana fall kunna förordna en 
regional miljöcentral att handha uppgifter ock
så utanför sitt verksamhetsområde. Till dessa 
ärenden hör bland annat sådana uppgifter som 
kräver vissa typer av speciellt kunnande, såsom 
uppgifter för regionlaboratorier och ärenden 
som gäller vattendrag som sträcker sig till flera 
regionala miljöcentralers verksamhetsområden. 
Gränserna för de regionala miljöcentralernas 
verksamhetsområden avviker från länsgränser
na och från vatten- och miljödistriktens grän
ser. Under övergångsskedet kan det vara ända
målsenligt att ministerierna bestämmer att en 
regional miljöcentral skall slutföra de uppgifter 
som påbörjats av ett enligt tidigare stadganden 
behörigt vatten- och miljödistrikt. 

4 §. De regionala miljöcentralernas uppgifter. 
De regionala miljöcentralerna sköter de upp
gifter som för närvarande åligger länsstyrelser
nas miljöenheter och vatten- och miljödistrik
ten. Dessutom föreslås att förvaltningsbeslut 
som gäller enskilda fall och som skall skötas på 
regional nivå förs över från vatten- och miljö
styrelsen till de regionala miljöcentralerna. 

De uppgifter som nu ankommer på länssty
relsernas miljöenheter föreslås bli överförda till 
de regionala miljöcentralerna som de är. Då 
sköter de regionala miljöcentralerna uppgifter 
som enligt vad som stadgas och föreskrivs 
ankommer på dem och som gäller luftvård, 
avfallshantering, vattenvård, bullerbekämpning 
och annan miljövård, markanvändning, natur
vård, vård av kulturmiljön, fornminnesskydd 
och styrning av byggandet. 

Med stöd av speciallagstiftningen inom mil
jövården skall de regionala miljöcentralerna 
leda och övervaka genomförandet av luftvård, 
avfallshantering och bullerbekämpning inom 
sina områden. De skall vidare behandla och 
övervaka de miljötillstånd som ankommer på 
dem. De regionala miljöcentralerna skall också 
främja naturvården inom sina områden, inrätta 
naturskyddsområden på annan än statsägd 
mark och förvärva områden till staten för 
naturskyddsändamåL 

I ärenden enligt marktäktslagen skall de 
regionala miljöcentralerna fungera som fast
ställande myndigheter och besvärsmyndigheter. 
De skall också sköta de planeärenden och 
undantagslovsärenden som enligt byggnadsla
gen ankommer på länsstyrelserna och besluta 
om byggnadsförbud och åtgärdsförbud. De 

regionala miljöcentralerna är besvärsmyndighe
ter i planeärenden och undantagslovsärenden. 
Reformeringen av systemet för styrning av 
markanvändningen påverkar, om reformen ge
nomförs, de regionala miljöcentralernas uppgif
ter i planeärenden och undantagslovsärenden. 

De regionala miljöcentralerna skall också 
besluta om skydd av kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och fördela understöd till byggnads
skydd. Också ärenden som gäller skydd av 
fornlämningar sköts där. Likaså hör tillstånds
ärenden och övervakning av utomlands bosatta 
personers och utländska sammanslutningars 
fastighetsförvärv till de regionala miljöcentra
lerna. Utöver de nämnda uppgifterna skall de 
regionala miljöcentralerna sköta de övriga upp
gifter som länsstyrelsernas miljöenheter stad
gats eller ålagts att utföra. Förslag till de 
lagändringar som ändringarna i uppgifterna 
orsakar ingår i denna proposition. 

De regionala miljöcentralerna skall ta över 
vatten- och miljödistriktens nuvarande lagstad
gade uppgifter. Dessutom föreslås att vissa 
uppgifter förs över till dem från vatten- och 
miljöstyrelsen. Till dem hör bl.a. uppgifter i 
samband med att allmänt intresse bevakas 
enligt vattenlagen och den allmänna tillsynen 
över att vattenlagen och därpå byggande stad
ganden och bestämmelser efterlevs samt anmäl
ningar enligt förordningen om förhandsåtgär
der för skydd av vattnen i den utsträckning 
som de alltjämt handläggs vid vatten- och 
miljöstyrelsen, förslag till vattendomstolen om 
förordnande av besiktningsingenjör eller utre
dare, fastställande av säkerhetskontrollprog
ram för dammar som orsakar avsevärd fara vid 
olyckor, ansökningar till vattendomstolen om 
tillstånd till exceptionell vattenreglering för att 
avvärja en hotande fara, uppgifter som sökan
de och innehavare av vattenrättsligt tillstånd 
samt statliga kontrakt som gäller vattenförsörj
ning. Förslag om ändring av de lagar som 
gäller uppläggningen av dessa uppgifter ingår 
också i regeringens proposition. 

De vattenrättsliga tillstånd och avtal om 
statens vattenbyggnadsarbeten och regleringar 
för vilka vatten- och miljöstyrelsen svarar och 
de därpå byggande rättigheterna och skyldig
heterna går över till jord- och skogsbruksmi
nisteriet. Efter att lagen om miljöförvaltningen 
har trätt i kraft kan jord- och skogsbruksmi
nisteriet överföra tillstånden till reglering av 
vattendrag som sträcker sig till flera regionala 
miljöcentralers verksamhetsområden till sådana 
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regionala miljöcentraler som kan ta ansvaret 
för vattendragen som helheter. Ministeriet kan 
också bestämma att de regionala miljöcentra
lerna och Finlands miljöcentral skall handha 
praktiska uppgifter i anslutning till nyttjandet 
av gränsvattnen. 

Utöver dessa uppgifter som bygger på spe
ciallagstiftning ankommer på de regionala mil
jöcentralerna de uppgifter som nämns i lagför
slagets 4 § 2 mom. De regionala miljöcentraler
na har i uppgift att främja miljövården och 
bevaka allmänt intresse i regionala miljö- och 
vattenärenden, att sköta den regionala miljö
forskningen och miljöövervakningen, att delta i 
den riksomfattande miljöövervakningen samt 
att producera och distribuera information och 
därigenom förbättra miljömedvetenheten i om
rådet. I specialfall som med tanke på miljövår
den har riksomfattande verkningar eller prin
cipiellt sett är synnerligen vittbärande och där 
det på grund av de särdrag som ansluter sig till 
saken krävs omfattande sakkunskap och stånd
punktstagande på riksnivå beslutar ministeriet 
om bevakningen av det allmänna intresset. 

De regionala miljöcentralerna skall förebyg
ga och bekämpa miljöskador och miljöolägen
heter samt främja miljövård och landskaps
vård, restaurering av miljön och möjligheterna 
till rekreation i naturen. De skall dessutom 
främja omsorgen om kulturmiljöerna och kul
turarvet. 

De regionala miljöcentralerna skall ha i 
uppgift att sköta vattenvården och främja den. 
De skall vidare främja vattenförsörjningen, 
sköta driften och vården av vattendragen och 
ha hand om översvämningsskyddet. De skall 
också sköta statens vattenrättsliga tillstånd och 
därmed förknippade skyldigheter samt privat
rättsliga avtal. 

Länsstyrelsernas uppgifter har omfattat styr
ning och övervakning av kommunernas hand
läggning av miljöärenden. Förhållandet mellan 
stat och kommuner utvecklas allt mer i riktning 
mot samarbete i stället för den tidigare relatio
nen med övervakning och underlydande. I 
enlighet härmed föreslås i lagen om miljöför
valtningen ett stadgande om att de regionala 
miljöcentralerna har i uppgift att stödja och 
främja skötseln av miljöärendena i kommuner
na. Det föreslås att lagen om kommunernas 
miljövårdsförvaltning ändras så att de regiona
la miljöcentralerna skall främja och stödja 
miljövården i kommunerna så som speciallag-

stiftningen inom miljövården och lagen om 
miljöförvaltningen stadgar. 

De regionala miljöcentralerna skall också 
delta i internationellt samarbete i anslutning till 
sina uppgifter. De kommer att spela en viktig 
roll i samarbetet med närområdena, det arktis
ka samarbetet och vid beredningen och genom
förandet av planer och program med regionala 
stöd från Europeiska gemenskapens struktur
fonder och som sakkunniga vid bedömningen 
av deras miljökonsekvenser. 

Huvuddelen av besluten inom miljöförvalt
ningen skall fattas inom regionalförvaltningen. 
I enlighet härmed skall de regionala miljöcent
ralerna också ha i uppgift att representera 
staten, bevaka statens fördel och rätt samt att 
kära och svara vid domstolar och andra myn
digheter i de ärenden som faller inom deras 
befogenheter, om inte annat stadgats. I fråga 
om vissa ärenden är det inte ändamålsenligt att 
decentralisera statens representation till regio
nalförvaltningen, på grund av den specialsak
kunskap som krävs eller på grund av att den är 
tidsbestämd. I sådana fall stadgas att ministe
rierna skall handlägga ärendena. Finlands mil
jöcentral skall alltjämt representera staten vid 
ersättningsförrättningar enligt forsskyddslagen. 
Det är inte ändamålsenligt att staten byter 
representant medan ersättningsförrättningar är 
anhängiga. Om några år förekommer detta 
slags uppgifter inte längre. 

Miljöförvaltningens byggnadsverksamhet i 
egen regi ersätts med entreprenader. Byggnads
arbetena läggs ut på entreprenad så att bygg
nadsprojekt genomförs med tillhjälp av entre
prenörer och privata maskinföretagare. De 
regionala miljöcentralerna behöver i alla fall en 
byggherreorganisation som i egen regi handhar 
smärre uppgifter i samband med byggande, 
miljövård och underhåll, annan teknisk service 
och operativa bekämpningsuppgifter inom så
väl miljöministeriets som jord- och skogsbruks
ministeriets förvaltningsområde. 

På uppdrag av ministerierna och av myndig
heter och inrättningar kan de regionala miljö
centralerna producera tekniska tjänster såsom 
planering och byggherreuppgifter. Sådana upp
drag kan bl.a. innefatta restaurationsuppgifter 
inom fiskerihushållningen, som för närvarande 
sköts av vatten- och miljödistrikten, samt 
planering av och byggherreuppgifter för fiskod
lingsanstalter och iståndsättning av torvtäkts
områden. 

De regionala miljöcentralerna skall också ha 
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uppgifter i samband med skötseln av sysselsätt
ningen. De ställer förslag om sysselsättnings
främjande arbeten till vartdera ministeriet. Mi
nisterierna beslutar om de nya projekt som 
skall föras in i det förslag till sysselsättnings
program som tillställs arbetsministeriet De 
regionala miljöcentralerna ställer vidare förslag 
till ministerierna om projekt inom ramen för de 
icke fördelade sysselsättningsanslag som ingår i 
statsbudgeten. De regionala miljöcentralerna 
sköter också andra ärenden som enligt vad som 
stadgas ankommer på dem eller som miljömi
nisteriet eller jord- och skogsbruksministeriet 
ålagt dem. 

5 §. Samarbete med andra myndigheter. Vik
tiga samarbetspartner för de regionala miljö
centralerna är övriga myndigheter inom regio
nalförvaltningen och särskilt länsstyrelserna 
och Forststyrelsens vård- och parkområden. 
Övriga samarbetspartner är landsbygdsnärings
distrikten, vägdistrikten, arbetskraftsdistrikten, 
arbetarskyddsdistrikten, enheterna i regional
förvaltningen inom handels- och industriminis
teriets förvaltningsområde samt landskapsmu
seerna. Samarbetet mellan de regionala miljö
centralerna och utväxlingen av information 
med andra myndigheter och instanser på regi
onal nivå är mycket viktigt för att de regionala 
miljöcentralerna i tillräcklig utsträckning skall 
kunna bidra till att miljöhänsyn beaktas i den 
verksamhet som andra enheter inom regional
förvaltningen bedriver. För att säkra detta 
samarbete föreslås att ett stadgande om det tas 
in i lagen. 

Myndigheterna för regional utveckling är 
också viktiga samarbetspartner för de regionala 
miljöcentralerna. De regionala miljöcentralerna 
deltar bland annat i beredningen och genom
förandet av regionutvecklingsprogrammen och 
verkar som sakkunnigmyndigheter inom miljö
konsekvensbedömningen. En förutsättning för 
stöd ur EUs strukturfonder är att de regionala 
planerna och programmen inkluderar en upp
skattning av miljökonsekvenserna. En annan 
förutsättning är att miljömyndigheterna deltar i 
beredningen och genomförandet av aktiviteter 
enligt planerna för att miljöhänsyn skall beak
tas i tillräcklig utsträckning. Det föreslås att ett 
stadgande förs in i 5 § om att de regionala 
miljöcentralerna deltar i den regionala utveck
lingen i enlighet med lagen om regional utveck
ling. 

6 §. Finlands miljöcentrals uppgifter. Finlands 
miljöcentral är en forsknings- och utvecklings-

central som är underställd miljöministeriet och 
står utanför linjeorganisationen. Den har inga 
administrativa styrningsuppgifter med undan
tag av sakkunnigstyrning. Finlands miljöcent
ral stöder med sin sakkunskap verksamheten 
och beslutsfattandet vid ministerierna och de 
regionala miljöcentralerna. Verksamhetsområ
det för Finlands miljöcentral täcker det upp
giftsområde som avses i detta lagförslag. Fin
lands miljöcentral skall också handha sakkun
ning-, forsknings- och utvecklingsuppgifter 
inom jord- och skogsbruksministeriets verk
samhetsområde i anslutning till nyttjandet och 
vården av vattentillgångarna. 

Den primära uppgiften för Finlands miljö
central är att främja hållbar utveckling och 
hållbart nyttjande av naturtillgångarna genom 
att följa och utvärdera hur detta kommer till 
stånd och genom att ställa förslag om åtgärder 
och ta initiativ. Finlands miljöcentral skall 
också ha i uppgift att bedriva forskning och 
utvecklingsarbete kring hållbar utveckling och 
hållbart nyttjande av naturtillgångarna. Den 
skall producera sakkunskap och information 
inom sitt verksamhetsområde för användning 
av både ministerierna och de regionala miljö
centralerna. Dessa förvaltningsinterna sakkun
nigtjänster produceras avgiftsfritt. Finlands 
miljöcentral producerar dessutom sakkunnig
tjänster för andra instanser. 

Till Finlands miljöcentrals uppgifter hör 
övervakning och utvärdering av miljöns till
stånd och miljöbelastningen samt av markan
vändningen och vattentillgångarna i hela Jan
det. Dess uppgiftsområde omfattar därutöver 
att forska kring förändringarna i miljön och 
orsakerna till dem samt kring förebyggande 
och avhjälpande av skadliga förändringar. 

På basis av nationella uppföljningsdata har 
Finlands miljöcentral uppgifter om miljöns 
tillstånd i hela landet samt om de avgöranden 
som träffats och deras verkningar. På basis av 
denna expertis föreslås att Finlands miljöcent
ral också skall ha i uppgift främja miljövårdens 
enhetliga nivå i hela landet. I denna uppgift 
ingår inte administrativt beslutsfattande, som 
enligt stadgandena ankommer på de regionala 
miljöcentralerna. På basis av den information 
och sakkunskap som den förvärvar skall Fin
lands miljöcentral främja att miljövården i hela 
Jandet ligger på en enhetlig nivå genom att 
verket biträder de regionala miljöcentralerna i 
deras beslutsfattande och meddelar sina ställ
ningstaganden beträffande miljöverkningarna 
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av alternativa lösningar. På detta sätt kan 
berörda parter garanteras en enhetlig handlägg
ning i olika delar av landet. 

Finlands miljöcentral fungerar som en mång
sidig sakkunnig- och utvecklingscentraL A v
sikten är att bygga ut sakkunskapen vid Fin
lands miljöcentral även i frågor som gäller 
markanvändning och den byggda miljön. Cen
tralens uppgifter skall vidare omfatta utveck
ling, bedömning och tillämpning av modeller 
och procedurer som stöder miljövården samt 
nyttjandet och vården av vattentillgångarna. 
Vidare skall Finlands miljöcentral ha i uppgift 
att följa utvecklingen inom miljöteknologin och 
delta i utvecklingsarbetet i samråd med andra 
parter, bLa. Teknologiska utvecklingscentralen. 

Finlands miljöcentral skall ha sakkunnig
och utvecklingsuppgifter i samband med nytt
jandet och vården av vattentillgångarna, såsom 
utveckling av användningen och vården av 
ytvattnen och grundvattnen samt vattenförsörj
ningen. I fråga om de tekniska serviceuppgif
terna koncentrerar sig Finlands miljöcentral 
främst på att utveckla ekonomi och kvalitet 
inom produktionen, upprätthålla stödsystem 
för detta samt producera sakkunnigtjänster. 

En viktig uppgift för Finlands miljöcentral är 
miljödataservice och ökning av miljömedveten
heten. Finlands miljöcentral skall dessutom 
tillhandhahålla utbildning och datatjänster 
inom miljöområdet för hela miljöförvaltningen. 
Den upprätthåller och utvecklar datasystem 
inom miljöområdet Miljödatacentralen i an
slutning till Finlands miljöcentral blir den 
nationella kontaktmyndigheten för Europeiska 
miljöbyrån. Den skall också ha hand om andra 
internationella datacentralsuppgifter. 

I egenskap av en mångsidig forsknings- och 
utvecklingscentral deltar Finlands miljöcentral 
också i internationellt samarbete i anslutning 
till sina uppgifter. Finlands miljöcentral deltar 
som sakkunnigorgan i internationellt forsk
nings- och utvecklingssamarbete. De sakkunnig
uppgifter som sammanhänger med EES-avtalet 
och andra internationella avtal, ett eventuellt 
medlemskap i Europeiska unionen samt när
områdessamarbetet passar väl ihop med dess 
övriga uppgifter. Centralen kan dessutom sköta 
särskilda uppgifter enligt vad som stadgats för 
den eller ålagts den, i stil med uppgifter i 
anslutning till rapportering, beredning av pla
ner och statistikföring. Finlands miljöcentral 
biträder också ministerierna och de regionala 

miljöcentralerna i skötseln av andra internatio
nella uppgifter. 

Finlands miljöcentral producerar interna 
stödtjänster för hela miljöförvaltningen, t.ex. 
ekonomiförvaltningstjänster och tekniska stöd
tjänster för publikations- och informations
verksamhet. Finlands miljöcentral sköter även 
andra uppgifter som stadgats för den eller som 
ålagts den samt de uppgifter som ministerierna 
ger. 

Utöver dessa uppgifter skall Finlands miljö
central sköta vissa riksomfattande myndighets
uppgifter som inte är förknippade med admi
nistrativ styrning. Dessa uppgifter är av sådan 
natur att de bör skötas inom central
förvaltningen, och de kan inte föras över till 
regionalförvaltningen eller till ministerierna. 
Dessa uppgifter kräver dessutom särskild sak
kunskap. Sådana uppgifter som redan sköts vid 
vatten- och miljöstyrelsen omfattar övervak
ning enligt lagstiftningen om kemikalier och 
bekämpningsmedel, att övervaka internationell 
transport av avfall enligt avfallslagen, att upp
rätthålla och utveckla beredskapen att bekäm
pa olje- och kemikalieolyckor samt att ge order 
om att bekämpningsåtgäder skall vidtas, att 
bevaka statens intressen i ersättningsförrätt
ningar enligt forsskyddslagen, att planera och 
styra användningen av gränsvattnen i samråd 
med de regionala miljöcentralerna samt att ge 
sakkunnigutlåtanden om dammsäkerhet till de 
regionala miljöcentralerna. 

Avsikten är att ytterligare klargöra och 
utveckla arbetsfördelningen mellan miljöminis
teriet och Finlands miljöcentraL Det föreslås 
att upprätthållandet och utvecklingen av pla
neringsdelen av fastighetsdatasystemet som en 
del av systemet för uppföljning av den byggda 
miljön skall föras över från miljöministeriet till 
Finlands miljöcentraL Dessutom föreslås att 
Finlands miljöcentral skall börja ge de tillstånd 
och intyg som gäller import och export av 
växter och djur som nämns i bilagorna I-III 
till konventionen om internationell handel med 
hotade arter av den vilda floran och faunan 
(FördS 45/76). Ett förslag om ändring av 16 a§ 
lagen om naturskydd, som gäller detta, ingår i 
regeringens proposition. 

7 §. Direktionen for Finlands miljöcentral. Det 
föreslås att en direktion tillsätts för Finlands 
miljöcentraL Närmare bestämmelser om direk
tionens uppgifter, sammansättning och tillsät
tande skall ges genom förordning. Avsikten är 
att statsrådet skall tillsätta direktionen för en 



24 1994 rd - RP 241 

bestämd tid. Direktionen skall utöver general
direktören för Finlands miljöcentral bestå av 
högst sex personer. Till direktionen hör åt
minstone representanter för regionalförvalt
ningen samt en person som personalen vid 
Finlands miljöcentral utsett i sin krets. Dess
utom skall representanter för de viktigaste 
samarbetsparterna ingå i direktionen. Direktio
nen skall huvudsakligen vara rådgivande. 

De regionala miljöcentralerna skall däremot 
inte ha direktioner. De regionala miljöcentra
lerna skall ha ett nära samarbete med andra 
myndigheter och samfund inom regionalför
valtningen. 

8 §. Avgiftsbelagda prestationer. Med stöd av 
8 § lagen om grunderna för avgifter till staten 
(150/92) beslutar ministerierna om avgifterna 
för prestationer av enheter inom deras förvalt
ningsområden samt om storleken på de offent
ligrättsliga avgifterna. Miljöministeriet beslutar 
om avgifterna för de prestationer som de 
regionala miljöcentralerna och Finlands miljö
central tillhandahåller och om storleken på de 
offentligrättsliga avgifterna. I lagförslaget ingår 
en hänvisning till lagen om grunderna för 
avgifter till staten. 

1.2. Lagen om kommunernas miljövårdsförvalt
ning 

2 §. Paragrafen stadgar om relationerna mel
lan den statliga regionalförvaltningen och kom
munerna i miljövårdsuppgifter. Tyngdpunkten 
i de regionala miljöcentralernas uppgifter i 
förhållande till kommunerna skall läggas på att 
stödja och främja verksamheten i kommuner
na. Om detta skall det stadgas närmare i 
speciallagstiftningen inom miljövården såsom i 
luftvårdslagen, avfallslagen, bullerbekämp
ningslagen och lagen om naturskydd samt 
lagen om miljöförvaltningen. 

1.3. Lagen om förfarandet vid miljökonsekvens
bedömning 

16-18 §. I stället för på länsstyrelserna skall 
styrningen och övervakningen enligt 16 § 2 
mom., besvärsrätten enligt 17 § l mom. och 
rätten att använda tvångsmedel enligt 18 § 

ankomma på de regionala miljöcentralerna 
inom deras respektive verksamhetsområden. 

1.4. Lagen om miljötillståndsförfarande 

5, 7, 11 och 14 §§. I stället för länsstyrelsen 
skall utöver kommunens miljötillståndsmyndig
het den regionala miljöcentralen fungera som 
den i lagen avsedda miljötillståndsmyndigheten. 
Paragraferna föreslås bli ändrade så att de i 
stället för om länsstyrelserna stadgar om de 
regionala miljöcentralerna. 

Dessutom föreslås att omnämnandet i 11 § l 
mom. om att miljöministeriet vid behov be
stämmer om arbetsfördelningen och samarbetet 
mellan länsstyrelsen och vatten- och miljö
distriktet vid övervakningen slopas. 

1.5. Avfallslagen 

3, 17, 21, 2~ 35, 37,41,49, 50, 58, 5~ 6~ 7~ 
77 samt 78 §§. Länsstyrelsernas uppgifter som 
behöriga myndigheter enligt avfallslagen före
slås bli överförda till de regionala miljöcentra
lerna. A v denna anledning föreslås att stadgan
dena om länsstyrelserna ändras så att de gäller 
de regionala miljöcentralerna. 

Det föreslås att stadgandet i 37 § 2 mom. om 
länsstyrelsens samt vatten- och miljödistriktets 
uppgifter vid tillsynen i fråga om miljötillstånd, 
om vilken stadgas i lagen om miljötillstånds
förfarande, skall slopas eftersom det föreslås 
att regionala miljöcentraler skall inrättas i 
stället för länsstyrelserna och vatten- och mil
jödistrikten, och motsvarande stadgande före
slås bli slopat också i lagen om miljötillstånds
förfarande. 

36 och 45 §§. Vatten- och miljöstyreisens 
uppgifter som den myndighet som övervakar 
internationella avfallstransporter föreslås bli 
överförda till Finlands miljöcentraL A v denna 
anledning föreslås att stadgandena om vatten
och miljöstyrelsen ändras så att de gäller 
Finlands miljöcentraL 

40 och 75 §§. Länsstyrelsernas uppgifter som 
behöriga myndigheter enligt avfallslagen före
slås bli överförda till de regionala miljöcentra
lerna. Gränserna för de regionala miljöcentra
lernas verksamhetsområden sammanfaller inte 
till alla delar med länsgränserna. Därför före-
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slås att stadgandena om länets avfallsplan 
ändras så att de gäller den regionala avfalls
planen. 

1.6. Bullerbekämpningslagen 

28 a §. Länsstyrelsens uppgifter som behörig 
myndighet enligt bullerbekämpningslagen före
slås bli överförda till den regionala miljöcent
ralen. A v denna anledning föreslås att i lagen 
införs ett allmänt stadgande genom vilket 
stadgandena om länsstyrelsen ändras så att de 
gäller den regionala miljöcentralen. 

l. 7. Luftvårdslagen 

33 a §. Länsstyrelsens uppgifter som behörig 
myndighet enligt luftvårdslagen föreslås bli 
överförda till den regionala miljöcentralen. 
Därför föreslås att i lagen införs ett allmänt 
stadgande genom vilket stadgandena om läns
styrelsen ändras så att de gäller den regionala 
miljöcentralen. 

1.8. Lagen om naturskydd 

16 a§. Det föreslås att uppgiften att bevilja 
tillstånd enligt konventionen om internationell 
handel med hotade arter av den vilda floran 
och faunan (CITES), som för närvarande ges 
av miljöministeriet, skall föras över till Fin
lands miljöcentraL Förslaget bygger på att 
enstaka tillståndsärenden inte längre skall be
handlas vid ministeriet. Då tillståndsärendena 
dock på grund av sakens natur bör behandlas 
centralt, föreslås att Finlands miljöcentral hä
danefter skall vara tillståndsmyndighet. 

25 §. I paragrafen finns det enligt lagförslaget 
ett allmänt stadgande om att alla de uppgifter 
för länsstyrelsen som räknas upp i lagen om 
naturskydd skall föras över till de regionala 
miljöcentralerna. Den paragraf som föreslås bli 
ändrad har i sin nuvarande utformning blivit 
onödig på grund av en ändring i rättegångs
balken. 

1.9. Lagen om fornminnen 

25 a§. De uppgifter som i fornminneslagen 
stadgas för länsstyrelsen skall enligt paragrafen 
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framgent ankomma på den regionala miljöcen
tralen. 

1.1 O. Lagen om friluftsliv 

31 a§. stadgandena i lagen om friluftsliv om 
länsstyrelsen och länet skall hädanefter gälla 
den regionala miljöcentralen och dess verksam
hetsområde. 

1.11. Terrängtrafiklagen 

29 a §. De uppgifter som terrängtrafiklagen 
ålägger länsstyrelsen skall enligt denna para
graf framgent ankomma på den regionala 
miljöcentralen. 

1.12. Byggnadslagen 

137 d§. Det föreslås att de uppgifter som 
enligt byggnadslagen ankommer på länsstyrel
serna skall med ett allmänt stadgande överföras 
till de regionala miljöcentralerna. 

1.13. Marktäktslagen 

24 a§. Det föreslås att de uppgifter som 
marktäktslagen stadgar för länsstyrelsen och 
vattendistriktets vatten byrå skall överföras till 
de regionala miljöcentralerna. 

1.14. B)·ggnadsskyddslagen 

26 a §. De uppgifter som enligt byggnads
skyddslagen ankommer på länsstyrelserna fö
reslås genom ett allmänt stadgande bli överför
da till de regionala miljöcentralerna. 

1.15. Lagen om kontroll av utomlands bosatta 
personers och utländska sammanslutning
ars fastighetsförvärv 

18 a§. De uppgifter i samband med över
vakningen av utomlands bosatta personers och 
utländska sammanslutningars fastighetsförvärv 
som ankommer på länsstyrelserna föreslås ge-
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nom ett allmänt stadgande bli överförda till de 
regionala miljöcentralerna. 

1.16. Lagen om underhåll och renhållning av 
gator och lissa allmänna områden 

16 §. Vitesförfarandet i denna paragraf före
slås bli överfört från länsstyrelserna till de 
regionala miljöcentralerna. 

1.17. Lagen om allmänna vatten- och avlopps
verk 

17 §. Länsstyrelserna kan med stöd av l 
mom. förelägga ett allmänt vatten- och av
loppsverk vite eller hota att låta utföra ett 
arbete då den bestämmer om tillrättaläggande 
av sådant som gjorts eller underlåtits utan 
laglig grund. Det föreslås att denna befogenhet 
förs över till de regionala miljöcentralerna. 

1.18. Lagen om statsgarantier och exportgaran
tier för investeringar som främjar miljö
vård 

3 och 4 §§. De uppgifter i samband med 
utlåtanden och övervakning som ankommer på 
vatten- och miljöstyrelsen och länsstyrelserna 
föreslås bli överförda till de regionala miljö
centralerna. Av denna anledning föreslås att 
lagens stadganden om vatten- och miljöstyrel
sen och länsstyrelsen skall ändras så att de 
gäller de regionala miljöcentralerna. 

1.19. Lag om godkännande av vissa bestämmel
ser i överenskommelsen med Sovjetunionen 
om en al1appningsstadga för Saimen och 
Vuoksen samt om tillämpning av överens
kommelsen 

2 §. Enligt detnr-stadgande skall vatten- och 
miljöstyrelsen ersätta men, skada och annan 
förlust av förmån som eventuellt föranleds av 
att avtappningsstadgan tillämpas. Det föreslås 
att ansvaret för ersättningen förs över till jord
och skogsbruksministeriet. 

3 §. Det åligger vatten- och miljöstyrelsen att 
följa med hur avtappningen inverkar på Sai
menvikarens livsförhållanden, fiskbestånden 

och fisket. Det föreslås att denna kontrollskyl
dighet förs över till jord- och skogsbruksminis
teriet, som kan ålägga den regionala miljöcent
ral som svarar för nyttjandet och vården av 
Saimenvattnen att i samråd med andra regio
nala miljöcentraler i området och Finlands 
miljöcentral följa med verkningarna av avtapp
ningen. Finlands miljöcentral skall med full
makt av jord- och skogsbruksministeriet plane
ra och styra användningen av gränsvattnen i 
samråd med de regionala miljöcentralerna. 

4 §. Med stöd av förordningen om ikraftträ
dande av överenskommelsen med Sovjetunion
en om en avtappningsstadga för Saimen och 
Vuoksen och om godkännande av vissa be
stämmelser i överenskommelsen samt om 
tillämpning av överenskommelsen (1332/91) 
har avtalet varit i kraft sedan den 9 oktober 
1991 så som därom överenskommits. skyldig
heten enligt l mom. att offentligt kungöra 
avtappninsstadgan har förlorat sin betydelse. 
Därför är det skäl att slopa den. skyldigheten 
enligt 2 mom. att informera om avtappning 
som avviker från det normala föreslås bli 
överförd till jord- och skogsbruksministeriet, 
som kan ålägga en regional miljöcentral att 
sköta informationen i samråd med Finlands 
milj öcen tral. 

1.20. Vattenlagen 

l kap. 30 §, 5 kap. 91 och 93 §§, 8 kap. 10 b§, 
12 kap. 16 och 17 §§, 16 kap. Il a och 24 §§, 19 
kap. l, 4, 5 a, 9 och 10 §§, 20 kap. 8 §samt 21 
kap. 8 a, Il och 12 §§. Vatten- och miljödist
riktens uppgifter som allmänna tillsynsmyndig
heter enligt vattenlagen föreslås bli överförda 
till de regionala miljöcentralerna. Av denna 
anledning föreslås att de nämnda stadgandena 
om vatten- och miljödistrikt ändras så att de 
gäller regionala miljöcentraler. 

5 kap. 30 §, l O kap. 27 §, 16 kap. 25 §, 17 
kap. Il§, 18 kap. l§ samt 21 kap. Il och 12 §§. 
De uppgifter som med stöd av vattenlagen 
ankommer på vatten- och miljöstyrelsen eller 
vatten- och miljöförvaltningen föreslås bli över
förda till de regionala miljöcentralerna. A v 
denna anledning föreslås att stadgandena om 
vatten- och miljöstyreisens befogenheter ändras 
så att de gäller de regionala miljöcentralerna, 
eftersom Finlands miljöcentral, som föreslås bli 
inrättad, inte skall ha uppgifter i samband med 
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bevakningen av allmän fördel med stöd av 
vattenlagen. 

10 kap. 24 d§ och 12 kap. 20 §. I lagen om 
vatten- och miljöförvaltningen åläggs vatten
och miljöstyrelsen skyldigheten att ställa för
slag om planer och program för vattenförsörj
ning och vattenvård som förutsätts i avtalet om 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och 
att ombesörja utarbetandet av klassificeringar, 
statistik, dataregister och andra utredningar 
samt rapportering om dem på det sätt avtalet 
föreskriver. Avsikten är att föra över dessa 
uppgifter till Finlands miljöcentral och att 
samtidigt föra över stadgandet från lagen om 
vatten- och miljöförvaltningen till vattenlagen. 
Enligt statsrådet beslut av den 19 maj 1994 
(366/94) fastställer miljöministeriet dessa planer 
och program. Ett stadgande om detta föreslås 
bli infört i vattenlagen. Samtidigt föreslås att 
närmare föreskrifter om det hörande som 
planen eller programmet förutsätter eller om 
fastställande av dem skall kunna meddelas 
genom beslut av statsrådet. 

JO kap. 27 §. Vatten- och miljöstyreisens och 
vatten- och miljödistriktens uppgifter som all
männa tillsynsmyndigheter enligt vattenlagen 
föreslås bli överförda till de regionala miljö
centralerna. A v denna anledning föreslås att 
det ovan nämnda stadgandet om vatten- och 
miljöförvaltningen ändras så att det gäller de 
regionala miljöcentralerna. 

12 kap. 19 §. Det föreslås att en ansökan 
enligt vattenlagens 12 kap. 19 § till vatten
domstolen om att den skall förordna om 
nödvändiga temporära åtgärder för att avvärja 
fara eller begränsa skador som kan förorsakas 
av exceptionella naturförhållanden eller annan 
övermäktig tilldragelse hädanefter inte skall 
göras av vatten- och miljöstyrelsen utan av en 
regional miljöcentraL Miljöcentralerna skall få 
göra dessa ansökningar efter att ha erhållit 
jord- och skogsbruksministeriets samtycke. Så
dana exceptionella situationer, i allmänhet på 
grund av översvämningar, uppstår relativt säl
lan i en och samma region, men i hela Iandet 
förekommer sådana så gott som årligen. Åt
gärderna måste beredas i mycket brådskande 
takt, och samtidigt måste frågor i samband 
med de vattenrättsliga tillstånden och statens 
ersättningsskyldighet lösas. För att handlägg
ningen av dessa ärenden åtminstone inte skall 
bli långsammare än nu föreslås att samtycke till 
ansökan om att temporära åtgärder skall för-

ordnas skall ges av jord- och skogsbruksminis
teriet och inte av statsrådet. 

16 kap. 28 a §. Miljöministeriet och jord- och 
skogsbruksministeriet kan inom sina verksam
hetsområden ge de regionala miljöcentralerna 
anvisningar om bevakningen av allmänt intres
se. Anvisningarna kan gälla bevakningen av 
allmänt intresse vid vattendomstol och an
kommer på vartdera ministeriet inom dess 
verksamhetsområde. 

21 kap. l §. Uppgifterna som allmän tillsyns
myndighet enligt vattenlagen föreslås bli över
förda till de regionala miljöcentralerna. Därför 
föreslås att stadgandet om vatten- och miljö
styrelsens och vatten- och miljödistriktens be
fogenheter ändras så att det gäller de regionala 
miljöcentralerna och preciseras så att den all
männa tillsynen avser övervakning av laglighe
ten. Miljöministeriet föreslås få rätt att vid 
behov ge anvisningar om hur lagligheten skall 
övervakas. 

1.21. Lagen om inlösen av fast egendom och 
särskilda rättigheter 

8 §. I samband med regionalt betydelsefulla 
inlösningsprojekt bör de regionala miljöcentra
lerna beredas tillfälle att yttra sig i stället för 
länsstyrelserna. De regionala miljöcentralerna 
föreslås bl.a. få de uppgifter enligt byggnads
lagen i anslutning till markanvändningsplaner
ing som ankommer på länsstyrelsen. De regio
nala miljöcentralerna bör likaså få tillfälle att 
yttra sig om inlösningsprojekt som har bety
delse med tanke på miljön. 

1.22. Hälsoskyddslagen 

18 §. Vattenverksanmälan. Anmälan om var 
ett vattenverk och en anläggning som förpack
ar hushållsvatten tar sitt vatten och hur vattnet 
behandlas skall göras till den kommunala 
hälsoskyddsmyndigheten tre månader innan 
åtgärder vidtas. Den regionala miljöcentralen 
skall i stället för vatten- och miljödistriktet ges 
tillfälle att avge utlåtande med anledning av 
anmälan. 

25 §. Allmänna föreskrifter om avfall. Den 
kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan i syf
te att förebygga sanitära olägenheter meddela 
behövliga föreskrifter om behandling av sjuk
husavfall, desinficering av avloppsvatten samt 
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om byggande och användning av vattenkloset
ter som inte är anslutna till ett allmänt avlopp. 
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten 
skall höra den kommunala miljövårdsmyndig
heten och vid behov den regionala miljöcent
ralen, på vilken vatten- och miljödistriktets 
uppgifter skall överföras. 

1.23. Kemikalielagen 

5 §. Tillsynsmyndigheter i centralförvaltning
en. De uppgifter i fråga om kemikalieövervak
ning som ankommer på vatten- och miljösty
relsen förslås bli skötta vid Finlands miljöcent
raL Finlands miljöcentral skall sköta den all
männa tillsynen av att kemikalielagstiftningen 
efterlevs vad beträffar förebyggandet och be
kämpningen av miljöskador orsakade av kemi
kalier. Skötseln av dessa uppgifter kräver ingen 
administrativ styrning av den underlydande 
förvaltningen. Utveckling av kemikalieövervak
ningen inom verksamhetsområdet passar väl in 
i uppgiftsbeskrivningen för Finlands miljöcent
raL 

6 §. Regionala tillsynsmyndigheter. Styrningen 
och övervakningen av kommunernas verksam
het föreslås bli fördelad på länsstyrelserna och 
de regionala miljöcentralerna i enlighet med 
varderas verksamhetsområde. 

18 a, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 43, 45, 55 och 
66 §§. Det föreslås att dessa paragrafers stad
ganden om vatten- och miljöstyrelsen ändras så 
att de gäller Finlands miljöcentraL 

1.24. Lagen om bekämpningsmedel 

5 b§. I denna paragraf stadgas om utlåtande 
till kommunen med anledning av ansökan om 
spridning av bekämpningsmedel från flygplan. 
I stället för länsstyrelsen ger den regionala 
miljöcentralen utlåtandet. 

1.25. Lagen om främjande av skärgårdens 
utveckling 

12 §. Paragrafen föreslås bli ändrad så att det 
i stället för länsstyrelsen är en regional miljö
central som beslutar bevilja det i Jagrummet 
avsedda miljövårdsbidrageL 

1.26 Dammsäkerhetslagen 

7 §. Med stöd av l mom. beslutar vatten- och 

miljöstyrelsen för närvarande om godkännande 
av säkerhetskontrollprogrammet eller ändring
ar i det, eller, enligt vad som stadgas genom 
förordning, vatten- och miljödistriktet. Det 
föreslås att uppgiften att besluta om godkän
nande skall föras över till den regionala miljö
centralen så som närmare stadgas i förordning. 
Avsikten är att förordningen om dammsäker
het (574/84) skall ändras så att den regionala 
miljöcentralen åläggs att hos Finlands miljö
central inhämta ett sakkunnigutlåtande om 
säkerhetskontrollprogrammet för s.k. P-damm
ar, som representerar speciellt stor säkerhets
risk. 

Det föreslås att 2 mom. ändras så att 
uppgiften att meddela anvisningar om uppgö
rande av kontrollprogrammet överförs från 
vatten- och miljöstyrelsen till jord- och skogs
bruksministeriet och att uppgiften att medge 
befrielse från kontrollförpliktelsen överförs 
från vatten- och miljöstyrelsen till en regional 
miljöcentraL 

9 §. Enligt l mom. är det nu vatten- och 
miljöstyrelsen som beslutar om skyldighet för 
den som låter bygga, äger eiier innehar en 
damm att skaffa eller utarbeta en utredning om 
olycksrisken. Det föreslås att denna befogenhet 
förs över till den regionala miljöcentralen och 
att resultaten av en sådan utredning också 
tillställs den regionala miljöcentralen i stället 
för vatten- och miljöstyrelsen. 

Enligt 3 mom. ankommer det nu på vatten
och miljöstyrelsen att ge anvisningar om utar
betandet av en utredning om olycksrisken och 
om utarbetandet av de utredningar och åt
gärdsplaner för räddningsväsendet som avses i 
2 mom. Uppgiften föreslås bli överförd till 
jord- och skogsbruksministeriet. Avsikten är 
att dammsäkerhetsförordningen skall ändras så 
att de regionala miljöcentralerna skall inhämta 
ett sakkunnigutlåtande hos Finlands miljöcent
ral om olycksrisken. Finlands miljöcentral skall 
undersöka olycksrisken för dammarna i hela 
vattendraget oavsett gränserna för regionalför
valtningen. 

l O§. Tillsynen över att dammsäkerhetslagen 
och med stöd därav utfärdade stadganden och 
föreskrifter efterlevs ankommer med undantag 
av räddningsväsendet nu på vatten- och miljö
styrelsen och den underlydande distriktsförvalt
ningen. stadgandet föreslås bli ändrat så att 
tillsynen över att lagen och med stöd därav 
utfärdade stadganden och föreskrifter efterlevs 
med undantag av räddningsväsendet förs över 
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till de regionala miljöcentralerna och den högs
ta övervakningen och styrningen till jord- och 
skogsbruksministeriet 

11 §. Vatten- och miljöstyrelsen med under
lydande distriktsförval~ning fö~e-~~ås i 2 mom. 
bli ersatt med en regwnal milJocentral, som 
jämsides med länsst~relsen ~ch_ pol!sn:~ndigh_~
terna har rätt att VIdta behovliga atgarder for 
att avhjälpa en fara som dammen eller dess 
användning orsakar. 

16 §. Eftersom detta övergångsstadgande har 
förlorat sin betydelse, föreslås det bli upphävt. 

1.27. Lagen om båttrafik 

3 a och 3 b §§. De uppgifter som enligt lagen 
om båttrafik ankommer på länsstyrelsen före
slås bli överförda till de regionala miljöcentra
lerna. 

1.28. Lagen om enskilda vägar 

3 §. Det föreslås att den i paragrafen avsedda 
utredningen av skyldigheten at_t hålla väg_jämte 
vitesförfarandet förs över till de regwnala 
miljöcentralerna. 

44 §. Meddelande om vägf?rrättning på 
grund av anläggning eller flyttnmg av enski~d 
väg skall i stället för till länsstyrelsen ges till 
den regionala miljöcentralen, till vilken länss_ty
relsens uppgifter bl.a. i fråga om över~akmng 
av miljöns tillstånd och markanvändnmgspla
nering föreslås bli överförda. 

1.29. Lagen om understödjande av samhällenas 
vatten- och avloppsåtgärder 

3 §. Med stöd av nuvarande 3 mom. ~an 
vatten- och miljöstyrelsen genom förordnmg 
berättigas att vid behov meddela närmare 
föreskrifter om vad som är sådana i förord
ningen avsedda anläggningar och konstrukti?
ner för vilka vattenvårdsunderstöd kan bevil
jas. Momentet föreslås bli ändrat så att det 
behöriga ministeriet direkt får rätt. att utfärda 
föreskrifter som preciserar förordmngen. 

7 §. Uppgiften att sköta beviljandet ~v vat
tenvårdsunderstöd i l mom. föreslås bh över
förd från vatten- och miljödistriktet till den 
regionala miljöcentralen. 

9 §. stadgandet gäller situationer där det 

skall förordnas att vattenvårdsunderstödet 
återbetalas. Uppgiften föreslås bli överförd 
från vatten- och miljöstyrelsen till de regionala 
miljöcentralerna. 

1.30. Lagen om ersättande av skador som för
orsakats av exceptionella översvämningar 

4 och 5 §§. Ändringarna i stadgandena för
anleds av att ersättningarna för skador orsaka
de av exceptionella översvämningar ~e?an _nu 
handläggs av jord- och skogsbruksmmist~net, 
som tagit över jordbruksstyrelsens uppgifter, 
och av de kommunala myndigheterna för 
landsbygdsnäringar, som tagit över lantbruks
nämndens uppgifter. I stället för vatten- och 
miljödistrikten skall de regionala miljöce':ltr~
lerna vara myndigheter som ger sakkunmgbi
stånd. 

1.31. Lagen om rätt till allmänna 
vattenområden 

4 §. Enligt l mom. har allmänna vattenom
råden varit i väg- och vattenbyggnadsstyrelsens 
besittning och vård, såvida statsrådet inte 
förordnat annat för något område. Genom 
lagen om vattenförvaltningen (18170) övergick 
förvaltningen och vården av allmänna vatten
områden till vattenstyrelsen och genom lagen 
om vatten- och miljöförvaltningen (24/86) till 
vatten- och miljöstyrelsen. . 

Det är ändamålsenligt att förvaltnmgen av 
allmänna vattenområden alltjämt sköts cent
ralt. Uppgiften föreslås därför bli överförd till 
Forststyrelsen, som är den viktigaste innehava
ren och vårdaren av statens fasta egendom och 
vattenområden. Eftersom avvikelser från hu
vudregeln om förvaltning och vård av allmänna 
vattenområden redan har gjorts genom de 
förordningar som avses i 16 d§ 3 mom. lagen 
om naturskydd, bör det i stadgandet införas en 
reservation som går ut på att det kan stadgas 
eller statsrådet besluta om annat i fråga om 
något område som är en del av ett allmänt 
vattenområde. 

Det föreslås att till paragrafen fogas en 
hänvisning till lagen om fiske, som stadgar om 
förvaltningen och vården av allmänna vatten
områden i ärenden som gäller fiske. 

1.32. Lagen om flyttning av fordon och 
nedskrotning av skrotfordon 

17 §. I paragrafen stadgas om länsstyrelsens 
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skyldighet att övervaka flyttningen och ned
skrotningen av skrotfordon. Uppgiften 
sammanhänger speciellt med miljösynpunkter. 
Tillämpningen av stadgandet har också att 
göra med avfallslagens stadganden om ned
skräpning. A v denna anledning föreslås upp
giften bli överförd till de regionala miljöcent
ralerna. 

2. Närmare stadganden och 
bestämmelser 

Det föreslås att närmare bestämmelser om 
genomförandet av lagen om miljöförvaltningen 
skall utfärdas genom förordning. Avsikten är 
att separata förordningar skall utfärdas om de 
regionala miljöcentralerna och om Finlands 
miljöcentraL Utkasten till förordningar utgör 
bilagor till propositionen. Förordningen om de 
regionala miljöcentralerna skall innehålla stad
ganden om personal, behörighetsvillkor för och 
besättande av tjänster, avgörandet av ärenden 
och arbetsordningen. Den högsta beslutande
rätten inom de regionala miljöcentralerna skall 
tillkomma centralens direktör. 

Då organisationen och arbetsordningen för 
de regionala miljöcentralerna läggs upp skall 
speciell uppmärksamhet ägnas uppläggningen 
av beslutsfattandet i lagstadgade tillståndsären
den och andra därmed jämförbara myndighets
uppgifter så att detta säkerställer att ärendena 
handläggs och avgörs opartiskt i relation till 
andra uppgifter som ankommer på de regiona
la miljöcentralerna. Skötseln av dessa myndig
hetsuppgifter kan förläggas till en separat 
enhet, vilket gör det möjligt att undvika att 
ärenden som står i konflikt med varandra 
handläggs av samma personer. Avsikten är att 
i förordningen om de regionala miljöcentraler
na ta in ett stadgande om hur skötseln av dessa 
myndighetsuppgifter skall organiseras. 

Bestämmelser om de regionala miljöcentra
lernas organisation, uppdelning på resultatom
råden och ansvarsområden skall föras in i deras 
arbetsordningar, som fastställs av direktören 
för respektive regionala miljöcentraL Avsikten 
är att organisera skötseln av uppgifterna så att 
detta möjliggör en fungerande resultatstyrning 
från ministerierna och en klar ansvarsfördel
ning i vartdera ministeriet uppgifter. 

Förordningen om Finlands miljöcentral skall 
utöver detta stadga om direktionen samt dess 
sammansättning och uppgifter. 

3. Ikraftträdande 

3.1. Ikraftträdelsestadganden 

Lagarna föreslås träda i kraft den l mars 
1995. 

Genom lagen om miljöförvaltningen upp
hävs lagen om vatten- och miljöförvaltningen 
jämte ändringar, varvid samtidigt de stadgan
den som har utfärdats med stöd av lagen 
upt?hävs. 

Atgärder som verkställigheten av lagen krä
ver får vidtas innan lagen träder i kraft. Detta 
gäller besättande av tjänsterna som direktörer 
vid de regionala miljöcentralerna och som 
generaldirektör vid Finlands miljöcentral samt 
placering av tjänster och personal vid de 
regionala miljöcentralerna och vid Finlands 
miljöcentraL Målet är att de regionala miljö
centralerna och Finlands miljöcentral skall 
vara så funktionsdugliga som möjligt då de 
inleder sin verksamhet. 

3.2. Övergångsstadganden som gäller 
uppgifterna 

Då lagen om miljöförvaltningen träder i 
kraft övergår de ärenden som är anhängiga 
inom vatten- och miljöförvaltningen och vid 
länsstyrelserna och som enligt lagen ankommer 
på de regionala miljöcentralerna till respektive 
regionala miljöcentral för handläggning. På 
motsvarande sätt övergår de ärenden som är 
anhängiga vid vatten- och miljöstyrelsen och 
som hör till Finlands miljöcentrals uppgifter till 
Finlands miljöcentral för handläggning. Såda
na anhängiga ärenden vid vatten- och miljösty
relsen som inte ankommer på de regionala 
miljöcentralerna eller Finlands miljöcentral förs 
över till miljöministeriet eller jord- och skogs
bruksministeriet i enlighet med ministeriernas 
respektive verksamhetsområden. 

Statens vattenrättsliga tillstånd som vatten
och miljödistrikten svarar för, samt de rättig
heter och skyldigheter som bygger på dem och 
på privaträttsliga avtal, övergår till de regiona
la miljöcentralerna. På motsvarande sätt över
går de tillstånd och avtalsbaserade rättigheter 
och skyldigheter som vatten- och miljöstyrelsen 
svarat för till jord- och skogsbruksministeriet. 
Ministeriet kan sedan föra över de vattenrätts
liga tillstånden till de regionala miljöcentraler
na och till dem som drar nytta av dem. 

Det förslås att besittningen och vården av 
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allmänna vattenområden skall föras över till 
Forststyrelsen. De avtal och därpå byggande 
rättigheter och skyldigheter i anslutning till 
allmänna vattenområden som vatten- och mil
jöförvaltningen nu svarar för föreslås bli över
förda till F orststyrelsen. 

Vad som annars stadgats eller bestämts höra 
till länsstyrelsens eller vatten- och miljödistrik
tens uppgifter skall i fråga om ärenden som 
faller inom de regionala miljöcentralernas verk
samhetsområde efter det att lagen om miljöför
valtningen har trätt i kraft gälla de regionala 
miljöcentralerna, om inte något annat stadgas 
eller föreskrivs. På motsvarande sätt skall vad 
som stadgats eller bestämts höra till vatten- och 
miljöstyreisens uppgifter i fråga om ärenden 
som faller inom Finlands miljöcentrals verk
samhetsområde gälla Finlands miljöcentral, om 
inte annat stadgas eller föreskrivs. 

3.3. Övergångsstadganden som gäller personalen 

Då lagen om miljöförvaltningen träder i 
kraft flyttas personal i tjänste- eller arbetsav
talsförhållande till vatten- och miljöförvalt
ningen och länsstyrelsernas miljöenheter och 
blir personal vid de regionala miljöcentralerna 
och vid Finlands miljöcentraL Likaså flyttas 
tjänsterna inom vatten- och miljöförvaltningen 
och vid länsstyrelsenas miljöenheter utan sär
skilda åtgärder till de regionala miljöcentraler
na eller Finlands miljöcentral, med undantag 
av tjänsten som generaldirektör vid vatten- och 

miljöstyrelsen, som skall dras in. Vid Finlands 
miljöcentral skall inrättas en tjänst som gene
raldirektör. I detta sammanhang kräver över
föringen av tjänsterna inte tjänstemännens 
samtycke. Miljöministeriet beslutar om place
ringen av personal vid de regionala miljöcent
ralerna och vid Finlands miljöcentral efter att 
ha hört jord- och skogsbruksministeriet. 

I samband med reformeringen av miljöför
valtningen skall personal inte sägas upp, utan 
avsikten är att personalminskningen genomförs 
så att den naturliga avgången utnyttjas. A v
sikten är att personalförflyttningarna skall ske 
på frivillig bas. 

I anslutning till utvecklingen av länsförvalt
ningen föreslås inrikesministeriet få rätt att 
ställa andra tjänster vid länsstyrelserna än 
miljöenheternas jämte behövliga anslag till för
fogande för de regionala miljöcentralerna. Så
dana förflyttningar förutsätter att ifrågavaran
de tjänsteman går med på detta och att 
miljöministeriet godkänner förflyttningen. Det
ta kan bidra till att de regionala miljöcentra
lernas får tillgång till behövliga tilläggsresurser 
från länsstyrelserna. Vid omplaceringen av 
personalresurserna bör inrikesministeriet iaktta 
förfarandet enligt 5 § statstjänstemannalagen 
(750/94) och 7 a § (307/92) lagen om statsbud
geten (428/88). Omplaceringen av personalre
surserna får inte orsaka behov att överskrida 
anslagen eller andra ytterligare behov. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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l. 
Lag 

om miljöförvaltningen 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 

Miljöförvaltningens allmänna uppgifter 

Miljöförvaltningen främjar hållbar utveck
ling, hållbart nyttjande av naturtillgångarna 
och miljövård, arbetar för att naturens mång
fald och funktionsförmåga samt miljöns skön
hets- och kulturvärden skall bevaras, utvecklar 
människans livsmiljö och samhällsstrukturen 
samt sörjer för nyttjandet och vården av 
vattentillgångarna. 

2§ 

Miljöförvaltningens organisation 

Miljöförvaltningen omfattar de regionala 
miljöcentralerna och Finlands miljöcentraL 

De regionala miljöcentralerna och Finlands 
miljöcentral är underställda miljöministeriet 
De sköter också uppgifter i samband med 
nyttjandet och vården av vattentillgångarna 
inom jord- och skogsbruksministeriets verk
samhetsområde. 

Miljöministeriet och jord- och skogsbruksmi
nisteriet styr de regionala miljöcentralerna och 
Finlands miljöcentral i ärenden som faller inom 
deras respektive verksamhetsområden. 

3§ 

De regionala miljöcentralerna 

Inom regionalförvaltningen sköts miljöför
valtningsuppgifterna av de regionala miljöcen
tralerna. Gränserna för de regionala miljöcen
tralernas verksamhetsområden bestäms av 
statsrådet och centralernas lokalisering av mil
jöministeriet 

Miljöministeriet och jord- och skogsbruksmi
nisteriet kan förordna en regional miljöcentral 
att sköta uppgifter också utanför sitt i l mom. 
avsedda verksamhetsområde. 

4§ 

De regionala miljöcentralernas uppgifter 

De regionala miljöcentralerna sköter inom 
sina verksamhetsområden de uppgifter som 

stadgats eller föreskrivits ankomma på dem i 
fråga om miljövård, markanvändning, natur
vård, vård av kulturmiljön, styrning av byg
gandet samt nyttjande och vård av vattentill
gångarna. 

Inom sina respektive verksamhetsområden 
har de regionala miljöcentralerna dessutom i 
uppgift att särskilt 

l) främja miljövården, 
2) bevaka allmänt intresse i regionala vatten

och miljöärenden, 
3) handha miljöforskning och övervakning 

av miljöns tillstånd, 
4) producera och distribuera information 

och öka miljömedvetenheten, 
5) förebygga och bekämpa miljöskador och 

miljöolägenheter, 
6) främja miljö- och landskapsvård och re

staurering av miljön samt förbättra möjlighe
terna till rekreation i naturen, 

7) främja vården av kulturmiljön och kul
turarvet, 

8) främja vattenförsörjningen och ha hand 
om nyttjandet och vården av vattnen samt 
skyddet mot översvämningar, 

9) sköta statens vattenrättsliga tillstånd och 
privaträttsliga avtal, 

10) stödja och främja skötseln av miljöför
valtningsuppgifter i kommunerna, 

Il) delta i internationellt samarbete i anslut
ning till sina uppgifter, 

12) representera staten, bevaka statens rätt 
och fördel samt kära och svara vid domstolar 
och andra myndigheter, om inte annat stadgas 
eller föreskrivs, samt 

13) sörja för genomförandet av miljövårds-, 
vattenförsörjnings- och vattendragsarbeten. 

De regionala miljöcentralerna skall dessutom 
utföra andra uppgifter som enligt gällande 
stadganden ankommer på dem och uppgifter 
som miljöministeriet och jord- och skogsbruks
ministeriet ålägger dem. 

5§ 

Samarbete med andra myndigheter 

De regionala miljöcentralerna skall samarbe-
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ta med länsstyrelserna och med övriga myndig
heter inom regionalförvaltningen. 

De regionala miljöcentralerna deltar i enlig
het med lagen om regional utveckling ( 1135/93) 
i utvecklande! av regionerna. 

6§ 

Finlands miljöcentrals uppgifter 

Finlands miljöcentral är en forsknings- och 
utvecklingscentral inom miljöområdet som 
främjar hållbar utveckling inom sitt verksam
hetsområde genom att följa och utvärdera hur 
en sådan genomförs och som tar initiativ och 
ställer förslag kring detta. Därutöver bedriver 
Finlands miljöcentral forskning och utveck
lingsarbete som stöder hållbar utveckling. 

Vid utförandet av de uppgifter som nämns i 
1 mom. skall Finlands miljöcentral särskilt 

1) övervaka och bedöma miljöns tillstånd 
och belastning samt markanvändningen och 
vattentillgångarna, 

2) undersöka förändringar i miljön och or
sakerna till dem samt hur skadliga föränd
ringar kan förebyggas och avhjälpas, 

3) främja en enhetlig nivå hos miljövården i 
landet, 

4) utveckla, utvärdera och tillämpa modeller 
och förfaringssätt som stöder skyddet av miljön 
samt nyttjandet och vården av vattentillgångar
na, 

5) följa utvecklingen inom miljöteknologin 
och delta i utvecklingsarbetet inom detta om
råde, 

6) producera sakkunnigtjänster för miljömi
nisteriet, jord- och skogsbruksministeriet, de 
regionala miljöcentralerna samt övriga instan
ser, 

7) upprätthålla och utveckla datasystemen 
inom sitt verksamhetsområde, 

8) främja miljömedvetenhet och producera 
utbildnings- och informationstjänster inom sitt 
verksamhetsområde, samt 

9) delta i internationellt samarbete i anslut
ning till sina uppgifter. 

Finlands miljöcentral sköter dessutom andra 
lagstadgade eller föreskrivna uppgifter samt de 
uppgifter som miljöministeriet och jord- och 
skogsbruksministeriet ålägger den. 

7§ 

Direktionen för Finlands miljöcentral 

Finlands miljöcentral har en direktion om 

5 341101V 

vars uppgifter, sammansättning och tillsättande 
stadgas genom förordning. 

8§ 

Avgiftsbelagda prestationer 

Om avgifterna för de regionala miljöcentra
lernas och Finlands miljöcentrals prestationer 
och om storleken på avgifterna gäller vad som 
stadgas i lagen om grunderna för avgifter till 
staten (150/92). 

9§ 

Närmare stadganden 

Närmare stadganden om verkställigheten av 
denna lag utfärdas genom förordning. 

lO§ 

Ikraftträdande 

Denna Jag träder i kraft den l mars 1995. 
Genom denna Jag upphävs lagen den 17 

januari 1986 om vatten- och miljöförvaltningen 
(24/86) jämte ändringar. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen för
utsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

11 § 

Övergångsstadganden om uppgifterna 

När denna lag träder i kraft övergår de inom 
vatten- och miljöförvaltningen och vid länssty
relserna anhängiga ärenden som enligt lagen 
hör till de regionala miljöcentralernas uppgifter 
till de behöriga regionala miljöcentralerna för 
handläggning och de vid vatten- och miljösty
relsen anhängiga ärenden som enligt lagen hör 
till Finlands miljöcentrals uppgifter till Fin
lands miljöcentral för handläggning. De vid 
vatten- och miljöstyrelsen anhängiga ärenden 
som inte hör till de regionala miljöcentralernas 
eller Finlands miljöcentrals uppgifter övergår 
till miljöministeriet eller jord- och skogsbruks
ministeriet för handläggning beroende på till 
vilketdera ministeriets verksamhetsområde de 
hör. 

Statens vattenrättsliga tillstånd samt de rät
tigheter och skyldigheter som bygger på dem 
och på privaträttsliga avtal och för vilka 
vatten- och miljödistrikten svarar övergår när 
lagen träder i kraft till de regionala miljöcent
ralerna, och de tillstånd och motsvarande 
rättigheter och skyldigheter för vilka vatten-
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och miljöstyrelsen svarar till jord- och skogs
bruksministeriet, som kan överföra dem till de 
regionala miljöcentralerna eller till dem som 
drar nytta av dem. 

Avtal som gäller allmänna vattenområden 
och därmed förknippade rättigheter och skyl
digheter för vilka vatten- och miljöförvalt
ningen svarar övergår när lagen träder i kraft 
till F orststyrelsen. 

Vad som annars, i ärenden som hör till de 
regionala miljöcentralernas verksamhetsområ
de, stadgats eller föreskrivits om länsstyrelsens 
eller vatten- och miljödistriktens uppgifter eller, 
i ärenden som hör till Finlands miljöcentrals 
verksamhetsområde, stadgats eller föreskrivits 
om vatten- och miljöstyreisens uppgifter, gäller 
sedan denna lag trätt i kraft på motsvarande 
sätt de regionala miljöcentralerna eller Finlands 
miljöcentral, om inte något annat följer av 
denna lag eller stadgas eller förordnas. 

12 § 

Övergångsstadganden som gäller personalen 

Personalen i tjänste- eller arbetsavtalsförhål
lande inom vatten- och miljöförvaltningen och 
vid länsstyrelsernas miljöenheter, med undan
tag av vatten- och miljöstyreisens generaldirek-

2. 

tör, flyttas då lagen träder i kraft och blir 
personal vid de regionala miljöcentralerna och 
Finlands miljöcentraL 

Tjänsterna inom vatten- och miljöförvalt
ningen och vid länsstyrelsernas miljöenheter 
övergår då lagen träder i kraft till tjänster vid 
de regionala miljöcentralerna eller Finlands 
miljöcentraL Då kräver överföringen av tjäns
terna inte tjänstemännens samtycke. Tjänsten 
som generaldirektör vid vatten- och miljösty
relsen dras in och tjänsteförhållandet upphör 
då lagen träder i kraft. 

Miljöministeriet beslutar om placeringen av 
personal vid de regionala miljöcentralerna och 
vid Finlands miljöcentral efter att ha hört jord
och skogsbruksministeriet. 

Inrikesministeriet kan med respektive tjäns
temans medgivande och efter att ha kommit 
överens om detta med miljöministeriet flytta 
andra tjänster vid länsstyrelsen, med undantag 
av de tjänster som specificeras i statsbudgeten, 
jämte behövliga anslag att användas vid de 
regionala miljöcentralerna. Inrikesministeriet 
skall vid omplaceringen av personalresurserna 
även i övrigt iaktta vad som stadgas i 5 § 
statstjänstemannalagen (750/94) och i 7 a§ 
(307/92) lagen om statsbudgeten (428/88) och 
med stöd därav. 

Lag 
om ändring av 2 § Jagen om kommunernas miljö,·årdsförvaltning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 §lagen den 24 januari 1986 om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/86) som följer: 

2§ 

De regionala miljöcentralernas uppgifter 

De regionala miljöcentralerna främjar och 
stöder inom sina verksamhetsområden miljö
vården i kommunerna så som närmare stadgas 

i speciallagstiftningen inom miljövården och i 
lagen om miljöförvaltningen ( l ). 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 



1994 rd - RP 241 35 

3. 
Lag 

om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 16 § 2 m om., 17 § l m om. och 18 § lagen den l O juni 1994 om förfarandet vid 

miljökonsekvensbedömning ( 468/94) som följer: 

16 § 

Ledning, övervakning och uppföljning 

De regionala miljöcentralerna leder och över
vakar verkställigheten av denna lag inom sina 
verksamhetsområden. 

17 § 

Besvärsrätt med anledning av att bedömning 
saknas 

Utöver vad som särskilt stadgas om sökande 
av ändring har en regional miljöcentral rätt att 
anföra besvär över ett sådant avgörande av ett 
tillståndsärende enligt någon annan lag som 
gäller ett projekt enligt 4 § eller över något 
annat beslut som är väsentligt för genomföran-

det av projektet, när besvärsgrunden är att en 
miljökonsekvensbedömning enligt denna lag 
inte har företagits. 

18 § 

Tvångsmedel 

Om ett projekt enligt 4 § inte förutsätter 
tillstånd eller beslut enligt 17 § l mom. och 
projektet inleds utan den miljökonsekvensbe
dömning som förutsätts i denna lag, kan en 
regional miljöcentral vid vite bestämma att 
genomförandet av projektet avbryts tills be
dömningsförfarandet är slutfört. Beträffande 
vite gäller viteslagen (1113/90). 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 
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4. 
Lag 

om ändring av lagen om miljötillståndsförfarande 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 5 och 7 §§, 11 § l mom. och 14 § l mom. lagen den 19 april 1991 om miljötillstånds

förfarande (735/91) som följer: 

5§ 

Tillståndsmyndigheter 

Miljötillståndsmyndigheter enligt denna lag 
är den regionala miljöcentralen och en av 
kommunen utsedd nämnd, nedan kommunal 
miljötillståndsmyndighet. Flera kommuner kan 
också sköta miljötillståndsmyndigheternas upp
gifter i samarbete. Härvid anses den behöriga 
myndigheten vara kommunal miljötillstånds
myndighet för dessa kommuner. 

Genom förordning stadgas att den regionala 
miljöcentralen skall avgöra sådana inrätt
ningars miljötillståndsärenden som uppenbart 
har betydande miljöverkningar inom ett större 
område än den kommun där inrättningen finns, 
eller sådana ärenden som det av någon annan 
grundad anledning är viktigt att den regionala 
miljöcentralen avgör. Övriga tillståndsärenden 
avgörs av miljötillståndsmyndigheten i den 
kommun där inrättningen finns. En kommunal 
miljötillståndsmyndighet kan dock i enskilda 
fall överföra ett miljötillståndsärende inom sitt 
behörighetsområde till den regionala miljöcent
ralen för avgörande, om ärendet fordrar sådan 
särskild utredning som inte kan fås vid behand
ling hos den kommunala tillståndsmyndighe
ten. 

7§ 

Utlåtanden 

Tillståndsmyndigheten skall utan dröjsmål 
begära de utlåtanden som behövs med tanke på 
tillståndsprövningen. Den regionala miljöcent
ralen skall begära utlåtanden både av den 
kommun inom vilken inrättningen skall place-

ras och av de kommuner inom vilka inrätt
ningen uppenbarligen kommer att ha betydan
de verkningar. Vid behov skall även utlåtande 
inhämtas hos länsstyrelsen. 

II § 

Tillsyn 

Iakttagandet av denna lag och de stadganden 
och bestämmelser som har utfärdats med stöd 
av den övervakas av de regionala miljöcentra
lerna och de kommunala miljötillståndsmyn
digheterna. 

14 § 

Besvär 

Besvär över beslut som en kommunal miljö
tillståndsmyndighet har meddelat med stöd av 
denna lag får anföras hos länsrätten. Länsrät
tens beslut skall, om inte besvären lämnas utan 
prövning, meddelas efter anslag, och det skall 
då anses ha kommit till en parts kännedom vid 
den tid då det har meddelats. Uppgift om 
beslutet skall dessutom offentliggöras i den 
kommun där inrättningen finns och i kommu
ner där inrättningens verksamhet kan vara av 
betydelse med tanke på miljövården, enligt vad 
som stadgas i 144 § l mom. kommunallagen. 
Länsrättens och den regionala miljöcentralens 
beslut får överklagas hos högsta förvaltnings
domstolen. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 
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5. 
Lag 

om ändring av avfallslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/93), 3 §l mom. 12 punkten, 17 § 2 mom., 

21 § 2 och 3 mom., 24 och 35 §§, 36 § 2 mom., 37 §, rubriken för 40 § och 40 § l mom., 41 och 
45 §§, i 49 § l mom. det inledande stycket och 49 § 3 mom., 50§, 58§ l mom., 59§ l mom., 65 §, 
66 § 4 mom., 74 § 4 punkten, 75 § 2 punkten, 77 § 2 mom. samt 78 § 4 mom. som följer: 

3§ 

Definitioner 

I denna Jag avses med 

12) tillsynsmyndighet den regionala miljö
centralen och miljövårdsnämnden samt även 
andra myndigheter i den mån de har getts 
tillsynsuppgifter som stadgas eller bestäms i 
denna lag eller med stöd av den. 

17 § 

Kommunala avfallshanteringsbestämmelser 

Bestämmelserna skall delges offentligen så 
som kommunala tillkännagivanden offentlig
görs i kommunen. Bestämmelserna skall dess
utom sändas till den regionala miljöcentralen 
för kännedom. 

21 § 

Förordnande om uppsnyggning av ett nedskräpat 
område 

Om det inte kan utredas vem som har 
skräpat ned eller om han inte anträffas eller om 
han försummar sin uppsnyggningsskyldighet 
och det inte är fråga om ett område som nämns 
i 20 § 2 mom., kan miljövårdsnämnden bestäm
ma att områdets innehavare skall snygga upp 
det nedskräpade området under förutsättning 
att uppsnyggningsskyldigheten inte kan anses 
oskälig. Om det är fråga om ett område i 
kommunens besittning, kan den regionala mil
jöcentralen bestämma att kommunen skall 
snygga upp det nedskräpade området. 

Om någon annan sådan innehavare av ett 
nedskräpat område som avses i 2 mom. än 
kommunen försummar sin uppsnyggningsskyl
dighet eller om uppsnyggningsskyldigheten 

skall anses oskälig, kan den regionala miljö
centralen bestämma att kommunen skall snyg
ga upp området. 

24 § 

Förordnande om rengöring av ett förorenat 
område 

Den regionala miljöcentralen kan enligt 23 § 
bestämma att den som har förorsakat förore
ningen eller innehavaren av det förorenade 
området eller kommunen skall utreda behovet 
av att rengöra området och rengöra det samt 
meddela de föreskrifter och anvisningar som 
behövs för detta. 

35 § 

Statens deltagande i mfallshanteringsarbete 

Om avfall i miljön eller ett annat kasserat 
föremål eller ämne medför fara, skada eller 
någon annan påföljd som nämns i 19 § eller 
22 § l mom. och det arbete eller den åtgärd 
som behövs för att förebygga eller avlägsna 
denna har orsakat eller kan åsamka kommunen 
sådana kostnader för avfallshantering som 
måste anses vara oskäliga, kan den regionala 
miljöcentralen, efter att ha avtalat därom med 
kommunen, enligt statsbudgeten utföra eller 
låta utföra ett arbete eller vidta eller låta vidta 
en åtgärd i form av avfallshanteringsarbete 
eller annars delta i de kostnader som avses 
ovan. 

36 § 

Centralförvaltningen 

Finlands miljöcentral övervakar iakttagandet 
av de stadganden och bestämmelser om import, 
export och transitering av avfall genom finskt 
territorium (internationell avfallstransport) som 
utfärdas i denna lag och med stöd av den. 
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37 § 

Regionala myndigheter 

De regionala miljöcentralerna leder och ut
vecklar skötseln av de uppgifter som avses i 
denna lag och de stadganden och bestämmelser 
som utfärdas med stöd av den samt övervakar 
iakttagandet av stadgandena och bestämmel
serna. 

40 § 

Riksomfattande avfallsplan och regional 
avfallsplan 

För skötseln och utvecklandet av de uppgif
ter som stadgas och bestäms i denna lag och 
med stöd av den skall miljöministeriet och den 
regionala miljöcentralen göra upp planer för 
avfall och avfallshantering (den riksomfattande 
avfallsplanen och regional avfallsplan). 

41 § 

Kommunens uppgifter vid uppgörandet av 
avfallsplaner 

Kommunen skall lämna den regionala mil
jöcentralen och denna i sin tur miljöministeriet 
de uppgifter om avfall som uppkommer i 
kommunen, om anordnandet av och tillsynen 
över avfallshanteringen samt om utvecklings
mål gällande dessa som behövs för uppgöran
det av avfallsplanen. 

45 § 

Godkännande av internationella avfallstrans
porter 

Avfall som anges i beslut av miljöministeriet 
(internationellt övervakat avfall) får inte impor
teras, exporteras eller transiteras genom finskt 
territorium, om inte anmälan om detta har 
gjorts till Finlands miljöcentral så som närmare 
stadgas genom förordning. 

Finlands miljöcentral skall med anledning av 
anmälan fatta ett beslut där den kan ställa upp 
villkor för en internationell avfallstransport för 
att säkerställa att den internationella avfalls
transporten har ordnats så som denna lag och 
de stadganden och bestämmelser som utfärdas 
med stöd av den förutsätter och att transporten 
sker enligt Baselkonventionen om kontroll av 
gränsöverskridande transporter och omhänder-

tagande av riskavfall (FördrS 45/92) eller enligt 
arrangemang som konventionen tillåter. 

Finlands miljöcentral skall förbjuda en inter
nationell avfallstransport, om den inte uppfyl
ler kraven i 2 mom. eller om den strider mot 
den riksomfattande avfallsplanen. 

Finlands miljöcentral kan meddela anvis
ningar om tillämpningen av stadgandena och 
bestämmelserna om internationella avfalls
transporter. 

49 § 

Anmälan om verksamhet till avfallsregistret 

Anmälan enligt 70 § skall göras till den 
regionala miljöcentralen för införande i avfalls
registret om 

Om det sker en väsentlig ändring i den 
verksamhet som nämns i anmälan eller om 
verksamheten upphör, skall den regionala mil
jöcentralen orodelbart underrättas om detta. 

50§ 

De regionala miljöcentralernas bestämmelser på 
grund av anmälan 

De regionala miljöcentralerna kan vid behov 
för anordnandet av avfallshanteringen utfärda 
bestämmelser om vilka åtgärder anmälaren 
skall vidta eller vad som i övrigt skall iakttas, 
om det på grundval av anmälarens verksamhet 
eller annars finns grundad anledning att miss
tänka att verksamheten inte uppfyller vad som 
stadgas eller bestäms i denna lag eller med stöd 
av den. 

58§ 

Vite samt hot om tvångsutförande och 
avbrytande 

Den regionala miljöcentralen eller miljö
vårdsnämnden kan förstärka ett förbud eller en 
föreskrift som meddelas på grundval av denna 
lag eller ett stadgande eller en bestämmelse som 
utfärdats med stöd av den med vite eller hot 
om att den försummade åtgärden vidtas på den 
försumliges bekostnad eller att verksamheten 
avbryts eller förbjuds. 

59§ 

Anhängiggörande 

Den som har lidit skada har rätt att göra ett 
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ärende som gäller förbud, föreskrifter, vite eller 
hot om tvångsutförande eller avbrytande enligt 
21 och 24 §§ samt 57 § l m om. anhängigt i 
miljövårdsnämnden eller vid den regionala mil
jöcentralen, om avsikten med anhängiggöran
det är att miljöförstöring, nedskräpning eller 
förorening av marken förhindras eller att ett 
förstört, nedskräpat eller förorenat område 
snyggas upp eller rengörs. 

65 § 

Försäljning av lös egendom som är föremål för 
hot om tvångsutförande 

Om det har bestämts att ett hot om tvångs
utförande som gäller lös egendom skall verk
ställas och om egendomen har penningvärde, 
har miljövårdsnämnden och den regionala mil
jöcentralen rätt att bortföra sådan egendom för 
återvinning eller sälja den för att täcka de 
kostnader som tvångsutförandet förorsakar. 
Eventuellt överskott skall återbördas till ägar
en. 

66 § 

Andringssökande 

Över beslut som den regionala miljöcentralen 
eller miljövårdsnämnden meddelat med stöd av 
58 § l mom. och som gäller föreläggande av 
vite eller hot om tvångsutförande, avbrytande 
eller förbud får inte anföras särskilda besvär. 

74 § 

Närmare stadganden 

Genom förordning kan stadgas om 

4) miljöförvaltningens uppgifter för verk
ställigheten av denna lag och de stadganden 
och bestämmelser som utfärdas med stöd av 
den, 

75 § 

Miljöministeriets befogenheter 

Miljöministeriet kan 

2) utfärda bestämmelser om innehållet i och 
uppgörandet av de regionala avfallsplanerna 
enligt 7 kap. och om de uppgifter som skall 
lämnas för planerna samt om de åtgärder som 
behövs för förhindrandet av avfallstransporter 
som strider mot avfallsplanerna, 

77§ 

Tillämpning av tidigare stadganden 

På nedskräpning och förorening av marken 
som har skett innan denna lag har trätt i kraft 
samt på sådana avstjälpningsplatser och andra 
behandlingsplatser för avfall vilkas verksamhet 
har upphört innan denna lag trätt i kraft 
tillämpas de stadganden som gäller vid ikraft
trädandet. Den regionala miljöcentralen be
stämmer dock om rengöring av ett förorenat 
område. Om de bestämmelser som utfärdas för 
fullgörandet av skyldigheter som grundar sig 
på de ovan avsedda stadgandena gäller dess
utom i tillämpliga delar 57, 58 och 66 §§ i 
denna lag. Om den Jag som skall tillämpas på 
brott stadgas i 3 § förordningen om införande 
av strafflagen. 

78 § 

Övergångsstadganden 

En avfallshanteringsplan eller ett behand
lingstillstånd för problemavfall kan på ansökan 
eller på myndighetens initiativ ändras med 
iakttagande i tillämpliga delar av 46 och 47 §§ 
i denna lag. Ett ärende som gäller en avfalls
hanteringsplan hör till den regionala miljöcent
ralen, om länsstyrelsen har godkänt planen, 
och i annat fall till den kommunala miljötill
ståndsmyndigheten. Ett ärende som gäller be
handlingstillstånd för problemavfall hör till den 
regionala miljöcentralen. 

Denna Jag träder i kraft den l mars 1995. 
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6. 
Lag 

om ändring av bullerbekämpningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till bullerbekämpningslagen av den 3 april 1987 (382/87) en ny 28 a § som följer: 

9 kap. 

Särskilda stadganden 

28 a§ 

Tillämpning av stadgandena på regionala 
miljöcentraler 

Vad som i denna lag eller med stöd av den 

7. 

stadgas eller bestäms om länsstyrelsen och 
länet gäller den regionala miljöcentralen och 
dess verksamhetsområde. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 

Lag 
om ändring av luftvårdslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till luftvårdslagen av den 25 januari 1982 (67/82) en ny 33 a§ som följer: 

8 kap. 

Särskilda stadganden 

33 a§ 
Vad som i denna lag eller med stöd av den 

8. 

stadgas eller bestäms om länsstyrelsen och 
länet gäller den regionala miljöcentralen och 
dess verksamhetsområde. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 

Lag 
om ändring av 16 a och 25 §§ lagen om naturskydd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 16 a § l mom. och 25 § lagen den 23 februari 1923 om naturskydd (71/23), av dessa 16 a § 
mom. sådant det lyder i lag av den 12 april 1991 (672/91) som följer: 

16 a§ 
För införsel och utförsel av djur och växter 

som hör till de arter som nämns i bilagorna 
I-III till konventionen om internationell han
del med hotade arter av den vilda floran och 

faunan (FördrS 45/76) samt lätt igenkännliga 
delar och produkter av sådana djur och växter 
beviljas tillstånd och intyg av Finlands miljö
central på de grunder som nämns i konventio
nen. En förutsättning för införsel är att en 
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myndighet i exportlandet har utfärdat ett till
stånd eller intyg som avses i konventionen. 

stadgas eller bestäms om länsstyrelsen och 
länet gäller den regionala miljöcentralen och 
dess verksamhetsområde. 

25 § 
Vad som i denna lag eller med stöd därav 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 

9. 
Lag 

om ändring av lagen om fornminnen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till Jagen den 17 juni 1963 om fornminnen (295/63) en ny 25 a§ som följer: 

25 a§ 
Vad som i denna Jag stadgas om länsstyrel

sen gäller den regionala miljöcentralen. 

l o. 
Lag 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 

om ändring av lagen om friluftsliv 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till Jagen den 13 juli 1973 om friluftsliv (606/73) en ny 32 a§ som följer: 

32 a§ 
Vad som i denna lag eller med stöd därav 

stadgas eller bestäms om länsstyrelsen och 
länet gäller den regionala miljöcentralen och 
dess verksamhetsområde. 

11. Lag 

Denna Jag träder i kraft den l mars 1995. 

om ändring av terrängtrafiklagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till terrängtrafiklagen av den 12 april 1991 (670/91) en ny 29 a§ som följer: 

29 a§ 
Vad som i denna lag eller med stöd därav 

stadgas eller bestäms om länsstyrelsen och 
länet gäller den regionala miljöcentralen och 
dess verksamhetsområde. 

6 341101V 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 
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12. 
Lag 

om ändring av 137 d § byggnadslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 137 d§ byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (379/58), sådant detta lagrum lyder i 

lag av den 21 juli 1977 (580/77), ett nytt 2 mom. som följer: 

137 d§ 

Vad som i denna lag eller med stöd därav 
stadgas eller bestäms om länsstyrelsen och 

13. 

länet gäller den regionala miljöcentralen och 
dess verksamhetsområde. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 

Lag 
om ändring av marktäktslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till marktäktslagen av den 24 juli 1981 (555/81) en ny 24 a§ som följer: 

24 a§ 
Vad som i denna lag eller med stöd därav 

stadgas eller bestäms om länsstyrelsen och 
länet gäller den regionala miljöcentralen och 
dess verksamhetsområde. 

14. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 

Lag 
om ändring av byggnadsskyddslagen 

Enligt riksdagens beslut 
fogas till byggnadsskyddslagen av den 18 januari 1985 (60/85) en ny 26 a§ som följer: 

5 kap. 

Särskilda stadganden 

26 a§ 
Vad som i denna lag eller med stöd därav 

stadgas eller bestäms om länsstyrelsen och 
länet gäller den regionala miljöcentralen och 
dess verksamhetsområde. 

Denna Jag träder i kraft den l mars 1995. 
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15. 
Lag 

om ändring av lagen om kontroll av utomlands bosatta personers och utländska sammanslutningars 
fastighetsförvärv 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen den 30 december 1992 om kontroll av utomlands bosatta personers och 

utländska sammanslutningars fastighetsförvärv (1613/92) en ny 18 a § som följer: 

18 a§ 
Vad som i denna lag eller med stöd därav 

stadgas eller bestäms om länsstyrelsen och 
länet gäller den regionala miljöcentralen och 
dess verksamhetsområde. 

16. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 

Lag 
om ändring av 16 § lagen om underhåll och renhållning av gator och 'issa allmänna områden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 16 § 4 mom. lagen den 31 augusti 1978 om underhåll och renhållning av gator och vissa 

allmänna områden (669/78) som följer: 

16 § 

Uppfyller kommunen inte på den i annat 
hänseende än i dess egenskap av tomtägare 
ankommande skyldighet att sköta underhåll 

17. 

och renhållning av gata och annat allmänt 
område, kan den regionala miljöcentralen vid 
vite förplikta kommunen till det. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 

Lag 
om ändring av 17 § lagen om allmänna vatten- och avloppsverk 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 17 § l mom. lagen den 23 december 1977 om allmänna vatten- och avloppsverk (982/77) 

som följer: 

17§ 
Underlåter ett allmänt vatten- och avlopps

verk att iaktta de stadganden och bestämmelser 
som gäller dess verksamhet, kan den regionala 
miljöcentralen vid vite eller vid äventyr att 
underlåtet arbete utförs på det allmänna vatt-

en- och avloppsverkets bekostnad bestämma 
att det som orättmätigt har gjorts eller under
låtits skall rättas till. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 
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18. 
Lag 

om ändring av 3 och 4 §§ lagen om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar 
miljövård 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 3 § och 4 § l mom. lagen den 13 juli 1973 om statsgarantier och exportgarantier för 

investeringar som främjar miljövård (609/73), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 5 april 1991 
( 636/91 ), som följer: 

3§ 
Innan statsgaranti beviljas för inhemska mil

jövårdsinvesteringar skall statsgaranticentralen 
inhämta den regionala miljöcentralens utlåtan
de om hur ändamålsenlig och effektiv investe
ringen är i fråga om främjande av miljövården 
och avfallsåtervinningen. I fråga om de utländ
ska miljövårdsinvesteringar som i betydande 
grad förbättrar situationen för miljön i Finland 
skall utlåtande om hur ändamålsenlig och 
effektiv investeringen är inhämtas hos miljömi
nisteriet och handels- och industriministeriet 

19. 

samt utlåtande om hur ändamålsenlig investe
ringen är hos utrikesministeriet. 

4§ 
Den regionala miljöcentralen skall övervaka 

de inhemska miljövårdsinvesteringarna. Miljö
ministeriet skall övervaka de utländska miljö
vårdsin ves teringarna. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 

Lag 
om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Sovjetunionen 

om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen samt om tillämpning av överenskommelsen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 § l mom. samt 3 och 4 §§ lagen den 27 november 1991 om godkännande av vissa 

bestämmelser i överenskommelsen med Sovjetunionen om en avtappningsstadga för Saimen och 
Vuoksen samt om tillämpning av överenskommelsen (1331191), 

av dessa lagrum 2 § l mom. och 3 § sådana de lyder i lag av den 25 mars 1994 (220/94), som 
följer: 

2§ 
Jord- och skogsbruksministeriet skall ersätta 

skada, men och annan förlust av förmån som 
eventuellt förorsakas på finskt territorium till 
följd av verkställigheten av överenskommelsen, 
varvid 12 kap. 19 § 2 mom. vattenlagen iakttas. 

3§ 
Vid avtappning skall den regionala miljö

central som jord- och skogsbruksministeriet 
har bestämt följa effekterna av avtappningen 
på Saimenvikarens livsbetingelser samt på fisk
beståndet och fisket på det sätt som ministeriet 
har godkänt. Meningsskiljaktigheter beträffan-

de kontrollen kan hänskjutas till behandling i 
vattendomstolen under iakttagande av vad 
vattenlagen stadgar om ansökningsmåL 

4§ 
De som sköter avtappningen skall föra bok 

över datum för inledande och avslutande av 
avtappningar som avviker från det normala. 
Den regionala miljöcentral som avses i 3 § skall 
tillkännage dessa datum, varvid stadgandena i 
16 kap. 25 § vattenlagen skall iakttas i tillämp
liga delar. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 
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20. 
Lag 

om ändring av vattenlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61) l kap. 30§ l mom., 5 kap. 30§ 3 mom., 91 § 

l och 2 mom. och 93 § l mom., 8 kap. 10 b§ l och 2 mom., lO kap. 24 d§ och 27 § 2 och 4 mom., 
12 kap 16 §, 17 § 2 mom. och 19 §l mom., 16 kap. 11 a§ 2 mom., 24 § 3 mom. och 25 § 4 mom., 
17 kap. Il §, 18 kap. l § l och 3 mom., 19 kap. l § l mom., 4 §, 5 a§ 3 mom., 9 § 2 mom. och 
lO§, 20 kap. 8 § 2 mom. samt 21 kap. l§ l mom., 8 a§ 2 mom., Il§ l mom. l punkten och 12 §, 

av dessa lagrum l kap. 30 § l mom., lO kap. 27 § 2 och 4 mom., 19 kap. 5 a§ 3 mom., 20 kap. 
8 § 2 mom. och 21 kap. 8 a§ 2 mom. sådana de lyder i lag av den 27 juli 1992 (646/92), 5 kap. 
30 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 29 juli 1976 (649/76), 5 kap. 91 § l och 2 mom. och 
93 § l mom. i lag av den 18 december 1992 (1434/92), 8 kap. lO b§ l och 2 mom., 16 kap. 11 
a§ 2 mom. och 24 § 3 mom. samt 18 kap. l§ l mom. i lag av den 28 juni 1994 (553/94), lO kap. 
24 d§ i lag av den 8 januari 1993 (87/93), 12 kap. 16 §ändrad genom nämnda lag av den 28 juni 
1994 och lag av den 30 april 1987 (467/87), 12 kap. 17 § 2 mom. och 17 kap. 11 §i sistnämnda 
lag, 12 kap. 19 § l mom. i lag av den 6 augusti 1982 (605/82) samt 19 kap. 4 §, 9 § 2 mom. och 
lO§ i lag av den 5 april 1991 (629/91), 16 kap. 25 § 4 mom. i lag av den 26 november 1993 
(1015/93), 18 kap. l§ 3 mom. och 21 kap. l§ l mom. i lag av den 2 april 1990 (308/90), 19 kap. 
l§ l mom. i lag av den 26 juni 1970 (427/70) samt 21 kap. l!§ I mom. l punkten och 12 §i lag 
av den 30 april 1987 (468/87), samt 

fogas till 12 kap. en ny 20 § och till 16 kap. en ny 28 a§ som följer: 

l kap. 

Allmänna stadganden 

30 § 
Var och en som lider men av uppslamning, 

grund eller annan därmed jämförlig olägenhet 
vid nyttjande av vattendrag har rätt att utan 
tillstånd även på vattenområde som tillhör 
någon annan vidta åtgärder som behövs för att 
undanröja olägenheten och som är avsedda att 
förbättra vattendragets tillstånd och möjlighe
terna att använda det, förutsatt att åtgärden 
inte orsakar en sådan ändring eller påföljd som 
nämns i 12-15 eller 19 § i detta kapitel och 
arbetets utförande inte medför avsevärt men 
för vattenområdets ägare. Om åtgärden inte är 
av ringa betydelse, skall vattenområdets ägare 
elkr, om vattenområdet tillhör en samfällighets 
icke konstituerade delägarlag, fiskelaget samt, 
enligt vad som stadgas genom förordning, den 
regionala miljöcentralen eller miljövårdsnämn
den på förhand underrättas om att arbetet 
inleds och på vilket sätt det utförs. 

5 kap. 

Virkesflottning 

30 § 

Då flottning i vattendrag eller del därav 
upphör, skall syssloman som avses i 62 § i detta 
kapitel eller, om en sådan inte tillsatts, den 
regionala miljöcentralen vidta åtgärder för att 
avlägsna eller ändra anordningar och anlägg
ningar, som kan vara farliga eller menliga vid 
vattendragets nyttjande. Föranleds inte av åt
gärden i l kap. 12-15 eller 19 § avsedd 
förändring eller påföljd, kan åtgärden vidtagas 
redan innan flottningsstadgan ändrats eller 
upphävts. 

91 § 
Den flottande skall i varje kommun inom 

vars område flottning bedrivs utse ett flott
ningsombud, som under tiden för flottningen 
skall vara lätt anträffbart för allmänheten. 
Uppgift om flottningsombudets namn och 
adress samt om förändringar av dem skall 
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tillställas miljövårdsnämnden och den regionala 
miljöcentral som saken gäller samt dessutom 
den lokala polisen. 

Har stadgandet i l mom. inte iakttagits, skall 
den lokala polisen på yrkande av den som 
saken angår förordna en lämplig person till 
flottningsombud och underrätta den flottande, 
miljövårdsnämnden och den regionala miljö
centralen om detta. Den som förordnats till 
flottningsombud har rätt att av den flottande 
erhålla ett skäligt arvode för uppdraget. Upp
kommer meningsskiljaktighet om arvodet, kan 
saken genom talan hänskjutas till vatten
domstolen. 

93 § 
Innan virke välts ut i ett vattendrag, skall det 

förses med ägarens flottningsmärke som lätt 
skall kunna upptäckas, och uppgift om märket 
skall ha tillställts de regionala miljöcentraler 
och de miljövårdsnämnder samt de lokala 
polismyndigheter inom vilkas verksamhetsom
råde flottningen bedrivs. Flottas virke i knip
pen, skall varje knippe förses med motsvarande 
flottningsmärke innan knippet förs ut i vat
tendraget. 

8 kap. 

Vattenreglering 

lO b§ 
Om en reglering, som grundar sig på ett 

tillstånd som har meddelats enligt denna lag 
eller tidigare gällande stadganden, har betydan
de menliga verkningar på vattenmiljön eller 
dess användning och l O a § inte skall tillämpas 
på beslutet, skall den regionala miljöcentralen i 
tillräckligt samarbete med tillståndshavaren, 
dem som drar nytta av regleringen, kommun
erna inom verkningsområdet och andra myn
digheter som saken gäller klarlägga möjlighe
terna att minska de menliga verkningarna av 
regleringen. Den regionala miljöcentralen skall 
vid behov också höra andra parter. 

När en utredning har gjorts enligt l mom., 
får den regionala miljöcentralen, fiskerihushåll
ningsmyndigheten eller kommunen, om 
verkningarna enligt l mom. inte annars i 
tillräcklig mån kan minskas, hos vattendomsto
len ansöka om att tillståndsvillkoren skall ses 
över eller att nya bestämmelser skall utfärdas. 

10 kap. 

Avloppsvatten och andra ämnen, som förorena 
vattendrag 

24 d§ 
Utan hinder av 24, 24 a eller 24 b§§, skall 

när förutsättningarna bedöms och villkor ställs 
för tillstånd enligt 24 § beaktas de fastställda 
planer eller program för vattenförsörjning och 
vattenvård som nämns i 12 kap. 20 §, om detta 
förutsätts i ett EG-direktiv till vilket hänvisas i 
bilaga XX till EES-avtalet. 

27 § 

Vattenskyddsavgiften skall betalas till den 
regionala miljöcentralen och den skall använ
das för utgifter som åsamkas staten av skydd
ande av vattnen, särskilt av forskningsarbete 
som utförs för ändamålet. 

Vattenskyddsavgiften kan fastställas på yr
kande av en regional miljöcentraL Yrkandet 
kan, om det inte framställts då tillstånd söks, 
handläggas som ett ansökningsmåL Om för
hållandena väsentligt förändras, kan på ansö
kan av den regionala miljöcentralen eller den 
betalningsskyldige avgiftens belopp ändras eller 
avgiften helt avlyftas. 

12 kap. 

Särskilda bestämmelser 

16 § 
Om åtgärd som avser vattenståndsreglering 

eller vattenreglering eller tagande av marksub
stanser från ett vattendrags botten skall, i 
enlighet med vad som därom stadgas genom 
förordning, på förhand göras anmälan hos den 
regionala miljöcentralen. Anmälan behöver 
dock inte göras, om vattendomstolens tillstånd 
söks för åtgärden. 

17 § 

Innan i l mom. nämnd sprängning sker, 
skall meddelande göras till behörig polismyn
dighet och till den regionala miljöcentralen. 

19 § 
Då exceptionella naturförhållanden eller an

nan övermäktig tilldragelse föranleder över-
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svämning eller annan sådan förändring i vat
tendrag eller dess vattenförhållanden som kan 
förorsaka allmän fara för människors liv eller 
hälsa eller stor skada för enskilt eller allmänt 
intresse, kan vattendomstolen, på ansökan av 
den regionala miljöcentralen samt utan hinder 
av stadgandena i l kap. i denna lag och möjliga 
tillståndsbeslut, förordna om temporära åtgär
der (åtgärder för avvärjande av fara) som är 
nödvändiga för att avvärja fara eller begränsa 
skador. Den regionala miljöcentralen får göra 
ovan avsedd ansökan sedan den erhållit jord
och skogsbruksministeriets samtycke. 

20 § 
Miljöministeriet fastställer, efter att hos 

vederbörliga myndigheter och samfund ha in
hämtat utlåtanden, de förslag som Finlands 
miljöcentral utarbetar till sådana planer och 
program för vattenförsörjning och vattenvård 
som förutsätts i avtalet om Europeiska ekono
miska samarbetsområdet. Finlands miljöcentral 
skall på det sätt som följer av avtalet sörja för 
utarbetandet av och rapporteringen om klassi
ficeringarna, statistik, dataregister och andra 
utredningar som gäller vattenförsörjning och 
vattenvård och som förutsätts i avtalet. 

Närmare bestämmelser om hörande i sam
band med en plan eller ett program som avses 
i l mom. samt om fastställande av planen eller 
programmet kan utfärdas genom beslut av 
statsrådet. 

16 kap. 

Vattenmålens handläggning i vattendomstolen 

Il a§ 

Vattendomstolen skall underrätta den regio
nala miljöcentralen om att ett utredningsförfa
rande verkställs i ärendet. Utredningsförfaran
det verkställs av en tjänsteman eller någon som 
är anställd i arbetsavtalsförhållande inom mil
jöförvaltningen och som den regionala miljö
centralen utser. Han skall ha sakkunskap på 
det område som delfrågan gäller. Om den som 
är anställd i arbetsavtalsförhållande gäller vad 
som i denna lag stadgas eller med stöd av den 
bestäms om en tjänsteman som har förordnats 
till motsvarande uppdrag. Den regionala mil-

jöcentralen skall underrätta vattendomstolen 
om förordnandet. 

24 § 

I ett tillståndsbeslut enligt 2 mom. skall varje 
annan sökande än staten, en kommun eller 
samkommun åläggas att innan han vidtar 
åtgärder som avses i tillståndet, eller om han 
redan vidtagit sådana, inom en tid som vatten
domstolen bestämmer ställa bankgaranti eller 
någon annan godtagbar säkerhet för de förlus
ter av förmåner som verksamheten orsakar. 
Säkerheten ställs hos länsstyrelsen. Om vatten
domstolen inte av särskilda skäl bestämmer 
annat, skall den regionala miljöcentralen över
vaka ersättningstagarnas intressen vid ställan
det av säkerheten samt vid behov handla i 
frågor där det gäller att förvandla säkerheten 
till pengar eller fördela medlen. säkerhetsbe
loppet skall vid behov justeras tills ersättnings
ärendet har avgjords eller efter hand som 
ersättningar har betalts eller deponerats med 
stöd av något annat stadgande. Vattendomsto
len skall befria säkerheten när ersättningsskyl
digheten har fullgjorts eller ersättningsbeslutet 
vunnit laga kraft, om verksamheten inte har 
inletts tidigare. Om det bestäms att ersätt
ningarna skall betalas periodiskt, skall säker
heten dock befrias när ersättningsbeslutet vin
ner laga kraft, förutsatt att alla dittills förfallna 
rater har betalts eller deponerats med stöd av 
något annat stadgande. I ett beslut av vatten
domstolen om befriande av säkerhet får änd
ring inte sökas genom besvär. 

25 § 

Av utslaget skall utfärdas ett exemplar för 
sökanden och de övriga parter som anhållit 
därom. En kopia av utslaget skall sändas till 
den regionala miljöcentralen samt till miljö
vårdsnämnderna och de myndigheter som till
ställts meddelande om målet under dess hand
läggning, samt Finlands miljöcentral liksom 
även till respektive kommuner för att hållas 
allmänt framlagt. Vattendomstolen skall ge
nom offentlig kungörelse i dessa kommuner 
tillkännage att utslaget har lagts fram. I kun
görelsen skall även nämnas när tiden för 
ändringssökande utgår. En kopia av kungörel
sen skall under känd postadress tillställas de 
parter och myndigheter som avses i 8 § samt 
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dem som framställt påminnelse och de parter i 
fråga om vilka vattendomstolen har avvikit 
från syneinstrumentet. 

28 a§ 
Till den del som det ankommer på de 

regionala miljöcentralerna att bevaka allmänt 
intresse enligt 28 § l mom. i detta kapitel kan 
miljöministeriet och jord- och skogsbruksminis
teriet inom sina verksamhetsområden vid be
hov ge dem anvisningar om bevakningen av 
allmänt intresse. 

17 kap. 

Ändringssökande 

11§ 
Vattenöverdomstolen skall sända exemplar 

av sitt utslag eller beslut eller sin dom i 
vattenmål eller avskrift därav till vatten
domstolen, den regionala miljöcentralen och de 
miljövårdsnämnder som saken gäller samt till 
de myndigheter som underrättats om målet 
under dess handläggning och dessutom till 
Finlands miljöcentraL 

Högsta förvaltningsdomstolen och högsta 
domstolen skall sända exemplar av sitt utslag 
eller sin dom i vattenmål eller en avskrift därav 
till vattendomstolen, den regionala miljöcent
ralen och Finlands miljöcentraL 

18 kap. 

Syneförrättning och slutsyn 

l § 
Om vattendomstolen med stöd av 16 kap. 5 

eller 13 a § förordnar att syneförrättning skall 
hållas, skall den underrätta den regionala 
miljöcentralen om detta. Vattendomstolen skall 
på förslag av den regionala miljöcentralen för 
syneförrättningen förordna en förrättningsin
genjör som skall vara ordförande för förrätt
ningsmännen. Vattendomstolen får på begäran 
av den regionala miljöcentralen, förrättningsin
genjören eller en part förordna en sakkunnig 
på något särskilt område till extra förrättnings
man, om detta skall anses vara behövligt med 
tanke på syneförrättningen. 

Den regionala miljöcentralen får på begäran 
av förrättningsingenjören eller en part förordna 

den som är sakkunnig på något särskilt område 
att biträda förrättningsingenjören i hans upp
gifter. Vattendomstolen får på begäran av den 
regionala miljöcentralen, förrättningsingenjör
en eller en part vid behov förordna en sakkun
nig på något särskilt område att biträda vid 
förrättningen. Domstolen får även vid behov 
förordna sin sekreterare att biträda förrätt
ningsmännen vid utredning av rättsfrågor. 

19 kap. 

Dikningsförrättning 

l § 
Dikningsförrättning skall sökas skriftligt hos 

den regionala miljöcentralen. Den regionala 
miljöcentralen skall förordna under centralen 
lydande ingenjör eller, i enlighet med vad som 
stadgas genom förordning, någon annan sak
kunnig person att hålla dikningsförrättningen. 
Är det vid dikningsförrättningen uteslutande 
fråga om dikning av skogsmark eller av större 
skogsområde jämte annat område, kan Forst
styrelsen på begäran av den regionala miljö
centralen anvisa sådan person eller och till 
sakkunnig vid förrättningen förordna forstmäs
tare eller annan med skogshushållning förtrog
en person. 

4§ 
Vid en dikningsförrättning skall, om dik

ningsplan därvid skall uppgöras, hållas begyn
nelsesammanträde. Till sammanträdet skall 
förrättningsingenjören kalla dem vilkas rätt 
eller fördel dikningsärendet kan angå. Hålls 
dikningsförrättning av skäl som nämns i 6 kap. 
l O § l eller 2 punkten eller gäller den ett 
tämligen vidsträckt område, skall förrättnings
ingenjören bereda den regionala miljöcentralen, 
lantbruksnäringsdistriktet såsom fiskerihushåll
ningsmyndighet och miljövårdsnämnden tillfäl
le att vid sammanträdet yttra sig i frågan. 
Sammanträdet skall hållas i närheten av det 
område som skall dikas, och det kan fortsättas 
på skilda ställen och olika dagar. 

5 a§ 

Om en dikningsplan, på basis av vilken en 
ägoreglering som avses i l mom. har verk
ställts, under dikningsförrättningen ändras eller 
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lämnas utan fastställelse eller om ett vid för
rättningen fattat beslut ändras eller upphävs till 
följd av ändringssökande, skall den regionala 
miljöcentralen, sedan beslutet vunnit laga kraft, 
underrätta lantmäteribyrån, som vid behov 
skall bestämma att en ny ägoregleringsförrätt
ning skall verkställas. Vid förrättningen, som 
skall verkställas i brådskande ordning, skall 
fastighetsindelningen justeras så att den mot
svarar den ändrade dikningsplanen eller, om 
dikningsplanen har upphävts, skall fastighetsin
delningen om möjligt återställas med iakttagan
de i tillämpliga delar av lagen om ägoregle
ringar på grund av ett vattendragsprojekt. Vad 
som stadgas i detta moment gäller på motsva
rande sätt när en fastställd dikningsplan, på 
basis av vilken en i l room. nämnd ägoreglering 
har verkställts, förfaller med stöd av 6 kap. Il § 
5 mom. 

9§ 

Av beslutet, till vilket besvärsundervisning 
skall fogas, skall inom trettio dagar efter 
slutsammanträdet eller förrättningssammanträ
det, om inte vattendomstolen av särskilda skäl 
förlänger tiden, ett ges sökanden och ett den 
part som anhållit därom. Ett exemplar skall 
även sändas till miljövårdsnämnden, den regio
nala miljöcentralen och landsbygdsnäringsdi
striktet. Att beslutet meddelats skall likaså 
tillkännages på kommunens anslagstavla. 

lO§ 
I beslut vid dikningsförrättning får den vars 

rätt eller fördel saken angår samt den regionala 
miljöcentralen och landsbygdsnäringsdistriktet 
såsom fiskerihushållningsmyndighet söka änd
ring genom besvär hos vattendomstolen. Be
svärsskriften skall jämte det överklagade beslu
tet tillställas vattendomstolen senast den 30 
dagen efter den då det enligt 9 § 2 mom. 
tillkännagavs på kommunens anslagstavla att 
beslutet har meddelats, nämnda dag oräknad. 

20 kap. 

Miljövårdsnämnden 

8§ 

Har nämnden fått vetskap om att gällande 
stadganden eller föreskrifter inte har iakttagits, 
skall den, om en uppmaning som den givit inte 

7 341101V 

följs, vidta sådana åtgärder enligt 21 kap. 2 och 
3 §§ som sakens natur ger anledning till. För
utsätter försummelsen eller förseelsen en sär
skild utredning, kan nämnden dock underrätta 
den regionala miljöcentralen om saken. 

21 kap. 

Särskilda stadganden 

l § 
Den allmänna tillsynen över att denna lag 

och med stöd av den utfärdade stadganden och 
bestämmelser följs (laglighetsövervakning) an
kommer på den regionala miljöcentralen. Mil
jöministeriet får vid behov meddela den regio
nala miljöcentralen allmänna föreskrifter om 
laglighetsövervakningen. 

8 a§ 

Förfaller i enlighet med 2 kap. 12 § ett 
tillstånd, med stöd av vilket verkställts en 
sådan ägoreglering som avses i lagen om 
ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt, 
skall den regionala miljöcentralen underrätta 
lantmäteribyrån, som skall förordna om ny 
ägoreglering. Om förrättningen gäller på mot
svarande sätt 19 kap. 5 a§ 3 mom. 

11 § 
När syneförrättning hålls i ett ansökningsmål 

skall sökanden, om inte annat följer av 2 
mom., betala 

l) resekostnaderna för förrättningsingenjör
en, sakkunniga i statens tjänst, vattendomsto
lens sekreterare som förordnats till biträde och 
sådana av den regionala miljöcentralen för
ordnade biträden för förrättningsingenjören 
som avses i 18 kap. l § 3 mom. samt för andra 
som utför uppgifter som ankommer på förrätt
ningsingenjören, enligt vad som stadgas eller 
genom tjänstekollektivavtal eller på annat sätt 
bestämts om ersättning av resekostnader för 
personer i statens tjänst; 

12 § 
En vattenrättsdomare kan i de fall som avses 

i 9 § och en förrättningsingenjör i de fall som 
avses i l O§ l m om. och 11 § l mom. kräva att 
för kostnader enligt nämnda lagrum skall 
betalas en förskottsavgift, vid äventyr att be-



50 1994 rd - RP 241 

handlingen av målet inte fortsätts förrän betal
ning erlagts eller godtagbar säkerhet för betal
ningen ställts. En förskottsavgift som grundar 
sig på förrättningsingenjörens yrkande skall 
betalas till den regionala miljöcentralen. 

Kostnader som avses i l mom. får uppbäras 
på grundvalen av en uträkning som gjorts av 
vattenrättsdomaren respektive förrättningsin
genjören, så som i 7 § stadgas, med undantag 
av lösen för expeditioner. När det är fråga om 

21. 

dem skall följas de särskilda stadgandena här
om. De kostnader som grundar sig på förrätt
ningsingenjörens uträkning och som skall be
talas till staten, inberäknat de om vilka vatten
domstolen med stöd av 11 § 2 och 3 mom. 
förordnat, uppbärs av den regionala miljöcent
ralen. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 

Lag 
om ändring av 8 § lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 8 § 2 mom. lagen den 29 juli 1977 om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter 

( 603177), sådant det lyder i Jag av den 30 december 1982 (111 0/82), som följer: 

8§ 

Kommunen samt, om företaget har regional 
betydelse, förbunden på landskapsnivå och den 
regionala miljöcentralen skall beredas i l mom. 
avsett tillfälle. Den regionala miljöcentralen 

22. 

skall beredas motsvarande tillfälle också när 
företaget har avsevärd betydelse för miljövår
den. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 

Lag 
om ändring av 18 och 25 §§ hälsoskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 18 § 3 mom. och 25 § hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/94) som följer: 

18 § 

Vattenverksanmälan 

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten 
skall ge vederbörliga regionala miljöcentral 
tiiifälle att avge utlåtande med anledning av 
anmälan. 

25 § 

Allmänna föreskrifter om avfall 

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten 

kan, efter att ha hört den kommunala miljö
vårdsmyndigheten och vid behov den regionala 
miljöcentralen, i syfte att förebygga sanitära 
olägenheter, meddela behövliga föreskrifter om 
behandling av sjukhusavfall, desinficering av 
avloppsvatten samt byggande och användning 
av vattenklosett när den inte är ansluten till ett 
allmänt avlopp. 

Denna Jag träder i kraft den l mars 1995. 
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23. 
Lag 

om ändring av kemikalielagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89) 5 § l mom., 6 § l mom., 18 a§, 25 § 

l room., 26 §, 27 § 2 mom., 28 §, 29 § l mom., 42 § l och 2 room., 43 § 2 mom., 45 § 2 och 3 mom., 
55 § 2 mom. och 66 § l room., 

av dessa lagrum 5 § l mom. och 55§ 2 mom. sådana de lyder i lag av den 3 augusti 1992 
(766/92), 43 § 2 mom. och 45 § 2 och 3 mom. i lag av den 18 december 1992 (1412/92) samt 18 
a§ och 42 § l och 2 mom. i Jag av den 2 augusti 1994 (720/94), som följer: 

5§ 

Tillsynsmyndigheter i centralförvaltningen 

Den allmänna tillsynen över iakttagandet av 
denna Jag samt de stadganden och bestämmel
ser som utfärdats med stöd av den och utveck
lingen av kemikalieövervakningen utövas i frå
ga om förebyggande och avvärjning av kemi
kalieskador på miljön av Finlands miljöcentraL 

6§ 

Regionala tillsynsmyndigheter 

Länsstyrelserna och de regionala miljöcent
ralerna leder och övervakar inom sina respek
tive verksamhetsområden kommunernas verk
samhet vid tillsynen över att denna lag följs. 

18 a§ 

Existerande ämnen 

Tillverkaren och importören skall lämna 
uppgifter om existerande ämnen enligt vad som 
bestäms därom i rådets förordning (EEG) nr 
793/93 om bedömning och kontroll av risker 
med existerande ämnen. I Finland är de behö
riga myndigheter som avses i artikel 13 i rådets 
förordning Finlands miljöcentral och social
och hälsovårdsministeriet. Genom förordning 
utfärdas närmare stadganden om myndigheter
nas uppgifter och samarbete mellan dem. 

25 § 

skyldighet att låta godkänna kemikalier 

Importören eller tillverkaren skall inhämta 
Finlands miljöcentrals godkännande (förhands
godkännande) av en kemikalie som är avsedd 
att användas 

l) för behandling av virke som skydd mot 
angrepp eller åverkan av skadliga organismer 
(träskyddskemikalie) eller 

2) i kyl- och cirkulationsvattensystem för att 
förebygga slem bildning och tilltäppning som 
kan uppstå då skadliga mikroorganismer växer, 
eller för att skydda cellulosa och trähaltig 
massa mot angrepp och åverkan av skadliga 
organismer (slembekämpningskemikalie). 

26 § 

Anmälningsskyldighet 

Om en träskyddskemikalie är avsedd att 
användas på samma sätt som målfärg, får den 
tillverkas och importeras utan förhandsgod
kännande. Den som tillverkar eller importerar 
en sådan kemikalie skall göra anmälan till 
Finlands miljöcentral 45 dygn innan den över
låts till försäljning eller tas i bruk. 

En skyddskemikalie får tillverkas och över
låtas utan förhandsgodkännande, om den är 
avsedd enbart för export. Om tillverkningen av 
en sådan kemikalie skall göras anmälan till 
Finlands miljöcentraL 

På motsvarande sätt får med en skyddske
mikalie utan förhandsgodkännande utföras 
prov för utredande av dess egenskaper, verk
ningar och användbarhet. Anmälan om proven 
skall göras till Finlands miljöcentral, om det 
inte är fråga om ett laboratorieprov eller något 
annat motsvarande mindre prov. 

27 § 

Förutsättningar för förhandsgodkännande 

Då Finlands miljöcentral godkänner en 
skyddskemikalie, fastställer den användnings
syftet och bruksanvisningarna för kemikalien. 
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Till beslutet om godkännande kan samtidigit 
fogas behövliga villkor och anvisningar. Beslu
tet kan meddelas för en bestämd tid. 

28 § 

Å terkallande av förhandsgodkännande 

Finlands miljöcentral kan återkalla ett för
handsgodkännande eller ändra villkoren i det, 
om det efter beslutet om godkännande visar sig 
att skyddskemikalien inte längre motsvarar 
förutsättningarna för godkännande enligt 27 § 
l mom. eller de villkor som har fogats till 
beslutet om godkännande. 

29 § 

Behandling av anmälan 

Finlands miljöcentral kan sedan den fått en 
anmälan som avses i 26 § l eller 3 mom. 
meddela sådana föreskrifter och anvisningar 
om skyddskemikalien som behövs för att före
bygga hälso- och miljöskador. 

42 § 

A nmälningsföJjarande 

Den som till export överlåter en kemikalie 
som inte längre får hanteras eller vars hante
ring är förbjuden eller strängt reglerad i syfte 
att skydda hälsan eller miljön är skyldig att 
anmäla exporten till Finlands miljöcentraL 
Genom förordning anges vilka kemikalier an
mälningsförfarandet gäller. 

Anmälan skall också göras om kemikalier 
när det enligt internationella förpliktelser krävs 
mottagarlandets förhandsbifall för export av 
dem. Finlands miljöcentral skall förbjuda ex
porten av kemikalien, om mottagarlandet har 
meddelat att det inte godkänner import av 
kemikalien i fråga. 

43 § 

Förbud mot hantering av en kemikalie 

Om avvärjning av skador som avses i l 
mom. förutsätter snabba åtgärder, får social
och hälsovårdsministeriet i fråga om hälsoska
dor och Finlands miljöcentral i fråga om 
miljöskador tillfälligt bestämma on nödvändiga 

förbud, begränsningar och andra åtgärder som 
avses i l mom. Saken skall härvid utan 
dröjsmål hänskjutas till statsrådet. 

45 § 

Tillsynsmyndighetens förbud och begränsningar 

Social- och hälsovårdsministeriet kan i så
dana fall som avses i l mom. för att förhindra 
hälsoskador samt Finlands miljöcentral för att 
förhindra miljöskador besluta om förbud mot 
introduktion på marknaden av en kemikalie, 
samt om förfarandet vid returnering eller an
mälan angående fara som uppstått eller om att 
en kemikalie skall oskadliggöras på behörigt 
sätt. 

Om den lokala myndighet som utövar tillsyn 
över iakttagandet av kemikalielagen anser det 
nödvändigt att i ett fall enligt l mom. vidta 
åtgärder som avses i 2 mom., skall tillsyns
myndigheten göra en framställning i saken till 
social- och hälsovårdsministeriet i fråga om 
hälsoskador och till Finlands miljöcentral i 
fråga om miljöskador. 

55§ 

Andring ss ökande 

Besvär får inte anföras över tillfälliga förbud 
eller begränsningar som social- och hälsovårds
ministeriet eller Finlands miljöcentral har med
delat enligt 43 § 2 mom. Över ett beslut om 
föreläggande av vite som tillsynsmyndigheten 
har fattat med stöd av 51§ får inte anföras 
särskilda besvär. 

66 § 

Förhandsgodkännande av en skyddskemikalie 

En kemikalie som med stöd av lagen om 
gifter har förklarats för gift för skyddande av 
trävara får alltjämt överlåtas och användas 
utan förhandsgodkännande eller anmälan som 
avses i 26 § l mom. i denna lag. I fråga om 
dylika gifter för skyddande av trävara gäller i 
övrigt vad denna lag stadgar om skyddskemi
kalier. Finlands miljöcentral kan dock kräva 
att en skyddskemikalie skall godkännas på 
nytt. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 
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24. 
Lag 

om ändring av 5 b § lagen om bekämpningsmedel 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (327/69) 5 b§ 2 mom., sådant det lyder 

i lag av den 9 augusti 1985 (704/85), som följer: 

5 b§ 

För erhållande av tillstånd skall markägaren 
till kommunen lämna in en tillståndsansökan, 
till vilken fogats en plan för spridningsåtgär
derna. Med anledning av ansökan skall kom
munen begära utlåtande av skogsnämnden och 
den regionala miljöcentralen. Har utlåtande 

25 o 

inte avgivits inom tre veckor från den dag då 
begäran sändes, kan ärendet avgöras även utan 
utlåtande. Kommunstyrelsen skall avgöra ären
det inom två månader från den dag då till
ståndsansökan lämnades in till kommunen. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 

Lag 
om ändring av 12 § lagen om främjande av skärgårdens utveckling 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 12 § 2 mom. lagen den 26 juni 1981 om främjande av skärgårdens utveckling (494/81), 

sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 december 1993 (1138/93), som följer: 

12 § 

Miljövårdsbidrag 

Bidraget beviljas av den regionala miljöcent
ralen på ansökan. Miljöministeriet fastställer 
efter att ha hört skärgårdsdelegationen grun-

derna för användningen av bidraget samt de 
regionala bidragskvoterna efter att miljöcentra
lerna har sänt sammandrag av ansökningarna 
till ministeriet. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 
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26. 
Lag 

om ändring av dammsäkerhetslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i dammsäkerhetslagen av den l juni 1984 (413/84) 16 §, sådan den lyder delvis ändrad 

i lag a v den 26 juni 1987 ( 616/87), sam t 
ändras 7 § l och 2 mom., 9 § l och 3 mom., lO§ och 11 § 2 mom. som följer: 

7§ 
Om godkännande av säkerhetskontrollprog

ram eller ändring däri beslutar den regionala 
miljöcentralen i enlighet med vad som stadgas 
genom förordning. 

Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela 
närmare anvisningar om uppgörandet av kon
trollprogram. Den regionala miljöcentralen kan 
av särskilt skäl helt eller delvis medge befrielse 
från kontrollskyldighet om vilken stadgas i 6 §. 

9§ 
För utredande och kartläggande av en ska

derisk som en damm medför kan den regionala 
miljöcentralen, när skäl finns, bestämma att 
den som låter bygga, äger eller innehar en 
damm skall inhämta eller uppgöra utredning 
om skaderisken särskilt för befolkningen och 
egendomen nedanom dammen (riskutredning) 
samt tillställa den regionala miljöcentralen, 
länsstyrelsen, distriktsbrandchefen samt kom
~unens brandmyndigheter resultaten av utred
mngen. 

Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela 
närmare anvisningar om utarbetande av den i l 

mom. nämnda riskutredningen samt de i 2 
mom. nämnda utredningarna och åtgärdspla
nerna. 

lO§ 
Tillsynen över efterlevnaden av denna lag 

samt med stöd av den utfärdade stadganden 
och bestämmelser ankommer, med undantag 
av räddningsväsendet, på de regionala miljö
centralerna och högsta tillsynen och ledningen 
på jord- och skogsbruksministeriet 

Il § 

Utgör en damm eller sådan användning 
därav, som uppenbart sker i strid med stadgan
dena i denna lag eller i vattenlagen eller 
bestämmelser som utfärdats med stöd av dem, 
omedelbar fara för den allmänna säkerheten, 
skall i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas 
i 21 kap. 3 § 3 mom. vattenlagen. Vid sidan av 
länsstyrelsen och polisen kan likväl även den 
regionala miljöcentralen vidta behövliga åtgär
der. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 
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27. 
Lag 

om ändring av 3 a och 3 b §§ lagen om båttrafik 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 3 a§ l och 2 room. samt 3 b§ l och 4 room. lagen den 28 februari 1969 om båttrafik 

(151/69), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 5 augusti 1977 (607177), som följer: 

3 a§ 
Den regionala miljöcentralen kan förbjuda 

körning med motorbåt för viss tid eller tills 
vidare inom ett visst vattenområde eller be
gränsa sådan körning, såvida förbud eller 
begränsning prövas vara behövlig till skydd för 
naturen eller miljön i övrigt eller för allmänt 
rekreationsbruk eller fiske eller på grund av 
annat allmänt intresse. 

Förbud eller begränsning, med undantag av 
fartbegränsning, gäller inte i vattenlagen 
(264/61) avsedd allmän farled, inte heller sådan 
användning av motorbåt som behövs för arbete 
eller på grund av bostadens läge, såvida inte 
den regionala miljöcentralen av särskilt vägan
de skäl bestämmer annorlunda. 

28. 

3 b§ 
Den regionala miljöcentralen skall, innan ett 

förbud eller en begränsning som avses i 3 a§ 
meddelas, höra kommunen och sjöfartsstyrel
sen samt bereda de myndigheter, samfund, 
ägare av vattenområden och andra vilka berörs 
av saken, tillfälle att framföra sin åsikt. 

Oavsett ändringssökande träder ett förbud 
eller en begränsning i kraft vid den tidpunkt 
som är bestämd i den regionala miljöcentralens 
beslut, sedan beslutet tillkännagivits, om inte 
fullföljdsmyndigheten bestämmer annorlunda. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 

Lag 
om ändring av 3 och 44 §§ lagen om enskilda vägar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 3 § 3 room. och 44 § l room. lagen den 15 juni 1962 om enskilda vägar (358/62), sådana 

dessa lagrum lyder i lag av den 4 juli 1975 (521175), som följer: 

3§ 

På stadsplane-, byggnadsplane- eller strand
planeområde skall en kommun från den tid
punkt den blivit skyldig att anlägga en gata 
eller en väg, till vilken trafiken på en enskild 
väg eller en del därav är avsedd att överföras, 
eller har börjat bygga en sådan gata eller väg, 
omhänderta väghållningen i fråga om en sådan 
gata, väg eller del därav. En vägdelägare eller 

ett väglag, då vägdelägarna bildar ett sådant, 
har rätt att föra frågan om kommunens skyl
dighet att omhändertaga väghållningen till den 
regionala miljöcentralen för behandling, och 
den regionala miljöcentralen får vid vite ålägga 
kommunen att fullgöra denna skyldighet. 

44 § 
Meddelande om en vägförrättning skall till-
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ställas vägnämnden eller den myndighet som 
sköter dess åligganden. När det är fråga om 
anläggande eller flyttning av en väg, skall den 
regionala miljöcentralen underrättas om väg
förrättningen och, om vägen skulle komma att 
leda in på ett allmänt vägområde eller ett 

29. 

järnvägs- eller kanalområde, även vederböran
de myndighet. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 

Lag 
om ändring av lagen om understödjande av samhällenas vatten- och adoppsåtgärder 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 18 januari 1980 om understödjande av samhällenas vatten- och 

avloppsåtgärder (56/80) 3 § 3 mom., 7 § l mom. och 9 §, sådana de lyder i lag av den 29 december 
1989 (1376/89), som följer: 

3§ 

Närmare stadganden om vilka anläggningar 
och konstruktioner som är sådana som avses i 
2 mom. utfärdas genom förordning. Det mini
sterium som saken angår kan vid behov med
dela närmare föreskrifter om vilka anläggning
ar och konstruktioner som är sådana som avses 
i förordningen och för vilka understöd för 
vatten och avlopp kan beviljas. 

7§ 
Understöd för vatten och avlopp beviljas av 

den regionala miljöcentralen inom de kvoter 
som miljöministeriet och jord- och skogsbruks
ministeriet fastställer inom sina verksamhets
områden. I det beslut som gäller beviljande av 
understöd kan för understödstagaren uppstäl
las villkor som gäller påbörjande, genomföran
de och slutförande av projektet. Genom för
ordning stadgas hur understöd för vatten och 
avlopp skall sökas. 

9§ 
Den regionala miljöcentralen skall bestämma 

att understöd för vatten och avlopp skall 
återbetalas i sin helhet eller till de delar om 
vilka det är fråga, om understödstagaren har 
använt understödet för något annat ändamål 
än för vilket det har beviljats, eller för erhåll
ande av understödet lämnat felaktiga eller 
vilseledande upplysningar eller hemlighållit 
uppgifter och detta har inverkat på beviljandet 
av understödet eller de villkor som har upp
ställts, eller om understödet på något annat sätt 
har betalts på felaktiga grunder eller utan fog. 
På det understödsbelopp som skall återbetalas 
skall erläggas en årlig ränta om 12 procent 
räknat från den dag då det lyftes. Om återbe
talning inte har skett eller ränta inte betalts till 
staten inom föreskriven tid, skall understöds
tagaren betala en årlig dröjsmålsränta om 16 
procent på det belopp som skall återbetalas. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 
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30. 
Lag 

om ändring av 4 och 5 §§ lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella 
översvämningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 4 och 5 §§ lagen den 18 mars 1983 om ersättande av skador som förorsakats av 

exceptionella översvämningar (284/83), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 28 december 1990 
(131 0/90), som följer: 

4§ 
För att få ersättning skall den skadelidande 

inom en av jord- och skogsbruksministeriet 
fastställd tid göra en ersättningsansökan hos 
landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun 
inom vilken den skadade fastigheten eller det 
skadade lösöret finns eller, om det är fråga om 
en skada som har drabbat en gårdsbruksenhet 
eller där befintligt lösöre, hos landsbygdsnä
ringsmyndigheten i den kommun där gårds
bruksenhetens driftscentrum är beläget. 

Den värdering av skadorna som krävs för 
handläggning av ansökningen utförs av den i l 
mom. angivna landsbygdsnäringsmyndigheten. 
Vid utredningen av en översvämnings exceptio
nella karaktär och värderingen av skadorna 
har kommunens landsbygdsnäringsmyndighet 
rätt att efter behov få sakkunnighjälp av den 
regionala miljöcentralen och skogsnämnden 
samt av byggnadsnämnden och övriga kommu
nala myndigheter. Jord- och skogsbruksminis
teriet meddelar vid behov närmare föreskrifter 

31. 

om grunderna för värderingen av översväm
ningsskador. 

5§ 
Landsbygdsnäringsmyndigheten fattar beslut 

om beviljande av ersättning och betalar ersätt
ningen sedan jord- och skogsbruksministeriet 
har konstaterat att det är fråga om ersättande 
av skador som avses i denna lag och ställt 
behövliga anslag till landsbygdsnäringsmyndig
hetens disposition. Jord- och skogsbruksminis
teriet beslutar, med beaktande av disponibla 
anslag, vilka skador som skall ersättas och 
kostnadsbeloppen samt med beaktande av 6 § 
vilken andel som skall ersättas av de skador 
och kostnader som orsakats av översvämning 
och som avses i 2 §, varvid den andel som skall 
ersättas kan vara olika stor för skador och 
kostnader av olika slag. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 

Lag 
om ändring av 4 § lagen om rätt till allmänna vattenområden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 4 § l mom. lagen den l april 1966 om rätt till allmänna vattenområden (204/66) som 

följer: 

4§ 
De allmänna vattenområdena står under 

Forststyrelsens förvaltning och vård, om inte 
för något områdes vidkommande annorlunda 
stadgas eller bestäms genom stadsrådsbeslut. I 
fråga om ärenden som gäller fiske stadgar dock 

8 341101V 

188 § lagen om fiske (286/82) om förvaltningen 
och vården av allmänna vattenområden. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 
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32. 
Lag 

om ändring av 17 § lagen om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 17 § 2 mom. lagen den 28 februari 1975 om flyttning av fordon och nedskrotning av 

skrotfordon (151/75) som följer: 

17 § 
Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 

Den regionala miljöcentralen övervakar flytt
ningen och nedskrotningen av skrotfordon 
inom sitt verksamhetsområde. 

Helsingfors den 14 oktober 1994 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Miljöminister Sirpa Pietikäinen 
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Bilaga 

2. 
Lag 

om ändring av 2 § lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 §lagen den 24 januari 1986 om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/86) som följer: 

Gällande lydelse 

2§ 

Länsstyrelsens uppgifter 

Kommunernas miljövård leds och övervakas 
i varje län av länsstyrelsen, som därvid är 
underställd miljöministeriet. 

3. 

Föreslagen lydelse 

2§ 

De regionala miljöcentralernas uppgifter 

De regionala miljöcentralerna främjar och 
stöder inom sina verksamhetsområden miljövår
den i kommunerna så som närmare stadgas i 
speciallagstiftningen inom miljövården och i lag
en om miljöförvaltningen ( l ) . 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 

Lag 
om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 16§ 2 mom., 17§ l mom. och 18§ lagen den 10 juni 1994 om förfarandet vid 

miljökonsekvensbedömning (468/94) som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

16 § 

Ledning, övervakning och uppföljning 

Länsstyrelserna leder och övervakar verk
ställigheten av denna lag i länen. 

17 § 

Besvärsrätt med anledning av 
att bedömning saknas 

Utöver vad som särskilt stadgas om sökande 
av ändring har länsstyrelsen rätt att anföra 

De regionala miljöcentralerna leder och över
vakar verkställigheten av denna lag inom sina 
verksamhetsområden. 

17 § 

Besvärsrätt med anledning av 
att bedömning saknas 

Utöver vad som särskilt stadgas om sökande 
av ändring har en regional miljöcentral rätt att 
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Gällande lydelse 

besvär över ett sådant avgörande av ett till
ståndsärende enligt någon annan lag som gäller 
ett projekt enligt 4 § eller över något annat 
beslut som är väsentligt för genomförandet av 
projektet, när besvärsgrunden är att en miljö
konsekvensbedömning enligt denna lag inte har 
företagits. 

18 § 

Tvångsmedel 

Om ett projekt enligt 4 § inte förutsätter 
tillstånd eller beslut enligt 17 § l mom. och 
projektet inleds utan den miljökonsekvensbe
dömning som förutsätts i denna lag, kan 
länsstyrelsen vid vite bestämma att genomfö
randet av projektet avbryts tills bedömnings
förfarandet är slutfört. Beträffande vite gäller 
viteslagen (1113/90). 

4. 

Föreslagen lydelse 

anföra besvär över ett sådant avgörande av ett 
tillståndsärende enligt någon annan lag som 
gäller ett projekt enligt 4 § eller över något 
annat beslut som är väsentligt för genomföran
det av projektet, när besvärsgrunden är att en 
miljökonsekvensbedömning enligt denna lag 
inte har företagits. 

18 § 

Tvångsmedel 

Om ett projekt enligt 4 § inte förutsätter 
tillstånd eller beslut enligt 17 § l mom. och 
projektet inleds utan den miljökonsekvensbe
dömning som förutsätts i denna lag, kan en 
regional miljöcentral vid vite bestämma att 
genomförandet av projektet avbryts tills be
dömningsförfarandet är slutfört. Beträffande 
vite gäller viteslagen ( 1113/90). 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 

Lag 
om ändring av lagen om miljötillståndsförfarande 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 5 och 7 §§, 11 § l mom. och 14 § l mom. lagen den 19 april 1991 om miljötillstånds

förfarande (735/91) som följer: 

Gällande lydelse 

5§ 

Tillståndsmyndigheter 

Miljötillståndsmyndigheter enligt denna lag 
är länsstyrelsen och en av kommunen utsedd 
nämnd, nedan kommunal miljötillståndsmyndig
het. Flera kommuner kan även sköta miljötill
ståndsmyndighetens uppgifter i samarbete. 
Härvid anses den behöriga myndigheter vara 
kommunal miljötillståndsmyndighet för dessa 
kommuner. 

Genom förordning stadgas att länsstyrelsen 
skall avgöra sådana inrättningars miljötill
ståndsärenden som up pen bart har betydande 
miljöverkningar inom ett större område än den 

Föreslagen lydelse 

5§ 

Tillståndsmyndigheter 

Miljötillståndsmyndigheter enligt denna lag 
är den regionala miljöcentralen och en av 
kommunen utsedd nämnd, nedan kommunal 
miljötillståndsmyndighet. Flera kommuner kan 
också sköta miljötillståndsmyndigheternas upp
gifter i samarbete. Härvid anses den behöriga 
myndigheten vara kommunal miljötillstånds
myndighet för dessa kommuner. 

Genom förordning stadgas att den regionala 
miljöcentralen skall avgöra sådana inrättningars 
miljötillståndsärenden som uppenbart har be
tydande miljöverkningar inom ett större områ-
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Gällande lydelse 

kommun där inrättningen finns, eller sådana 
ärenden som det av någon annan grundad 
anledning är viktigt att länsstyrelsen avgör. 
Övriga tillståndsärenden avgörs av miljötill
ståndsmyndigheten i den kommun där inrätt
ningen finns. En kommunal miljötillståndsmyn
dighet kan dock i enskilda fall överföra ett 
miljöstillståndsärende inom sitt behörighetsom
råde till länsstyrelsen för avgörande, om ären
det fordrar sådan särskild utredning som inte 
kan fås vid behandling i den kommunala 
tillståndsmyndigheten. 

7§ 

Utlåtanden 

Tillståndsmyndigheten skall utan dröjsmål 
begära de utlåtanden som behövs med tanke på 
tillståndsprövningen. Länsstyrelsen skall begä
ra utlåtanden både av den kommun inom 
vilken inrättningen skall placeras och av de 
kommuner inom vilka inrättningen uppenbar
ligen kommer att ha betydande verkningar. 

Il § 

Tillsyn 

Iakttagandet av denna lag och de stadganden 
och bestämmelser som har utfärdats med stöd 
av den övervakas av länsstyrelsen, vatten- och 
miljödistriktet samt den kommunala miljötill
ståndmyndigheten. Miljöministeriet bestämmer 
vid behov om arbetsfördelningen och övervak
ningssamarbetet mellan länsstyrelsen och vatten
och miljödistriktet. 

14 § 

Besvär 

Besvär över beslut som en kommunal miljö
tillståndsmyndighet har meddelat med stöd av 
denna lag får anföras hos länsrätten. Länsrät
tens beslut skall, om inte besvären lämnas utan 
prövning, meddelas efter anslag, och det skall 
då anses ha kommit till en parts kännedom vid 
den tid då det har meddelats. Uppgift om 
beslutet skall dessutom offentliggöras i den 
kommun där inrättningen finns och i kommu-

Föreslagen lydelse 

de än den kommun där inrättningen finns, eller 
sådana ärenden som det av någon annan 
grundad anledning är viktigt att den regionala 
miljöcentralen avgör. Övriga tillståndsärenden 
avgörs av miljötillståndsmyndigheten i den 
kommun där inrättningen finns. En kommunal 
miljötillståndsmyndighet kan dock i enskilda 
fall överföra ett miljötillståndsärende inom sitt 
behörighetsområde till den regionala miljöcent
ralen för avgörande, om ärendet fordrar sådan 
särskild utredning som inte kan fås vid behand
ling hos den kommunala tillståndsmyndighe
ten. 

7§ 

Utlåtanden 

Tillståndsmyndigheten skall utan dröjsmål 
begära de utlåtanden som behövs med tanke på 
tillståndsprövningen. Den regionala miljöcentra
len skall begära utlåtanden både av den kom
mun inom vilken inrättningen skall placeras 
och av de kommuner inom vilka inrättningen 
uppenbarligen kommer att ha betydande verk
ningar. Vid behov skall även utlåtande inhämtas 
hos länsstyrelsen. 

11 § 

Tillsyn 

Iakttagandet av denna Jag och de stadganden 
och bestämmelser som har utfärdats med stöd 
av den övervakas av de regionala miljöcentra
lerna och de kommunala miljötillståndsmyndig
heterna. 

14 § 

Besvär 

Besvär över beslut som en kommunal miljö
tillståndsmyndighet har meddelat med stöd av 
denna lag får anföras hos länsrätten. Länsrät
tens beslut skall, om inte besvären lämnas utan 
prövning, meddelas efter anslag, och det skall 
då anses ha kommit till en parts kännedom vid 
den tid då det har meddelats. Uppgift om 
beslutet skall dessutom offentliggöras i den 
kommun där inrättningen finns och i kommu-
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ner där inrättningens verksamhet kan vara av 
betydelse med tanke på miljövården, enligt vad 
som stadgas i 144 § l mom. kommunallagen. 
Länsrättens och länsstyrelsens beslut får över
klagas hos högsta förvaltningsdomstolen. 

5. 

Föreslagen lydelse 

ner där inrättningens verksamhet kan vara av 
betydelse med tanke på miljövården, enligt vad 
som stadgas i 144 § l mom. kommunallagen. 
Länsrättens och den regionala miljöcentralens 
beslut får överklagas hos högsta förvaltnings
domstolen. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 

Lag 
om ändring av avfallslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/93) 3§ l mom. 12 punkten, 17§ 2 mom., 

21 § 2 och 3 mom., 24 och 35 §§, 36 § 2 mom., 37 §, rubriken för 40 § och 40 § l mom., 41 och 
45 §§, i 49 § l mom. det inledande stycket och 49 § 3 mom., 50§, 58§ l mom., 59§ l mom., 65 §, 
66 § 4 mom., 74 § 4 punkten, 75 § 2 punkten, 77 § 2 mom. samt 78 § 4 mom. som följer: 

Gällande lydelse 

3§ 

Definitioner 

I denna lag avses med 

12) tillsynsmyndighet länsstyrelsen och miljö
vårdsnämnden samt även andra myndigheter i 
den mån de har getts tillsynsuppgifter som 
stadgas eller bestäms i denna lag eller med stöd 
av den. 

Föreslagen lydelse 

3§ 

Definitioner 

I denna lag avses med 

12) tillsynsmyndighet den regionala miljöcent
ralen och miljövårdsnämnden samt även andra 
myndigheter i den mån de har getts tillsynsupp
gifter som stadgas eller bestäms i denna lag 
eller med stöd av den. 

17 § 

Kommunala mfallshanteringsbestämmelser 

Bestämmelserna skall delges offentli;en så 
som kommunala tillkännagivanden offentlig
görs i kommunen. Bestämmelserna skall dess
utom sändas till länsstyrelsen för kännedom. 

Bestämmelserna skall delges offentligen så 
som kommunala tillkännagivanden offentlig
görs i kommunen. Bestämmelserna skall dess
utom sändas till den regionala miljöcentralen för 
kännedom. 
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21 § 

Förordnande om uppsnyggning av 
ett nedskräpat område 

Om det inte kan utredas vem som har 
skräpat ned eller om han inte anträffas eller om 
han försummar sin uppsnyggningsskyldighet 
och det inte är fråga om ett område som nämns 
i 20 § 2 mom., kan miljövårdsnämnden bestäm
ma att områdets innehavare skall snygga upp 
det nedskräpade området, under förutsättning 
att uppsnyggningsskyldigheten inte kan anses 
oskälig. Om det är fråga om ett område i 
kommunens besittning, kan länsstyrelsen be
stämma att kommunen skall snygga upp det 
nedskräpade området. 

Om någon annan sådan innehavare av ett 
nedskräpat område som avses i 2 mom. än 
kommunen försummar sin uppsnyggningsskyl
dighet eller om uppsnyggningsskyldigheten 
skall anses oskälig, kan länsstyrelsen bestämma 
att kommunen skall snygga upp området. 

24 § 

Förordnande om rengöring av 
ett förorenat område 

Länsstyrelsen kan enligt 23 § bestämma att 
den som har förorsakat föroreningen eller 
innehavaren av det förorenade området eller 
kommunen skall utreda rengöringsbehovet hos 
området och rengöra det samt meddela de 
föreskrifter och anvisningar som behövs för 
detta. 

35 § 

Statens deltagande i avfallshanteringsarbete 

Om avfall i miljön eller ett annat kasserat 
föremål eller ämne medför fara, skada eller 
någon annan påföljd som nämns i 19 § eller 
22 § l mom. och det arbete eller den åtgärd 
som behövs för att förebygga eller avlägsna 
denna har orsakat eller kan orsaka konstnader 
för kommunens avfallshantering som måste 
anses vara oskäliga, kan vatten- och miljödist
riktet, efter att ha avtalat därom med kom
munen, enligt statsbudgeten utföra eller låta 
utföra ett arbete eller vidta eller låta vidta en 

Om det inte kan utredas vem som har 
skräpat ned eller om han inte anträffas eller om 
han försummar sin uppsnyggningsskyldighet 
och det inte är fråga om ett område som nämns 
i 20 § 2 mom., kan miljövårdsnämnden bestäm
ma att områdets innehavare skall snygga upp 
det nedskräpade området under förutsättning 
att uppsnyggningsskyldigheten inte kan anses 
oskälig. Om det är fråga om ett område i 
kommunens besittning, kan den regionala mil
jöcentralen bestämma att kommunen skall 
snygga upp det nedskräpade området. 

Om någon annan sådan innehavare av ett 
nedskräpat område som avses i 2 mom. än 
kommunen försummar sin uppsnyggningsskyl
dighet eller om uppsnyggningsskyldigheten 
skall anses oskälig, kan den regionala miljöcent
ralen bestämma att kommunen skall snygga 
upp området. 

24 § 

Förordnande om rengöring av 
ett förorenat område 

Den regionala miljöcentralen kan enligt 23 § 
bestämma att den som har förorsakat förore
ningen eller innehavaren av det förorenade 
området eller kommunen skall utreda behovet 
av att rengöra området och rengöra det samt 
meddela de föreskrifter och anvisningar som 
behövs för detta. 

35 § 

Statens deltagande i avfallshanteringsarbete 

Om avfall i miljön eller ett annat kasserat 
föremål eller ämne medför fara, skada eller 
någon annan påföljd som nämns i 19 § eller 
22 § l mom. och det arbete eller den åtgärd 
som behövs för att förebygga eller avlägsna 
denna har orsakat eller kan åsamka kommunen 
sådana kostnader för avfallshantering som 
måste anses vara oskäliga, kan den regionala 
miljöcentralen, efter att ha avtalat därom med 
kommunen, enligt statsbudgeten utföra eller 
låta utföra ett arbete eller vidta eller låta vidta 
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åtgärd i form av avfallshanteringsarbete eller 
annars delta i de kostnader som avses ovan. 

Föreslagen lydelse 

en åtgärd i form av avfallshanteringsarbete 
eller annars delta i de kostnader som avses 
ovan. 

36 § 

Centralförvaltning 

Vatten- och miljöstyrelsen övervakar iaktta
gandet av de stadganden och bestämmelser om 
import, export och transitering av avfall genom 
finskt territorium (internationell avfallstrans
port) som utfärdas i denna lag och med stöd av 
den. 

37 § 

Regionala förvaltnings myndigheter 

Länsstyrelsen styr och utvecklar skötseln i 
länet av de uppgifter som avses i denna lag och 
i de stadganden och bestämmelser som utfärdas 
med stöd av den samt övervakar att dessa 
stadganden och bestämmelser iakttas. 

Om länsstyrelsens samt vatten- och miljödist
riktets uppgifter vid tillsynen i fråga om miljö
tillstånd stadgas i lagen om miljötillståndsj(JJfa
rande. 

40 § 

Riksomfattande avfallsplan och länets 
avfallsplan 

För skötseln och utvecklandet av de uppgif
ter som stadgas och bestäms i denna lag och 
med stöd av den skall miljöministeriet och 
länsstyrelsen göra upp en plan för avfall och 
avfallshantering (riksomfattande avfallsplan 
och länets avfallsplan). 

41 § 

Kommunens uppgifter vid uppgörandet 
av avfallsplaner 

Kommunen skall lämna länsstyrelsen och 
länsstyrelsen i sin tur miljöministeriet de upp
gifter om avfall som uppkommer i kommunen, 
om anorduandet av och tillsynen över avfalls
hanteringen samt om utvecklingsmål gällande 
dessa som behövs för uppgörandet av avfalls
planen. 

Finlands miljöcentral övervakar iakttagandet 
av de stadganden och bestämmelser om import, 
export och transitering av avfall genom finskt 
territorium (internationell avfallstransport) som 
utfärdas i denna lag och med stöd av den. 

37 § 

Regionala myndigheter 

De regionala miljöcentralerna leder och ut
vecklar skötseln av de uppgifter som avses i 
denna lag och de stadganden och bestämmelser 
som utfärdas med stöd av den samt övervakar 
iakttagandet av stadgandena och bestämmel
serna. 

40 § 

Riksomfattande avfallsplan och regional 
avfallsplan 

För skötseln och utvecklandet av de uppgif
ter som stadgas och bestäms i denna lag och 
med stöd av den skall miljöministeriet och den 
regionala miljöcentralen göra upp planer för 
avfall och avfallshantering (den riksomfattande 
avfallsplanen och regional avfallsplan). 

41 § 

Kommunens uppgifter vid uppgörandet 
av avfallsplaner 

Kommunen skall lämna den regionala miljö
centralen och denna i sin tur miljöministeriet de 
uppgifter om avfall som uppkommer i kom
munen, om anordnandet av och tillsynen över 
avfallshanteringen samt om utvecklingsmål gäl
lande dessa som behövs för uppgörandet av 
avfallsplanen. 
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45 § 

Godkännande av internationella 
avfallstransporter 

Avfall som anges i beslut av miljöministeriet 
(internationellt övervakat avfall) får inte im
porteras, exporteras eller transiteras genom 
finskt territorium, om inte anmälan om detta 
har gjorts till vatten- och miljöstyrelsen så som 
närmare stadgas genom förordning. 

Vatten- och miljöstyrelsen skall med anled
ning av anmälan fatta ett beslut där den kan 
ställa upp villkor för en internationell avfalls
transport för att säkerställa att den internatio
nella avfallstransporten har ordnats så som 
denna lag och de stadganden och bestämmelser 
som utfärdas med stöd av den förutsätter och 
att transporten sker enligt Baselkonventionen 
om kontroll av gränsöverskridande transporter 
och omhändertagande av riskavfall (FördrS 
45/92) eller enligt arrangemang som konventio
nen tillåter. 

Vatten- och miljöstyrelsen skall förbjuda en 
internationell avfallstransport, om den inte 
uppfyller kraven i 2 mom. eller om den strider 
mot den riksomfattande avfallsplanen. 

Vatten- och miljöstyrelsen kan meddela an
visningar om tillämpningen av stadgandena 
och bestämmelserna om internationella avfalls
transporter. 

49 § 

Anmälan om verksamhet till mialisregistret 

Tilllänsstyrelsen skall för införande i avfalls
registret enligt 70 § göras anmälan om 

Om det inträffar en väsentlig ändring i den 
verksamhet som nämns i anmälan eller om 
verksamheten upphör, skall länsstyrelsen ome
delbart underrättas om detta. 

50§ 

Länsstyrelsens bestämmelser på grund 
av anmälan 

Länsstyrelsen kan vid behov för anordnan
det av avfallshanteringen utfärda bestämmelser 
om vilka åtgärder anmälaren skall vidta eller 
vad som i övrigt skall iakttas, om det på 
grundval av anmälarens verksamhet eller an-

9 341101V 

Föreslagen lydelse 

45 § 

Godkännande av internationella 
avfallstransporter 

Avfall som anges i beslut av miljöministeriet 
(internationellt övervakat avfall) får inte im
porteras, exporteras eller transiteras genom 
finskt territorium, om inte anmälan om detta 
har gjorts till Finlands miljöcentral så som 
närmare stadgas genom förordning. 

Finlands miljöcentral skall med anledning av 
anmälan fatta ett beslut där den kan ställa upp 
villkor för en internationell avfallstransport för 
att säkerställa att den internationella avfalls
transporten har ordnats så som denna lag och 
de stadganden och bestämmelser som utfärdas 
med stöd av den förutsätter och att transporten 
sker enligt Baselkonventionen om kontroll av 
gränsöverskridande transporter och omhänder
tagande av riskavfall (FördrS 45/92) eller enligt 
arrangemang som konventionen tillåter. 

Finlands miljöcentral skall förbjuda en inter
nationell avfallstransport, om den inte uppfyl
ler kraven i 2 mom. eller om den strider mot 
den riksomfattande avfallsplanen. 

Finlands miljöcentral kan meddela anvisning
ar om tillämpningen av stadgandena och be
stämmelserna om internationella avfallstrans
porter. 

49 § 

Anmälan om verksamhet till mialisregistret 

Anmälan enligt 70 § skall göras till den 
regionala miljöcentralen för införande i avfalls
registret om 

Om det sker en väsentlig ändring i den 
verksamhet som nämns i anmälan eller om 
verksamheten upphör, skall den regionala mil
jöcentralen omedelbart underrättas om detta. 

50§ 

De regionala miljöcentralemas 
bestämmelser på grund av anmälan 

De regionala miljöcentralerna kan vid behov 
för anordnandet av avfallshanteringen utfärda 
bestämmelser om vilka åtgärder anmälaren 
skall vidta eller vad som i övrigt skall iakttas, 
om det på grundval av anmälarens verksamhet 



66 1994 rd - RP 241 

Gällande lydelse 

nars finns grundad anledning att misstänka att 
verksamheten inte uppfyller vad som stadgas 
eller bestäms i denna lag eller med stöd av den. 

58§ 

Vite samt hot om tvångsutförande och 
avbrytande 

Länsstyrelsen eller miljövårdsnämnden kan 
förstärka ett förbud eller en föreskrift som 
meddelas på grundval av denna lag eller ett 
stadgande eller en bestämmelse som utfärdas 
med stöd av den med vite eller hot om att den 
försummade åtgärden vidtas på den försumli
ges bekostnad eller att verksamheten avbryts 
eller förbjuds. 

59§ 

Anhängiggörande 

Den som har lidit skada har rätt att göra ett 
ärende som gäller förbud, föreskrifter, vite eller 
hot om tvångsutförande eller avbrytande enligt 
21 och 24 § samt 57§ l mom. anhängigt i 
miljövårdsnämnden eller vid länsstyrelsen, om 
avsikten med anhängiggörandet är att förhind
ra miljöförstöring, nedskräpning eller förore
ning av marken eller att ett förstört, nedskräpat 
eller förorenat område snyggas upp eller 
rengörs. 

65 § 

Försäljning av lös egendom 
som är föremål för hot 

om tvångsutförande 

Om det har bestämts att ett hot om tvångs
utförande som gäller lös egendom skall verk
ställas och om egendomen har penningvärde, 
har miljövårdsnämnden och länsstyrelsen rätt 
att bortföra sådan egendom för återvinning 
eller sälja den för att täcka de konstnader som 
tvångsutförandet förorsakar. Eventuellt över
skott skall återbördas till ägaren. 

Föreslagen lydelse 

eller annars finns grundad anledning att miss
tänka att verksamheten inte uppfyller vad som 
stadgas eller bestäms i denna lag eller med stöd 
av den. 

58§ 

Vite samt hot om tvångsutförande och 
avbrytande 

Den regionala miljöcentralen eller miljövårds
nämnden kan förstärka ett förbud eller en 
föreskrift som meddelas på grundval av denna 
lag eller ett stadgande eller en bestämmelse som 
utfärdats med stöd av den med vite eller hot 
om att den försummade åtgärden vidtas på den 
försumliges bekostnad eller att verksamheten 
avbryts eller förbjuds. 

59§ 

Anhängiggörande 

Den som har lidit skada har rätt att göra ett 
ärende som gäller förbud, föreskrifter, vite eller 
hot om tvångsutförande eller avbrytande enligt 
21 och 24 §§ samt 57 § l mom. anhängigt i 
miljövårdsnämnden eller vid den regionala mil
jöcentralen, om avsikten med anhängiggörandet 
är att miljöförstöring, nedskräpning eller för
orening av marken förhindras eller att ett 
förstört, nedskräpat eller förorenat område 
snyggas upp eller rengörs. 

65 § 

Försäljning av lös egendom 
som är föremål för hot 

om tvångsutförande 

Om det har bestämts att ett hot om tvångs
utförande som gäller lös egendom skall verk
ställas och om egendomen har penningvärde, 
har miljövårdsnämnden och den regionala mil
jöcentralen rätt att bortföra sådan egendom för 
återvinning eller sälja den för att täcka de 
kostnader som tvångsutförandet förorsakar. 
Eventuellt överskott skall återbördas till ägar
en. 
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66 § 

A"ndringssökande 

Över beslut som länsstyrelsen eller miljö
vårdsnämnden meddelat med stöd av 58 § l 
mom. och som gäller föreläggande av vite eller 
hot om tvångsutförande, avbrytande eller för
bud får inte anföras särskilda besvär. 

74 § 

Närmare stadganden 

Genom förordning kan stadgas om 

4) vatten- och miljöförvaltningens uppgifter 
för verkställigheten av denna lag och de stad
ganden och bestämmelser som utfärdas med 
stöd av den, 

75 § 

Miljöministeriets befogenheter 

Miljöministeriet kan 

2) utfärda bestämmelser om innehållet i och 
uppgörandet av länens avfallsplaner enligt 7 
kap. och om de uppgifter som skall lämnas för 
planerna samt om de åtgärder som behövs för 
förhindrandet av avfallstransporter som strider 
mot avfallsplanerna, 

Över beslut som den regionala miljöcentralen 
eller miljövårdsnämnden meddelat med stöd av 
58 § l mom. och som gäller föreläggande av 
vite eller hot om tvångsutförande, avbrytande 
eller förbud får inte anföras särskilda besvär. 

74 § 

Närmare stadganden 

Genom förordning kan stadgas om 

4) miljöförvaltningens uppgifter för verk
ställigheten av denna lag och de stadganden 
och bestämmelser som utfärdas med stöd av 
den, 

75 § 

Miljöministeriets befogenheter 

Miljöministeriet kan 

2) utfärda bestämmelser om innehållet i och 
uppgörandet av de regionala avfallsplanerna 
enligt 7 kap. och om de uppgifter som skall 
lämnas för planerna samt om de åtgärder som 
behövs för förhindrande! av avfallstransporter 
som strider mot avfallsplanerna, 

77§ 

Tillämpning av tidigare stadganden 

På nedskräpning samt förorening av marken 
som har skett innan denna lag har trätt i kraft 
samt på sådana avstjälpningsplatser och andra 
behandlingsplatser för avfall vilkas verksamhet 
har upphört innan denna lag trätt i kraft 
tillämpas de stadganden som gäller vid ikraft
trädandet, dock så att länsstyrelsen bestämmer 
om rengöring av ett förorenat område. Om de 
bestämmelser som utfärdas för fullgörandet av 
skyldigheter som grundar sig på de ovan 
avsedda stadgandena gäller dessutom i till
lämpliga delar 57, 58 och 66 §§ i denna lag. Om 

På nedskräpning och förorening av marken 
som har skett innan denna lag har trätt i kraft 
samt på sådana avstjälpningsplatser och andra 
behandlingsplatser för avfall vilkas verksamhet 
har upphört innan denna lag trätt i kraft 
tillämpas de stadganden som gäller vid ikraft
trädandet. Den regionala miljöcentralen bestäm
mer dock om rengöring av ett förorenat om
råde. Om de bestämmelser som utfärdas för 
fullgörandet av skyldigheter som grundar sig 
på de ovan avsedda stadgandena gäller dess
utom i tillämpliga delar 57, 58 och 66 §§ i 
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den lag som skall tillämpas på brott stadgas i 
3 § förordningen om införande av strafflagen. 

Föreslagen lydelse 

denna lag. Om den lag som skall tillämpas på 
brott stadgas i 3 § förordningen om införande 
av strafflagen. 

78 § 

Övergångsstadganden 

En avfallshanteringsplan eller ett behand
lingstillstånd för problemavfall kan på ansökan 
eller på myndighetens initiativ ändras med 
iakttagande i tillämpliga delar av 46 och 47 §§ 
i denna lag. Ett ärende som gäller en avfalls
hanteringsplan hör till länsstyrelsen om den har 
godkänt planen och i annat fall till den 
kommunala miljötillståndsmyndigheten. Ett 
ärende som gäller behandlingstillstånd för pro
blemavfall hör till länsstyrelsen. 

8. 

En avfallshanteringsplan eller ett behand
lingstillstånd för problemavfall kan på ansökan 
eller på myndighetens initiativ ändras med 
iakttagande i tillämpliga delar av 46 och 47 §§ 
i denna lag. Ett ärende som gäller en avfalls
hanteringsplan hör till den regionala miljöcent
ralen, om länsstyrelsen har godkänt planen, och 
i annat fall till den kommunala miljötillstånds
myndigheten. Ett ärende som gäller behand
lingstillstånd för problemavfall hör till den 
regionala miljöcentralen. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 

Lag 
om ändring av 16 a och 25 §§ lagen om naturskydd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 16 a§ I mom. och 25 § lagen den 23 februari 1923 om naturskydd (71/23), av dessa 16 a§ 
mom. sådant det lyder i lag av den 12 april 1991 (672/91) som följer: 

Gällande lydelse 

16 a§ 
För införsel och utförsel av djur och växter, 

som hör till de arter som nämns i bilagorna 
I-lli till konventionen om internationell handel 
med hotade arter av den vilda floran och 
faunan (FördsS 45/76), samt lätt igenkännliga 
delar och produkter av sådana djur och växter 
beviljas tillstånd och intyg av jord- och skogs-

Föreslagen lydelse 

16 a§ 
För införsel och utförsel av djur och växter 

som hör till de arter som nämns i bilagorna 
I-III till konventionen om internationell handel 
med hotade arter av den vilda floran och 
faunan (FördrS 45/76) samt lätt igenkännliga 
delar och produkter av sådana djur och växter 
beviljas tillstånd och intyg av Finlands miljö-
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Gällande lydelse 

bruksministeriet på de i konventionen nämnda 
grunderna. En förutsättning för införsel är att 
en myndighet i exportlandet har utfärdat ett 
tillstånd eller intyg som avses i konventionen. 

25 § 
Vad i Il § 17 kap. rättegångsbalken och i 

förordningen om jakt stadgas om vakters och 
andra personers rätt att vittna i vissa fall, äge 
tillämpning även där fråga är om överträdelse 
av denna lag eller av bestämmelse, som med 
stöd av densamma utfärdats. 

16. 

Föreslagen lydelse 

central på de grunder som nämns i konventio
nen. En förutsättning för införsel är att en 
myndighet i exportlandet har utfärdat ett till
stånd eller intyg som avses i konventionen. 

25 § 
Vad som i denna lag eller med stöd därav 

stadgas eller bestäms om länsstyrelsen och länet 
gäller den regionala miljöcentralen och dess 
verksamhetsområde. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 

Lag 
om ändring av 16 § lagen om underhåll och renhållning av gator och \issa allmänna områden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 16 § 4 mom. lagen den 31 augusti 1978 om underhåll och renhållning av gator och vissa 

allmänna områden (669/78) som följer: 

Gällande lydelse 

16 § 

Uppfyller kommun icke på den i annat 
hänseende än i dess egenskap av tomtägare 
ankommande skyldighet att ombesörja under
håll och renhällning av gara och annat allmänt 
område, kan länsstyrelsen vid vite förplikta 
kommunen härtil. 

Föreslagen lydelse 

16 § 

Uppfyller kommun inte på den i annat 
hänseende än i dess egenskap av tomtägare 
ankommande skyldighet att skota underhåll 
och renhållning av gata och annat allmänt 
område, kan den regionala miljöcentralen vid 
vite förplikta kommunen till det. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 
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17. 
Lag 

om ändring av 17 § lagen om allmänna vatten- och avloppsverk 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 17 § l room. lagen den 23 december 1977 om allmänna vatten- och avloppsverk (982/77) 

som följer: 

Gällande lydelse 

17 § 
Underlåter allmänt vatten- och avloppsverk 

att iakttaga de stadganden och bestämmelser 
som gäller dess verksamhet, kan länsstyrelsen 
vid vite eller vid äventyr att underlåtet arbete 
utföres på det allmänna vatten- och avlopps
verkets bekostnad bestämma, att det som 
orättmätigt har gjorts eller underlåtits skall 
rättas till. 

18. 

Föreslagen lydelse 

17 § 
Underlåter ett allmänt vatten- och avlopps

verk att iaktta de stadganden och bestämmelser 
som gäller dess verksamhet, kan den regionala 
miljöcentralen vid vite eller vid äventyr att 
underlåtet arbete utförs på det allmänna vatt
en- och avloppsverkets bekostnad bestämma 
att det som orättmätigt har gjorts eller under
låtits skall rättas till. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 

Lag 
om ändring av 3 och 4 §§ lagen om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar 

miljövård 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 3 § och 4 § l room. lagen den 13 juli 1973 om statsgarantier och exportgarantier för 

investeringar som främjar miljövård (609/73), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 5 april 1991 
( 636/91 ), som följer: 

Gällande lydelse 

3§ 
Innan statsgaranti beviljas för inhemska mil

jövårdsinvesteringar skall Statsgaranticen tralen 
inhämta vatten- och miljöstyreisens utlåtande 
om hur ändamålsenlig och effektiv investering-

Föreslagen lydelse 

3§ 
Innan statsgaranti beviljas för inhemska mil

jövårdsinvesteringar skall statsgaranticentralen 
inhämta den regionala miljöcentralens utlåtande 
om hur ändamålsenlig och effektiv investering-
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Gällande lydelse 

en är i fråga om främjande av vattenvården, 
eller länsstyrelsens utlåtande i fråga om främ
jande av luftvården och utnyttjande av avfall. I 
fråga om de utländska miljövårdsinvesteringar 
som i betydande grad förbättrar situationen för 
miljön i Finland skall utlåtande om hur ända
målsenlig och effektiv investeringen är inhäm
tas hos miljöministeriet och handels- och in
dustriministeriet samt utlåtande om hur ända
målsenlig investeringen är hos utrikesministeri
et. 

4§ 
Vatten och miljöstyrelsen skall övervaka 

vattenvårdsinvesteringarna och länsstyrelsen de 
övriga inhemska miljövårdsinvesteringarna. 
Miljöministeriet skall övervaka de utländska 
miljövårdsinvesteringarna. 

19 o 

Föreslagen lydelse 

en är i fråga om främjande av miljövården och 
avfallsåtervinningen. I fråga om de utländska 
miljövårdsinvesteringar som i betydande grad 
förbättrar situationen för miljön i Finland skall 
utlåtande om hur ändamålsenlig och effektiv 
investeringen är inhämtas hos miljöministeriet 
och handels- och industriministeriet samt utlå
tande om hur ändamålsenlig investeringen är 
hos utrikesministeriet. 

4§ 
Den regionala miljöcentralen skall övervaka 

de inhemska miljövårdsinvesteringarna. Miljömi
nisteriet skall övervaka de utländska miljövårds
investeringarna. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 

Lag 
om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Sovjetunionen 

om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen samt om tillämpning av överenskommelsen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 § l mom. samt 3 och 4 §§ lagen den 27 november 1991 om godkännande av vissa 

bestämmelser i överenskommelsen med Sovjetunionen om en avtappningsstadga för Saimen och 
Vuoksen samt om tillämpning av överenskommelsen (1331191 ), 

av dessa lagrum 2 § l mom. och 3 § sådana de lyder i lag av den 25 mars 1994 (220/94), som 
följer: 

Gällande lydelse 

2§ 
Vatten- och miljöstyrelsen skall ersätta ska

da, men och annan förlust av förmån som 
eventuellt förorsakas på finskt territorium till 
följd av verkställigheten av överenskommelsen, 
varvid 12 kap. 19 § 2 mom. vattenlagen iakttas. 

3§ 
Vid avtappning skall vatten- och miljöstyrel

sen, så som jord- och skogsbruksministeriet 
godkänt, följa effekterna av avtappningen på 

Föreslagen lydelse 

2§ 
Jord- och skogsbruksministeriet skall ersätta 

skada, men och annan förlust av förmån som 
eventuellt förorsakas på finskt territorium till 
följd av verkställigheten av överenskommelsen, 
varvid 12 kap. 19 § 2 mom. vattenlagen iakttas. 

3§ 
Vid avtappning skall den regionala miljöcent

ral som jord- och skogsbruksministeriet har 
bestämt följa effekterna av avtappningen på 
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Gällande lydelse 

Saimenvikarens livsbetingelser samt på fiskbe
ståndet och fisket. Meningsskiljaktigheter om 
kontrollen kan hänskjutas till behandling i 
vattendomstolen, med iakttagande av vad vat
tenlagen stadgar om ansökningsmåL 

4§ 
Då överenskommelsen och avtappningsstadgan 

har trätt i kraft skall de offentligen tillkännages 
av vatten- och miljöstyrelsen med iakttagande i 
tillämpliga delar av 16 kap. 25 § vattenlagen. 

Den som sköter avtappningen skall föra bok 
över datum för inledande och avslutande av 
avtappningar som avviker från det normala. 
Vatten- och miljöstyrelsen skall tillkännage 
dessa datum enligt l mom. 

Föreslagen lydelse 

Saimenvikarens livsbetingelser samt på fiskbe
ståndet och fisket på det sätt som ministeriet 
har godkänt. Meningsskiljaktigheter beträffan
de kontrollen kan hänskjutas till behandling i 
vattendomstolen under iakttagande av vad 
vattenlagen stadgar om ansökningsmåL 

4§ 

De som sköter avtappningen skall föra bok 
över datum för inledande och avslutande av 
avtappningar som avviker från det normala. 
Den regionala miljöcentral som avses i 3 § skall 
tillkännage dessa datum, varvid stadgandena i 
16 kap. 25 § vattenlagen skall iakttas i tillämp
liga delar. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 
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20. 
Lag 

om ändring av vattenlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61) l kap. 30 § l mom., 5 kap. 30 § 3 mom., 91 § 

l och 2 mom. och 93 § l mom., 8 kap. lO b§ l och 2 mom., lO kap. 24 d§ och 27 § 2 och 4 mom., 
12 kap 16 §, 17 § 2 mom. och 19 §l mom., 16 kap. l! a§ 2 mom., 24§ 3 mom. och 25 § 4 mom., 
17 kap. l!§, 18 kap. l§ l och 3 mom., 19 kap. l§ l mom., 4§, 5 a§ 3 mom., 9§ 2 mom. och 
10 §, 20 kap. 8 § 2 mom. samt 21 kap. l§ l mom., 8 a§ 2 mom., Il§ l mom. l punkten och 
12 §, 

av dessa Jagrum l kap. 30 § l mom., lO kap. 27 § 2 och 4 mom., 19 kap. 5 a§ 3 mom., 20 kap. 
8 § 2 mom. och 21 kap. 8 a§ 2 mom. sådana de lyder i lag av den 27 juli 1992 (646/92), 5 kap. 
30 § 3 mom. sådant det lyder i Jag av den 29 juli 1976 (649/76), 5 kap. 91 § l och 2 mom. och 
93 § l mom. i Jag av den 18 december 1992 (1434/92), 8 kap. lO b§ l och 2 mom., 16 kap. 11 
a§ 2 m om. och 24 § 3 m om. samt 18 kap. l § l m om. i lag av den 28 juni 1994 (553194), l O kap. 
24 d§ i Jag av den 8 januari 1993 (87/93), 12 kap. 16 §ändrad genom nämnda lag av den 28 juni 
1994 och lag av den 30 april 1987 ( 467/87), 12 kap. 17 § 2 mo m. och 17 kap. Il § i sistnämnda 
lag, 12 kap. 19 § l mom. i lag av den 6 augusti 1982 (605/82) samt 19 kap. 4 §, 9 § 2 mom. och 
lO§ i lag av den 5 april 1991 (629/91), 16 kap. 25 § 4 mom. i lag av den 26 november 1993 
(1015/93), 18 kap. l§ 3 mom. och 21 kap. l§ l mom. i lag av den 2 april 1990 (308/90), 19 kap. 
l§ l mom. i lag av den 26 juni 1970 (427/70) samt 21 kap. 11 § l mom. l punkten och 12 §i lag 
av den 30 april 1987 (468/87), samt 

fogas till 12 kap. en ny 20 § och till 16 kap. en ny 28 a § som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

l kap. 

Allmänna stadganden 

30 § 
Var och en som lider men av uppslamning, 

grund eller annan därmed jämförlig olägenhet 
vid nyttjande av vattendrag har rätt att utan 
tillstånd även på vattenområde som tillhör 
någon annan vidta åtgärder som behövs för att 
undanröja olägenheten och som är avsedda att 
förbättra vattendragets tillstånd och möjlighe
terna att använda det, förutsatt att åtgärden 
inte orsakar en sådan ändring eller påföljd som 
nämns i 12-15 eller 19 § i detta kapitel och 
arbetets utförande inte medför avsevärt men 
för vattenområdets ägare. Om åtgärden inte är 
av ringa betydelse skall vattenområdets ägare 
eller, om vattenområdet tillhör en sammfällig
hets icke konstituerade delägarlag, fiskelaget 
samt, enligt vad som stadgas genom förord
ning, vatten- och miljödistriktet eller miljö
vårdsnämnden på förhand underrättas om att 
arbetet inleds och på vilket sätt det utförs. 

10 341101V 

30 § 
Var och en som lider men av uppslamning, 

grund eller annan därmed jämförlig olägenhet 
vid nyttjande av vattendrag har rätt att utan 
tillstånd även på vattenområde som tillhör 
någon annan vidta åtgärder som behövs för att 
undanröja olägenheten och som är avsedda att 
förbättra vattendragets tillstånd och möjlighe
terna att använda det, förutsatt att åtgärden 
inte orsakar en sådan ändring eller påföljd som 
nämns i 12-15 eller 19 § i detta kapitel och 
arbetets utförande inte medför avsevärt men 
för vattenområdets ägare. Om åtgärden inte är 
av ringa betydelse skall vattenområdets ägare 
eller, om vattenområdet tillhör en samfällighets 
icke konstituerade delägarlag, fiskelaget samt, 
enligt vad som stadgas genom förordning, den 
regionala miljöcentralen eller miljövårdsnämn
den på förhand underrättas om att arbetet 
inleds och på vilket sätt det utförts. 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

5 kap. 

Virkesflottning 

30 § 

Dä flottning i vattendrag eller del därav 
upphör, skall syssloman som avses nedan i 62 § 
av detta kapitel eller, om sådan ej tillsatts, 
vattenstyrelsen vidtaga åtgärder för avlägsnan
de eller ändring av anordningar och anlägg
ningar, som kunna vara farliga eller menliga 
vid vattendragets nyttjande. Föranledes icke av 
åtgärder i l kap. 12-15 §§ eller i 19 § avsedd 
förändring eller påföljd, kan åtgärden vidtagas 
redan innan flottningsstadgan ändrats eller 
upphävts. 

91 § 
Den flottande skall i varje kommun inom 

vars område flottning bedrivs utse ett flottnings
ombud, som under tiden för flottningen skall 
vara lätt anträffbart för alJmänheten. Uppgift 
om flottningsombudets namn och adress samt 
om förändringar av dem skalJ tillställas miljö
vårdsnämnden och det vatten- och miljödistrikt 
som saken gäiier samt dessutom den lokala 
polisen. 

Har stadgandet i l mom. inte iakttagits, skall 
den lokala polisen på yrkande av den som 
saken angår förordna en lämplig person tilJ 
flottningsombud och underrätta den flottande, 
miljövårdsnämnden och vatten- och miljödist
riktet om detta. Den som förordnats tiii flott
ningsombud har rätt att av den flottande 
erhålla ett skäligt arvode för uppdraget. Upp
kommer meningsskiljaktighet om arvodet, kan 
saken genom talan hänskjutas till vatten
domstolen. 

93 § 
Innan virke välts ut i ett vattendrag, skall det 

förses med ägarens flottningsmärke som lätt 
skall kunna upptäckas, och uppgift om märket 
skaii ha tillställts de vatten- och miljödistrikt 
och de miljövårdsnämnder samt de lokala 
polismyndigheter, inom vilkas verksamhetsom
råde flottningen bedrivs. Flottas virke i knip
pen, skall varje knippe förses med motsvarande 
flottningsmärke innan knippet förs ut i vat
tendraget. 

Då flottning i vattendrag eller del därav 
upphör, skall syssloman som avses i 62 § i detta 
kapitel eller, om sådan inte tiiisatts, den regio
nala miljöcentralen vidta åtgärder för att avlägs
na eller ändra anordningar och anläggningar, 
som kan vara farliga eller menliga vid vattend
ragets nyttjande. Föranleds inte av åtgärden i l 
kap. 12-15 eller 19 § avsedd förändring eller 
påföljd, kan åtgärden vidtagas redan innan 
flottningsstadgan ändrats eller upphävts. 

91 § 
Den flottande skall i varje kommun inom 

vars område flottning bedrivs utse ett flottnings
ombud, som under tiden för flottningen skalJ 
vara lätt anträffbart för allmänheten. Uppgift 
om flottningsombudets namn och adress samt 
om förändringar av dem skaii tillställas miljö
vårdsnämnden och den regionala miljöcentral 
som saken gäiier samt dessutom den lokala 
polisen. 

Har stadgandet i l mom. inte iakttagits, skall 
den lokala polisen på yrkande av den som 
saken angår förordna en lämplig person tiii 
flottningsombud och underrätta den flottande, 
miljövårdsnämnden och den regionala milj'ö
centralen om detta. Den som förordnats till 
flottningsombud har rätt att av den flottande 
erhålla ett skäligt arvode för uppdraget. Upp
kommer meningsskiljaktighet om arvodet, kan 
saken genom talan hänskjutas tiii vatten
domstolen. 

93 § 
Innan virke välts ut i ett vattendrag, skall det 

förses med ägarens flottningsmärke som lätt 
skall kunna upptäckas, och uppgift om märket 
skaii ha tiiistälJts de regionala milj'öcentraler 
och de miljövårdsnämnder samt de lokala 
polismyndigheter, inom vilkas verksamhetsom
råde flottningen bedrivs. Flottas virke i knip
pen, skaii varje knippe förses med motsvarande 
flottningsmärke innan knippet förs ut i vat
tendraget. 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

8 kap. 

Vattenreglering 

lO b§ 
Om en reglering, som grundar sig på ett 

tillstånd som har meddelats enligt denna lag 
eller tidigare gällande stadganden, har betydan
de menliga verkningar på vattenmiljön eller 
dess användning och l O a § inte skall tillämpas 
på beslutet, skall vatten- och miljödistriktet i 
tillräckligt samarbete med tillståndshavaren, 
dem som drar nytta av regleringen, kommun
erna inom verkningsområdet och andra myn
digheter som saken gäller klarlägga möjlighe
terna att minska de menliga verkningarna av 
regleringen. Vatten- och miljödistriktet skall 
vid behov också höra andra parter. 

När en utredning har gjorts enligt l mom., 
får vatten- och miljödistriktet, fiskerihushåll
ningsmyndigheten eller kommunen, om 
verkningarna enligt l mom. inte annars i 
tillräcklig mån kan minskas, hos vattendomsto
len ansöka om att tillståndsvillkoren skall ses 
över eller att nya bestämmelser skall utfärdas. 

10 b§ 
Om en reglering, som grundar sig på ett 

tillstånd som har meddelats enligt denna lag 
eller tidigare gällande stadganden, har betydan
de menliga verkningar på vattenmiljön eller 
dess användning och l O a § inte skall tillämpas 
på beslutet, skall den regionala miljöcentralen i 
tillräckligt samarbete med tillståndshavaren, 
dem som drar nytta av regleringen, kommun
erna inom verkningsområdet och andra myn
digheter som saken gäller klarlägga möjlighe
terna att minska de menliga verkningarna av 
regleringen. Den regionala miljöcentralen skall 
vid behov också höra andra parter. 

När en utredning har gjorts enligt l mom., 
får den regionala miljöcentralen, fiskerihushåll
ningsmyndigheten eller kommunen, om 
verkningarna enligt l mom. inte annars i 
tillräcklig mån kan minskas, hos vattendomsto
len ansöka om att tillståndsvillkoren skall ses 
över eller att nya bestämmelser skall utfärdas. 

10 kap. 

Avloppsvatten och andra ämnen, som 
förorena vattendrag 

24 d§ 
Utan hinder av 24, 24 a eller 24 b§, skall när 

förutsättningarna bedöms och villkor ställs för 
tillstånd enligt 24 § beaktas den plan eller det 
program som nämns i 2 § l mom. 8 a punkten 
lagen om vatten- och miljöförvaltningen, om 
detta förutsätts i ett EG-direktiv i bilaga XX 
till EES-avtalet. 

24 d§ 
Utan hinder av 24, 24 a eller 24 b§, skall när 

förutsättningarna bedöms och villkor ställs för 
tillstånd enligt 24 § beaktas de fastställda planer 
eller program för vattenförsöljning och vatten
vård som nämns i 12 kap. 20 §, om detta 
förutsätts i ett EG-direktiv till vilket hänvisas i 
bilaga XX till EES-avtalet. 

27 § 

Vattenskyddsavgiften skall betalas till vatten
och miljöförvaltningen och den skall användas 
för utgifter som åsamkas staten av vattnens 
skyddande, särskilt av forskningsarbete som 
utförs för ändamålet. 

Vattenskyddsavgiften kan fastställas på yrk
ande av en myndighet inom vatten- och miljö
förvaltningen. Yrkandet skall, om det inte 
framställts då tillstånd söks, handläggas som 

Vattenskyddsavgiften skall betalas till den 
regionala miljöcentralen och den skall användas 
för utgifter som åsamkas staten skyddande av 
vattnen, särskilt av forskningsarbete som utförs 
för ändamålet. 

Vattenskyddsavgiften kan fastställas på yrk
ande av en regional miljöcentral. Yrkandet kan, 
om det inte framställts då tillstånd söks, 
handläggas som ett ansökningsmåL Om för-
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Gällande lydelse 

ett ansökningsmåL Om förhållandena väsent
ligt förändras, kan på ansökan av vatten- och 
miljöförvaltningen eller den betalningsskyldige 
avgiftens belopp ändras eller avgiften helt 
avlyftas. 

Föreslagen lydelse 

hållandena väsentligt förändras, kan på ansö
kan av den regionala miljöcentralen eller den 
betalningsskyldige avgiftens belopp ändras eller 
avgiften helt avlyftas. 

12 kap. 

Särskilda bestämmelser 
16 § 

Om åtgärd som avset vattenständsreglering 
eller vattenreglering eller tagande av marksub
stanser från ett vattendrags botten skall, i 
enlighet med vad som därom stadgas genom 
förordning, på förhand göras anmälan hos 
vattendistriktets vattenbyrå. Anmälan behöver 
dock inte göras, om vattendomstolens tillstånd 
söks för åtgärden. 

16 § 
Om åtgärd som avser vattenståndsreglering 

eller vattenreglering eller tagande av marksub
stanser från ett vattendrags botten skall, i 
enlighet med vad som därom stadgas genom 
förordning, på förhand göras anmälan hos den 
regionala miljöcentralen. Anmälan behöver 
dock inte göras, om vattendomstolens tillstånd 
söks för åtgärden. 

17 § 

Innan i l mom. nämnd sprängning sker, 
skall meddelande göras till behörig polismyn
dighet och vattendistriktets vattenbyrå. 

19 § 
Då exceptionella naturförhållanden eller an

nan övermäktig tilldragelse föranleder över
svämning eller annan sådan förändring i vat
tendrag eller dess vattenförhållanden som kan 
förorsaka allmän fara för människors liv eller 
hälsa eller stor skada för enskilt eller allmänt 
intresse, kan vattendomstolen, på ansökan av 
vattenstyrelsen samt utan hinder av stadgande
na i l kap. i denna lag och möjliga tillstånds
beslut, förordna om temporära åtgärder (åtgär
der för avvärjande av fara) som är nödvändiga 
för att avvärja fara eller begränsa skador. 
Vattenstyrelsen får göra ovan avsedd ansökan 
sedan den erhållit statssrådets samtycke. 

Innan i l mom. nämnd sprängning sker, 
skall meddelande göras till behörig polismyn
dighet och till den regionala miljöcentralen. 

19 § 
Då exceptionella naturförhållanden eller an

nan övermäktig tilldragelse föranleder över
svämning eller annan sådan förändring i vat
tendrag eller dess vattenförhållanden som kan 
förorsaka allmän fara för människors liv eller 
hälsa eller stor skada för enskilt eller allmänt 
intresse, kan vattendomstolen, på ansökan av 
den regionala miljöcentralen samt utan hinder 
av stadgandena i l kap. i denna lag och möjliga 
tillståndsbeslut, förordna om temporära åtgär
der (åtgärder för avvärjande av fara) som är 
nödvändiga för att avvärja fara eller begränsa 
skador. Den regionala miljöcentralen får göra 
ovan avsedd ansökan sedan den erhållit jord
och skogsbruksministeriets samtycke. 

20 § 
Miljöministeriet fastställer, efter att hos 

vederbörliga myndigheter och sanifund ha in
hämtat utlåtanden, de förslag som Finlands 
miljöcentral utarbetar till sådana planer och 
program för vattenförsöljning och vattenvård 
som förutsätts i avtalet om Europeiska ekono-
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miska samarbetsområdet. Finlands miljöcentral 
skall på det sätt som följer av avtalet sörja för 
utarbetandet av och rapporteringen om klassifi
ceringarna, statistik, dataregister och andra ut
redningar som gäller vattenförsörjning och vat
tenvård och som förutsätts i avtalet. 

Närmare bestämmelser om hörande i samband 
med en plan eller ett program som avses i l 
mom. samt om fastställande av planen eller 
programmet kan utfärdas genom beslut av stats
rådet. 

16 kap. 

Vattenmålens handläggning i vattendomstolen 

11 a§ 

Vattendomstolen skall underrätta vatten
och miljödistriktet om att ett utredningsförfa
rande verkställs i ärendet. Utredningsförfaran
det verkställs av en tjänsteman eller någon som 
är anställd i arbetsavtalsförhållande inom vat
ten- och miljöförvaltningen och som vatten
och miljödistriktet utser. Han skall ha sakkun
skap på det område som den delfråga som skall 
utredas gäller. Om den som är anställd i 
arbetsavtalsförhållande gäller vad som i denna 
lag stadgas eller med stöd av den bestäms om 
en tjänsteman som har förordnats till motsva
rande uppdrag. Vatten- och miljödistriktet 
skall underrätta vattendomstolen samt vatten
och miljöstyrelsen om förordnandet. 

Vattendomstolen skall underrätta den regio
nala miljöcentralen om att ett utredningsförfa
rande verkställs i ärendet. Utredningsförfaran
det verkställs av en tjänsteman eller någon som 
är anställd i arbetsavtalsförhållande inom mil
jöförvaltningen och som den regionala miljöcent
ralen utser. Han skall ha sakkunskap på det 
område som den delfråga som skall utredas 
gäller. Om den som är anställd i arbetsavtals
förhållande gäller vad som i denna lag stadgas 
eller med stöd av den bestäms om en tjänste
man som har förordnats till motsvarande upp
drag. Den regionala miljöcentralen skall under
rätta vattendomstolen om förordnandet. 

24 § 

I ett tillståndsbeslut enligt 2 mom. skall varje 
annan sökande än staten, en kommun eller 
samkommun åläggas att innan han vidtar 
åtgärder som avses i tillståndet, eller om han 
redan vidtagit sådana, inom en tid som vatten
domstolen bestämmer ställa bankgaranti eller 
någon annan godtagbar säkerhet för de förlus
ter av förmåner som verksamheten orsakar. 
Säkerheten ställs hos länsstyrelsen. Om vatten
domstolen inte av särskilda skäl bestämmer 
annat, skall vatten- och miljödistriktet överva
ka ersättningstagarnas intressen vid stäliandet 
av säkerheten samt vid behov handla i frågor 
där det gäller att förvandla säkerheten till 
pengar eller fördela medlen. säkerhetsbeloppet 
skall vid behov justeras tills ersättningsärendet 

I ett tillståndsbeslut enligt 2 mom. skall varje 
annan sökande än staten, en kommun eller 
samkommun åläggas att innan han vidtar 
åtgärder som avses i tillståndet, eller om han 
redan vidtagit sådana, inom en tid som vatten
domstolen bestämmer ställa bankgaranti eller 
någon annan godtagbar säkerhet för de förlus
ter av förmåner som verksamheten orsakar. 
Säkerheten ställs hos länsstyrelsen. Om vatten
domstolen inte av särskilda skäl bestämmer 
annat, skall den regionala miljöcentralen över
vaka ersättningstagarnas intressen vid ställan
det av säkerheten samt vid behov handla i 
frågor där det gäller att förvandla säkerheten 
till pengar eller fördela medlen. säkerhetsbe
loppet skall vid behov justeras tills ersättnings-
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har avgjorts eller efter hand som ersättningar 
har betalts eller deponerats med stöd av något 
annat stadgande. Vattendomstolen skall befria 
säkerheten när ersättningsskyldigheten har full
gjorts eller ersättningsbeslutet vunnit laga 
kraft, om verksamheten inte har inletts tidiga
re. Om det bestäms att ersättningarna skall 
betalas periodiskt, skall säkerheten dock befri
as när ersättningsbeslutet vinner laga kraft, 
förutsatt att alla dittills förfallna rater har 
betalts eller deponerats med stöd av något 
annat stadgande. I ett beslut av vattendomsto
len om befriande av säkerhet får ändring inte 
sökas genom besvär. 

Föreslagen lydelse 

ärendet har avgjorts eller efter hand som 
ersättningar har betalts eller deponerats med 
stöd av något annat stadgande. Vattendomsto
len skall befria säkerheten när ersättningsskyl
digheten har fullgjorts eller ersättningsbeslutet 
vunnit laga kraft, om verksamheten inte har 
inletts tidigare. Om det bestäms att ersätt
ningarna skall betalas periodiskt, skall säker
heten dock befrias när ersättningsbeslutet vin
ner laga kraft, förutsatt att alla dittills förfallna 
rater har betalts eller deponerats med stöd av 
något annat stadgande. I ett beslut av vatten
domstolen om befriande av säkerhet får änd
ring inte sökas genom besvär. 

25 § 

A v utslaget skall utfärdas ett exemplar för 
sökanden och de övriga parter som anhållit 
därom. En kopia av utslaget skall sändas till 
vatten- och miljöstyrelsen och vatten- och 
miljödistriktet samt till miljövårdsnämnderna 
och de myndigheter som tillställts meddelande 
om målet under dess handläggning, liksom 
även till respektive kommuner för att hållas 
allmänt tillgänglig. Vattendomstolen skall ge
nom offentlig kungörelse i dessa kommuner 
tillkännage att utslaget har lagts fram. I 
kunngörelsen skall även nämnas när tiden för 
ändringssökande utgår. En kopia av kungörel
sen skall under känd postadress tillställas de 
parter och myndigheter som avses i 8 § samt 
dem som framställt påminnelse och de parter i 
fråga om vilka vattendomstolen har avvikit 
från syneinstrumentet. 

A v utslaget skall utfärdas ett exemplar för 
sökanden och de övriga parter som anhållit 
därom. En kopia av utslaget skall sändas till 
den regionala miljöcentralen samt till miljö
vårdsnämnderna och de myndigheter som till
ställts meddelande om målet under dess hand
läggning, samt Finlands miljöcentral liksom 
även till respektive kommuner för att hållas 
allmänt framlagt. Vattendomstolen skall ge
nom offentlig kungörelse i dessa kommuner 
tillkännage att utslaget har lagts fram. I kun
görelsen skall även nämnas när tiden för 
ändringssökande utgår. En kopia av kungörel
sen skall under känd postadress tillställas de 
parter och myndigheter som avses i 8 § samt 
dem som framställt påminnelse och de parter i 
fråga om vilka vattendomstolen har avvikit 
från syneinstrumentet. 

28 a§ 
Till den del som det ankommer på de regio

nala miljöcentralerna att bevaka allmänt intresse 
enligt 28 § l mom. i detta kapitel kan miljömi
nisteriet och jord- och skogsbruksministeriet 
inom sina verksamhetsområden vid behov ge dem 
anvisningar om bevakningen av allmänt intresse. 

17 kap. 

Ändringssökande 

Il § 
Vattenöverdomstolen skall sända exemplar 

11 § 
Vattenöverdomstolen skall sända exemplar 
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av sitt utslag eller sin dom i vattenmål eller 
avskrift därav till vattendomstolen, vattensty
relsen, vattendistriktets vattenbyrå och miljö
vårdsnämnderna samt till de myndigheter som 
underrättats om målet under dess handlägg
ning. 

Högsta förvaltningsdomstolen och högsta 
domstolen skall sända exemplar av sitt utslag 
eller sin dom i vattenmål eller en avskrift därav 
till vattendomstolen, vattenstyrelsen och vat
tendistriktet s vatten byrå. 

Föreslagen lydelse 

av sitt utslag eller beslut eller sm dom i 
vattenmål eller avskrift därav till vatten
domstolen, den regionala miljöcentralen och de 
miljövårdsnämnder som saken gäller samt till 
de myndigheter som underrättats om målet 
under dess handläggning och dessutom till 
Finlands miljöcentraL 

Högsta förvaltningsdomstolen och högsta 
domstolen skall sända exemplar av sitt utslag 
eller sin dom i vattenmål eller en avskrift därav 
till vattendomstolen, den regionala miljöcent
ralen och Finlands miljöcentral. 

18 kap. 

Syneförrättning och slutsyn 
l § 

Förordnar vattendomstolen med stöd av 16 
kap. 5 eller 13 § att syneförrättning skall äga 
rum, skall den underrätta vatten- och miljösty
relsen därom. Vattendomstolen skall på förslag 
av vatten- och miljöstyrelsen för syneförrätt
ningen förordna en förrättningsingenjör som 
skall vara ordförande för förrättningsmännen. 
Vattendomstolen får på begäran av vatten- och 
miljöstyrelsen, förrättningsingenjören eller en 
part förordna en sakkunning på något särskilt 
område till extra förrättningsman, om detta 
skall anses vara behövligt för syneförrätt
ningen. 

Vatten- och miljöstyrelsen får på begäran av 
förrättningsingenjören eller en part förordna 
den som är sakkunning på något särskilt 
område att biträda förrättningsingenjören i 
hans uppgifter. Vattendomstolen får på begär
an av vatten- och miljöstyrelsen, förrättnings
ingenjören eller en part vid behov förordna en 
sakkunning på något särskilt område att biträ
da vid förrättningen. Domstolen får även vid 
behov förordna sin sekreterare att biträda 
förrättningsmännen vid utredningen av rätts
frågor. 

l § 
Om vattendomstolen med stöd av 16 kap. 5 

eller 13 a§ förordnar att syneförrättning skall 
hållas, skall den underrätta den regionala mil
jöcentralen om detta. Vattendomstolen skall på 
förslag av den regionala miljöcentralen för 
syneförrättningen förordna en förrättningsin
genjör som skall vara ordförande för förrätt
ningsmännen. Vattendomstolen får på begäran 
av den regionala miljöcentralen, förrättnings
ingenjören eller en part förordna en sakkunnig 
på något särskilt område till extra förrättnings
man, om detta skall anses vara behövligt med 
tanke på syneförrättningen. 

Den regionala miljöcentralen får på begäran 
av förrättningsingenjören eller en part förordna 
den som är sakkunnig på något särskilt område 
att biträda förrättningsingenjören i hans upp
gifter. Vattendomstolen får på begäran av den 
regionala miljöcentralen, förrättningsingenjören 
eller en part vid behov förordna en sakkunnig 
på något särskilt område att biträda vid för
rättningen. Domstolen får även vid behov 
förordna sin sekreterare att biträda förrätt
ningsmännen vid utredning av rättsfrågor. 

19 kap. 

Dikningsförrättning 
l § l § 

Dikningsförrättning skall sökas skriftligt hos Dikningsförrättning skall sökas skriftligt hos 
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vederbörande vattendistrikts vattenbyrå. Vat
tenbyrån skall förordna densamma underlyd
ande ingenjör eller, i enlighet med vad genom 
förordning stadgas, annan sakkunnig person 
att hålla dikningsförrättningen. Är vid dik
ningsförrättning uteslutande fråga om dikning 
av skogsmark e1Ier av större skogsområde 
jämte annat område, må forststyrelsen på 
begäran av vattenbyrån anvisa sådan person 
eller och till sakkunnig vid förrättningen för
ordna forstmästare eller annan med skogshus
hå11ning förtrogen person. 

4§ 
Vid en dikningsförrättning skall, om dik

ningsplan därvid skall uppgöras, hållas begyn
nelsesammanträde. Till sammanträdet skall 
förrättningsingenjören kalla dem vilkas rätt 
e11er fördel dikningsärendet kan angå. Hålls 
dikningsförrättning av skaäl som nämns i 6 
kap. l O § l eller 2 punkten eller gäller den ett 
tämligen vidsträckt område, skall förrättnings
ingenjören bereda länsstyrelsen, vatten- och 
miljövårdsdistriktet, fiskeridistriktet och miljö
vårdsnämnden tillfälle att vid sammanträdet 
yttra sig i frågan. Sammanträdet skall hållas i 
närheten av det område som skall dikas, och 
det kan fortsättas på skilda ställen och olika 
dagar. 
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den regionala miljöcentralen. Den regionala mil
jöcentralen skall förordna under centralen lyd
ande ingenjör eller, i enlighet med vad som 
stadgas genom förordning, någon annan sak
kunnig person att hålla dikningsförrättningen. 
Är det vid dikningsförrättningen uteslutande 
fråga om dikning av skogsmark eller av större 
skogsområde jämte annat område, kan Forst
styrelsen på begäran av den regionala miljöcent
ralen anvisa sådan person eller och till sakkun
nig vid förrättningen förordna forstmästare 
eller annan med skogshushållning förtrogen 
person. 

4§ 
Vid en dikningsförrättning skall, om dik

ningsplan därvid skall uppgöras, hållas begyn
nelsesammanträde. Till sammanträdet skall 
förrättningsingenjören kalla dem vilkas rätt 
eller fördel dikningsärendet kan angå. Hålls 
dikningsförrättning av skäl som nämns i 6 kap. 
l O § l eller 2 punkten eller gäller den ett 
tämligen vidsträckt område, skall förrättnings
ingenjören bereda den regionala miljöcentralen, 
lantbruksnäringsdistriktet såsom fiskerimyndig
het och miljövårdsnämnden tillfälle att vid 
sammanträdet yttra sig i frågan. Sammanträdet 
skall hållas i närheten av det område som skall 
dikas, och det kan fortsättas på skilda ställen 
och olika dagar. 

5a§ 

Om en dikningsplan, på basis av vilken en 
ägoreglering som avses i l mom. har verk
ställts, under dikningsförrättningen ändras eller 
lämnas utan fastställelse eller om ett vid för
rättningen fattat beslut ändras eller upphävs till 
följd av ändringssökande, skall vatten- och 
miljödistriktet, sedan beslutet vunnit laga kraft, 
underrätta lantmäteribyrån, som vid behov 
skall bestämma att en ny ägoregleringsförrätt
ning skall verkställas. Vid förrättningen, som 
skall verkställas i brådskande ordning, skall 
fastighetsindelningen justeras så att den mot
svarar den ändrade dikningsplanen eller, om 
dikningsplanen har upphävts, skall fastighetsin
delningen om möjligt återställas med iakttagan
de i tillämpliga delar av lagen om ägoregle
ringar på grund av vattendragsprojekt Vad 
som stadgas i detta moment gäller på motsva
rande sätt när en fastställd dikningsplan, på 

Om en dikningsplan, på basis av vilken en 
ägoreglering som avses i l mom. har verk
ställts, under dikningsförrättningen ändras eller 
lämnas utan fastställelse eller om ett vid för
rättningen fattat beslut ändras eller upphävs till 
följd av ändringssökande, skall den regionala 
miljöcentralen, sedan beslutet vunnit laga kraft, 
underrätta lantmäteribyrån, som vid behov 
skall bestämma att en ny ägoregleringsförrätt
ning skall verkställas. Vid förrättningen, som 
skall verkställas i brådskande ordning, skall 
fastighetsindelningen justeras så att den mot
svarar den ändrade dikningsplanen eller, om 
dikningsplanen har upphävts, skall fastighetsin
delningen om möjligt återställas med iakttagan
de i tillämpliga delar av lagen om ägoregle
ringar på grund av vattendragsprojekt. Vad 
som stadgas i detta moment gäller på motsva
rande sätt när en fastställd dikningsplan, på 
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basis av vilken en i l mom. nämnd ägoreglering 
har verkställts, förfaller med stöd av 6 kap. 11 § 
5 mom. 

A v beslutet, till vilket besvärsundervisning 
skall fogas, skall inom trettio dagar efter 
slutsammanträdet eller förrättningssammanträ
det, om inte vattendomstolen av särskilda skäl 
förlänger tiden, ett exemplar ges sökanden och 
ett den part som anhållit därom. Ett exemplar 
skall även sändas till miljövårdsnämnden, vat
ten- och miljövårdsdistriktet, fiskeridistriktet 
och länsstyrelsen. Att beslutet meddelats skall 
likaså tillkännages på kommunens anslagstav
la. 

lO§ 
I beslut vid dikningsförrättning får den vars 

rätt eller fördel saken angår samt vatten- och 
miljövårdsdistriktet, fiskeridistriktet och läns
styrelsen söka ändring genom besvär hos 
vattendomstolen. Besvärsskriften skall jämte 
det överklagade beslutet tillställas vatten
domstolen senast den trettionde dagen efter 
den då det enligt 9 § 2 mom. tillkännagavs på 
kommunens anslagstavla att beslutet har med
delats, nämnda dag oräknad. 

9 § 
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basis av vilken en i l mom. nämnd ägoreglering 
har verkställts, förfaller med stöd av 6 kap. 11 § 
5 mom. 

A v beslutet, till vilket besvärsundervisning 
skall fogas, skall inom trettio dagar efter 
slutsammanträdet eller förrättningssammanträ
det, om inte vattendomstolen av särskilda skäl 
förlänger tiden, ett exemplar ges sökanden och 
ett den part som anhållit därom. Ett exemplar 
skall även sändas till miljövårdsnämnden, den 
regionala miljöcentralen och landbygdsnärings
distriktet. Att beslutet meddelats skall likaså 
tillkännages på kommunens anslagstavla. 

lO§ 
I beslut vid dikningsförrättning får den vars 

rätt eller fördel saken angår samt den regionala 
miljöcentralen och landsbygdsnäringsdistriktet 
såsom fiskerihushållningsmyndighet söka änd
ring genom besvär hos vattendomstolen. Be
svärsskriften skall jämte det överklagade beslu
tet tillställas vattendomstolen senast den 30 
dagen efter den då det enligt 9 § 2 mom. 
tillkännagavs på kommunens anslagstavla att 
beslutet har meddelats, nämnda dag oräknad. 

20 kap. 

Miljövårdsnämnden 

8§ 

Har nämnden fått vetskap om att gällande 
stadganden eller föreskrifter inte har iakttagits, 
skall den, om en uppmaning som den givit inte 
följs, vidta sådana åtgärder enligt 21 kap. 2 och 
3 §§ som sakens natur ger anledning till. För
utsätter försummelsen eller förseelsen en sär
skild utredning, kan nämnden dock underrätta 
vatten- och miljödistriktet om saken. 

Har nämnden fått vetskap om att gällande 
stadganden eller föreskrifter inte har iakttagits, 
skall den, om en uppmaning som den givit inte 
följs, vidta sådana åtgärder enligt 21 kap. 2 och 
3 §§ som sakens natur ger anledning till. För
utsätter försummelsen eller förseelsen en sär
skild utredning, kan nämnden dock underrätta 
den regionala miljöcentralen om saken. 

21 kap. 

Särskilda stadganden 
l § 

Den allmänna tillsynen över att denna lag 
och med stöd av den utfärdade stadganden och 

Il 341101V 

l § 
Den allmänna tillsynen över att denna lag 

och med stöd av den utfärdade stadganden och 
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bestämmelser följs ankommer på vatten- och 
miljöstyrelsen samt vatten- och miljödistrikten. 
Miljöministeriet samt jord- och skogsbruksmi
nisteriet får för den förvaltning som lyder 
under dem inom sitt verksamhetsområde med
dela allmänna föreskrifter och ansvisningar om 
tillsynen. 
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bestämmelser följs (laglighetsövervakning) an
kommer på den regionala miljöcentralen. Mil
jöministeriet får vid behov meddela den regiona
la miljöcentralen allmänna föreskrifter om lag
lighetsövervakningen. 

8a§ 

Förfaller i enlighet med 2 kap. 12 § ett 
tillstånd, med stöd av vilket verkställts en 
sådan ägoreglering som avses i lagen om 
ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt, 
skall vatten- och miljödistriktet underrätta 
lantmäteribyrån, som skall förordna om ny 
ägoreglering. Om förrättningen gäller på mot
svarande sätt 19 kap. 5 a§ 3 mom. 

Förfaller i enlighet med 2 kap. 12 § ett 
tillstånd, med stöd av vilket verkställts en 
sådan ägoreglering som avses i lagen om 
ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt, 
skall den regionala miljöcentralen underrätta 
lantmäteribyrån, som skall förordna om ny 
ägoreglering. Om förrättningen gäller på mot
svarande sätt 19 kap. 5 a§ 3 mom. 

11 § 
När syneförrättning hålls i ett ansökningsmål 

skall sökanden, om inte annat följer av 2 
mom., betala 

l) resekostnaderna för förrättningsingenjör
en, sakkunnig i statens tjänst, vattendomstolens 
sekreterare som förordnats till biträde och 
sådant av vattenstyrelsen förordnat biträde för 
förrättningsingenjören som avses i 18 kap. l § 3 
mom. samt för andra som utför uppgifter som 
ankommer på förrättningsingenjören, enligt 
vad som stadgas eller genom tjänstekollektiv
avtal eller på annat sätt bestämts om ersättning 
av resekostnader för personer i statens tjänst; 

12 § 
En vattenrättsdomare kan i de fall som avses 

i 9 § och en förrättningsingenjör i de fall som 
avses i l O§ l m om. och 11 § l m om. kräva att 
för kostnader enligt nämnda lagrum skall 
betalas en förskottsavgift, vid äventyr att be
handlingen av målet inte fortsätts förrän betal
ning erlagts eller godtagbar säkerhet för betal
ningen ställts. En förskottsavgift som grundar 
sig på förrättningsingenjörens yrkande skall 
betalas till vattenstyrelsen eller vattendistriktets 
vatten byrå. 

Kostnader som avses i l mom. får uppbäras 
på grundvalen av en uträkning som gjorts av 
vattenrättsdomaren respektive förrättningsin-

l) resekostnaderna för förrättningsingenjör
en, sakkunniga i statens tjänst, vattendomsto
lens sekreterare som förordnats till biträde och 
sådana av den regionala miljöcentralen för
ordnade biträden för förrättningsingenjören 
som avses i 18 kap. l § 3 mom. samt för andra 
som utför uppgifter som ankommer på förrätt
ningsingenjören, enligt vad som stadgas eller 
genom tjänstekollektivavtal eller på annat sätt 
bestämts om ersättning av resekostnader för 
personer i statens tjänst; 

12 § 
En vattenrättsdomare kan i de fall som avses 

i 9 § och en förrättningsingenjör i de fall som 
avses i l O§ l mom. och 11 § l m om. kräva att 
för kostnader enligt nämnda lagrum skall 
betalas en förskottsavgift, vid äventyr att be
handlingen av målet inte fortsätts förrän betal
ning erlagts eller godtagbar säkerhet för betal
ningen ställts. En förskottsavgift som grundar 
sig på förrättningsingenjörens yrkande skall 
betalas till den regionala miljöcentralen. 

Kostnader som avses i l mom. får uppbäras 
på grundvalen av en uträkning som gjorts av 
vattenrättsdomaren respektive förrättningsin
genjören, så som i 7 § stadgas, med undantag 
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Gällande lydelse 

genjören, så som i 7 § stadgas, med undantag 
av lösen för expeditioner. När det är fråga om 
dem skall följas de särskilda stadgandena här
om. De kostnader som grundar sig på förrätt
ningsingenjörens uträkning och som skall be
talas till staten, inberäknat de om vilka vatten
domstolen med stöd av 11 § 2 och 3 mom. 
förordnat, uppbärs av vattenstyrelsen eller vat
tendistriktets vattenbyrå. 

21. 

Föreslagen lydelse 

av lösen för expeditioner. När det är fråga om 
dem skall följas de särskilda stadgandena här
om. De kostnader som grundar sig på förrätt
ningsingenjörens uträkning och som skall be
talas till staten, inberäknat de om vilka vatten
domstolen med stöd av 11 § 2 och 3 mom. 
förordnat, uppbärs av den regionala miljöcent
ralen. 

Denna lag träder i kraft den J mars 1995. 

Lag 
om ändring av 8 § lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 8 § 2 mom. lagen den 29 juli 1977 om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter 

(603177), sådant det lyder i lag av den 30 december 1982 (1110/82), som följer: 

Gällande lydelse 

Vederbörande kommun samt, om företaget 
har regional betydelse, länsstyrelsen och re
gionplansförbundet skall beredas i l mom. 
avsett tillfälle. Har företaget avsevärd betydelse 
för miljövården, skall ävenvederbörande spe
cialmyndighet som omhänderhar miljövården 
beredas motsvarande tillfälle. 

Föreslagen lydelse 

8 § 

Kommunen samt, om företaget har regional 
betydelse, förbunden på landskapsnivå och den 
regionala miljöcentralen skall beredas i l mom. 
avsett tillfälle. Den regionala miljöcentralen 
skall beredas motsvarande tillfälle också när 
företaget har avsevärd betydelse för miljövården 

Denna lag träder i kraft den J mars J995. 
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22. 
Lag 

om ändring av 18 och 25 §§ hälsoskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 18 § 3 mom. och 25 § hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/94), som följer: 

Gällande lydelse 

18 § 

Vattenverksanmälan 

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten 
skall ge vederbörande vatten- och miljödistrikt 
tillfälle att avge utlåtande med anledning av 
anmälan. 

25 § 

Allmänna föreskrifter om avfall 

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten 
kan, efter att ha hört den kommunala miljö
vårdsmyndigheten, samt efter att vid behov ha 
hört vederbörande vatten- och miljödistrikt, i 
syfte att förebygga sanitära olägenheter, med
dela behövliga föreskrifter om behandling av 
sjukhusavfall, desinficering av avloppsvatten 
samt byggande och användning av vattenklo
sett när den inte är ansluten till ett allmänt 
avlopp. 

Föreslagen lydelse 

18 § 

Vattenverksanmälan 

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten 
skall ge vederbörliga regionala miljöcentral till
fälle att avge utlåtande med anledning av 
anmälan. 

25 § 

Allmänna föreskrifter om avfall 

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten 
kan, efter att ha hört den kommunala miljö
vårdsmyndigheten och vid behov den regionala 
miljöcentralen, i syfte att förebygga sanitära 
olägenheter, meddela behövliga föreskrifter om 
behandling av sjukhusavfall, desinficering av 
avloppsvatten samt byggande och användning 
av vattenklosett när den inte är ansluten till ett 
allmänt avlopp. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 
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23. 
Lag 

om ändring av kemikalielagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89) 5 § l mom., 6 § l mom., 18 a§, 25 § 

1 mom., 26 §, 27 § 2 mom., 28 §, 29 § l mom., 42 § l och 2 mom., 43 § 2 mom., 45 § 2 och 3 mom., 
55 § 2 mom. och 66 § l mom., 

av dessa lagrum 5 § l mom. och 55 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 3 augusti 1992 
(766/92), 43 § 2 mom. och 45 § 2 och 3 mom. i lag av den 18 december 1992 (1412/92) samt 18 
a§ och 42 § l och 2 mom. i lag av den 2 augusti 1994 (720/94), som följer: 

Gällande lydelse 

5§ 

Tillsynsmyndigheter i centralförvaltningen 

Den högsta tillsynen över iakttagandet av 
denna lag samt de stadganden och bestämmel
ser som utfärdats med stöd av den utövas i 
fråga om förebyggande och avvärjning av 
kemikalieskador på miljön av vatten- och 
miljöstyrelsen. 

6§ 

Regionala tillsynsmyndigheter 

Länsstyrelserna leder och övervakar kom
munernas verksamhet vid tillsynen över att 
denna lag följs. 

18 a§ 

Existerande ämnen 

Tillverkaren och importören skall lämna 
uppgifter om existerande ämnen enligt vad som 
bestäms därom i rådets förordning (EEG) nr 
793/93 om bedömning och kontroll av risker 
med existerande ämnen. Behöriga myndigheter 
som avses i artikel 13 i rådets förordning är i 
Finland vatten- och miljöstyrelsen och social
och hälsovårdsministeriet Genom förordning 
utfärdas närmare stadganden om myndigheter
nas uppgifter och samarbetet mellan dem. 

25 § 

skyldighet att låta godkänna kemikalier 

Importören eller tillverkaren skall inhämta 
vatten- och miljöstyrelsen godkännande (för-

Föreslagen lydelse 

5§ 

Tillsynsmyndigheter i centralförvaltningen 

Den allmänna tillsynen över iakttagandet av 
denna lag samt de stadganden och bestämmel
ser som utfärdats med stöd av den och utveck
lingen av kemikalieövervakningen utövas i fråga 
om förebyggande och avvärjning av kemika
lieskador på miljön av Finlands miljöcentral. 

6§ 

Regionala tillsynsmyndigheter 

Länsstyrelserna och de regionala miljöcentra
lerna leder och övervakar inom sina respektive 
verksamhetsområden kommunernas verksamhet 
vid tillsynen över att denna lag följs. 

18 a§ 

Existerande ämnen 

Tillverkaren och importören skall lämna 
uppgifter om existerande ämnen enligt vad som 
bestäms därom i rådets förordning (EEG) nr 
793/93 om bedömning och kontroll av risker 
med existerande ämnen. I Finland är de behö
riga myndigheter som avses i artikel 13 i rådets 
förordning Finlands miljöcentral och social- och 
hälsovårdsministeriet Genom förordning ut
färdas närmare stadganden om myndigheternas 
uppgifter och samarbetet mellan dem. 

25 § 

skyldighet att låta godkänna kemikalier 

Importören eller tillverkaren skall inhämta 
Finlands miljöcentrals godkännande (förhands-
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Gällande lydelse 

handsgodkännande) av en kemikalie som är 
avsedd att användas 

l) för behandling av virke som skydd mot 
angrepp eller åverkan av skadliga organismer 
(träskyddskemikalie) eller 

2) i kyl- och cirkulationsvattensystem för att 
förebygga slembildning och tilltäppning som 
kan uppstå då skadliga mikroorganismer växer, 
eller för att skydda cellulosa och trähaltig 
massa mot angrepp och åverkan av skadliga 
organismer (slembekämpningskemikalie). 

26 § 

Anmälningsskyldighet 

Om en träskyddskemikalie är avsedd att 
användas på samma sätt som målfärg, får den 
tillverkas och importeras utan förhandsgod
kännande. Den som tillverkar eller importerar 
en sådan kemikalie skall göra anmälan till 
vatten- och miljöstyrelsen 45 dygn innan den 
överlåts till försäljning eller tas i bruk. 

En skyddskemikalie får tillverkas och över
låtas utan förhandsgodkännande, om den är 
avsedd enbart för export. Om tillverkningen av 
en sådan kemikalie skall göras anmälan till 
vatten- och miljöstyrelsen. 

På motsvarande sätt får med en skyddske
mikalie utan förhandsgodkännande utföras 
prov för utredande av dess egenskaper, verk
ningar och användbarhet. Anmälan om proven 
skall göras till vatten- och miljöstyrelsen, om 
det inte är fråga om ett laboratorieprov eller 
något annat motsvarande mindre prov. 

Föreslagen lydelse 

godkännande) av en kemikalie som är avsedd 
att användas 

l) för behandling av virke som skydd mot 
angrepp eller åverkan av skadliga organismer 
(träskyddskemikalie) eller 

2) i kyl- och cirkulationsvattensystem för att 
förebygga slembildning och tilltäppning som 
kan uppstå då skadliga mikroorganismer växer, 
eller för att skydda cellulosa och trähaltig 
massa mot angrepp och åverkan av skadliga 
organismer (slem bekämpningskemikalie ). 

26 § 

Anmälningsskyldighet 

Om en träskyddskemikalie är avsedd att 
användas på samma sätt som målfärg, får den 
tillverkas och importeras utan förhandsgod
kännande. Den som tillverkar eller importerar 
en sådan kemikalie skall göra anm';Jan till 
Finlands miljöcentral 45 dygn innan d-:n över
låts till försäljning eller tas i bruk. 

En skyddskemikalie får tillverkas och över
låtas utan förhandsgodkännande, om den är 
avsedd enbart för export. Om tillverkningen av 
en sådan kemikalie skall göras anmälan till 
Finlands miljöcentral. 

På motsvarande sätt får med en skyddske
mikalie utan förhandsgodkännande utföras 
prov för utredande av dess egenskaper, verk
ningar och användbarhet. Anmälan om proven 
skall göras till Finlands miljöcentral, om det 
inte är fråga om ett laboratorieprov eller något 
annat motsvarande mindre prov. 

27 § 

Förutsättningar för förhandsgodkännande 

Då vatten- och miljöstyrelsen godkänner en 
skyddskemikalie, fastställer den användnings
syftet och bruksanvisningarna för kemikalien. 
Till beslutet om godkännande kan samtidigt 
fogas behövliga villkor och anvisningar. Beslu
tet kan meddelas för en bestämd tid. 

28 § 

Å terkallande av förhandsgodkännande 

Vatten- och miljöstyrelsen kan återkalla ett 
förhandsgodkännande eller ändra villkoren i 

Då Finlands miljöcentral godkänner en 
skyddskemikalie, fastställer den användnings
syftet och bruksanvisningarna för kemikalien. 
Till beslutet om godkännande kan samtidigt 
fogas behövliga villkor och anvisningar. Beslu
tet kan meddelas för en bestämd tid. 

28 § 

Återkallande av förhandsgodkännande 

Finlands miljöcentral kan återkalla ett för
handsgodkännande eller ändra villkoren i det, 
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Gällande lydelse 

det, om det efter beslutet om godkännande 
visar sig att skyddskemikalien inte längre mot
svarar förutsättningarna för godkännande en
ligt 27 § l mom. eller de villkor som har fogats 
till beslutet om godkännande. 

29 § 

Behandling av anmälan 

Vatten- och miljöstyrelsen kan sedan den fått 
en anmälan som avses i 26 § l eller 3 mom. 
meddela sådana föreskrifter och anvisningar 
om skyddskemikalien som behövs för förebyg
gande hälso- och miljöskador. 

42 § 

Anmälningsförfarande 

Den som till export överlåter en kemikalie, i 
syfte att skydda hälsan eller miljön inte längre 
hanteras, eller vars hantering är förbjuden eller 
strängt reglerad, är skyldig att anmäla exporten 
till vatten- och miljöstyrelsen. Genom förord
ning anges vilka kemikalier anmälningsförfa
randet gäller. 

Anmälan skall också göras om kemikalier 
när det enligt internationella förpliktelser krävs 
mottagarlandets förhandsbifall för export av 
dem. Vatten- och miljöstyrelsen skall förbjuda 
exporten av kemikalien, om mottagarlandet 
har meddelat att det inte godkänner import av 
kemikalien i fråga. 

Föreslagen lydelse 

om det efter beslutet om godkännande visar sig 
att skyddskemikalien inte längre motsvarar 
förutsättningarna för godkännande enligt 27 § 
l mom. eller de villkor som har fogats till 
beslutet om godkännande. 

29 § 

Behandling av anmälan 

Finlands miljöcentral kan sedan den fått en 
anmälan som avses i 26 § l eller 3 mom. 
meddela sådana föreskrifter och anvisningar 
om skyddskemikalien som behövs för att före
bygga hälso- och miljöskador. 

42 § 

Anmälning5jö1jarande 

Den som till export överlåter en kemikalie 
som inte längre får hanteras eller vars hantering 
är förbjuden eller strängt reglerad i syfte att 
skydda hälsan eller miljön är skyldig att anmäla 
exporten till Finlands miljöcentraL Genom för
ordning anges vilka kemikalier anmälningsför
farandet gäller. 

Anmälan skall också göras om kemikalier 
när det enligt internationella förpliktelser krävs 
mottagarlandets förhandsbifall för export av 
dem. Finlands miljöcentral skall förbjuda expor
ten av kemikalien, om mottagarlandet har 
meddelat att det inte godkänner import av 
kemikalien i fråga. 

43 § 

Förbud mot hantering av en kemikalie 

Om avvärjning av skador som avses i l 
mom. förutsätter snabba åtgärder, får social
och hälsovårdsministeriet i fråga om hälsoska
dor och vatten- och miljöstyrelsen i fråga om 
miljöskador tillfälligt bestämma om nödvändi
ga förbud, begränsningar och andra åtgärder 
som avses i l mom. Saken skall härvid utan 
dröjsmål hänskjutas till statsrådet. 

Om avvärjning av skador som avses i l 
mom. förutsätter snabba åtgärder, får social
och hälsovårdsministeriet i fråga om hälsoska
dor och Finlands miljöcentral i fråga om mil
jöskador tillfälligt bestämma om nödvändiga 
förbud, begränsningar och andra åtgärder som 
avses i l mom. Saken skall härvid utan 
dröjsmål hänskjutas till statsrådet. 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

45 § 

Tillsynsmyndighetens förbud och begränsningar 

Social- och hälsovårdsministeriet kan i så
dana fall som avses i l mom. för att förhindra 
hälsoskador samt vatten- och miljöstyrelsen för 
att förhindra miljöskador besluta om förbud 
mot introduktion på marknaden av en kemi
kalie, samt om förfarandet vid returnering eller 
anmälan angående fara som uppstått eller om 
att en kemikalie skall oskadliggöras på behö
rigt sätt. 

Om den lokala myndighet som utövar tillsyn 
över iakttagandet av kemikalielagen anser det 
nödvändigt att i ett fall enligt l mom. vidta 
åtgärder som avses i 2 mom., skall tillsyns
myndigheten göra en framställning i saken till 
social- och hälsovårdsministeriet i fråga om 
hälsoskador och till vatten- och miljöstyrelsen i 
fråga om miljöskador. 

Social- och hälsovårdsministeriet kan i så
dana fall som avses i l mom. för att förhindra 
hälsoskador samt Finlands miljöcentral för att 
förhindra miljöskador besluta om förbud mot 
introduktion på marknaden av en kemikalie, 
samt om förfarandet vid returnering eller an
mälan angående fara som uppstått eller om att 
en kemikalie skall oskadliggöras på behörigt 
sätt. 

Om den lokala myndighet som utövar tillsyn 
över iakttagandet av kemikalielagen anser det 
nödvändigt att i ett fall enligt l mom. vidta 
åtgärder som avses i 2 mom., skall tillsyns
myndigheten göra en framställning i saken till 
social- och hälsovårdsministeriet i fråga om 
hälsoskador och till Finlands miljöcentral i 
fråga om miljöskador. 

55§ 

A."ndring ssökande 

Besvär får inte anföras över tillfälliga förbud 
eller begränsningar som social- och hälsovårds
ministeriet eller vatten- och miljöstyrelsen har 
meddelat enligt 43 § 2 mom. Över ett beslut om 
föreläggande av vite som tillsynsmyndigheten 
har fattat med stöd av 51§ får inte anföras 
särskilda besvär. 

66 § 

Förhandsgodkännande av en skyddskemikalie 

En kemikalie som med stöd av lagen om 
gifter har förklarats för gift för skyddande av 
trävara får alltjämt överlåtas och användas 
utan förhandsgodkännande eller anmälan som 
avses i 26 § l m om. i denna lag. I fråga om 
dylika gifter för skyddande av trävara gäller i 
övrigt vad denna lag stadgar om skyddskemi
kalier. Vatten- och miljöstyrelsen kan dock 
kräva att en skyddskemikalie skall godkännas 
på nytt. 

Besvär får inte anföras över tillfälliga förbud 
eller begränsningar som social- och hälsovårds
ministeriet eller Finlands miljöcentral har med
delat enligt 43 § 2 mom. Över ett beslut om 
föreläggande av vite som tillsynsmyndigheten 
har fattat med stöd av 51 § får inte anföras 
särskilda besvär. 

66§ 

Förhandsgodkännande av en skyddskemikalie 

En kemikalie som med stöd av lagen om 
gifter har förklarats för gift för skyddande av 
trävara får alltjämt överlåtas och användas 
utan förhandsgodkännande eller anmälan som 
avses i 26 § l m om. i denna lag. I fråga om 
dylika gifter för skyddande av trävara gäller i 
övrigt vad denna lag stadgar om skyddskemi
kalier. Finlands miljöcentral kan dock kräva att 
en skyddskemikalie skall godkännas på nytt. 

Denna lag träder i kraft den J mars 1995. 
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24. 
Lag 

om ändring av 5 b § lagen om bekämpningsmedel 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (327/69) 5 b§ 2 mom., sådant det lyder 

i lag av den 9 augusti 1985 (704/85), som följer: 

Gällande lydelse 

5 b§ 

För erhållande av tillstånd skall markägaren 
till kommunen lämna in tillståndsansökan, till 
vilken fogats en plan för spridningsåtgärderna. 
Med anledning av ansökan skall kommunen 
begära utlåtande av distriktsskogsnämnden och 
länsstyrelsen. Har utlåtande inte avgivits inom 
tre veckor från den dag då begäran sändes, kan 
ärendet avgöras även utan utlåtande. Kom
munstyrelsen skall avgöra ärendet inom två 
månader från den dag då tillståndsansökan 
lämnades in till kommunen. 

12 341101V 

Föreslagen lydelse 

5 b§ 

F ör erhållande av tillstånd skall markägaren 
till kommunen lämna in en tillståndsansökan, 
till vilken fogats en plan för spridningsåtgär
derna. Med anledning av ansökan skall kom
munen begära utlåtande av skogsnämnden och 
den regionala miljöcentralen. Har utlåtande inte 
avgivits inom tre veckor från den dag då 
begäran sändes, kan ärendet avgöras även utan 
utlåtande. Kommunstyrelsen skall avgöra ären
det inom två månader från den dag då till
ståndsansökan lämnades in till kommunen. 

Denna lag träder i kraji den l mars 1995. 
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25. 
Lag 

om ändring av 12 § Jagen om främjande av skärgårdens utveckling 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 12 § 2 m om. lagen den 26 juni 1981 om främjande av skärgårdens utveckling ( 494/81 ), 

sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 december 1993 (1138/93), som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

12 § 

Miljövårdsbidrag 

Bidraget beviljas av länsstyrelsen på ansö
kan. Miljöministeriet fastställer efter att ha 
hört skärgårdsdelegationen grunderna för an
vändningen av bidraget samt bidragskvoterna 
per län efter att länsstyrelserna har sänt sam
mandrag av ansökningarna till ministeriet. 

26. 

Bidraget beviljas av den regionala miljöcent
ralen på ansökan. Miljöministeriet fastställer 
efter att ha hört skärgårdsdelegationen grun
derna för användningen av bidraget samt de 
regionala bidragskvoterna efter att miljöcentra
lerna har sänt sammandrag av ansökningarna 
till ministeriet. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 

Lag 
om ändring av dammsäkerhetslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i dammsäkerhetslagen av den l juni 1984 (413/84) 16 §,sådan den lyder delvis ändrad 

i lag av den 26 juni 1987 (616/87), samt 
ändras 7 § l och 2 mom., 9 § l och 3 mom., 10 § och Il§ 2 mom. som följer: 

Gällande lydelse 

7§ 
Om godkännande av säkerhetskontrollprog

ram eller ändring däri beslutar vattenstyrelsen 
eller, i enlighet med vad som stadgas genom 
förordning, vattendistriktets vattenbyrå. 

Vattenstyrelsen kan meddela närmare anvis
ningar om uppgörandet av kontrollprogram 
samt av särskilt skäl helt eller delvis medge 
befrielse från kontrollskyldighet om vilken är 
stadgat i 6 §. 

9§ 
För utredande och kartläggande av skade-

Föreslagen lydelse 

7§ 
Om godkännande av säkerhetskontrollprog

ram eller ändring däri beslutar den regionala 
miljöcentralen i enlighet med vad som stadgas 
genom förordning. 

Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela 
närmare anvisningar om uppgörandet av kon
trollprogram. Den regionala miljöcentralen kan 
av särskilt skäl helt eller delvis medge befrielse 
från kontrollskyldighet om vilken stadgas i 6 §. 

9§ 
För utredande och kartläggande av en ska-
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Gällande lydelse 

risk som damm medför kan vattenstyrelsen, 
när skäl finns, bestämma att den som låter 
bygga, äger eller innehar damm skall inhämta 
eller uppgöra utredning om skaderisken särskilt 
för befolkningen och egendomen nedanom 
dammen (riskutredning) samt tillställa vatten
styrelsen, länsstyrelsen, distriktsbrandchefen 
samt kommunens brandmyndigheter resultaten 
av utredningen. 

Vattenstyrelsen kan utfärda närmare anvis
ningar om utarbetande av den i l mom. 
nämnda riskutredningen samt de i 2 mom. 
nämnda utredningarna och åtgärdsplanerna. 

lO§ 
Tillsynen över efterlevnaden av denna lag 

samt med stöd av den utfärdade stadganden 
och bestämmelser ankommer, med undantag 
av räddningsväsendet, på vattenstyrelsen och 
den distriktsförvaltning som lyder under den. 

Föreslagen lydelse 

derisk som en damm medför kan den regionala 
miljöcentralen, när skäl finns, bestämma att den 
som låter bygga, äger eller innehar en damm 
skall inhämta eller uppgöra utredning om 
skaderisken särskilt för befolkningen och egen
domen nedanom dammen (riskutredning) samt 
tillställa den regionala miljöcentralen, länsstyrel
sen, distriktsbrandchefen samt kommunens 
brandmyndigheter resultaten av utredningen. 

Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela 
närmare anvisningar om utarbetande av den i l 
mom. nämnda riskutredningen samt de i 2 
mom. nämnda utredningarna och åtgärdspla
nerna. 

lO§ 
Tillsynen över efterlevnaden av denna lag 

samt med stöd av den utfärdade stadganden 
och bestämmelser ankommer, med undantag 
av räddningsväsendet, på de regionala miljö
centralerna och högsta tillsynen och ledningen på 
jord- och skogsbruksministeriet. 

11 § 

Utgör damm eller sådan användning därav, 
som uppenbart sker i strid med stadgandena i 
denna lag eller i vattenlagen eller bestämmelser 
som utfärdats med stöd av dem, omedelbar 
fara för den allmänna säkerheten, skall i 
tillämpliga delar iakttas vad som är stadgat i 21 
kap. 3 § 3 mom. vattenlagen. Vid sidan av 
länsstyrelsen och polismyndighet kan likväl 
även vattenstyrelsen eller den distriktsförvalt
ning som lyder under den vidta erforderliga 
åtgärder. 

16 § 
Om en damm tagits i bruk före den l augusti 

1984, skall det kontrollprogram som nämns i 6 
och 7 §§ inlämnas för godkännande före ut
gången av år 1988. Av särskilt vägande skäl 
kan den myndighet som med stöd av 7 § l 
mom. skall godkänna kontrollprogrammet för 
dammen förlänga fristen. Utredningar och åt
gärdsplaner som nämns i 9 § skall härvid 
uppgöras av ägaren eller innehavaren av dam
men så snart det med beaktande av omstän
digheterna är möjligt. 

I de fall som avses i l mom. skall vattensty
relsen likväl redan på förhand, innan riskut-

Utgör en damm eller sådan användning 
därav, som uppenbart sker i strid med stad
gandena i denna lag eller i vattenlagen eller 
bestämmelser som utfärdats med stöd av dem, 
omedelbar fara för den allmänna säkerheten, 
skall i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas 
i 21 kap. 3 § 3 mom. vattenlagen. Vid sidan av 
länsstyrelsen och polisen kan likväl även den 
regionala miljöcentralen vidta behövliga åtgär
der. 

16 § 
(Upphävs) 
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Gällande lydelse 

redningen har blivit färdig, tillställa länsstyrel
serna tillgängliga uppgifter om sådana inom 
respektive län färdiga eller under byggnad 
varande dammar, i fråga om vilka i 9 § 2 mom. 
nämnd uppenbar fara tydligt kan konstateras 
även utan riskutredning. 

I fråga om andra dammar än sådana som 
avses i 2 mom. och som tagits i bruk innan 
Jagen trätt i kraft skall de i 2 mom. nämnda 
uppgifterna tillställas länsstyrelsen sedan ris
kutredningarna har blivit färdiga. 

Föreslagen lydelse 

Denna lag träder i kraft den J mars 1995. 
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27. 
Lag 

om ändring av 3 a och 3 b §§ lagen om båttrafik 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 3 a § l och 2 m om. samt 3 b§ l och 4 m om. lagen den 28 februari 1969 om båttrafik 

(151/69), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 5 augusti 1977 (607/77), som följer: 

Gällande lydelse 

3 a§ 
Länsstyrelsen kan förbjuda körning med 

motorbåt för viss tid eller tills vidare inom visst 
vattenområde eller begränsa sådan körning, 
såvida förbud eller begränsning prövas vara av 
nöden till skydd för naturen eller miljön i 
övrigt eller för allmänt rekreationsbruk eller 
fiske eller på grund av annat allmänt intresse. 

Förbud eller begränsning, med undantag av 
fartbegränsning, gäller icke i vattenlagen 
(264/61) avsedd allmän farled, ej heller sådan 
användning av motorbåt som erfordras för 
arbete eller på grund av bostadens läge, såvida 
icke länsstyrelsen av särskilt vägande skäl 
annorlunda bestämmer. 

3 b§ 
Länsstyrelsen skall, innan förbud eller be

gränsning som avses i 3 a § föreskrives, höra 
vederbörande kommun och sjöfartsstyrelsen 
samt bereda de myndigheter, samfund, ägare 
av vattenområden och andra, vilka beröres av 
saken, tillfälle att framföra sin åsikt. 

Oavsett ändringssökande träder förbud eller 
begränsning i kraft vid den tidpunkt som är 
bestämd i länsstyrelsens beslut, sedan beslutet 
tillkännagivits, såframt icke fullföljdsmyndighe
ten annorlunda bestämmer. 

Föreslagen lydelse 

3 a§ 
Den regionala miljöcentralen kan förbjuda 

körning med motorbåt för viss tid eller tills 
vidare inom ett visst vattenområde eller be
gränsa sådan körning, såvida förbud eller 
begränsning prövas vara behövlig till skydd för 
naturen eller miljön i övrigt eller för allmänt 
rekreationsbruk eller fiske eller på grund av 
annat allmänt intresse. 

Förbud eller begränsning, med undantag av 
fartbegränsning, gäller inte i vattenlagen 
(264/61) avsedd allmän farled, inte heller sådan 
användning av motorbåt som behövs för arbete 
eller på grund av bostadens läge, såvida inte 
den regionala miljöcentralen av särskilt vägande 
skäl bestämmer annorlunda. 

3 b§ 
Den regionala miljöcentralen skall, innan ett 

förbud eller en begränsning som avses i 3 a § 
meddelas, höra kommunen och sjöfartsstyrel
sen samt bereda de myndigheter, samfund, 
ägare av vattenområden och andra, vilka be
rörs av saken, tillfälle att framföra sin åsikt. 

Oavsett ändringssökande träder ett förbud 
eller en begränsning i kraft vid den tidpunkt 
som är bestämd i den regionala miljöcentralens 
beslut, sedan beslutet tillkännagivits, om inte 
fullföljdsmyndigheten bestämmer annorlunda. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 
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28. 
Lag 

om ändring av 3 och 44 §§ lagen om enskilda vägar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 3 § 3 mom. och 44 § l mom. lagen den 15 juni 1962 om enskilda vägar (358/62), sådana 

dessa lagrum lyder i lag av den 4 juli 1975 (521/75), som följer: 

Gällande lydelse 

3§ 

På stadsplane-, byggnadsplane- eller strandp
laneområde skall kommun från den tidpunkt 
då den blivit skyldig att anlägga gata eller väg, 
till vilken trafiken på enskild väg eller del därav 
är avsedd att överföras, eller begynt bygga 
sådan gata eller väg, omhändertaga väghåll
ningen i fråga om sådan gata, väg eller del 
därav. Vägdelägare eller väglag, då vägdelägar
na utgöra sådant, äger rätt att hänskjuta frågan 
om kommunens skyldighet att omhändertaga 
väghållningen till länsstyrelsen för behandling, 
och länsstyrelsen kan vid vite förständiga kom
munen att fullgöra denna skyldighet. 

44§ 
Meddelande om vägförrättning skall tillstäl

las vederbörande vägnämnd eller den myndig
het, som handhar dess åligganden. Då fråga är 
om anläggning eller flyttning av väg, skall 
länsstyrelsen underrättas om vägförrättningen 
och, såframt vägen skulle leda in på område för 
allmän väg, järnväg eller kanal, även vederbö
rande myndighet. 

Föreslagen lydelse 

3§ 

På stadsplane-, byggnadsplane- eller strandp
laneområde skall en kommun från den tid
punkt den blivit skyldig att anlägga en gata 
eller en väg, till vilken trafiken på en enskild 
väg eller en del därav är avsedd att överföras, 
eller har börjat bygga en sådan gata eller väg, 
omhänderta väghållningen i fråga om en sådan 
gata, väg eller del därav. En vägdelägare eller 
ett väglag, då vägdelägarna bildar ett sådant, 
har rätt att föra frågan om kommunens skyl
dighet att omhändertaga väghållningen till den 
regionala miljöcentralen för behandling, och den 
regionala miljöcentralen får vid vite ålägga 
kommunen att fullgöra denna skyldighet. 

44 § 
Meddelande om en vägförrättning skall till

ställas vägnämnden eller den myndighet som 
sköter dess åligganden. När det är i fråga om 
anläggande eller flyttning av en väg skall den 
regionala miljöcentralen underrättas om vägför
rättningen och, om vägen skulle komma att leda 
in på ett allmänt vägområde eller ett järnvägs-, 
eller kanalområde, även vederbörande myndig
het. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 
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29. 
Lag 

om ändring av lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 18 januari 1980 om understödjande av samhällenas vatten- och 

avloppsåtgärder (56/80) 3 § 3 mom., 7 § l mom. och 9 §,sådana de lyder i lag av den 29 december 
1989 (1376/89), som följer: 

Gällande lydelse 

3§ 

Närmare stadganden om vilka anläggningar 
och konstruktioner som är sådana som avses i 
2 mom. utfärdas genom förordning. Vatten
och miljöstyrelsen kan genom förordning ges 
befogenhet att vid behov meddela närmare 
föreskrifter om vilka anläggningar och kon
struktioner som är sådana som avses i förord
ningen och för vilka understöd för vatten och 
avlopp kan beviljas. 

7§ 
Understöd för vatten och avlopp beviljas av 

vatten- och miljödistriktet inom de kvoter som 
miljöministeriet och jord- och skogsbruksminis
teriet fastställer inom sina verksamhetsområ
den. I det beslut som gäller beviljande av 
understöd kan för understödstagaren uppstäl
las villkor som gäller påbörjande, genomföran
de och slutförande av projektet. Genom för
ordning stadgas hur understöd för vatten och 
avlopp skall sökas. 

9§ 
Vatten- och miljöstyrelsen skall bestämma 

att understöd för vatten och avlopp skall 
återbetalas i sin helhet eller till de delar om 
vilka det är fråga, om understödstagaren har 
använt understödet för något annat ändamål 
än för vilket det har beviljats, eller för erhåll
ande av understödet lämnat felaktiga eller 
vilseledande upplysningar eller hemlighållit 
uppgifter och detta har inverkat på beviljandet 
av understödet eller de villkor som har upp
ställts, eller om understödet på annat sätt har 
betalts på felaktiga grunder eller utan fog. På 
det understödsbelopp som skall återbetalas 
skall erläggas en årlig ränta om 12 procent 
räknat från den dag då det lyftes. Om återbe
talning inte skett eller ränta inte betalts till 

Föreslagen lydelse 

3§ 

Närmare stadganden om vilka anläggningar 
och konstruktioner som är sådana som avses i 
2 mom. utfårdas genom förordning. Det mini
sterium som saken angår kan vid behov med
dela närmare föreskrifter om vilka anläggning
ar och konstruktioner som är sådana som avses 
i förordningen och för vilka understöd för 
vatten och avlopp kan beviljas. 

7§ 
Understöd för vatten och avlopp beviljas av 

den regionala miljöcentralen inom de kvoter 
som miljöministeriet och jord- och skogsbruks
ministeriet fastställer inom sina verksamhets
områden. I det beslut som gäller beviljande av 
understöd kan för understödstagaren uppstäl
las villkor som gäller påbörjande, genomföran
de och slutförande av projektet. Genom för
ordning stadgas hur understöd för vatten och 
avlopp skall sökas. 

9§ 
Den regionala miljöcentralen skall bestämma 

att understöd för vatten och avlopp skall 
återbetalas i sin helhet eller till de delar om 
vilka det är fråga, om understödstagaren har 
använt understödet för något annat ändamål 
än för vilket det har beviljats, eller för erhåll
ande av understödet lämnat felaktiga eller 
vilseledande upplysningar eller hemlighållit 
uppgifter och detta har inverkat på beviljandet 
av understödet eller de villkor som har upp
ställts, eller om understödet på något annat sätt 
har betalts på felaktiga grunder eller utan fog. 
På det understödsbelopp som skall återbetalas 
skall erläggas en årlig ränta om 12 procent 
räknat från den dag då det lyftes. Om återbe
talning inte har skett eller ränta inte betalts till 
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Gällande lydelse 

staten inom föreskriven tid, skall understöds
tagaren betala en årlig dröjsmålsränta om 16 
procent på det belopp som skall återbetalas. 

30. 

Föreslagen lydelse 

staten inom föreskriven tid, skall understöds
tagaren betala en årlig dröjsmålsränta om 16 
procent på det belopp som skall återbetalas. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 

Lag 
om ändring av 4 och 5 §§ lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella 

översvämningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 4 och 5 §§ lagen den 18 mars 1983 om ersättande av skador som förorsakats av 

exceptionena översvämningar (284/83), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 28 december 1990 
(131 0/90), som följer: 

Gällande lydelse 

4§ 
För att få ersättning skall den skadelidande 

inom en av jordbruksstyrelsen fastställd tid 
göra ersättningsansökan hos lantbruks
nämnden i den kommun inom vilken den 
skadade fastigheten eller det skadade lösöret 
finns eller, om det är fråga om skada som 
dra b hat en gårdsbruksenhet eller där befintligt 
lösöre, hos lantbruksnämnden i den kommun 
där gårdsbruksenhetens driftscentrum är belä
get. 

Den värdering av skadorna som krävs för 
handläggning av ansökningen utförs av den i l 
mom. angivna lantbruksnämnden. Vid utred
ningen av en översvämnings exceptionella ka
raktär och värderingen av skadorna har lant
bruksnämnden rätt att efter behov få sakkun
nighjälp av vatten- och miljödistriktet och 
skogsnämnden samt av byggnadsnämnden och 
övriga kommunala myndigheter. Jordbrukssty
relsen meddelar vid behov närmare föreskrifter 
om grunderna för värderingen av översväm
ningsskador. 

5§ 
Lantbruksnämnden fattar beslut om bevil

jande av ersättning och betalar ersättningen 
sedan jordbruksstyrelsen har konstaterat att 

Föreslagen lydelse 

4§ 
För att få ersättning skall den skadelidande 

inom en av jord- och skogsbruksministeriet 
fastställd tid göra en ersättningsansökan hos 
landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun 
inom vilken den skadade fastigheten eller det 
skadade lösöret finns eller, om det är fråga om 
en skada som har drabbat en gårdsbruksenhet 
eller där befintligt lösöre, hos landsbygdsnä
ringsmyndigheten i den kommun där gårds
bruksenhetens driftscentrum är beläget. 

Den värdering av skadorna som krävs för 
handläggning av ansökningen utförs av den i l 
m om. angivna landsbygdsnäringsmyndigheten. 
Vid utredningen av en översvämnings exceptio
nella karaktär och värderingen av skadorna 
har kommunens landsbygdsnäringsmyndighet 
rätt att efter behov få sakkunnighjälp av den 
regionala miljöcentralen och skogsnämnden 
samt av byggnadsnämnden och övriga kommu
nala myndigheter. Jord- och skogsbruksministe
riet meddelar vid behov närmare föreskrifter 
om grunderna för värderingen av översväm
ningsskador. 

5§ 
Landsbygdsnäringsmyndigheten fattar beslut 

om beviljande av ersättning och betalar ersätt
ningen sedan jord- och skogsbruksministeriet 
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Gällande lydelse 

det är fråga om ersättande av skador som avses 
i denna lag och ställt behövliga anslag till 
lantbruksnämndens disposition. Jordbrukssty
relsen beslutar, med beaktande av disponibla 
anslag, vilka skador som skall ersättas och 
kostnadsbeloppen samt med beaktande av 6 § 
vilken andel som skall ersättas av de skador 
och kostnader som orsakats av översvämning 
och som avses i 2 §, varvid den andel som skall 
ersättas kan vara olika stor för skador och 
kostnader av olika slag. 

31. 

Föreslagen lydelse 

har konstaterat att det är fråga om ersättande 
av skador som avses i denna lag och ställt 
behövliga anslag till landsbygdsnäringsmyndig
hetens disposition. Jord- och skogsbruksministe
riet beslutar, med beaktande av disponibla 
anslag, vilka skador som skall ersättas och 
kostnadsbeloppen samt med beaktande av 6 § 
vilken andel som skall ersättas av de skador 
och kostnader som orsakats av översvämning 
och som avses i 2 §, varvid den andel som skall 
ersättas kan vara olika stor för skador och 
kostnader av olika slag. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 

Lag 
om ändring av 4 § lagen om rätt till allmänna vattenområden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 4 § l mom. lagen den l april 1966 om rätt till allmänna vattenområden (204/66) som 

följer: 

Gällande lydelse 

4§ 
De allmänna vattenområdena stå under väg

och vattenbyggnadsstyrelsens förvaltning och 
vård, såvida statsrådet icke för något områdes 
vidkommande annorlunda förordnar. 

13 341101V 

Föreslagen lydelse 

4§ 
De allmänna vattenområdena står under 

Forststyrelsens förvaltning och vård, om inte 
för något områdes vidkommande annorlunda 
stadgas eller bestäms genom stadsrådsbeslut. I 
fråga om ärenden som gäller fiske stadgar dock 
188 § lagen om fiske ( 286182) om förvaltningen 
och vården av allmänna vattenområden. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1995. 
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32. 
Lag 

om ändring av 17 § lagen om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 17 § 2 mom. lagen den 28 februari 1975 om flyttning av fordon och nedskrotning av 

skrotfordon (151175) som följer: 

Gällande lydelse 

17 § 

Länsstyrelsen övervakar flyttningen och 
nedskrotningen av skrotfordon inom länet. 

Föreslagen lydelse 

17 § 

Den regionala miljöcentralen övervakar flytt
ningen och nedskrotningen av skrotfordon 
inom sitt verksamhetsområde. 

Denna lag träder i kraft den J mars 1995. 
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Förslag till gränsdragning för de regionala miljöcentralerna januari 1994 

1 Lapplands miljöcentral 

2 Norra Österbottens miljöcentral 

3 Kajanalands miljöcentral 

4 Mellersta Österbottens miljöcentral 

5 Västra Finlands miljöcentral 

6 Mellersta Finlands miljöcentral 

7 Norra Savolax miljöcentral 

8 Norra Karelens miljöcentral 

9 Södra Savolax miljöcentral 

10 Sydöstra Finlands miljöcentral 

11 Tavastlands miljöcentral 

12 Sydvästra Finlands miljöcentral 

13 Nylands miljöcentral 

99 
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Utkast Bilaga 3 

Förordning 
om regionala miljöcentraler 

På föredragning av miljöministern stadgas med stöd av 9 § lagen den 199 om 
miljöförvaltningen ( l ): 

l § 

Ledning och personal 
Vid en regional miljöcentral finns en direktör 

för centralen. Vid de regionala miljöcentralerna 
finns dessutom annan personal i tjänste- eller 
arbetsavtalsförhållande. 

2§ 

Avgörande av ärenden 

Ärenden som ankommer på de regionala 
miljöcentralerna avgörs av respektive miljö
centrals direktör eller av en annan tjänsteman 
på vilken detta ankommer enligt arbetsord
ni~~en. 

Arendena avgörs vid föredragning, om inte 
arbetsordningen föreskriver annat. 

3§ 

Behörighetsvillkor 

Behörighetsvillkor för direktören vid en re
gional miljöcentral är för tjänsten lämplig 
högre högskoleexamen, god förtrogenhet med 
den regionala miljöcentralens verksamhetsom
råde och ledarförmåga. 

4§ 

Besättande av tjänster och anställning 
av annan personal 

Direktören för en miljöcentral utnämns av 
republikens president på förslag av statsrådet. 

Innan ärendet föredras i statsrådet bör jord
och skogsbruksministeriets utlåtande inhämtas. 

Miljöministeriet utnämner med stöd av 9 § l 
mom. statstjänstemannalagen direktören för en 
miljöcentral för en period på högst ett år och 
statsrådet för en period som är längre än ett år. 

Ovrig personal utnämns eller anställs av 
miljöcentralens direktör, om inte arbetsord
ningen föreskriver annat. 

5§ 
Tjänstledighet 

Miljöministeriet beviljar direktören vid en 
regional miljöcentral tjänstledighet. statsrådet 
beviljar dock direktören annan än sådan tjänst
ledighet till vilken en tjänsteman har rätt enligt 
lag, förordning eller tjänstekollektivavtal och 
som varar längre än ett år. 

Övriga personal beviljas tjänstledighet och 
befrielse från uppgifterna av miljöcentralens 
direktör, om inte arbetsordningen föreskriver 
annat. 

6§ 
Vikariat 

Vid förhinder för direktören vid en regional 
miljöcentral fungerar en av direktören förord
nad tjänsteman vid miljöcentralen som hans 
ställföreträdare. 

7§ 
Regionala planer och program 

De regionala miljöcentralerna deltar inom 
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sina verksamhetsområden i beredningen och 
verkstäBandet av regionala planer och program 
samt därti11 hörande aktiviteter som genomförs 
med stöd från Europeiska Unionens struktur
fonder. 

8§ 

Representation av staten 

Direktören vid en regional miljöcentral eller 
ett av honom befu1lmäktigat ombud har rätt 
att inom miljöcentralens verksamhetsområde 
vid domstol och andra myndigheter samt vid 
förrättningar bevaka statens fördel och rätt och 
att föra miljöcentralens talan. 

Om verkningarna av ett ärende inom den 
regionala miljöcentralens verksamhetsområde i 
väsentlig omfattning sträcker sig ti11 två e1Ier 
flera regionala miljöcentralers verksamhetsom
råden e11er utanför landets gränser, avgör 
vederbörliga ministerium vilken miljöcentral 
som har rätt att föra talan. 

En regional miljöcentral kan å statens vägnar 
vara sökande vid behandling av ett ärende i en 
vattendomstol, om de kostnader som projektet 
åsamkar staten som helhet är ringa eller om 
miljöcentralen av vederbörliga ministerium be
rättigats att vara sökande. 

9§ 
Arbetsordning 

Närmare föreskrifter om uppläggningen av 
förvaltningen och funktionerna vid de regiona
la miljöcentralerna samt om behandling och 
a~görande av ärendena utfärdas i arbetsord
nmgarna. 

Skötseln av lagstadgade tillståndsärenden 
och andra därmed jämförbara myndighetsupp
gifter ska11 i arbetsordningen organiseras så att 
detta garanterar att ärendena behandlas och 
avgörs opartiskt. 

Arbetsordningen faststä11s av miljöcentralens 
direktör. 

lO§ 
Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den 
199 . 

Åtgärder som verkstä11igheten av förord
ningen förutsätter får vidtas innan förord
ningen träder i kraft. 

Miljöministeriet kan förbehåna sig de beslut 
som avses i 2 § 2 mom. statstjänstemannaför
ordningen ( l ) innan denna förordning 
träder i kraft och under en övergångsperiod 
som slutar den 30 september 1995. 
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Utkast Bilaga 4 

Förordning 
om Finlands miljöcentral 

På föredragning av miljöministern stadgas med stöd av 9 § lagen den 199 om 
miljöförvaltningen ( l ): 

l§ 

Direktion 

statsrådet tillsätter för högst fyra år i sänder 
en direktion för Finlands miljöcentraL 

Till direktionen hör generaldirektören för 
Finlands miljöcentral och högst sex andra 
medlemmar. En medlem och hans personliga 
suppleant skall förordnas bland de personer 
som personalen vid Finlands miljöcentral har 
föreslagit i sin krets. statsrådet förordnar en av 
medlemmarna till ordförande och en till vice 
ordförande. 

Miljöministeriet fastställer arvodena för di
rektionsmedlemmarna. 

2§ 

Direktionens uppgifter 

Direktionen har i uppgift att 
l) behandla de allmänna riktlinjerna för 

verksamheten vid Finlands miljöcentral med 
beaktande av resultatmålen, 

2) behandla forsknings- och utvecklingspro
grammen, 

3) besluta om verksamhets- och ekonomi
planen och om budgetförslaget, 

4) följa med hur målen för Finlands miljö
central förverkligas och främja måluppfyllelsen 
samt 

5) behandla andra ärenden som är av vikt 
med tanke på verksamheten vid Finlands mil
jöcentraL 

3§ 

Behandling av ärenden i direktionen 

Direktionen är beslutför när ordföranden för 
mötet och minst tre av de övriga medlemmarna 
är tillstädes. 

Direktionens beslut följer den åsikt som 
vunnit majoritetens stöd. Om rösterna faller 
jämnt, följer beslutet den åsikt som mötets 
ordförande företräder. 

Direktionen beslutar närmare om behand
lingen av ärendena i direktionen. 

4§ 

Personal 

Chef för Finlands miljöcentral är generaldi
rektören. Vid Finlands miljöcentral finns dess
utom direktörer och annan personal i tjänste
förhållande och i arbetsavtalsförhållande. 

5§ 

Generaldirektörens uppgifter 

Generaldirektören leder och utvecklar verk
samheten vid Finlands miljöcentral och svarar 
för att verksamheten är resultatbringande och 
målen nås. 

6§ 

Hur ärenden avgörs 

De ärenden som ankommer på Finlands 
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miljöcentral avgörs av direktionen, generaldi
rektören eller någon annan tjänsteman som 
enligt arbetsordningen eller ekonomistadgan är 
behörig. 

Generaldirektören avgör ärenden som inte 
avgörs i direktionen eller som inte givits någon 
annan tjänsteman för avgörande. 

Ärendena avgörs vid föredragning, om inte 
arbetsordningen föreskriver annat. 

7§ 

Behörighetsvillkor 

Behörighetsvillkor är 
l) för generaldirektören för tjänsten lämplig 

högre högskoleexamen, förtrogenhet med Fin
lands miljöcentrals verksamhetsområde och le
darförmåga, och 

2) för direktörer för respektive tjänst lämplig 
högre högskoleexamen, god förtrogenhet med 
uppgifterna i tjänsten och ledarförmåga. 

8§ 

Besättande av tjänster och anställning 
av annan personal 

Generaldirektören utnämns av republikens 
president på föredragning av statsrådet utan att 
tjänsten förklaras ledig. Miljöministeriet ut
nämner direktörerna. Före föredragningen 
skall jord- och skogsbruksministeriets utlåtan
de inhämtas. 

Miljöministeriet utnämner med stöd av 9 § l 
mom. statstjänstemannalagen generaldirektö
ren för en period på högst ett år och statsrådet 
för en period som är längre än ett år. 

Den övriga personalen utnämns och anställs 
av generaldirektören, om inte arbetsordningen 
föreskriver annat. 

9§ 

Tjänstledighet 

Generaldirektören beviljas tjänstledighet av 
miljöministeriet statsrådet viljar dock general
direktören annan än sådan tjänstledighet till 
vilken en tjänsteman var rätt enligt lag, förord
ning eller tjänstekollektivavtal och som varar 
län.gre än ett år. 

Ovriga personal beviljas tjänstledighet och 

befrielse från uppgifterna av generaldirektören, 
om inte arbetsordningen föreskriver annat. 

lO§ 

Vikariat 

Vid förhinder för generaldirektören fungerar 
en av honom förordnad tjänsteman som hans 
ställföreträdare. 

Il § 

Representation av staten 

Finlands miljöcentral kärar och svarar å 
statens vägnar och bevakar vid domstolar och 
andra myndigheter statens fördel och rätt i 
ärenden inom sitt verksamhetsområde, om inte 
annat stadgats. 

12 § 

Tjänsteåtal 

Generaldirektören åtalas för tjänstefel vid 
Helsingfors hovrätt. Övriga tjänstemän åtalas 
för tjänstefel vid vederbörlig underrätt. 

13 § 

Arbetsordning 

Närmare föreskrifter om uppläggningen av 
förvaltningen och funktionerna vid Finlands 
miljöcentral samt om behandling och avgöran
de av ärenden utfärdas i arbetsordningen, som 
fastställs av generaldirektören. 

14 § 

Denna förordning träder i kraft den 
199 . 

Genom denna förordning upphävs förord
ningen den 13 februari 1987 om vatten- och 
miljöförvaltningen (151/87) jämte senare änd
ringar. 

Atgärder som verkställigheten av förordning
en forutsätter får vidtas innan förordningen 
träder i kraft. 

Miljöministeriet kan förbehålla sig de beslut 
som avses i 2 § 2 m om. statstjänstemannafö
rordningen innan förordningen träder i kraft 
samt under en övergångsperiod som slutar den 
30 september 1995. 
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