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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av marktäktslagen  

 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås sådana änd-

ringar i marktäktslagen som gäller bemyndi-
gande. Ändringarna föranleds av den nya 
grundlagen. För att göra tillståndssystemet 
smidigare föreslås dessutom ändringar be-
träffande tillstånds giltighetstid och avvikel-

ser från tillståndsbeslut. Det föreslås också 
bestämmelser om ett datasystem.  

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så 
snart som möjligt efter det att den har anta-
gits och blivit stadfäst. 

   
————— 

 
 
 

ALLMÄN MOTIVERING 

1.  Nuläge och föreslagna ändring-
ar 

Marktäktslagen (555/1981) har varit i kraft 
från ingången av 1982. Efter att lagen trädde 
i kraft har den ändrats flera gånger. Den se-
naste större ändringen av marktäktslagen 
gjordes i samband med stiftandet av markan-
vändnings- och bygglagen (132/1999). Den-
na proposition omfattar de ändringar som i 
detta nu måste anses vara de mest brådskan-
de och som i huvudsak hänför sig till det be-
hov av ändringar av bestämmelserna om be-
myndigande som uppstått med anledning av 
ikraftträdandet av den nya grundlagen. Det 
finns dessutom behov av att göra tillstånds-
systemet smidigare i fråga om tillstånds gil-
tighetstid och i fråga om avvikelser från till-
ståndsbeslut. Det föreslås också att bestäm-
melser om ett datasystem tas in i lagen.  

I propositionen ingår för det första vissa 
ändringar med anledning av den nya grund-
lagen, som trädde i kraft den 1 mars 2000. 
Enligt 80 § grundlagen kan republikens pre-
sident, statsrådet och ministerierna utfärda 
förordningar med stöd av ett bemyndigande i 
grundlagen eller i någon annan lag. Grund-
lagsutskottet har enligt sin nuvarande utlå-
tandepraxis krävt att en fullmaktslag är exakt 
och klart avgränsad. Det föreslås att mark-

täktslagen ändras så att den uppfyller kraven 
på bestämmelser om bemyndigande. Avsik-
ten är att med stöd av lagen utfärda en stats-
rådsförordning om ändring av marktäktsfö-
rordningen (91/1982) efter det att de före-
slagna bestämmelserna om bemyndigande 
har trätt i kraft. 

I samband med revideringen av marktäkts-
förordningen slopas i förordningen 1 §, i vil-
ken föreskrivs om de tillstånd och planer som 
avses i 2 § 2 punkten i marktäktslagen. Så-
dant tagande av substanser som grundar sig 
på dessa tillstånd och planer omfattas inte av 
marktäktslagen. Det är inte heller nödvändigt 
att ta med den nämnda förteckningen över 
tillstånd och planer som gäller byggande i 
den lag till vilken den enligt grundlagen bör 
överföras, eftersom tillståndens och planer-
nas område redan är tillräckligt avgränsat i 
lagen. Förvaltnings- och rättspraxisen är ock-
så till denna del mycket etablerat. De till-
stånd och planer gällande byggande som av-
ses i 2 § 2 punkten i marktäktslagen och som 
inte omfattas av marktäktslagen är följande: 

1) bygglov eller åtgärdstillstånd enligt 
markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 
samt gatuplan enligt 41 § och plan för parker 
och andra allmänna områden enligt 46 § i 
markanvändnings- och byggförordningen 
(895/1999), 
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2) ett vägområde i en vägplan som avses i 
lagen om allmänna vägar (243/1954), 

3) beslut i samband med vägförrättning 
som avses i lagen om enskilda vägar 
(358/1962) 

4) i lagen om inlösen av fast egendom och 
särskilda rättigheter (603/1977) avsett inlös-
ningstillstånd, 

5) i 42 § i luftfartslagen (281/1995) avsett 
tillstånd för inrättande och drift av allmän el-
ler enskild flygplats, 

6) i vattenlagen (264/1961) avsett tillstånd 
för byggande av vattendrag. 

I propositionen ingår en ändring av giltig-
hetstiden för marktäktstillstånd. Maximitiden 
för tillstånd enligt marktäktslagen är i all-
mänhet 10 år. Av särskilda skäl kan tillstånd 
beviljas för högst 15 år om det med hänsyn 
till faktorer som skall beaktas vid täktverk-
samhet anses nödvändigt. Tillståndstiden på 
15 år har dock visat sig vara för kort i syn-
nerhet i fråga om brytning av berg. 

I takt med att naturgrustillgångarna har 
minskat har bergmaterial ersatt grus i allt 
större utsträckning. Ersättandet av grus med 
bergkross sparar de befintliga åsarna och 
främjar på så sätt grundvattenskyddet. Å and-
ra sidan är utnyttjande av bergsmaterial ur 
miljömässig och teknisk-ekonomisk syn-
punkt mera krävande än grustäkt. De miljö-
olägenheter som krossning och brytning av 
berg medför är tidvis större än vid grustäkt. I 
bergområden orsakar borrningar och spräng-
ningar också buller och skakningar, vilket 
inte uppstår vid grustäkt. Utnyttjande av 
bergmaterial kräver också specialteknik och 
betydligt mer energi än vid grustäkt. 

Miljöolägenheterna och kostnaderna för 
täkt av bergsmaterial kan minskas genom att 
verksamheten för en längre tid koncentreras 
till större men färre täktområden. Långvariga 
produktionsanläggningar kan byggas så att 
miljöolägenheterna blir så små som möjligt. 
En långvarig verksamhet möjliggör också 
fasta krossverk med buller- och dammskydd. 
En förlängning av tillståndstiden ökar dess-
utom täktverksamhetens och investeringarnas 
lönsamhet. Därför föreslås att täkttillstånd för 
brytning av berg skall kunna beviljas av sär-
skilda skäl för högst tjugo år. 

 I propositionen ingår en ändring som gäll-
er avvikelser från tillståndbeslut. Vid mark-

täkt kan det visa sig att en viss del av ett om-
råde som enligt ett täkttillstånd är avsett för 
grävning eller att eftervårdas bör ändras i nå-
gon mån. Enligt gällande bestämmelser skall 
en tillståndsinnehavare som vill få en ändring 
av tillståndet lämna in en ny tillståndsansö-
kan. Kravet på en ny tillståndsansökan kan 
vara överdrivet när det gäller en mindre änd-
ring som inte påverkar grannarnas eller andra 
parters ställning eller naturförhållandena. 
Därför föreslås att smärre avvikelser från till-
ståndsbeslutet under vissa förutsättningar 
skall vara möjliga med tillsynsmyndighetens 
samtycke. 

Det föreslås att till marktäktslagen fogas en 
paragraf om ett datasystem. Datasystemet 
anknyter till genomförandet av miljöförvalt-
ningens mål i fråga om utveckling av de 
elektroniska tjänsterna. Avsikten är att data-
systemet skall främja verkställigheten och 
tillsynen av lagen samt uppföljningen av 
marktäkten och tillståndet i täktområdena. 
Uppgifterna i datasystemet skall stå till för-
fogande för miljöförvaltningen, kommunerna 
och de övriga myndigheterna enligt en sär-
skild överenskommelse. 
 
2.  Proposit ionens verkningar 

Propositionen har vissa positiva ekonomis-
ka verkningar. En förlängning av giltighetsti-
den för tillstånd till täkt av bergmaterial 
tryggar kravet på långsiktig industriell verk-
samhet och ökar täktverksamhetens och in-
vesteringarnas lönsamhet. Möjligheten att 
avvika från tillståndsbeslut utan ansöknings-
processer minskar också tillståndsinnehava-
rens kostnader i någon mån. 

Propositionen har positiva miljökonse-
kvenser. Genom att koncentrera bergtäkts-
verksamheten till färre områden där täkten 
sker under en längre tid minskas de totala 
skadeverkningarna på miljön. Införandet av 
ett datasystem främjar planeringen av mark-
täkten och uppföljningen av täktområdenas 
tillstånd och har således också positiva kon-
sekvenser för miljön. 

Propositionen har inga nämnvärda verk-
ningar i fråga om organisation och personal. 
En förlängning av giltighetstiden för tillstånd 
till brytning av berg och möjligheten till av-
vikelser från tillståndsbeslut med tillstånds-
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myndighetens samtycke minskar i någon 
mån antalet nya tillståndsansökningar som 
skall behandlas av tillsynsmyndigheterna. In-
förandet av ett datasystem gör det möjligt att 
sköta de myndighetsuppgifter som grundar 
sig på marktäktslagen på ett mera ändamåls-
enligt sätt än tidigare. 
 
3.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid miljöministeriet. Under beredningen 
har förhandlingar förts med Finlands miljö-
central, Kommunförbundet, Geologiska 
forskningscentralen och Suomen Maanraken-
tajien Keskusliitto. 

Utlåtande om propositionen har begärts av 
justitieministeriet, handels- och industrimini-
steriet, kommunikationsministeriet, jord- och 
skogsbruksministeriet, inrikesministeriet, 
Finlands miljöcentral, de regionala miljöcen-
tralerna, Geologiska forskningscentralen, Ki-
viteollisuusliitto, Koneyrittäjien liitto, Maa- 
ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, Forst-
styrelsen, Finlands Kommunförbund, Suo-
men Maanrakentajien Keskusliitto, Finlands 
Naturskyddsförbund, Miljörättsliga Sällska-
pet i Finland och Vägförvaltningen. 

I sina utlåtanden förhöll sig remissinstan-
serna positivt till propositionen. Propositio-
nen ansågs allmänt vara nödvändig och mo-
tiverad. Särskild uppmärksamhet fästes vid 
längden av giltighetstiden för tillstånd till 
täkt av bergmaterial samt vid förutsättning-
arna för undantag från tillståndsbeslutet. Pa-
ragrafen om datasystemet ansågs förtydliga 
praxis. Med anledning av utlåtandena har 
vissa justeringar, huvudsakligen av lagtek-
nisk art, gjorts i propositionen. 
 
4.  Andra faktorer som verkar på 

proposit ionen 

Vid justitieministeriet bereds som bäst en 
regeringsproposition om vissa ändringar i 
förvaltningsprocesslagstiftningen. I proposi-
tionen ingår ett ändringsförslag som gäller 21 
§ 2 mom. i marktäktslagen. Förslaget om 
ändring av detta lagrum, vilket beretts i sam-
band med denna proposition och som gäller 
införlivning av en bestämmelse om bemyn-
digande, kommer därför att ges i samband 
med den sistnämnda proposition. 
 
 

 
 
 

DETALJMOTIVERING 

 
1.  Lagförslag 

4 §. Tillståndstvång. Det föreslås att till 1 
mom. fogas en bestämmelse enligt vilken det 
genom förordning av statsrådet bestäms när-
mare om ansökan om markstäktstillstånd. 
Genom förordning föreskrivs t.ex. om an-
sökningsförfarandet och de uppgifter som 
ansökan skall innehålla.    

5 §. Täktplan. Det föreslås att till 1 mom. 
fogas en bestämmelse enligt vilken närmare 
bestämmelser om täktplaner utfärdas genom 
förordning av statsrådet. Till täktplanen hör 
en beskrivning samt kompletterande kartor 
och ritningar. Genom förordning föreskrivs 
bl.a. om de uppgifter som dessa skall inne-
hålla. 

10 §. Tillstånds giltighetstid. Det föreslås 

att 2 mom. ändras så att giltighetstiden på 15 
år för ett tillstånd som beviljas av särskilda 
skäl förlängs till 20 år i fråga om brytning av 
berg. I fråga om grus, sand, lera och mull 
kvarstår maximitiden på 15 år. I fråga om 
brytning av berg kan som särskilda skäl be-
aktas bl.a. ovan i den allmänna motiveringen 
angivna miljömässiga och teknisk-
ekonomiska skäl som beror på verksamhe-
tens natur. 

När beviljande av en längre tillståndstid 
övervägs skall särskilt beaktas bestämmel-
serna i 3 § 4 mom. om täktens förläggning 
och ordnandet av täktverksamhet så, att de 
skadliga konsekvenserna för naturen, land-
skapet, bosättningen och miljön blir så små 
som möjligt. Om täkten emellertid har oför-
utsedda negativa verkningar på miljön, bo-
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sättningen eller naturförhållandena kan till-
ståndsmyndigheten med stöd av 16 § 2 punk-
ten i denna lag ändra tillståndsbestämmelser-
na eller återkalla tillståndet.  

11 §. Tillståndsbestämmelser. Det föreslås 
att till paragrafen fogas ett nytt 5 mom. enligt 
vilket närmare bestämmelser om de uppgifter 
som skall anges i tillståndsbeslut utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. Sådana uppgif-
ter är bl.a. uppgifter gällande sökanden, be-
handlingen av ansökan och utförda inspek-
tioner samt tillståndets giltighetstid och sä-
kerhetens storlek. Genom förordning utfärdas 
också närmare bestämmelser om tidsfristen 
för de åtgärder som ett tillstånd förutsätter, 
t.ex.  för eftervårdsåtgärder.  

12 §. Ställande av säkerhet. Det föreslås att 
till paragrafen fogas ett nytt 3 mom. enligt 
vilket närmare bestämmelser om ställande av 
säkerhetens giltighet utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.  

13 §. Hörande. Till paragrafen föreslås ett 
nytt 2 mom. med motsvarande bestämmelse 
som i 86 § i markanvändnings- och byggför-
ordningen (895/1999) om att en sökande 
själv kan höra grannarna. Samtidigt föreslås 
att hänvisningen till detta lagrum slopas, ef-
tersom den blir onödig på grund av det nya 2 
mom. 

I det nya 2 mom. föreskrivs vidare om 
statsrådets behörighet att genom förordning 
utfärda närmare bestämmelser om hörandet. 
Genom förordning föreskrivs bland annat om 
de uppgifter som skall tillställas dem som 
blir hörda och den som söker tillståndet själv 
kan ordna. 

14 §. Tillsynsmyndighet och hot om 
tvångsutförande. Det föreslås att till 1 mom. 
fogas bestämmelser om den inspektionsskyl-
dighet som hänför sig till tillsynen över täkt-
verksamhet samt om statsrådets rätt att utfär-
da förordningar om inspektionerna. Närmare 
bestämmelser om inspektionsförfarandet ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 

16 §. Ändring av tillståndsbestämmelser, 
avvikande från tillståndsbeslut och återta-
gande av tillstånd. I det nya 2 mom. bestäms 
om tillsynsmyndighetens behörighet att ge 
samtycke till smärre avvikelser från till-
ståndsbestämmelserna eller den täktplan som 
godkänts i tillståndsbeslutet. Med smärre av-
vikelser avses t.ex. en ändring av täktområ-

dets gräns med några meter eller en smärre 
ändring av släntens lutning eller någon annan 
smärre ändring av villkoren för täktverksam-
heten. Vad gäller täktdjupet kan en ändring 
knappast någonsin vara ringa, i synnerhet 
inte på grundvattenområden. När en ändring 
inte har verkningar på någon annans rätt, in-
tresse eller skyldighet kan tillståndsmyndig-
heten med stöd av 13 § överväga nödvändig-
heten med hörande. 

I det nya 3 mom. bestäms med stöd av 2 
mom. att den godkända ändringen skall an-
ges i tillståndshandlingarna. Ändringen skall 
antecknas i tillståndsbeslutet och i den even-
tuella täktplanen. Ändringen skall också an-
tecknas i tillståndsinnehavarens tillstånds-
handlingar. Ändringen skall även anmälas till 
den regionala miljöcentralen. 

19 §. Anslående av beslut. Det föreslås att 
till 1 mom. fogas en bestämmelse enligt vil-
ken det genom förordning av statsrådet be-
stäms närmare om de omständigheter som 
hänför sig till delgivning av tillståndsbeslut, 
såsom anmälan om delgivning av beslut, be-
slutens tillgänglighet och den anteckning 
som skall göras i täktplanen när tillstånd be-
viljats. 

23 a §. Anmälningsskyldighet. Det föreslås 
att till paragrafen fogas ett nytt 4 mom. enligt 
vilket närmare bestämmelser om anmälnings-
förfarandet utfärdas genom förordning av 
statsrådet. Genom förordning föreskrivs t.ex. 
om den utsatta tiden för anmälningar. 

23 b §. Datasystem. I paragrafen bestäms 
om det datasystem som upprätthålls för att 
ordna uppföljningen av täktverksamhet och 
dess verkningar.  

I 1 mom. anges syftet med datasystemet 
och det huvudsakliga innehållet i systemet. I 
1 och 2 punkten i momentet uppräknas de 
uppgifter som skall registreras i datasyste-
met. I 1 punkten i momentet avses med till-
stånd sådana tillstånd som har beviljats för 
marktäkt och med anmälningar sådana an-
mälningar enligt 23 a § 2 mom. som gäller 
mängden och arten av substans som tagits 
samt sådana anmälningar enligt 3 mom. i 
nämnda paragraf som gäller tagande av sub-
stanser till husbehov. I 2 punkten i momentet 
avses med uppgifter om uppföljningen upp-
gifter om de metoder som använts vid täkt på 
täktområden och uppgifter om förfarandet 
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vid utförande av eftervård.  
I 2 mom. bestäms att kommunala till-

stånds- och tillsynsmyndigheter som använ-
der elektroniska tjänster skall sända sådana i 
1 mom. 1 punkten avsedda tillstånds- och 
anmälningsuppgifter som de förfogar över 
till datasystemet. På grund av skäl som hän-
för sig till besvärsrätten skall tillståndsupp-
gifter dessutom fortsättningsvis utan dröjs-
mål meddelas till den regionala miljöcentra-
len på det sätt som bestäms i 19 § 3 mom. Då 
anmälningsuppgifter som gäller mängden 
och arten av substans som tagits årligen 
sänds till datasystemet uppfylls samtidigt 
även den skyldighet att meddela motsvarande 
uppgifter till den regionala miljöcentralen 
som enligt 23 a § 2 mom. åligger tillsyns-
myndigheten. I de kommuner där elektronis-
ka tjänster inte används skall uppgifterna 
sändas till den regionala miljöcentralen för 
registrering i datasystemet. Kommunerna kan 
även sända uppgifter om uppföljningen enligt 
1 mom. 2 punkten till datasystemet. 

I 3 mom. föreslås bestämmelser om till-
stånds- och tillsynsmyndighetens rätt att av-
giftsfritt få använda uppgifter i datasystemet. 
Rätten gäller uppgifter som behövs för tillsy-
nen och uppföljningen. Sådana uppgifter kan 
bl.a. vara uppgifter som en myndighet med 
stöd av 2 mom. har sänt till datasystemet. 

Införandet av bestämmelser om ett datasy-
stem på lagnivå grundar sig på 10 § i grund-
lagen, där det i 1 mom. föreskrivs att be-

stämmelser om skydd för personuppgifter 
skall utfärdas genom lag. Vid behandlingen 
av de personuppgifter som skall registreras i 
datasystemet, t.ex. tillståndsinnehavarens 
namn och kontaktuppgifter, skall personupp-
giftslagen (523/1999) iakttas. 

En myndighet som utför uppgifter enligt 
denna lag skall iaktta bestämmelserna i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999). Sekretessbestämmelserna i lagen 
gäller dock inte de föreslagna myndighets-
uppgifterna enligt 23 b § 2 och 3 mom. De 
uppgifter som avses i lagrummen kan inne-
hålla t.ex. uppgifter om affärs- eller yrkes-
hemligheten. 

Enligt 4 mom. bestämmelser om de myn-
digheter som administrerar systemet utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 

24 §. Bemyndigande att utfärda förord-
ning. Paragrafen ändras så att den motsvarar 
kraven i grundlagen genom att punkten om 
tillämpningen av lagen slopas. 
 
 
2.  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att den har antagits och bli-
vit stadfäst. 
 
 

På basis av vad som ovan framförs före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av marktäktslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i marktäktslagen av den 24 juli 1981 (555/1981) 4 § 1 mom., 5 § 1 mom., 10 § 2 

mom., 13 §, 14 § 1 mom., rubriken för 16 §, 19 § 1 mom. och 24 §, 
av dessa lagrum 10 § 2 mom. och 13 § sådana de lyder i lag 495/2000, och 14 § 1 mom. och 

19 § 1 mom., sådana de lyder i lag 463/1997, samt 
fogas till 11 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 928/1983, ett nytt 5 mom., till 12 §, sådan 

den lyder i lag 463/1997, ett nytt 3 mom., till 13 §, sådan den lyder i lag 495/2000, ett nytt 2 
mom., till 16 § nya 2 och 3 mom., till 23 a §, sådan den lyder i lag 463/1997 och 495/2000, ett 
nytt 4 mom. och till lagen en ny 23 b §, som följer: 
 
 

4 § 

Tillståndstvång 

För en i denna lag avsedd täktverksamhet 
krävs tillstånd. Närmare bestämmelser om 
ansökan om marktäktstillstånd utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

5 § 

Täktplan 

Då tillstånd söks skall över täktverksamhe-
ten och vården av miljön samt, om möjligt, 
områdets senare användning framläggas en 
täktplan. Detta är dock inte av nöden om pro-
jektets omfattning och verkningar är ringa. 
Närmare bestämmelser om täktplaner utfär-
das genom förordning av statsrådet.  
— — — — — — — — — — — — — —  

10 § 

Tillstånds giltighetstid 

— — — — — — — — — — — — — —  
Av särskilda skäl kan tillstånd beviljas för 

en längre tid, dock för högst femton år, och i 
fråga om brytning av berg för högst 20 år, 
om detta anses lämpligt med beaktande av 
projektets omfattning, den framlagda planens 
art och andra faktorer som skall beaktas vid 
täktverksamhet. Som särskilt skäl kan även 
betraktas att täktverksamhet sker i ett område 
som har reserverats för marktäkt i en i mark-
användnings- och bygglagen (132/1999) av-
sedd gällande landskapsplan eller general-
plan med rättsverkningar. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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11 § 

Tillståndsbestämmelser 

— — — — — — — — — — — — — —  
Närmare bestämmelser om innehållet i till-

ståndsbeslut och tidsfristen för de åtgärder 
som tillståndet förutsätter utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 
 

12 § 

Ställande av säkerhet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Närmare bestämmelser om säkerhetens gil-

tighet utfärdas genom förordning av statsrå-
det. 
 

13 § 

Hörande 

Kungörelsen av en ansökan som gäller 
marktäktstillstånd skall vara anslagen på 
kommunens anslagstavla i 30 dagar. Dessut-
om skall de som äger eller besitter de fastig-
heter och andra områden som gränsar till den 
fastighet på vilken täktområdet är beläget be-
redas tillfälle att bli hörda, utom när detta är 
uppenbart onödigt. Om det projekt som an-
sökan avser kan ha betydande verkningar 
inom ett vidsträckt område eller på ett flertal 
personers omständigheter, skall om ansökan 
dessutom annonseras i åtminstone en tidning 
med allmän spridning inom det område som 
påverkas av projektet. Kostnaderna för hö-
randet och annonseringen skall betalas av 
den som ansöker om tillstånd. 

Sökanden kan till sin ansökan foga en ut-
redning om att grannarna eller en del av 
grannarna är medvetna om projektet och en 
redogörelse för deras eventuella ställningsta-
ganden till projektet. Till den del sökanden 
har lämnat in en utredning om att grannarna 
har hörts, behövs inte ett sådant hörande ge-
nom kommunens försorg som anges i 1 
mom. Närmare bestämmelser om hörande ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 
 
 
 

14 § 

Tillsynsmyndighet och hot om tvångsutföran-
de 

Iakttagandet av denna lag övervakas av en 
myndighet som kommunen bestämmer, ned-
an tillsynsmyndighet. I fråga om delegering 
av beslutanderätt gäller i tillämpliga delar 
kommunallagen. Tillsynsmyndigheten eller 
en av denna förordnad tjänsteinnehavare 
skall utföra inspektioner för kontroll av att 
täktverksamheten sker lagenligt. Närmare 
bestämmelser om inspektioner utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 § 

Ändring av tillståndsbestämmelser, avvikel-
ser från tillståndsbeslut och återtagande av 

tillstånd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillståndsmyndigheten kan under tillstån-

dets giltighetstid samtycka till smärre avvi-
kelser från tillståndsbestämmelserna eller den 
täktplan som godkänts i tillståndsbeslutet. 
Förutsättning för samtycket är att avvikelsen 
och dess art med hänsyn till bestämmelserna 
om tillståndsprövning inte innebär en bety-
dande ändring av tillståndet eller påverkar en 
parts ställning eller naturförhållandena. 

En i 2 mom. avsedd ändring skall anges i 
tillståndshandlingarna och meddelas den re-
gionala miljöcentralen. 
 

19 § 

Anslående av beslut 

Tillståndsmyndighetens beslut i ett till-
ståndsärende som avses i denna lag meddelas 
efter anslag. Den som saken gäller anses ha 
fått kännedom om beslutet då det har medde-
lats. Närmare bestämmelser om meddelande 
av beslut utfärdas genom förordning av stats-
rådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

 



 RP 110/2004 rd  
  
    

 

8

23 a § 

Anmälningsskyldighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Närmare bestämmelser om anmälningsför-

farandet utfärdas genom förordning av stats-
rådet. 
 

23 b § 

Datasystem 

För ordnandet av uppföljningen av mark-
täkt och dess verkningar finns ett datasystem 
som innehåller behövliga uppgifter om: 

1) de tillstånd och anmälningar som avses i 
denna lag, 

2) övervakningen av täktområdenas till-
stånd. 

En tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt 
denna lag skall utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna i lagen om offentlighet i myn-

digheternas verksamhet (621/1999) till data-
systemet sända sådana i 1 mom. 1 punkten 
avsedda uppgifter som den förfogar över. 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
har de tillstånds- och tillsynsmyndigheter 
som avses i denna lag rätt att avgiftsfritt an-
vända de uppgifter i datasystemet som de be-
höver för tillsynen och uppföljningen. I be-
handlingen av personuppgifter skall person-
uppgiftslagen (523/1999) iakttas. 

Bestämmelser om de myndigheter som 
administrerar systemet utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 
 
 

24 § 

Bemyndigande att utfärda förordning 

Närmare bestämmelser om verkställigheten 
av denna lag utfärdas genom förordning. 

——— 
Denna lag träder i kraft den          200. 

————— 

Helsingfors den 4 juni 2004 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Miljöminister Jan-Erik Enestam 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av marktäktslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i marktäktslagen av den 24 juli 1981 (555/1981) 4 § 1 mom., 5 § 1 mom., 10 § 2 

mom., 13 §, 14 § 1 mom., rubriken för 16 §, 19 § 1 mom. och 24 §, 
av dessa lagrum 10 § 2 mom. och 13 § sådana de lyder i lag 495/2000, och 14 § 1 mom. och 

19 § 1 mom., sådana de lyder i lag 463/1997, samt 
fogas till 11 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 928/1983, ett nytt 5 mom., till 12 §, sådan 

den lyder i lag 463/1997, ett nytt 3 mom., till 13 §, sådan den lyder i lag 495/2000, ett nytt 2 
mom., till 16 § nya 2 och 3 mom., till 23 a §, sådan den lyder i lag 463/1997 och 495/2000, ett 
nytt 4 mom. och till lagen en ny 23 b §, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Förslagen lydelse 
 
 

4 § 

Tillståndstvång 

För en i denna lag avsedd täktverksamhet 
krävs tillstånd.  

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

4 § 

Tillståndstvång 

 För en i denna lag avsedd täktverksamhet 
krävs tillstånd. Närmare bestämmelser om 
ansökan om marktäktstillstånd utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
5 § 

Täktplan 

Då tillstånd söks skall över täktverksam-
heten och vården av miljön samt, om möj-
ligt, områdets senare användning framläg-
gas en täktplan. Detta är dock inte av nöden 
om projektets omfattning och verkningar är 
ringa.  

 
 

— — — — — — — — — — — — — — 

5 § 

Täktplan 

Då tillstånd söks skall över täktverksam-
heten och vården av miljön samt, om möj-
ligt, områdets senare användning framläg-
gas en täktplan. Detta är dock inte av nöden 
om projektets omfattning och verkningar är 
ringa. Närmare bestämmelser om täktpla-
ner utfärdas genom förordning av statsrå-
det.  
— — — — — — — — — — — — — — 
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10 § 

Tillstånds giltighetstid 

— — — — — — — — — — — — — —  
Av särskilda skäl kan tillstånd beviljas för 

en längre tid, dock för högst femton år, om 
detta anses lämpligt med beaktande av pro-
jektets omfattning, den framlagda planens 
art och andra faktorer som skall beaktas vid 
täktverksamhet. Som särskilt skäl kan även 
betraktas att täktverksamhet sker i ett områ-
de som har reserverats för marktäkt i en i 
markanvändnings- och bygglagen 
(132/1999) avsedd gällande landskapsplan 
eller generalplan med rättsverkningar. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
Av särskilda skäl kan tillstånd beviljas för 

en längre tid, dock för högst femton år, och 
i fråga om brytning av berg för högst 20 år, 
om detta anses lämpligt med beaktande av 
projektets omfattning, den framlagda pla-
nens art och andra faktorer som skall beak-
tas vid täktverksamhet. Som särskilt skäl 
kan även betraktas att täktverksamhet sker i 
ett område som har reserverats för marktäkt 
i en i markanvändnings- och bygglagen 
(132/1999) avsedd gällande landskapsplan 
eller generalplan med rättsverkningar. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
11 §  

Tillståndsbestämmelser 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Närmare bestämmelser om innehållet i 

tillståndsbeslut och tidsfristen för de åtgär-
der som tillståndet förutsätter utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.  

 
12 § 

Ställande av säkerhet 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Närmare bestämmelser om säkerhetens 

giltighet utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 

 
13 § 

Hörande 

 Kungörelsen av en ansökan som gäller 
marktäktstillstånd skall vara anslagen på 
kommunens anslagstavla i 30 dagar. Dess-
utom skall de som äger eller besitter de fas-
tigheter och andra områden som gränsar till 
den fastighet på vilken täktområden som 
gränser sig till den fastighet på vilken täk-
tområdet år beläget beredas tillfälle att bli 
hörda, utom när detta ar uppenbart onödigt. 

13 § 

Hörande 

Kungörelsen av en ansökan som gäller 
marktäktstillstånd skall vara anslagen på 
kommunens anslagstavla i 30 dagar. Dess-
utom skall de som äger eller besitter de fas-
tigheter och andra områden som gränsar till 
den fastighet på vilken täktområdet är belä-
get beredas tillfälle att bli hörda, utom när 
detta är uppenbart onödigt. Om det projekt 
som ansökan avser kan ha betydande verk-
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Om det projekt som ansökan avser kan ha 
betydande verkningar inom ett vidsträckt 
område eller på ett flertal personers om-
ständigheter, skall om ansökan dessutom 
annonseras i åtminstone en tidning med 
allmän spridning inom det område som på-
verkas av projektet. Vid hörandet skall i till-
lämpliga delar iakttas vad som bestäms i 86 
§ markanvändnings- och byggförordningen 
(895/1999). Kostnaderna för hörandet och 
annonseringen skall betalas av den som an-
söker om tillstånd. 
 

ningar inom ett vidsträckt område eller på 
ett flertal personers omständigheter, skall 
om ansökan dessutom annonseras i åtmin-
stone en tidning med allmän spridning inom 
det område som påverkas av projektet. 
Kostnaderna för hörandet och annonsering-
en skall betalas av den som ansöker om till-
stånd. 

Sökanden kan till sin ansökan foga en ut-
redning om att grannarna eller en del av 
grannarna är medvetna om projektet och en 
redogörelse för deras eventuella ställnings-
taganden till projektet. Till den del sökan-
den har lämnat in en utredning om att 
grannarna har hörts, behövs inte ett sådant 
hörande genom kommunens försorg som 
anges i 1 mom. Närmare bestämmelser om 
hörande utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 

 
14 § 

Tillsynsmyndighet och hot om tvångsutfö-
rande 

Iakttagandet av denna lag övervakas av en 
myndighet som kommunen bestämmer, 
nedan tillsynsmyndighet. I fråga om delege-
ring av beslutanderätt gäller i tillämpliga 
delar kommunallagen.  

 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

14 § 

Tillsynsmyndighet och hot om tvångsutfö-
rande 

Iakttagandet av denna lag övervakas av en 
myndighet som kommunen bestämmer, 
nedan tillsynsmyndighet. I fråga om delege-
ring av beslutanderätt gäller i tillämpliga 
delar kommunallagen. Tillsynsmyndigheten 
eller en av denna förordnad tjänsteinneha-
vare skall utföra inspektioner för kontroll 
av att täktverksamheten sker lagenligt. 
Närmare bestämmelser om inspektioner ut-
färdas genom förordning av statsrådet.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
16 § 

Ändring av tillståndsbestämmelser och 
återtagande av tillstånd 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 § 

Ändring av tillståndsbestämmelser, avvikel-
ser från tillståndsbeslut och återtagande av 

tillstånd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillståndsmyndigheten kan under tillstån-

dets giltighetstid samtycka till smärre avvi-
kelser från tillståndsbestämmelserna eller 
den täktplan som godkänts i tillståndsbeslu-
tet. Förutsättning för samtycket är att avvi-
kelsen och dess art med hänsyn till be-
stämmelserna om tillståndsprövning inte 
innebär en betydande ändring av tillståndet 
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eller påverkar en parts ställning eller na-
turförhållandena. 

En i 2 mom. avsedd ändring skall anges i 
tillståndshandlingarna och meddelas den 
regionala miljöcentralen. 

 
19 § 

Anslående av beslut 

Tillståndsmyndighetens beslut i ett till-
ståndsärende som avses i denna lag medde-
las efter anslag. Den som saken gäller anses 
ha fått kännedom om beslutet då det har 
meddelats. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

19 § 

Anslående av beslut 

Tillståndsmyndighetens beslut i ett till-
ståndsärende som avses i denna lag medde-
las efter anslag. Den som saken gäller anses 
ha fått kännedom om beslutet då det har 
meddelats. Närmare bestämmelser om 
meddelande av beslut utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
23 a § 

Anmälningsskyldighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Närmare bestämmelser om anmälnings-

förfarandet utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 

 
 23 b § 

Datasystem 

För ordnandet av uppföljningen av mark-
täkt och dess verkningar finns ett datasy-
stem som innehåller behövliga uppgifter 
om:  

1) de tillstånd och anmälningar som avses 
i denna lag, 

2) övervakningen av täktområdenas till-
stånd. 

En tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt  
denna lag skall utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet (621/1999) till 
datasystemet sända sådana i 1 mom. 1 
punkten avsedda uppgifter som den förfo-
gar över. 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
har de tillstånds- och tillsynsmyndigheter 
som avses i denna lag rätt att avgiftsfritt 
använda de uppgifter i datasystemet som de 
behöver för tillsynen och uppföljningen. I 
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behandlingen av personuppgifter skall per-
sonuppgiftslagen (523/1999) iakttas. 

Bestämmelser om de myndigheter som 
administrerar systemet  utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 

 
24 § 

Bemyndigande att utfärda förordning 

Närmare stadganden om verkställighet 
och tillämpning av denna lag utfärdas ge-
nom förordning. 

24 § 

Bemyndigande att utfärda förordning 

Närmare bestämmelser om verkställighe-
ten av denna lag utfärdas genom förord-
ning.  

 ——— 
Denna lag träder i kraft den    200  . 

——— 
 

 
 


